
 



 



ค ำน ำ 

 การจัดท าแผนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)  เป็นการจัดท าขึ้น
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนนนงานในดาานตาาง   ของนนาวยงาน ภาควนชาและศูนย์วนจัยภายในคณะเกษตรศาสตร์  
จากวนสัยทัศน์ พันธกนจ วัฒนธรรม คาานนยมและเจตนารมณ์ของคณะเกษตรศาสตร์  จะสะทาอนในาผูาบรนนาร     
ทุกระดับ นัวนนาางาน ผูาปฏนบัตนงานและผูามีสาวนไดาสาวนเสีย ทั้งภายในและภายนอก ไดารับทราบจุดเนานของ  
คณะเกษตรศาสตร์ โดยมุางนวังในาเกนดการท างานอยาางบูรณาการ มีทนศทางและมีความสอดคลาองกับปณนธาน 
วนสัยทัศน์ พันธกนจและยุทธศาสตร์ของมนาวนทยาลัยเชียงในมา ตามแผนพัฒนาการศึกษามนาวนทยาลัยเชียงในมา
ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนในาคณะเกษตรศาสตร์และมนาวนทยาลัยเชียงในมา 
พัฒนาไดาอยาางยั่งยืน  

 คณะเกษตรศาสตร์ไดาในาความส าคัญตาอการจัดท าแผนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 11 
(พ.ศ. 2555 - 2559) โดยยึดถือเป็นภารกนจนลักส าคัญที่จะตาองเรางด าเนนนการ  เพ่ือในาการด าเนนนงานพัฒนา
กระบวนการวางแผนทุกดาานของคณะเกษตรศาสตร์มีประสนทธนภาพ ประสนทธนผลและเป็นไปตามแนวทางที่
คณะกรรมการประเมนนคุณภาพการศึกษาไดาในาขาอเสนอแนะไวา ซึ่งแผนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ฉบับนี้ ไดาผาาน
ความเน็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่ 13 มนถุนายน 
2555 และคณะฯ ไดาจัดสัมมนาเรื่อง “การแปลงแผนกลยุทธ์แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 
เป็นแผนปฏนบัตนการ (Action Plan) ระดับคณะ” เมื่อวันที่ 16 – 17 พฤศจนกายน 2555 นอกจากนี้ ไดารับ 
ความเน็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบรนนารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/ 2555 
เมื่อวันที่ 21 พฤศจนกายน 2555 และไดารับความเน็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะ
เกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/ 2556 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 ซึ่งแผนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 
ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ฉบับนี้ ประกอบดาวย 

 สาวนที่ 1 ปณนธาน วนสัยทัศน์ พันธกนจและยุทธศาสตร์ของมนาวนทยาลัยเชียงในมา และวนสัยทัศน์ 
พันธกนจ วัฒนธรรม คาานนยมและเจตนารมณ์ของคณะเกษตรศาสตร์ 

 สาวนที่ 2 การวนเคราะน์และทบทวนผลการด าเนนนการตามแผนพัฒนาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
มนาวนทยาลัยเชียงในมา ระยะที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554) 

 สาวนที่ 3 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มนาวนทยาลัยเชียงในมา ระยะที่ 11     
(พ.ศ. 2555 - 2559) 
 
 
 



 ในนามของคณะเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะ ผูาบรนนาร 
คณาจารย์ นัวนนาางาน พนักงานเจาานนาาที่ นักศึกษาเกาาและปัจจุบัน และผูาที่มีสาวนเกี่ยวขาองทุกทาาน ที่มีสาวน
ในาขาอคนดเน็น และขาอเสนอแนะประกอบการจัดท าแผนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 
2559) ในาสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์นวังเป็นอยาางยน่งวาา แผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 11 จะเป็น
แนวทางท่ีส าคัญในากับคณะเกษตรศาสตร์ น าไปจัดท าแผนปฏนบัตนงาน 5 ปี และแผนปฏนบัตนงานประจ าปี อันจะ
เป็นแนวทางในการท าในาเกนดสัมฤทธนผลและขับเคลื่อนการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์สูาความเป็นเลนศในทุกดาาน
ตาอไป 
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แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 1 

 

ส่วนที่ 1 บทน า 
 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 10  (พ.ศ.2550 - 2554) สิ้นสุดในเดือนกันยายน 

2554 คณะเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการตามกรอบภายใต้แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยรวมทั้งภายใต้ “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มาเป็นแนวทาง
ในการจัดท าแผนงานประจ าปี ผ่านการถ่ายทอดยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์และแผนไปสู่ภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน 
โดยใช้หลักการบริหารทรัพยากรวิเคราะห์การวางแผนและความร่วมมือของบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ 
รวมทั้ง  ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการรวบรวมข้อมูลและการท างาน เพ่ือขับเคลื่อนแผนให้
บรรลุส าเร็จตามวิสัยทัศน์ของคณะเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 การจัดท าแผนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) คณะฯได้น ากรอบ
แผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 มาเป็นต้นแบบด าเนินการ เพ่ือให้ การจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนของมหาวิทยาลัย  เพียงแต่ปรับและ
เพ่ิมรายละเอียดในส่วนที่เป็นธรรมชาติหรือจุดเด่นของคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน
โดยการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะฯ ระยะที่ 10 ศึกษาและ
วิเคราะห์กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร 
คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะ โดยใช้หลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก (SWOT Analysis) จนได้เป็นแผนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ฉบับนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

 

1.1 ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

 
ปณิธาน  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ
และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือ ให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพ่ืออ านวย
ประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม 

 มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ ตามหลักแห่งเสรีภาพ
ทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์เผยแพร่ และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝ๎กใฝุในการฝึกฝนตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น 
ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตส านึกต่อสังคม 

 
วิสัยทัศน์ 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล ใน
คุณภาพบัณฑิตที่เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและมีการบริหารจัดการที่ดี  
มีธรรมาภิบาลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง ที่มุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ  
อันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยให้ความส าคัญและค านึงถึงความเสมอภาคในโอกาส
ทางการศึกษา ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม 

2. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการท าวิจัยในลักษณะบูรณาการและสหวิทยาการ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศและสากล 

3. น าความเชี่ยวชาญและศักยภาพของมหาวิทยาลัย ในการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมตาม
ความต้องการของชุมชน  

4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ภาคเหนือและของประเทศอย่างยั่งยืน 

5. พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการในต่างประเทศภูมิภาค
อาเซียน เอเชียและนานาประเทศ 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลและตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือความยั่งยืนอย่างแท้จริง 
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ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน   
   การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของท้องถิ่น ประเทศและสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความต้องการของชุมชน      

            และท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  มุ่งท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่ม ชาติพันธุ์ 

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
 
1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม ค่านิยมและเจตนารมณ์ของคณะเกษตรศาสตร์ 
 

วิสัยทัศน์  
  คณะเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรชั้นน าตาม

มาตรฐานสากล เป็นอันดับ 1 ของประเทศด้านการวิจัย ผลติบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหาร
จัดการที่ดี ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 

พันธกิจ 
 ด้านการจัดการศึกษา จัดหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการตรงตามความ
ต้องการของตลาดและผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีและเก่ง รู้จริงปฏิบัติได้ มีความเป็นสากลและเป็นผู้น า 
 ด้านการวิจัย วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองต่อการเรียนการสอน และก่อให้เกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ 
 ด้านการบริการวิชาการ ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยถ่ายทอดและขยายผลงานวิจัย ให้เกษตร 
ชุมชน สังคม น าไปปรับใช้ประโยชน์ตรงตามความต้องการ 
 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมล้านนา
ประเพณี ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร และสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือ 
 ด้านการพัฒนาความเป็นสากล พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการต่างประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน เอเชีย และมุ่งสู่ความเป็นสากล 
 ด้านการบริหารจัดการ พัฒนาระบบปริหารและการจัดการทุก ๆ ด้าน ภายใต้ระบบ มหาวิทยาลัยใน
ก ากับ ด้วยหลักธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 
 
 



4 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

 

วัฒนธรรมองค์กร: เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม 
 

ค่านิยมองค์กร: เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ รับผิดชอบต่อสังคม 
 

ธงน า (Flagships) 
1. บัณฑิตเป็นคนดี มีทักษะ ความรู้ความสามารถ 
2. มุ่งพัฒนาการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเชิงบูรณาการ 
3. บูรณาการบริการวิชาการ / ความรู้ของคณะเกษตรศาสตร์สู่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
4. น าศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 
5. น าคณะเกษตรศาสตร์สู่ความเป็นประชาคมอาเซียนและสากล 
6. พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งในการในการบริหารเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยธรรมาภิบาล 
 

เจตนารมณ์: เพ่ือช่วยแก้ไขป๎ญหาด้านการเกษตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ประเทศชาติ         
                   การเพ่ิมผลผลิตด้านเกษตร การเพ่ิมความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัย ยกระดับ 
                   ความเป็นอยู่ของประชากรทั้งในภาคเหนือและประเทศโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  
                   การเกษตร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์และทบทวนผลการดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนาการศึกษา 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ระยะที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554) 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการแผนพัฒนาการศึกษา 
 คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) 

 คณะเกษตรศาสตร์ได้ก าหนดวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาและวิ จัย ทางด้าน
วิทยาศาสตร์การเกษตรชั้นน าตามมาตรฐานสากล ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหารจัดการ   
ที่ดี และสามารถพ่ึงพาตนเองได้  ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ระหว่างปี  
พ.ศ. 2550 – 2554 คณะเกษตรศาสตร์ก าหนดยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ แผน ขับเคลื่อนภายใต้กระบวนการหลัก           
(Core Process) และกระบวนการสนับสนุน (Support Process) จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้บรรลุผล
ส าเร็จตามวิสัยทัศน์และเปูาหมาย โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ในการขับเคลื่อนภายในคณะเกษตรศาสตร์ เช่น 
แนวทางประกันคุณภาพการศึกษา การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี การประเมินและติดตามผลการ
ด าเนินงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารงาน เป็นต้น 

 ส่วนป๎จจัยภายนอกที่เสริมการด าเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์เป็นไปตามข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลัย โดยใช้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และค ารับรองผลการปฏิบัติงาน เป็นตัวขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสะท้อนผลส าเร็จของคณะเกษตรศาสตร์ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 ประกอบ     
ไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 19 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 
2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 คณะเกษตรศาสตร์มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีเปูาประสงค์ที่จะได้รับการ
จัดอันดับสถาบันชั้นน าด้านการเกษตรทั้งในประเทศ และในภูมิภาค ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเอเชีย     
โดย QS.com Asian University Rankings 2011 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554)  เมื่อเปรียบเทียบผล
การด าเนินงาน กับคู่แข่งขันกับมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้านการเกษตร 2 สถาบันมีการจัดล าดับ    
ไว้ดังนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 67 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับที่  114 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อันดับที่ 120 และได้ก าหนดกลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศด้านวิชาการและงานวิจัย 
 คณะเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรที่เป็นความต้องการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม   
น้ าโขง (GMS) และประเทศกลุ่มภูมิภาคอาเซียนโดยคณะเกษตรศาสตร์มีหลักสูตรนานาชาติที่ลงนามร่วมกับ
ต่างประเทศ 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มแม่น้ า
แบบบูรณาการ (Sustainable Agriculture and Integrated Watershed Management) ซึ่งเป็นหลักสูตร
ร่วม (Joint Degree Program) กับมหาวิทยาลัยโฮเฮนฮาย์ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นอกจากนี้ยัง
ได้ลงนามความร่วมมือในการจัดท าหลักสูตรร่วมแบบ Double Degree Program ร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศญี่ปุุนอีก 2 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยคากาว่า และมหาวิทยาลัยนิคาตะ ซึ่งขณะนี้ก าลังอยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการพิจารณาร่างหลักสูตรดังกล่าว 
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กลยุทธ์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีความรู้ ความสามารถในระดับ
สากล มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้น าและ     
ผู้ตามที่ดีของสงัคมรู้จักการท างานเป็นทีม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 ในป๎จจุบันคณะเกษตรศาสตร์มีจ านวนหลักสูตร/ สาขาวิชาที่เปิดสอนรวม 25 หลักสูตรและมี
หลักสูตรที่ปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในแผนการศึกษาของหลักสูตรจ านวน 14 หลักสูตร ผลการ
ด าเนินงาน มีความเห็นต่อบัณฑิตด้านความพึงพอใจของนายจ้าง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.96 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี   
ซึ่งคณะฯ ก าหนดให้มีโครงการ/ กิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและ/ หรือแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่จัดให้กับนักศึกษา โดยเฉลี่ยปีละ 15 โครงการ มีทุนสนับสนุนให้นักศึกษา ไปฝึกอบรม ดูงาน ฝึกงาน 
ณ ต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของคณะ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างทักษะและ
ประสบการณ ์
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพคณาจารย์ และบุคลากรสายวิชาการ  

 คณะเกษตรศาสตร์ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ มีนโยบายให้การสนับสนุน
เพ่ือพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ จ านวน 71 ราย เข้ารับการพัฒนา (1 ตุลาคม 2553 - 
30 กันยายน 2554) = 70 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.59 

 

กลยุทธ์ที่ 4 น าระบบสหกิจศึกษาและระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Student 
Center) มาใช้ในการจัดการศึกษา  

 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษามาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการเรียนการสอน มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม/ สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ นอกจากนี้ ได้จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้กับคณาจารย์
ของคณะ มีกระบวนวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในลักษณะการจัดประชุมสัมมนาการศึกษาดูงาน รวมทั้ง
แหล่งข้อมูลออนไลน์ มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ทุกสาขาวิชามี
กระบวนวิชาสัมมนาและกระบวนวิชาป๎ญหาพิเศษเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่ง
กันและกัน 

 

กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 คณะเกษตรศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงห้องสมุด โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 
และศูนย์สารสนเทศเพ่ือบริการวิชาการจ านวนมาก รวมทั้ งได้จัดสร้างห้องบริการคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติมให้
นักศึกษาอีก 1 ห้อง ทุกหลักสูตรมีกระบวนวิชาที่พัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์
การเรียนรู้ ทั้งทางด้านทฤษฏีและด้านปฏิบัติงาน สามารถวิเคราะห์และคิดแก้ไขป๎ญหาต่างๆได้อย่างเป็นระบบ 
มีการส่งนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโทเข้ารับการฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ บางสาขาวิชามี
การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและต่างประเทศมาร่วมสอนหรือเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษกิจกรรมที่พัฒนา
คุณภาพนักศึกษา กลุ่มคณาจารย์ได้มีการท าวิจัยในชั้นเรียน และได้น าผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นด้านคุณธรรมจริยธรรมและ/หรือ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคณะเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
นักศึกษา 

 ด าเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นประจ าทุกปี 
ทั้งในระดับคณะและระดับภาควิชา ในปีการศึกษา 2553 - 2554 จัดกิจกรรมที่ก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ รณรงค์ในเรื่องของวินัยนักศึกษา โครงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
และโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม มีวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาไว้อย่างชัดเจน เมื่อจัดโครงการเสร็จสิ้นแล้วมีการสรุปผลการ
จัดทั้งสองโครงการเพื่อพัฒนาปรับปรุงต่อไป 

 

กลยุทธ์ที่ 7 ก าหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 คณะเกษตรศาสตร์ได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย      
ทั้งระบบประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance)  และระบบประกันคุณภาพภายนอก 
(External Quality Assurance)  มีการวางแผนการด าเนินงาน (ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา) และมีการด าเนินการตามแผนการตรวจสอบประเมินและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้คณะเกษตรศาสตร์ ผ่านการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา (QA) ในระดับดีมาก จากการ
ประเมินทั้ง 3 ระบบ (สกอ. สมศ. และ CMU - QA) โดยเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และเป็นอันดับ 3 ในภาพรวมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

กลยุทธ์ที่ 8 สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษา และการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการระดม 
ทรัพยากรร่วมพัฒนาคณะ ทั้งในด้านเงินทุน วิชาการ และอ่ืน ๆ 

 คณะเกษตรศาสตร์มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและคณะเกษตรศาสตร์เป็น
ประจ า ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงป๎จจุบันศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะฯ ตาม
ประเภทต่าง ๆ ดังนี้   

1. สินทรัพย์บริจาค 1,340,000 บาท 
2. เงินบริจาคเพ่ือสมทบเข้ากองทุนพัฒนาคณะฯ 85,000 บาท 
3. เงินบริจาคเพ่ือสมทบเข้ากองทุนพัฒนานักศึกษา 335,000 บาท  
4. เงินบริจาคเพ่ือสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 920,000 บาท 
5. เงินบริจาคเพ่ือสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเกษตรครั้งท่ี 8 170,000 บาท 
6. เงินบริจาคเป็นทุนการศึกษาและการวิจัยแก่นักศึกษา 3,669,080 บาท   

  
ดังนั้น คณะเกษตรศาสตร์ได้รับบริจาครวมมูลค่าทรัพย์สินและเงินสด ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

รวมทั้งสิ้น 6,969,080 บาท 
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2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ให้เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการวิจัย 

 กลยุทธ์ที่ 1  สร้างทีมงานวิจัยของคณะฯที่แข็งแกร่ง  เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและ
สร้างสรรค์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 คณะเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยให้สามารถแข่งขันได้  โดยความ
ร่วมมือระหว่างอาจารย์กับบัณฑิตศึกษา มีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัย หน่วยวิจัยย่อย ในปีงบประมาณ 
2553 คณะเกษตรศาสตร์มีจ านวนโครงการวิจัยรวมทั้งสิ้น  148 โครงการ มีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 
70,467,542.35 บาท แยกเป็นงบประมาณตามสัดส่วนของคณาจารย์จ านวน 60,128,282.89 บาท (เงิน
สนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน) และงบประมาณของบุคลากรที่ไม่ใช่อาจารย์ (นักวิชาการ
เกษตร นักวิทยาศาสตร์) จ านวน 10,339,259.46 บาท มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติทั้งหมด 125 เรื่อง แบ่งเป็นการตีพิมพ์ระดับชาติจ านวน 80 เรื่อง และตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
จ านวน 45 เรื่อง ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่นและนานาชาติได้เป็นอย่างดี 
และท าให้มีนักวิจัยได้รับรางวัลหลากหลายสาขา 

 คณะเกษตรศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอกที่หลากหลาย อาทิ ความ
ร่วมมือกับต่างประเทศความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศหลายสิบ
หน่วยงาน และที่ส าคัญได้มีความร่วมมือกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการหลวง ทั้งทางด้าน
งานวิจัย งานบริการวิชาการการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ เป็นต้น โครงการวิจัยที่ได้รับทุน
สนับสนุนจากมูลนิธิโครงการหลวงจ านวน 16 โครงการ นอกจากนี้ยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจ านวน 1 โครงการ ชื่อโครงการ “โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้
ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชด าริ” เป็นโครงการต่อเนื่องทุกปี โครงการตามแนวพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
โครงการต่อเนื่องตั้งแต่ป ี2549 - 2554 และ 2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรและโอกาสการศึกษา
แก่นักเรียนและประชาชนบนพ้ืนที่สูงเน้นพ้ืนที่อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการต่อเนื่อง ตั้งแต่    
ปี 2551 - 2553 

 

กลยุทธ์ที่ 2  จัดระบบบริหาร และการจัดการงานวิจัยอย่างบูรณาการให้เกิดมูลค่า คุณค่าและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 คณะเกษตรศาสตร์ได้ก าหนดแนวทางงานวิจัยไว้ในยุทธศาสตร์  โดยเน้นงานวิจัยด้าน 
Functional Food และได้เป็นแกนน าของคลัสเตอร์มูลค่าเพ่ิมของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
เพ่ือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ  ภายใต้การ
สนับสนุนงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็งของรัฐบาล  ได้รับอนุมัติทุนวิจัยภายใต้โครงการแบ่งเป็น 4 กลุ่ม
วิจัยหลัก ดังนี้ กลุ่มวิจัยข้าวกาแฟ โคขาว และกลุ่มวิจัยล าไย รวมทั้งสิ้นจ านวน 18 โครงการ งบประมาณ 
14,905,000 บาท สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ภายใต้งานวิจัยหัวข้อ 
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Functional Food โดยจัดประชุมนักวิจัยระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ เพ่ือหารือถึงแนว
ทางการพัฒนางานวิจัยร่วมได้ก าหนดแผนการจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัย โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัยขึ้น เพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับงานวิจัยของคณะฯ
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นในเรื่องของการถ่ายทอดประสบการณ์จากนักวิจัยอาวุโสสู่นักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่ 
คณะฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานวิจัยเชิงบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกคณะและนอกมหาวิทยาลัย 
โดยก าลังด าเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยและวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 8 
คณะ และ 1 ส านักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และ
ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีคณะเกษตรศาสตร์เป็นแกนหลัก เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
วิจัยให้กว้างขวางข้ึนและสามารถท างานวิจัยได้อย่างครบวงจร ทั้งต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า ซึ่งจะท าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  มีการจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศวิจัยอย่างเป็น
ระบบ เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยต่างๆ บนฐานข้อมูล MIS งานวิจัย ซึ่งจะสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและ
เป็นป๎จจุบัน และสามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
 
2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 1  น าทุนทางสังคม ทรัพยากร และภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอด และ
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ชุมชน เพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นภาคเหนือ
บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 คณะเกษตรศาสตร์มีการบูรณาการงานบริการวิชาการเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดเรียน     
การสอน จะเห็นได้จากการสอดแทรกกลยุทธ์ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมในกระบวนการเรียนการสอน 
แต่ละสาขาวิชาน าเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการมาพัฒนาเป็นป๎ญหาพิเศษ หรือวิทยานิพนธ์ ใน
การศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ได้รับจาก
การเรียนวิชากีฏวิทยาน าไปถ่ายทอดแก่ชุมชนในโครงการ “การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแมลง”พัฒนา
เครื่องมือ “TV Test Kit” ซึ่งเกษตรกรสามารถน าไปบ่งบอกถึงปริมาณสารพิษตกค้างในพืชผลทางการเกษตร 
กิจกรรมการให้บริการดังกล่าวได้ต่อยอดมาเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในอาหารและการ
ผลิตทางการเกษตร และศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรการเกษตรและภาควิชาพืชศาสตร์ฯ มีโครงการวิจัยและ
ฝึกอบรมให้บริการวิชากรทางด้านความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัย ประมาณ 20 โครงการ 
           คณะเกษตรศาสตร์มีการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้
เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการ ให้ค าปรึกษา เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตรแก่สาธารณชน ชุมชนและท้องถิ่นภาคเหนือ เป็นการบูรณาการงานด้านบริการวิชาการกับการ
ค้นคว้าวิจัย โดยน าความรู้ และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการนั้นกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย และการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เรียกได้ว่าเป็น
การน าผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง โดยย้อนกลับไปแก้ไขป๎ญหาหรือตอบโจทย์ความต้องการของ
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ชุมชนตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง การก าหนดรูปแบบ หรือหัวข้อการจัดกิจกรรมการ
ให้บริการวิชาการตามความถนัดของคณาจารย์ และจะต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน หรือ
เกษตรกรมีความร่วมมือในด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน เช่น คณาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์จ านวนร่วมงานกับมูลนิธิโครงการหลวง 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนต่างๆ บนพ้ืนที่สูง ในด้านการส่งเสริม
ผลิตพืช ผลิตสัตว์  
 

กลยุทธ์ที่ 2   บริการวิชาการและวิชาชีพโดยมีศูนย์ข้อมูลหรือช่องทางการให้บริการวิชาการความ
เชี่ยวชาญศักยภาพของคณะเกษตรศาสตร์แก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปเพื่อใช้
ประโยชน์และให้เป็นที่พึ่งของชุมชน 
     คณะเกษตรศาสตร์ มีความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการน าองค์ความรู้ จากงานวิจัยด้านการ
ผลิตพืช ผักปลอดภัย กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เข้าไปพัฒนาทักษะการจัดการและดูแลแปลงพืชผล
ทางการเกษตรของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท ฮอริเจนเนติคส์ รีเสริช (เอส.อี.เอเชีย.) จ ากัด                   
นอกจากนั้น ยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการ
เกษตร ทั้งในรูปแบบการให้ค าปรึกษา การเป็นวิทยากร การอบรม และการท าโครงการบริการวิชาการร่วมกับ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง มีการริเริ่มโครงการใหม่ๆ ของชุมชนบนพ้ืนที่สูงในอ าเภออมก๋อย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ
จากคณะฯ ชุมชนและภาคเอกชน ถือเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทกรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร
จ ากัด (มหาชน) คณะเกษตรศาสตร์ ส่วนราชการและชุมชนในอ าเภออมก๋อย เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่
นักเรียนและประชาชนบนพื้นที่สูง 
  โครงการบริการวิชาการมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งผลให้ชุมชนที่ได้รับการ
สร้างเสริมความเข้มแข็งมีกลไกการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เช่น ผู้น าของชุมชนที่ได้รับการ
ส่งเสริมเรื่องการผลิตบ่อไบโอแก๊ส สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีการพัฒนาต่อยอด
ด้านพลังงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตบ่อไบโอแก๊สแก่ผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่อง และโดยยังคงไว้ซึ่ง   
อัตลักษณ์และวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน 
  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบจากการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมว่ามีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยท าการประเมินในด้านความพึงพอใจ 
ความรู้ที่ได้รับ และการใช้ประโยชน์จากการเข้ารับบริการ 
 
2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 1  อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา 
 คณะเกษตรศาสตร์มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ตลอดปีการศึกษา โครงการ
ส าคัญที่จัดต่อเนือ่งทุกปีจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์  เช่น 
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 1. งานพิธีท าบุญครบรอบวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่หลอมรวมจิตใจของ
บุคลากรคณะฯ ร าลึกถึงคุณูปการของอดีตบูรพาจารย์ผู้ร่วมก่อตั้งคณะฯ สร้างความภาคภูมิใจแก่บุคลากรของ
คณะเกษตรศาสตร์  

 2. งานประเพณีสงกรานต์ เป็นงานประเพณีที่คณะฯ จัดให้มีพิธีรดน้ า ด าหัว คณบดี อดีต
คณบดีและผู้อาวุโสของคณะฯ เป็นการแสดงถึงการมีสัมมาคารวะซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนาที่
คณะฯ ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพ่ือเป็นการปลูกฝ๎งค่านิยมอันดีงาม ในฐานะที่คณะเกษตรศาสตร์มีหน้าที่ใน
การส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ชุมชนใน
ท้องถิ่น 

 3. งานวันเกษตรสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่มีการพบปะระหว่างผู้บริหาร (คณบดี รองคณบดี 
ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าศูนย์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์) และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ รวมทั้งเพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
ความสามัคคีสมานฉันท์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกันของผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ พนักงานมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของทุกหน่วยงานภายในคณะฯ  

 4. โครงการป๎จฉิมนิเทศอ าลาสถาบันนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่ก าลังจะส าเร็จ
การศึกษา ได้แสดงออกซ่ึงความกตัญํูกตเวทีต่อคณาจารย์และสถาบัน  เตรียมความพร้อมที่จะท างานร่วมกับ
ผู้อื่นและประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต รวมทั้งเพ่ือเป็นการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จ
การศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติต่อไป 

 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการใช้ความรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา  
 การจัดกิจกรรมและการวิจัยเชิงอนุรักษ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม การ
อนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่หายากเกือบจะสูญพันธุ์ไปแล้ว เช่น ข้าวเจ้าพันธุ์พ้ืนเมืองเหมยนอง ข้าวก่ า และ
การอนุรักษ์พันธุ์โคขาวล าพูน ในส่วนของศูนย์บริการวิชาการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่อง  
มาจากโครงการพระราชด าริ รองศาสตราจารย์ ดร.โสระยา ร่วมรังสี ได้ขอยื่นจดทะเบียนและได้รับการรับรอง
จากกรมวิชาการเกษตร จ านวน 10 รายการ โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรมใน  
พระด าริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (กล้วย ไม้พันธุ์ฟาแลนนอปซิส) 
เป็นต้น การเข้าร่วมขบวนแห่รดน้ าด าหัว ซึ่งทางคณะฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมเข้าร่วมพิธี
ท าบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาของคณะฯ เป็นต้น 
 

 กลยุทธ์ที่ 3  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
 คณะเกษตรศาสตร์ มีศูนย์วิจัยที่คลอบคลุมทั้งในระบบเกษตรพ้ืนราบ เกษตรเขตชลประทาน 
เกษตรที่ดอน และเกษตรที่สูงที่ให้การสนับสนุน การวิจัย การเรียนการสอน การฝึกอบรมและการอนุรักษ์ 
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่ดีและเหมาะสม 
รวมทั้ง ความปลอดภัยและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ สถานีวิจัย
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เกษตรที่สูง นอกจากวิจัยเพ่ือตอบโจทย์เรื่อง ความมั่นคงด้านอาหารบนพ้ืนที่สูงแล้ว ยังให้ความส าคัญต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบนที่สูง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญของประเทศมาอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ คณะฯมีกิจกรรมเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
สู่บริเวณรอบๆ คณะฯ และพ้ืนที่ศูนย์วิจัยต่างๆ เพ่ือช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ปรับแต่งภูมิทัศน์ และลดการใช้
เครื่องปรับอากาศ และประหยัดงบประมาณค่าสาธารณูปโภคในส่วนค่ากระแสไฟฟูาที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศ 
ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก นักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์  
และบริษัทห้างร้านภายนอก และเป็นกิจกรรมที่กระท าร่วมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและ   
ศิษย์เก่าของคณะ อาทิเช่น 

    1. โครงการปลูกต้นไม้ใหญ่ปรับปรุงภูมิทัศน์ของคณะ (ร่วมกับศิษย์เก่า)  
    2. โครงการปลูกปุาปล่อยปลาในแม่เหียะ (ร่วมกับศิษย์เก่า)  
    3. โครงการปลูกปุาบนสถานีช่างเคี่ยน site B (รวมกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)   
    4. โครงการปลูกปุาบนสถานีปุาเก๊ียะ (ร่วมกับบริษัทวิริยะประกันภัย) 

 
2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาสู่ระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกๆ ด้านให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยเปลี่ยนจากการก ากับและควบคุมมาเป็นการมอบอ านาจ 
          ผู้บริหารคณะฯ สนับสนุนระบบการสื่อสาร 2 ทาง มีการสื่อสารถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติ  
งานผ่านสายการบังคับบัญชา และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นผ่านที่ประชุมในระดับต่างๆ 
รวมทั้งผู้บริหารคณะฯ จัดให้มีโครงการ “ผู้บริหารพบปะบุคลากร” ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานใน
รอบปี และรับฟ๎งข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากบุคลากรทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพหลักภาระรับผิดชอบหลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมหลักการ
กระจายอ านาจ  หลักนิติธรรม  หลักความเสมอภาค  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารจัดการภายในองค์กรได้ก าหนดนโยบายให้มีการน าประเด็นการจัดการองค์
ความรู้ เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริหารจัดการ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1. การจัดการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต  
กลุ่มเปูาหมาย: คณาจารย์และนักวิชาการ 

2. การจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัย   
กลุ่มเปูาหมาย:  คณาจารย์และนักวิชาการ 

3. การจัดการองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการ   
กลุ่มเปูาหมาย:  ผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุน 
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 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพย์สินและการหารายได้ของคณะ 
  จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือเป็นแหล่งให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็นแหล่งฝึกงานนักศึกษา ร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีศักยภาพในด้านธุรกิจ
การเกษตร (คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ภาคเอกชนภายนอก) โดยมีการเซ็นตอบกับภาคเอกชน 2 บริษัท   
(CP และ เชียงใหม่เฟรชมิลด์) เพ่ือร่วมงานวิจัยและร่วมหารายได้การจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน ได้แก่      
หารายได้ที่เป็นตัวเงินจากแผนแสวงหารายได้ของภาควิชา/ หน่วยงาน รายได้จากศูนย์บริการวิชาการ รายได้
จากร้านจ าหน่ายผลผลิตด้านการเกษตรและรายได้จากฟาร์มปศุสัตว์ของภาควิชาสัตวศาสตร์ฯ รายได้จากร้าน
จ าหน่ายผลผลิตด้านการเกษตรของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร รายได้จากร้านจ าหน่ายผลผลิตกาแฟ
ส าเร็จรูปของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง รายได้จากโครงการ/ สัญญาความร่วมมือทางวิชาการเกษตรกับ
เอกชน รายได้ที่เป็นทุนสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ เงินและทรัพย์สินบริจาค เป็นต้น มีหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาเพ่ือจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม มีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
 

 กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของคณะ 
 คณะเกษตรศาสตร์ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (AG - MIS) โดยแบ่งหมวดหมู่

เป็นฐานข้อมูลกระบวนวิชาซึ่งได้จัดเก็บข้อมูลตามรูปแบบ มคอ. 3 ฐานข้อมูลนักศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการการ
เรียนการสอน มีฐานข้อมูลงานวิจัย และการเงินโดยได้ใช้ระบบสามมิติ ในการด าเนินงาน และระบบสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจในด้านต่างๆ เป็นข้อมูลที่ใช้ในการประกอบข้อมูลในการด าเนินงานประกันคุณภาพด้านต่างๆ 
ด้วย  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานต่าง ๆ เช่น ระบบ e – KPI, e – Document,   
e – Budgeting, e – Meeting และระบบ online – service system เป็นต้น  รวมถึงการจัดการฐานข้อมูล
และสารสนเทศวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยต่างๆ บนฐานข้อมูล MIS งานวิจัย ซึ่งจะ
สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และเป็นป๎จจุบัน 

 

 กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีความสุข และมี
คุณภาพสามารถแข่งขันในเวทีประชาคม 
 คณะเกษตรศาสตร์มีการด าเนินการติดตามก ากับดูแลการบริหารงานของคณะอย่างต่อเนื่อง 
ผ่านกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหารประจ าคณะ  และการเตรียมความพร้อมของคณะเกษตรศาสตร์
เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และการเปลี่ยนแปลงของโลก มีกิจกรรมที่เสริมสร้างให้
มีการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ นักวิชาการโดยการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “The Role of 
Agriculture and Natural Resources on Global Changes (ANGC 2011)” เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้
และถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจัยในระดับนานาชาติการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรมีการวิเคราะห์ความ
จ าเป็นในการพัฒนาและฝึกอบรม (Training Needs) ด้านต่างๆเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ
และได้แบ่งหัวข้อการพัฒนาบุคลากรออกเป็น 6 ด้าน คือ 
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1. การบริหารจัดการของผู้บริหาร 
2. การพัฒนาการเรียนการสอน 
3. การส่งเสริมการท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ 
5. การพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 6. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร   

 ส าหรับระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2553 สายอาจารย์ (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) 70 คน เข้ารับการพัฒนา 70 คน 
จากจ านวนคณาจารย์ทั้งหมด 71 คน คิดเป็นร้อยละ 98.59 สายสนับสนุน  (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 
2554) มีบุคลากรสายสนับสนุน  เข้ารับการพัฒนา 270 คน จากจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 331 
คน คิดเป็นร้อยละ 81.57 

 ในด้านการปฏิบัติงานและกระบวนการติดตามผลรายยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 
คณะเกษตรศาสตร์มีการวิเคราะห์การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยได้ก าหนดกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และคณะ
เกษตรศาสตร์ ที่ครอบคลุมถึงพันธกิจ 5 ด้าน คือ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมและด้านการบริหารจัดการ โดยการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 
วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมสู่บุคลากรทุกระดับด้วยวิธีการสื่อสารหลากหลายรูปแบบทั้งบนเว็บไซต์คณะฯ 
การประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการประชุมชี้แจงผลการ
ด าเนินงานประจ าปีของผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ เพ่ือให้ทราบถึงทิศทางการบริหารงานโดยใช้หลักบันได   
8 ขั้น เพ่ือสร้างความเข้าใจในการก าหนดแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องไปสู่เปูาหมายของคณะในการพัฒนา
องค์กรไปข้างหน้า 
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2.6 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) คณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 – 2553 และผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2553-2554  

 จากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตั้งแต่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ได้รับงบประมาณรายจ่าย เป็นเงิน 127,555,000 บาท  และในปีงบประมาณ2553 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 
128,905,600 บาท ได้รับความร่วมมือจาก ภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน ได้รายงานผลด าเนินการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ มีผลการด าเนินงานดังตารางสรุปผลตามล าดับ ดังนี้ 

 

2.6.1 ผลการด าเนินงาน Action Plan ประจ าปีงบประมาณ 2552 
 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 134 4,850,500.00 28.02 111 82.84 4,646,000.00 95.78 23 17.16 204,500.00 4.22

ยุทธศาสตร์ที่ 2 79 3,481,600.00 20.11 66 83.54 2,805,000.00 80.57 13 16.46 676,600.00 19.43

ยุทธศาสตร์ที่ 3 38 318,000.00 1.84 32 84.21 251,000.00 78.93 6 15.79 67,000.00 21.07

ยุทธศาสตร์ที่ 4 27 364,000.00 2.10 19 70.37 357,000.00 98.08 8 29.63 7,000.00 1.92

ยุทธศาสตร์ที่ 5 82 8,297,550.00 47.93 64 78.05 6,860,550.00 82.68 18 21.95 1,437,000.00 17.32

รวม 360 17,311,650.00 100.00 292 81.11 14,919,550.00 86.18 68 18.89 2,392,100.00 13.82

จ านวน ร้อยละ

ด าเนินการแล้ว

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ

ไมไ่ดด้ าเนินการ

จ านวน ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ จ านวน

โครงการ

ทั้งหมด
จ านวน ร้อยละ

งบประมาณ

 

  ป๎ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม ควรมีการทบทวน และ
แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ปฏิบัติงานภาควิชา/ศูนย์/หน่วยงาน เพ่ือโครงการ/กิจกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกันใน
แต่ละยุทธศาสตร์  ส่วนงบประมาณการด าเนินแต่ละกิจกรรมควรแยกแหล่งงบประมาณที่สนับสนุนที่ชัดเจน 
ให้สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณ และสามารถเปรียบเทียบได้  ส่วน
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ควรให้เหตุผล ป๎ญหาและอุปสรรค  เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลส าหรับการพัฒนาปรับปรุง  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรมีการพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดของคณะ
เกษตรศาสตร์ เนื่องจากในปีงบประมาณ 2552 หน่วยแผนฯ ได้ใช้ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งท าให้แผนปฏิบัติการบางแผนไม่สัมพันธ์กับตัวชี้วัด การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ในปีงบประมาณ 2552 อาจมีข้อบกพร่องต้องปรับปรุงอีกมากมาย ในปีงบประมาณ 2553 จะ
ได้น าข้อมูลจากการปฏิบัติงานมาก าหนด วิธีการ รูปแบบให้มีการพัฒนายิ่งขึ้นในปีต่อไป  
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2.6.2 ผลการด าเนินงาน Action Plan ประจ าปีงบประมาณ 2553 
 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 38 3,817,614.00 18.88 34 89.47 2,372,614.00 62.15 4 10.53 1,445,000.00 37.85

ยุทธศาสตร์ที่ 2 21 2,819,904.00 13.94 21 100.00 2,819,904.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 63 1,630,397.00 8.06 63 100.00 1,630,397.70 100.00 0 0.00 0.00 0.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4 29 735,316.00 3.64 29 100.00 730,316.00 99.32 1 3.45 5,000.00 0.68

ยุทธศาสตร์ที่ 5 42 11,221,317.00 55.48 41 97.62 11,221,317.00 100.00 1 2.38 0.00 0.00

รวม 193 20,224,548.00 100.00 188 97.41 18,774,548.70 92.83 6 3.11 1,450,000.00 7.17

จ านวน ร้อยละ

ด าเนินการแล้ว

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ

ไมไ่ดด้ าเนินการ

จ านวน ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ จ านวน

โครงการ

ทั้งหมด
จ านวน ร้อยละ

งบประมาณ

 

 ป๎ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติควรมีการทบทวน และปรับแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้
การด าเนินงานตรงกับสภาพความเป็นจริง  โดยเฉพาะด้านการใช้งบประมาณไม่ตรงกับความเป็นจริง ควรให้
เหตุผลไว้ด้วย ซึ่งจะได้มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนความเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องต่อไปงบประมาณ  
ที่ได้รับจากการบริจาคเพ่ือด าเนินกิจกรรมควรแยกให้ชัดเจน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.  2554 จะได้ปรับปรุง
รูปแบบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  ควรสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) ให้เพ่ิมมากขึ้นและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานของ
ภาควิชา/ ศูนย์วิจัย/ หน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และภาควิชา/ ศูนย์ควรพิจารณาแยกงบประมาณ
แหล่งที่มาที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกออกจากการด าเนินการตามแผนงบประมาณประจ าปี
ของหน่วยงาน ทั้งนี้จะได้ท าความเข้าใจในโอกาสต่อไป 
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2.6.3 ผลการด าเนินงาน Action Plan ประจ าปีงบประมาณ 2554 

 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 160 18,030,564.63 24.13 144 90.00 10,961,778.73 60.80 16 10.00 257,000.00 1.43

ยุทธศาสตร์ที่ 2 66 24,534,911.00 32.83 54 81.82 18,065,513.82 73.63 12 18.18 2,640,000.00 10.76

ยุทธศาสตร์ที่ 3 60 8,773,766.00 11.74 58 96.67 7,125,531.03 81.21 2 3.33 50,000.00 0.57

ยุทธศาสตร์ที่ 4 58 14,514,100.00 19.42 53 91.38 960,598.40 6.62 5 8.62 13,375,000.00 92.15

ยุทธศาสตร์ที่ 5 85 8,879,942.00 11.88 76 89.41 8,939,973.38 100.68 9 10.59 200,000.00 2.25

รวม 429 74,733,283.63 100.00 385 89.74 46,053,395.36 61.62 44 10.26 16,522,000.00 22.11

จ านวน ร้อยละ

ด าเนินการแล้ว

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ

ไมไ่ดด้ าเนินการ

จ านวน ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ จ านวน

โครงการ

ทั้งหมด
จ านวน ร้อยละ

งบประมาณ

 

 ป๎ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติควรทบทวนโครงการ/ กิจกรรมให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานจากการติดตามผลการปฏิบัติงานรอบที่ 1 และติดตามรอบที่ 2 พบว่า มีกิจกรรมเพ่ิมขึ้นเนื่องจาก
ความต้องการให้มีกิจกรรมที่สมบูรณ์เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะ บางโครงการ 
ภาควิชาคาดว่าจะได้รับงบประมาณจึงได้ท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณ แต่ในทางปฏิบัติ พบว่า 
งบประมาณท่ีคาดการณ์ไว้ไม่ได้รับอนุมัติ จึงท าให้ยอดงบประมาณสูงเมื่อเทียบกับการใช้จ่ายจริง 
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2.6.4 ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2553 

 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ 

ด าเนินงาน 
คะแนน

ที่ได้ 
ถ่วง

คะแนน 

ยุทธศาสตร์ที ่1  พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 1.4677 
1.1 จ านวนหลักสตูรนานาชาติ

ทั้งหมดในแต่ละป ี
หลักสตูร 2.00 - - - 1 2 2 5.0000 0.1000 

1.2 จ านวนนักศึกษาต่างชาติ
ทั้งหมดในแต่ละป ี

คน 2.00 8 11 14 17 20 19 4.6667 0.0933 

1.3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีภาคปกต ิ

คน 2.00 230 235 240 245 250 252 5.0000 0.1000 

1.4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ 

คน 2.00 90 93 96 99 102 89 1.0000 0.0200 

1.5 สัดส่วนนักศึกษาทั้งหมด
ภาคปกตริะดับ
บัณฑิตศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตร ี

สัดส่วน 2.00  17 
: 83 

 19 
: 81 

 21 : 
79 

 23 
: 77 

25 : 
75 

0.3188 4.5803 0.0916 

1.6 ร้อยละของบณัฑิตระดับ
ปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าตรง
สาขาท่ีส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 3.00 78 80 82 84 86 89.172 5.0000 0.1500 

1.7 ร้อยละของบณัฑิตระดับ
ปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าและ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 3.00 63 64 65 66 67 77.7228 5.0000 0.1500 

1.8 ร้อยละความพึงพอใจต่อ
บัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต 

ร้อยละ 3.00 60 65 70 75 80 82.8 5.0000 0.1500 

1.9 ร้อยละของผูส้ าเร็จ
การศึกษาจบการศึกษาตาม
หลักสตูรภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 2.00 63 68 73 78 83 67.6806 1.9361 0.0387 

1.10 ร้อยละของบทความ
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท/เอก
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาตหิรือระดับ
นานาชาติต่อจ านวน
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท/เอก 

ร้อยละ 2.00 60 65 70 75 80 13.5417 1.0000 0.0200 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ 

ด าเนินงาน 
คะแนน

ที่ได้ 
ถ่วง

คะแนน 

1.11 จ านวนอาจารย์ประจ าทีม่ี
คุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ
เทียบเท่า 

คน 2.00 54 56 58 60 62 60 4.0000 0.0800 

1.12 สัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการ 
อ. : ผศ. : รศ. : ศ. 

                    

    1.12.1 จ านวนผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

คน 0.60 18 19 20 21 22 20 3.0000 0.0180 

    1.12.2 จ านวนรอง
ศาสตราจารย ์

คน 0.70 30 31 32 33 34 33 4.0000 0.0280 

    1.12.3 จ านวน
ศาสตราจารย ์

คน 0.70 1 2 3 3 4 3 4.0000 0.0280 

1.13 จ านวนหลักสตูรสหกิจศึกษา หลักสตูร 2.00  -  -  - 1 2 2 5.0000 0.1000 
1.14 จ านวนกระบวนวิชาที่ผ่าน

ระบบ IT และ e-learning 
กระบวน

วิชา 
3.00 11 12 13 14 15 18 5.0000 0.1500 

1.15 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

ระดับ 3.00 1 2 3 4 5 1,2,3,4,5 5.0000 0.1500 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัย 1.3719 
2.1 จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์ เผยแพร่

หรือน าไปใช้ประโยชน์ใน

ระดับชาตหิรือระดับ

นานาชาติ 

ผลงาน/

ช้ินงาน 

88 96 104 112 120 125 88 5.0000 0.3000 

2.2 จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรม

ที่เกิดจากเครือข่ายความ

ร่วมมือกับภาคการผลติ 

ผลงาน/

ช้ินงาน 

2 4 6 8 10 10 2 5.0000 0.2500 

2.3 จ านวนอาจารย์และนักวิจัย
ประจ าทีไ่ด้รับทุนท าวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์จากแหล่งทุน
ภายในและภายนอก 

คน 50 55 60 65 70 62 50 3.4000 0.1700 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ 

ด าเนินงาน 
คะแนน

ที่ได้ 
ถ่วง

คะแนน 

 2.4 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์จากแหล่ง
ทุนภายนอก 

บาท 6.00 78,000,000 82,000,000 86,000,000 90,000,000 94,000,000 82,792,463 2.1981 0.1319 

 2.5 จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคไ์ดร้ับการจด
ทะเบียนสิทธิบตัรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

ผลงาน/
ช้ินงาน 

- - - - 1 0 - 1.0000 0.0200 

2.6 จ านวนงานวิจัยไดร้ับรางวลั
ระดับชาติและระดบั
นานาชาติ 

ผลงาน - - 1 2 3 2 - 4.0000 0.2000 

2.7 จ านวนบทความวิจัยได้รับการ
อ้างอิง(Citation) ใน 
Refereed Journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติและ
ระดับนานาชาต ิ

บทความ 24 28 32 36 40 59 24 5.0000 0.3000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิน่ 0.5500 
3.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่

ถ่ายทอดความรู/้บริการ
วิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาและเสริมสรา้งความ
เข้มแข็งของสังคมชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาต ิ

โครงการ
/กิจกรรม 

5.00 740 755 770 785 800 735 1.0000 0.0500 

3.2 จ านวนผู้เข้ารับบริการ
วิชาการ 

คน/
หน่วยงาน 

5.00 156,000 182,000 208,000 234,000 260,000 272,225  5.0000 0.2500 

3.3 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ
วิชาการ 

ร้อยละ 5.00 60 65 70 75 80 83.60 5.0000 0.2500 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ 

ด าเนินงาน 
คะแนน

ที่ได้ 
ถ่วง

คะแนน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.2333 
4.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมใน

การอนุรักษ์พัฒนา และสร้าง
เสรมิเอกลักษณ์ศลิปะ และ
วัฒนธรรม 

โครงการ
/กิจกรรม 

3.50 42 44 46 48 50 44 2.0000 0.0700 

4.4 จ านวนโครงการทีด่ าเนินการ
เพื่อแก้ไข/ลดป๎ญหา
สิ่งแวดล้อมและมลพิษให้กับ
ชุมชน 

โครงการ 3.50 41 44 47 50 53 52 4.6667 0.1633 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนามหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาสู่ระดับสากล 0.2761 
5.1 ระดับความส าเร็จของการ

จัดการองค์ความรู้ของส่วน
งาน (KM) 

ระดับ 1.00 1 2 3 4 5 1,2,3,4 4.0000 0.0400 

5.2 ระดับคณุภาพของการบริหาร
จัดการข้อมลูในระบบ CMU - 
MIS 

ระดับ 1.00 1 2 3 4 5 1,2,3,4 4.0000 0.0400 

5.3 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรของส่วนงาน 

ระดับ 1.00 1 2 3 4 5 1,2,3,4 4.0000 0.0400 

5.4 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตาม BSC ของส่วน
งาน 

ระดับ 1.00 1 2 3 4 5 1 1.0000 0.0100 

5.5.1 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรการ
ประหยดังบประมาณของ
มหาวิทยาลยั 
(การประหยัดงบด าเนินงาน) 

ระดับ 0.50 2 4 6 8 10 -0.26 1.0000 0.0050 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ 

ด าเนินงาน 
คะแนน

ที่ได้ 
ถ่วง

คะแนน 

5.5.2 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรการ
ประหยดังบประมาณของ
มหาวิทยาลยั 
(การประหยัดการใช้ค่า
สาธารณูปโภค) 

ระดับ 0.50 2 4 6 8 10 -0.07 1.0000 0.0050 

5.6 ร้อยละของบุคลากรประจ า
สายสนบัสนุน/สายปฏิบัติการ
ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะในวิชาชีพต่อ บุคลากร
ประจ าสายสนับสนุน/สาย
ปฏิบัติการทั้งหมด 

ร้อยละ 1.00 60 65 70 75 80 73.0303 3.6061 0.0361 

5.7 ร้อยละของบุคลากรประจ า
สายวิชาการทีไ่ด้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในวิชาชีพ
ต่อ บุคลากรประจ าสาย
วิชาการทั้งหมด 

ร้อยละ 2.00 70 75 80 85 90 91.0256 5.0000 0.1000 

รวม 3.8988 
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2.6.5 ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 

 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ 

ด าเนินงาน 
คะแนน

ที่ได้ 
ถ่วง

คะแนน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 1.1727 
1.1 ร้อยละความพึงพอใจต่อ

บัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต* 
ร้อยละ 4.00 60 65 70 75 80 75.60 4.1200 0.1648 

1.2 ร้อยละของบณัฑิตระดับ
ปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าและ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 3.00 60 65 70 75 80 76.47 4.7800 0.1434 

1.3 ระดับความส าเร็จของการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในของส่วนงาน* 

คะแนน 4.00 1 2 3 4 5 4.58 4.5800 0.1832 

1.4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

คน 4.00 180 210 240 270 300 286 4.5333 0.1813 

1.5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

คน 4.00 85 99 113 127 141 84 1.0000 0.0400 

1.6 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

คน 4.00 14 16 18 21 23 5 1.0000 0.0400 

1.7 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ
เทียบเท่า 

ร้อยละ 3.00 12 24 36 48 60 84.51 5.0000 0.1500 

1.8 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
(รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์) 

ร้อยละ 3.00 6 12 18 24 30 40.85 5.0000 0.1500 

1.9 จ านวนนักศึกษาต่างชาติ
ทั้งหมดในแต่ละป ี l          

คน 6.00 25 27 28 29 31 27 2.0000 0.1200 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ 

ด าเนินงาน 
คะแนน

ที่ได้ 
ถ่วง

คะแนน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัย 1.5772 
2.1 จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ 
หรือ น าไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชาตหิรือระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน/
ช้ินงาน 

5.00 60 70 80 90 100 143 5.0000 0.2500 

2.2 จ านวนงานวิจัยไดร้ับรางวลั
ระดับชาติและระดบั
นานาชาติ 

ผลงาน 5.00 0 - 0:00 0:00 0:00 4 5.0000 0.2500 

2.3.1 จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีไ่ด้ยื่นขอจด
ทะเบียนสิทธิบตัรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

ผลงาน/
ช้ินงาน 

2.50 0 - - - 1 2 5.0000 0.1250 

2.3.2 จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการจด
ทะเบียนสิทธิบตัรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

ผลงาน/
ช้ินงาน 

2.50 0 - - - 1 0 1.0000 0.0250 

2.4 จ านวนอาจารย์และนักวิจัย
ประจ าทีไ่ด้รับทุนท าวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์จากแหล่งทุน
ภายในและภายนอก 

คน 5.00 36 42 48 54 60 88 5.0000 0.2500 

2.5 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์จากแหล่ง
ทุนภายใน 

บาท 5.00 
3,034,080 3,539,760 4,045,440 4,551,120 5,056,800 9,710,530.87 5.0000 0.2500 

2.6 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์จากแหล่ง
ทุนภายนอก 

บาท 5.00 
39,000,000 

 

45,500,000 

 

52,000,000 

 

 

58,500,000 

 

 

65,000,000 

 

 

55,540,421.46 3.5447 0.1772 

2.7 จ านวนบทความวิจัยได้รับการ
อ้างอิง(Citation) ใน 
Refereed Journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติและ
ระดับนานาชาต ิ

บทความ 6.00 24 28 32 36 40 59 5.0000 0.3000 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ 

ด าเนินงาน 
คะแนน

ที่ได้ 
ถ่วง

คะแนน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 0.4872 
3.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่

ถ่ายทอดความรู/้บริการ
วิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาและเสริมสรา้งความ
เข้มแข็งของสังคมชุมชน 
ประเทศชาติและนานาชาต ิ

โครงการ
/กิจกรรม 

2.00 450 525 600 675 750 4,231 5.0000 0.1000 

3.2 จ านวนผู้เข้ารับบริการ
วิชาการ 

คน 2.00 162,000 189,000 216,000 243,000 270,000 252,689 4.3589 0.0872 

3.3 จ านวนรายได้จากการ
ให้บริการวิชาการ 

บาท 3.00 
2,400,000 2,800,000 3,200,000 3,600,000 4,000,000 7,369,661.

18 
5.0000 0.1500 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.2500 
4.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมใน

การอนุรักษ์พัฒนา และสร้าง
เสรมิเอกลักษณ์ศลิปะ และ
วัฒนธรรม 

โครงการ
/กิจกรรม 

2.50 28 33 38 42 47 47 5.0000 0.1250 

4.4 จ านวนโครงการทีด่ าเนินการ
เพื่ออนุรักษ์/แก้ไข/ลดป๎ญหา
สิ่งแวดล้อมและมลพิษให้กับ
สังคม/ชุมชนภายนอก
มหาวิทยาลยั 

โครงการ 2.50 18 22 26 30 34 34 5.0000 0.1250 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   พัฒนามหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาสู่ระดับสากล 0.5855 
5.2 ระดับความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรของส่วนงาน 

ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500 

5.3 ระดับคณุภาพของการบริหาร
จัดการข้อมลูในระบบ CMU-
MIS 

ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ 

ด าเนินงาน 
คะแนน

ที่ได้ 
ถ่วง

คะแนน 

5.6.1 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรการ
ประหยดังบประมาณรายจ่าย
ของมหาวิทยาลัย(การ
ประหยดังบประมาณหมวดงบ
ด าเนินงาน) 

ร้อยละ 2.50 2 4 6 8 10 18.90 1.0000 0.0250 

5.6.2 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรการ
ประหยดังบประมาณรายจ่าย
ของมหาวิทยาลัย(การ
ประหยดัการใช้สาธารณูปโภค
และพลังงาน) 

ร้อยละ 2.50 2 4 6 8 10 -4.84 2.4210 0.0605 

รวม 100.00  4.0727 

 

 

2.6.6 ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามค ารับรองตัวช้ีวัดปีงบประมาณ 2553 - 2554 
 

 ปี 2553 ปี 2554 

ไตรมาสท่ี1 และ 2 2.88 2.79 
ไตรมาสท่ี 3 3.36 3.45 
ไตรมาสท่ี 4 3.90 4.07 
รวม (ร้อยละ) 67.60 68.50 

 

 

 

 

 



 

 

 

ส่วนที่ 3  
แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
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ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

 คณะเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) เป็น
ประจ าทุกปีเพ่ือน ามาพัฒนา ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น SWOT เป็นการวิเคราะห์ใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคที่องค์กรภายใต้การแข่งขันซึ่งจะช่วยให้มุ่งเน้นจุดแข็งขององค์กร ลดการคุกคาม
จากภายนอกและใช้ความได้เปรียบที่เป็นไปได้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโอกาสที่สามารถใช้ได้ 

 การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร สามารถน าไปวิเคราะห์
องค์กรในมุมมองของคู่แข่งได้ อาจจะน าเครื่องมือด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก มาช่วย
สนับสนุนน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคอีกครั้ง เพ่ือจะได้ให้เกิดความแม่นย า
และเท่ียงตรงเพียงพอที่จะน าไปใช้เป็นกลยุทธ์ขององค์กรได้ ดังต่อไปนี้ 
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3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Assessment) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. คณะเกษตรศาสตร์มีศักยภาพและความพร้อมใน
การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน 
การศึกษาในอาเซียนและนานาชาติ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ 

2. คณะเกษตรศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีคุณภาพ และ
ต าแหน่งวิชาการในระดับสูง สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ของ สมศ. และ มช. ในภาพรวม ซึ่งเป็นก าลังส าคัญ
ในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการ
บริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีหลักสูตรที่ พัฒนาปรับปรุง ให้ ได้มาตรฐาน 
ตามเกณฑ์ สกอ. 2548 และกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 2552 และมีหลักสูตร 
นานาชาติเป็นที่ยอมรับ 

4. มีระบบบริหารการจัดการศึกษาที่ดี ได้ รับการ 
ประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระบบ 
ทั้งของ มหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. อยู่ในระดับ
ดีมาก ซึ่งเป็นระดับการประเมินสูงสุด 

5. ศักยภาพงานวิจัยของคณะสูงมาก ได้รับการจัด
อันดับเป็นคณะวิจัยอันดับ 2 ของประเทศไทย 
รองจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการจัด
อันดับของสถาบัน ISI Research Data ประเทศ
เนเธอร์แลนด์จากการนับจ านวนตี พิมพ์ในปี    
พ.ศ. 2551 - 2554  

6. บัณฑิ ตของคณะ เกษตร เป็ นคนดี มี ค ว าม รู้  
ความสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี ได้รับ 
คะแนนความพึงพอใจจากนายจ้างสูงกว่าเกณฑ์
ของ สมศ.  

1. จ านวนคณาจารย์มีน้อยเมื่อเทียบกับภาระงาน  
   จ านวนนักศึกษาและหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ใน 
   ป๎จจุบัน 
2. คณาจารย์อาวุโสที่มีคุณวุฒิและต าแหน่ง วิชาการ

ระดับศาสตราจารย์ ดร. และรองศาสตราจารย์ ดร.
และมีประสบการณ์สูงทั้งด้านการเรียนการสอนการ
วิจัยและการบริการวิชาการก าลังเกษียณอายุ 
จ านวนมาก ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างคณาจารย์รุ่น
อาวุโสกับรุ่นใหม่เป็นผลให้ความเข้มแข็งทาง
วิชาการและความสามารถในการขอโครงการวิจัย
ขนาดใหญล่ดลง 

3. นักศึกษาและบัณฑิตส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 

4. งบประมาณมีจ ากัดและส่วนใหญ่ใช้ไปเป็นเงินเดือน 
ส่วนงบด าเนินการและงบวิจัย มีสัดส่วนน้อย 

5. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในป๎จจุบัน นับว่า   
ต่ ามาก เมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษาอ่ืน และ
รายได้จากค่าลงทะเบียน ธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรีคิดเป็นเพียงประมาณ 12.5 % 
เมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิต 
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สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Assessment) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

7. อาจารย์และนักวิชาการมีศักยภาพสูงในการ 
ท างานวิจัยและได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่ง 
ทุนภายนอกจ านวนมาก มีการตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติจ านวนมาก 
และผลวิจัยของคณาจารย์ได้รับการอ้างอิงใน
ระดับสูง 

8. คณะเกษตรศาสตร์มีผลงานวิจัย นวัตกรรมที่
สามารถน าไปใช้แก้ไขป๎ญหาให้ชุมชนไปสู่ เชิง
พาณิชย์ และสามารถยื่นจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางป๎ญญาและจดทะเบียนพันธุ์/  ขึ้นทะเบียน
พันธุ์จ านวนมาก 

9. คณะเกษตรศาสตร์มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย มี
ศูนย์ /  สถานีวิจั ยทั้ ง ใน พ้ืนราบ ที่ ดอน ที่ สู ง  
และเกษตรเขตชลประทาน ที่มีโอกาสจะดึงดูดแหล่ง
ทุนร่วมวิจัยและสร้างรายได้ให้คณะ 

10.คณะเกษตรศาสตร์มีหน่วยบริหารงานวิจัย และ
ระบบสนับสนุนประสานงานที่เข้มแข็งได้รับการ
คัดเลือกจากมหาวิทยาลัยให้เป็นหน่วยงาน 1 ใน 
6 ของมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่เป็นหน่วยประสาน
งานวิจัย“คลัสเตอร์” มูลค่าเพ่ิมของการผลิตและ
แปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจฯ” ภายใต้โครงการ
มหาวิทยาลัยวิจั ยและเป็นแกนหลักในการ
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยและวัฒนธรรมข้าว
ล้านนาเป็นโครงการวิจัยเชิ งบูรณาการร่วม
ระหว่าง 8 คณะ และ 1 ส านัก 

11.มีศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตร และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สู ง
รับผิดชอบงานด้านบริการวิชาการและวิจัยที่ ใช้
ระเบียบบริหารงานที่คล่องตัวมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
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สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Assessment) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

12.มีกิจกรรมและโครงการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการท านุ
บ ารุง ศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์
สัตว์ รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจ านวนมาก 

13.คณะเกษตรศาสตร์มีศักยภาพและองค์ความรู้ที่
โดดเด่นด้านเกษตรที่สูง มีสถานีวิจัยและฝึกอบรม
เกี่ยวกับเกษตรที่สูงอยู่ 4 สถานี มีโครงการวิจัย
และพัฒนาร่ วมกับองค์กร ในประเทศ และ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 จน
ป๎จจุบัน อาทิ ส านักงานปูองกันปราบปรามยาเสพ
ติด องค์การสหประชาชาติ ประเทศออสเตรเลีย 
อเมริกา ญี่ปุุน เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี เป็นต้น              

 คณาจารย์ บุคลากร ของคณะเกษตรศาสตร์มี
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์สูง ทั้งในเชิงวิจัย 
บริการวิชาการและพัฒนา ได้รับความไว้วางใจให้
ท างานร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โครงการ
พระราชด าริ โครงการปิดทองหลังพระฯ รวมทั้ง
โครงการส่ วนพระองค์  ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เพ่ือพัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตของ
กลุ่มชุมชนบนพื้นที่สูงมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 

14.คณะเกษตรศาสตร์มีความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า 
รวมทั้ งผู้ มีส่ วนได้ ส่วนเสีย  (Stakeholder)  มี
เครือข่ายนักศึกษาเก่าที่เข้มแข็ง และสามารถ
สนับสนุนการพัฒนา ในหลายๆ ด้าน 

15 .คณะเกษตรศาสตร์ ได้น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (MIS และ ICT) มาใช้
เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตาม
พันธกิจของคณะในด้านต่างๆ อาทิ ระบบ AGRI - 
MIS, Time Attendance, e - Meeting, KM 
Corner, e - document (e - QA), e -Budgeting, 
e-Service, e - Car Reserve, e - Meeting Room 
Reserve,   e - Study Room Reserve, และ e - 
Lab เป็นต้น 
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สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (External Assessment) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. นโยบายของรัฐมีความชัดเจนในการส่งเสริมให้

ประเทศไทยเป็นศูนย์การศึกษาในกลุ่มประเทศ
เพ่ือนบ้านท าให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะ
เกษตรมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นศูนย์การศึกษา ใน 
GMS / ในประชาคมอาเซียน 

2. จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ มี  
สิ่ งอ านวยความสะดวก ครบถ้วนและอยู่ ใ น
ต าแหน่งที่สภาพแวดล้อมวัฒนธรรมและสภาพ
ภูมิศาสตร์ที่สวยงาม เอ้ือต่อการอยู่อาศัย ศึกษา
และวิจัย ทั้งระบบเกษตรพ้ืนราบ เกษตรที่สูงและ
ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท า
ให้คณาจารย์นักวิจัยและนักศึกษาต่างประเทศ
สนใจมาท าวิจัยและศึกษา 

3. สังคม/ ชุมชนเริ่มสนใจในสุขภาพ ต้องการอาหาร
ที่มีคุณภาพ/ ปลอดภัย ประกอบกับราคาสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร (รวมทั้งพืชพลังงาน 
พืชอุตสาหกรรม) มีราคาแพงดึงดูดให้เกษตรกร/ 
นักวิจัย/  สั งคมกลับมาสนใจและศึกษาด้าน
การเกษตรมากขึ้นรวมทั้งใช้องค์ความรู้วิชาการ
เกษตรสมัยใหม่เข้าไปช่วยบริหารจัดการมากขึ้น 

4. การที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้โครงการอาหารและการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะโครงการ
นวัตกรรมข้าวไทยเพ่ิมมูลค่าสู่ตลาดโลก ที่ เป็น
นวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าที่เพ่ือเป็นโครงการน าร่องใน
โครงการ Science Park ภาคเหนือของกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ มหาวิทยาลั ย 
เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพหลัก ท าให้คณาจารย์ นักวิจัย
ของคณะมีโอกาสได้รับงบประมาณท าวิจัยมากขึ้น 

1.นโยบายการจัดตั้ งมหาวิทยาลั ย เ พ่ิมขึ้นของ 
   รัฐบาลและการเปิดเสรีการค้า (FTA) และการรวม 
   เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 

ท าให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านการเกษตร      
มีการแข่งขันในการจัด การศึกษาและการจัดอันดับ
สถาบันศึกษา 

2. อัตราทดแทนบุคลากรเกษียณอายุ โดยเฉพาะ 
สายสนับสนุน (สาย ข. ค. ) และลูกจ้างประจ า 
ไม่ได้รับการพิจารณาอัตราคืน ท าให้การเรียน  
การสอนและการวิจัยของคณะท างานด้วยความ
ยากล าบาก เพราะธรรมชาติสาขาเกษตรศาสตร์
จ าเป็นต้องมีนักวิชาการและคนงานช่วยดูแล
ศูนย์วิจัย  แปลงทดลองการปฏิบัติภาคสนาม ปลูก
พืช และเลี้ยงสัตว์ 

3.ผลงานวิ จั ยทางด้ านการพัฒนาพันธุ์ พืช พันธุ์ 
   สัตว์ จนสามารถจดทะเบียนพันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์    
   ได้ แต่ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็น KPI ผลงาน    
   ทางวิชาการตามเกณฑ์ สมศ.และ สกอ. 
4.  โครงสร้างประชากรไทยมีแนวโน้มที่ประชากร 

วัยสู งอายุ เ พ่ิมขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็กวัย 
ศึกษาเล่าเรียนและวัยท างานลดลง รวมทั้งความ
นิยมในการเรียนสาขาเกษตรศาสตร์ลดลง 

5.  นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและเก่ง สนใจจะมาเรียน
ด้านการเกษตรลดลง (Input) ท าให้ส่งผลต่อการจัด
การศึกษา (Process) และคุณภาพของบัณฑิต
(Output) ท าได้ยากข้ึน 

6.  การได้ รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล 
(รวมทั้งจากมหาวิทยาลัย) ลดลง อีกทั้งงบประมาณ
ในส่วนงบด าเนินการยังไม่เพียงพอ ขณะที่นโยบาย
ของรัฐบาล เพ่ิมเงินเดือนและค่าแรง ท าให้เกิด
ป๎ญหาต่อการบริหารงานและการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ ตามวิสัยทัศน์ท าได้ยากข้ึน 
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สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Assessment) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

7. การบริหารในสถานะมหาวิทยาลัยในก ากับของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังมีการอิงกฎ/ ระเบียบ
ระบบราชการอยู่มากท าให้การบริหารงาน และ
การปฏิบัติงานภายในคณะ หลายส่วนยังติดขัด
ล่าช้าและขาดประสิทธิภาพ 

8. ป๎ญหาโลกร้อน เกิดฝนแล้ง ฝนตกหนัก ดินถล่ม  
น้ าท่วม เกิดโรคแมลงใหม่ๆระบาด เป็นอุปสรรค
ต่อการผลิตและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
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คณะเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรช้ันน าตามมาตรฐานสากล 
เป็นอันดับ 1 ของประเทศด้านการวิจัย ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหารจัดการท่ีดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

วิสยัทศัน์ 

 

ให้บริการวิชาการบนฐาน 
ความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน 

เป้าประสงค ์1 
คณะเกษตรศาสตร์มุ่งสู่การเป็นคณะวิจัยท่ีมีคุณภาพและสร้าง
นวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนา
เศรษฐกิจของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

เป้าประสงค ์2 
เน้นงานวิจัยท่ีเป็น อัตลักษณ์ของคณะเกษตรศาสตร์ มช. 

เป้าประสงค ์3 
เน้นการวิจัยเชิงบูรณาการ ต้ังแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 

 

เป้าประสงค์ 1 
สืบสาน และท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย 
ท้องถ่ินล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ 

เป้าประสงค์ 2 
คณะเกษตรศาสตร์เป็นแบบอย่างในการจัดการ 
สภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนางานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

1.1 สร้างทีมวิจัยของคณะฯที่แข็งแกร่ง เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพและสร้างสรรค์โดยความร่วมมือระหว่างอาจารย์
บัณฑิตศึกษาและนักวิจัยมาร่วมท าวิจัย 
1.2 จัดสรรและแสวงหาทุนสนับสนุนการวิจัย 
1.3 พัฒนางานวิจัยตามความต้องการของพื้นที่/ป๎ญหาของ
ประเทศและตอบสนองต่อการพัฒนาภาคการผลิต เศรษฐกิจ
และสังคมในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
1.4.  ส่งเสริม พัฒนาและผลักดันให้คณาจารย์/นักวิจัย
ด าเนินการเพื่อขอรับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ 
และจดทะเบียนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ชนิดใหม่ๆ 
2 .1  พัฒนาการวิ จั ย  มุ่ ง เ น้ น เกษตรที่ สู ง และ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติบนที่สูง 
 3.1งานวิ จัยเชิงบูรณาการให้เกิดมูลค่า คุณค่าและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

1.1 สืบสานและท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

ประเพณีท้องถ่ินล้านนา โดยเฉพาะด้านการเกษตร 

1.2น าความรู้และศักยภาพของคณะไปร่วมกับชุมชน/ ในการ
ท านุบ ารุง อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.1 สนับสนุนการรณรงค์และการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตส านึก
และการมีส่วนร่วมให้แก่บุคลากรและนักศึกษาในการรักษาภูมิ
ทัศน์สิ่งแวดล้อมทั้งภายในคณะ ศูนย์และ สถานีวิจัยของคณะ 
และชุมชนสังคมให้น่าอยู่ 
2.2 พัฒนา สร้างระบบการท านุบ ารุง ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

1. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพโดยมี
ศู น ย์ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีการเกษตรเป็นหลัก โดยใช้ความ
เชี่ยวชาญ ศักยภาพของบุคลากรคณะ
เกษตรศาสตร์แก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนทั่วไป  
2.สร้างระบบการให้บริการวิชาการที่
สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานสากล 
 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 ยทุธศาสตรท่ี์ 2 ยทุธศาสตรท่ี์ 3 ยทุธศาสตรท่ี์ 5 
พัฒนาความเป็นสากลของคณะ 

 

1.1 สร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน
วิชาการต่างประเทศ  
2.1 แสวงหาแหล่งทุนจากแหล่งทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยน อาจารย์ 
นั ก วิ จั ย  แ ล ะนั ก ศึ กษา  ใ นก า ร พัฒน าทั กษะ เ พื่ อ
เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 
2.2 พัฒนาและส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจและทักษะ 
ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาในการผลิตและน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการในเวทีนานาชาติในภูมิภาคอาเซียน เอเชียและ
นานาชาติ 

 

 

3.2 Road Map สู่ความเป็นเลิศ มาตรฐานคุณภาพระดับสากลของคณะเกษตรศาสตร์ มช. (พ.ศ. 2555 - 2559) 

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้ตามมาตรฐาน TQF และมาตรฐานสากล 
1.2 เปิด/ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องต่อความต้องการของตลาด/ผู้ใช้
บัณฑิต 
1.3 เพิ่มจ านวนนักศึกษาเข้าสู่สหกิจศึกษา 
1.4พัฒนาคุณภาพบัณฑิตโดยจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based 
Learning Area Based learning, Self Directed Learning, Life Long 
Learning และ ICT Integrated learningรวมทั้งเน้นการศึกษาวิจัยในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
1.5พัฒนาและส่งเสริมความเป็นนานาชาติแก่   นักศึกษาโดยการจัดการ
เรียนการสอนเป็น ภาษาอังกฤษ  
1.6 เสริมสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรม
ต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
1.7 เพิ่มจ านวนรับนักศึกษาที่มีคุณภาพ 
2.1จัดสรรที่นั่งให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 
3.1. พัฒนาบัณฑิตให้มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการเป็นผู้น า ขยัน 
อดทน มีจิตส านึกรับผิดชอบและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างมี
เหตุผล 

 

ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เป้าประสงค ์1 
คณะเกษตรศาสตร์มีการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากลได้รับ
การจัดอันดับช้ันน าด้านการเกษตร  และผลิตบัณฑิต ตามความต้องการของตลาด 
และฝึกฝนให้บัณฑิตเป็นผู้ช้ีน าด้านการพัฒนาการเกษตรของประเทศ 

เป้าประสงค ์2 
ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 

เป้าประสงค ์3 
บัณฑิตคณะเกษตรฯเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถมีทักษะเป็น
ท่ียอมรับ สามารถช้ีน าสังคม รวมท้ังมีความสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ และสากล 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 

เป้าประสงค์ 
คณะเกษตรศาสตร์เป็นที่พึ่งและร่วม
พัฒนากับชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์ 1 
พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษา
และวิชาการต่างประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนเอเชียและ
นานาชาติ 

เป้าประสงค์ 2 
เตรียมคณะเกษตรศาสตร์พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    
ในปี 2558 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6: พัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่ดแีละมีประสิทธภิาพ 

  เป้าประสงค์ 1: มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าประสงค์ 2: บุคลากรคณะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ รักองค์กร ท างานอย่างมีความสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ น าคณะไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 เป้าประสงค์ 3: คณะเกษตรศาสตร์สามารถแสวงหาทรัพยากรและสามารถพึ่งพา พัฒนา ตนเองได้อย่างย่ังยืนองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และมีความสุขในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ ์: 1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการในทกุๆ ด้านให้เกดิความคลอ่งตัว มีประสทิธิภาพ ตามหลักธรรมมาภิบาลโดยเปลี่ยนจากการก ากับและควบคุมมาเป็นการมอบอ านาจ / กระจายอ านาจ 
 1.2 พัฒนาและใช้ระบบบริหารงานยุคใหม่และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสทิธภิาพเพื่อการบริหารจัดการของคณะตามหลกัแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 2.1 พัฒนาและเสรมิสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะ ความรู้ ประสบการณ์พรอ้มทั้งสรา้งขวัญและก าลังใจในการท างาน 

 2.2 พัฒนาและจัดระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM) อย่างต่อเนือ่งเพือ่น าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LM) 

2.3 สร้างค่านิยม วัฒนธรรมองคก์รขวญัและก าลังใจ และบรรยากาศการท างานอย่างมสี่วนรว่มของบุคลากรภายในคณะฯให้รักองค์กรและท างานอย่างมีความสขุ   
  3.1 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพย์สินและการหารายได้ของคณะอย่างมีประสทิธิภาพและเหมาะสม   

3.2 ผลักดันนโยบายการเสนอขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อให้มีความเหมาะสมกับต้นทุนการด าเนินงานและการผลิตบัณฑิตของคณะ เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
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3.3 แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
     กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เป้าประสงค์ที ่1 
คณะเกษตรศาสตร์มีการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ และ
มาตรฐานระดับสากลได้รับ
การจัดอันดับ ช้ันน าด้ าน
การเกษตร  และผลิตบัณฑติ 
ตามความต้องการของตลาด 
และฝึกฝนให้บัณฑิตเป็นผู้
ช้ีน าด้ านการพัฒนาการ
เกษตรของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 ปรับปรุงหลักสตูรใหไ้ด้
ตามมาตรฐาน TQF และ
มาตรฐานสากล 
 
1.2 เปิด/ปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องต่อความ
ต้องการของตลาด/ผู้ใช้
บัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 เพิ่มจ านวนนักศึกษาเข้า
สู่สหกิจศึกษา 

 
1.1.1 ร้อยละของหลักสตูร
ตามมาตรฐาน TQF 
 
 
1.2.1. จ านวนหลักสูตรเปิด
ใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2. จ านวนหลักสูตรที่
ปรับปรุงตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (ทุก 5 ปี) 
 
 
1.3.1 ร้อยละของนักศึกษา
ที่เข้าสู่หลักสูตรสหกิจศึกษา 

 
1.1.1 ร้อยละ 100 
 
 
 
1.2.1. จ านวน 7 หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 3 หลักสตูร  
1) ธุรกิจเกษตรและอาหาร 
2) การออกแบบภูมิทัศน์ และ
การจัดการสิ่งแวดล้อม 
3) เกษตรที่สูงและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
ระดับบณัฑติศึกษา 4 หลักสตูร 
- ระดับปรญิญาโท 
1) พลังงานชีวมวล 
(หลักสูตรร่วมสหสาขาวิชา) 
2) เกษตรทีสู่งและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
- ระดับปรญิญาเอก 
1) กีฎวิทยา  
2) เกษตรที่สูงและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
 
1.2.2. จ านวน 20 หลักสูตร  
- ปริญญาตรี 2 หลักสูตร 
- ปริญญาโท 11 หลักสูตร 
- ปริญญาเอก 7 หลักสูตร 
 
1.3.1. เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 ต่อป ี
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 พัฒนาคุณภาพบัณฑติ
โดยจดัการเรียนการสอน 
แบบ Problem Based 
Learning Area Based 
learning, Self Directed 
Learning, Life Long 
Learning และ ICT 
Integrated learning 
รวมทั้งเน้นการศึกษาวิจยัใน
ระดับบณัฑติศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.5 พัฒนาและส่งเสริมความ
เป็นนานาชาติแก่นักศึกษา
โดยการจัดการเรยีนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.1 ร้อยละของหลักสตูร
ที่มีกระบวนวิชาแบบ 
Project based, Problem 
Based Learning Area 
Based learning, Self 
Directed Learning, Life 
Long Learning หรือ ICT 
Integrated learning 
 

1.4.2 ร้อยละของกระบวน
วิชาแบบ Project based, 
Problem Based, Project 
Based, Learning Area 
Based, learning Self 
Directed Learning, Life 
Long Learning และ ICT 
Integrated learning 

1.4.3 ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
 

1.5.1 จ านวนกระบวนวิชา 
ที่มีการเรยีนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

1.5.2 ร้อยละของกระบวน
วิชาที่ให้ความรู้ในเรื่อง
เกี่ยวกับอาเซียนแก่
นักศึกษา 

1.5.3 จ านวนหลักสูตร
นานาชาติ/ ปรับปรุง
หลักสตูรไทยให้เป็น
หลักสตูรนานาชาตหิรือ
หลักสตูรสองภาษา 

1.5.4 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมอบรมให้ความรู้
ภาษาอังกฤษให้นักศกึษา 

1.4.1 จ านวนหลักสูตรที่มี
กระบวนวิชาแบบ Project 
based ,Problem Based 
Learning Area Based 
learning, Self Directed 
Learning, Life Long 
Learning หรือ ICT 
Integrated learning  
ร้อยละ 20 ภายใน 4 ปี 

1.4.2 ร้อยละ 10  
ของกระบวนวิชา 
 
 
 
 
 
 

1.4.3 ระดับดีขึ้นไปหรือ
คะแนนเฉลีย่ 3.51-5.00 
(เต็ม 5) 

1.5.1 ไม่น้อยกว่า 1 กระบวน
วิชาต่อหลักสตูร/ ป ี

 
1.5.2 ร้อยละ 80 
 
 
 

1.5.3 ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร 
ภายใน 5 ป ี
 
 
 

1.5.4 ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/
กิจกรรมต่อป ี
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าประสงค์ที ่2 
ให้โอกาสทางการศึกษาแก่
ผู้ด้อยโอกาสและผูม้ี
ความสามารถพิเศษ 
 
เป้าประสงค์ที ่3 
บัณฑิตคณะเกษตรเป็นผูม้ี
คุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดี 
มีความรู้ความสามารถมี
ทักษะ เป็นท่ียอมรับ 
สามารถช้ีน าสังคม รวมทั้งมี
ความสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับประเทศ และสากล 
 

1.6 เสริมสร้างบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้และจัดกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 เพิ่มจ านวนรับนักศึกษา
ที่มีคุณภาพ (มีผลการเรียนดี) 
 
 
 
2.1 จัดสรรที่น่ังให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสและผูม้ี
ความสามารถพิเศษ 
 
 
3.1. พัฒนาบัณฑิตให้มีวินัย 
มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ทักษะการเป็นผู้น า ขยัน 
อดทน มีจิตส านึกรับผดิชอบ
และรูเ้ท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมอย่าง
มีเหตผุล 
 
 

1.6.1 งบประมาณ
สนับสนุนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
และอุปกรณ์การเรียนการ
สอน 
 
1.6.2 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมเสริมสร้าง
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้และจัด
กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 
1.7.1 จ านวนนักศึกษาท่ี
เข้าเรียนโครงการ
วิทยาศาสตร์เกษตร 
 
 
2.1.1 จ านวนผู้ด้อยโอกาส
และผูม้ีความสามารถพิเศษ 
 
 
 
3.1.1 ร้อยละผลส าเร็จของ
การด าเนินงานโครงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
มีทักษะการเป็นผู้น า ขยัน 
อดทน มีจิตส านึก
รับผิดชอบและรูเ้ท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
อย่างมีเหตผุล 
 
 

1.6.1 ไม่น้อยกว่า  
1,000,000 บาทต่อปี 
 
 
 
 
1.6.2 ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/
กิจกรรมต่อป ี
 
 
 
 
 
 
1.7.1 จ านวน 70 คนต่อปี 
 
 
 
 
2.1.1 จ านวน 5 คนต่อป ี
 
 
 
 
3.1.1 ร้อยละ 90 
(ระดับคะแนน 4 จากเต็ม 5 ) 
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ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนางานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เป้าประสงค์ที ่1 
คณะเกษตรศาสตร์มุ่งสู่การ
เป็นคณะวิจัยที่มีคุณภาพและ
สร้างนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ในการเรียนการ
สอน การพัฒนาเศรษฐกิจ
ข อ ง สั ง ค ม  ชุ ม ช น  แ ล ะ
ประเทศชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 สร้างทีมวิจัยของคณะฯ
ที่แข็งแกร่ง เพื่อผลิตผล
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพและ
สร้างสรรคโ์ดยความร่วมมือ
ระหว่างอาจารย์
บัณฑิตศึกษาและนักวิจยั
มาร่วมท าวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 จัดสรรและแสวงหาทุน
สนับสนุนการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.1 จ านวนทีมวิจัย 
cluster  
 
 
 
 
 

1.1.2 จ านวนเงินทุนวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก/
ภาคการผลติ 
 
1.1.3 ร้อยละของอาจารย์ 
นักวิจัยที่ได้รบัทุนอุดหนุน
การวิจัย 
 
1.1.4 จ านวนบทความวิจัย
ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
หรือน าไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
 
1.1.5 จ านวนบทความวิจัย
ที่ได้รับการอ้างอิง (ISISCI/ 
Scopus) 
 
1.2.1 จ านวนเงินทุน
สนับสนุนการวิจัย 
 
 
 
 
1.2.2 จ านวนโครงการวิจัย 
 

 
1.1.1 จ านวน 4 กลุ่มวิจัย 
 
 
 
 
 
 

1.1.2 จ านวน 65 ล้านบาท 
 
 
 
1.1.3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
1.1.4 ไม่น้อยกว่า  180 เรื่อง 
ต่อป ี
 
 
 
 
1.1.5 ไม่น้อยกว่า 114 
บทความต่อป ี
 
 
1.2.1 จ านวนเงินทุนจาก
ภายนอกไมต่่ ากว่า 65 ล้านบาท
ต่อปี และจากภายในคณะ
เกษตรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 5 
แสนบาทต่อป ี
 
1.2.2 ไม่น้อยกว่า 120 
โครงการ/ ปี 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าประสงค์ที ่2 
เน้นงานวิจัยท่ีเป็น    
อัตลักษณ์ของ 
คณะเกษตรศาสตร์ มช. 
 
เป้าประสงค์ที ่3 
เน้นการวิจัยเชิงบูรณาการ 
ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และ
ปลายน้ า 
 

 
 
 
 
1.3 พัฒนางานวิจัยตาม
ความต้องการของพื้นที่/
ปัญหาของประเทศและ
ตอบสนองต่อการพัฒนา
ภาคการผลติ เศรษฐกิจ
และสังคมในระดับชาติและ
ระดับนานาชาต ิ

 
 
1.4.  ส่งเสริม พัฒนาและ
ผลั ก ดั น ใ ห้ คณ า จา ร ย์ /
นั ก วิ จั ยด า เนิ นการ เพื่ อ
ขอรั บก า ร จด สิ ท ธิ บั ต ร    
อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์  และ
จดทะเบียนพันธุ์พืชพันธุ์
สัตว์ชนิดใหม่ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 พัฒนาการวิจัยมุ่งเน้น
เอกลักษณ์ของคณะ
เกษตรศาสตร ์
 
 
3.1 ส่งเสริมใหเ้กิดโครงการ 
วิจัยบูรณาการกับประเทศ
อาเซียนหรือนานาชาต ิ

1.2.3 ร้อยละของอาจารย์ 
นักวิจัยที่ได้รบัทุนอุดหนุน
การวิจัย 
 
1.3.1 จ านวนงานวิจัยที่
น าไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 

1.3.2 จ านวนโครงการวิจัย
ทีด่ าเนินการร่วมกับชุมชน 
 
1.4.1 จ านวนโครงการ
ส่งเสริมให้ความรู้นักวิจัย
เรื่องสิทธิประโยชน์จาก
ผลงานวิจัย 
 
 
 
 
1.4.2 จ านวนอนุสิทธิบัตร 
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และขึ้น/
จดทะเบียนพันธุ์พืชและ
สัตว ์
 
 
2.1.1 จ านวนโครงการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์
ของคณะเกษตรศาสตร ์
 
 
3.1.1 จ านวนโครงการวิจัย
เชิงบูรณาการกบัประเทศ
กลุ่มอาเซยีนหรือนานาชาต ิ
 

1.2.3 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 
 
1.3.1 ไม่น้อยกว่า 25 โครงการ 
ต่อปี 
 
 
 
 

1.3.2 ไม่น้อยกว่า  
5 โครงการ/ ปี 
 
1.4.1 ไม่น้อยกว่า  
2 โครงการ/ ปี 
 
 
 
 
 
 
1.4.2 ไม่น้อยกว่า  
1 ช้ินผลงาน/ ปี 
 
 
 
 
2.1.1 ไม่น้อยกว่า  
10 โครงการ/ ปี 
 
 
 
3.1.1 ไม่น้อยกว่า  
5 โครงการ/ ปี 
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ยุทธศาสตร์ 3 ให้บริการวิชาการบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
คณะเกษตรศาสตร์เป็นท่ีพึ่ง
และร่วมพัฒนากับชุมชนและ
สังคม 

1.1 ให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพโดยมีศูนย์บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรเป็นหลัก โดยใช้ความ
เชี่ยวชาญ ศักยภาพของ
บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์แก่
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล
บริการวิชาการ 

1.1.1 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ถ่ายทอดความรู้
บริการวิชาการและวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
1.1.2 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมให้บริการวิชาการ
ที่มีผลต่อการพัฒนาและ
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชน 
 
1.1.3 จ านวนแหล่งเรียนรู้
และการบริการวิชาการ
ด้านเกษตร 
 
1.1.4 จ านวนฉบับของ
วารสารเกษตรที่ตีพิมพ์
เผยแพร ่
 
1.1.5 จัดงานวันเกษตร
ภาคเหนือ 
 
1.1.6 จ านวนรายไดร้วม
จากการให้บริการวิชาการ 
(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 
 
2.1.1 จ านวนระบบ
ฐานข้อมูลการบริการ
วิชาการที่สมบูรณ์และ
ทันสมัย 

1.1.1 ไม่น้อยกว่า   
2,500 กิจกรรมต่อปี 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2 ไม่น้อยกว่า  
10 โครงการ/กิจกรรมต่อป ี
 
 
 
 
1.1.3 ไม่น้อยกว่า 
 6 แหล่ง 
 
 
1.1.4 จ านวน 3 ฉบับต่อปี 
 
 
 
1.1.5 จ านวน 1 ครั้ง/ 2 ปี 
 
 
1.1.6 ไม่น้อยกว่า 
10,000,000 บาทต่อปี  
 
 
2.1.1 จ านวน 1 ระบบ 
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ยุทธศาสตร์ 4 ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เป้าประสงค์ที ่1 
สืบสาน และท านุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรมประเพณไีทย 
ท้องถิ่นล้านนาและทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
เป้าประสงค์ที ่2 
คณะเกษตรศาสตร์เป็น
แบบอย่างในการจัดการสภาพ
ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

 
1.1 สืบสานและท านุบ ารุง
ศาสนาศลิปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
ประเพณีท้องถิ่นล้านนา 
โดยเฉพาะด้านการเกษตร 
 
1.2 น าความรู้และศักยภาพ
ของคณะไปร่วมกับชุมชน/ ใน
การท านุบ ารุง อนุรักษ์ฟื้นฟู  
ทรั พย ากร ธ ร รมชาติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
2.1 สนับสนุนการรณรงค์และ
การจัดกิจกรรมเพื่อปลูก
จิตส านึกและการมสี่วนร่วม
ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาใน
การรักษาภมูิทัศน์สิ่งแวดล้อม
ทั้งภายในคณะ ศูนย์วจิัยและ
สถานีวิจัยของคณะ และ
ชุมชนสังคมให้น่าอยู ่
 
2.2 พัฒนา สร้างระบบการ
ท านุบ ารุง ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
1.1.1 จ านวนโครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและ
โครงการศลิปวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร 
 
1.2.1 จ านวนโครงการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
2.1.1 ความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1 จ านวนระบบจัดเก็บ
ข้อมูลด้านการท านุบ ารุง 
ศาสนาศลิปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.1 ไม่น้อยกว่า  
10 โครงการ 
 
 
 
1.2.1 ไม่น้อยกว่า  
5 โครงการ 
 
 
 
 
 
2.1.1 ไม่ต่ ากว่า       
ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1 จ านวน 1 ระบบ 
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ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาความเป็นสากลของคณะ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เป้าประสงค์ที ่1 
พัฒนาความร่วมมือและ 
ความสัมพันธ์กับสถาบัน 
การศึกษาและวิชาการ 
ต่างประเทศ ในภูมิภาค 
อาเซียน เอเชียและนานาชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
เป้าประสงค์ที่ 2 
เตรียมคณะเกษตรศาสตร์
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในปี 2558 

 
1.1 สร้างเครือข่ายและความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันวิชาการต่างประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 แสวงหาแหล่งทุนจาก
แหล่งทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อส่งเสริม
โครงการแลกเปลี่ยน 
อาจารย์ นักวิจัย และ
นักศึกษา ในการพัฒนา
ทักษะเพื่อเตรียมพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.1 จ านวนสถาบัน/องค์กร
ต่างประเทศท่ีลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการในระดับ
คณะ 
 
1.1.2 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมความร่วมมือทาง
วิชาการ 
 
1.1.3 จ านวนหลักสูตรความ
ร่วมมือกับนานาชาต ิ
 
 
2.1.1 จ านวนแหล่งทุนท่ี
สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์ นักวิจัย และ
นักศึกษา 
  
 
 
 
 
 
2.1.2 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์ 
นักวิจัย และนักศึกษา 
 
2.1.3 จ านวนอาจารย์ นักวิจัย 
นักศึกษาต่างชาติที่มาดูงาน
ปฏิบัติงาน ประชุม ฝึกอบรม 
หรือศึกษา ณ คณะ
เกษตรศาสตร ์
 
 

 
1.1.1 ไม่น้อยกว่า 1 
สถาบัน/องค์กร ต่อปี และ
ครบทุกประเทศในกลุ่ม
อาเซียนภายใน 5 ป ี
 
1.1.2 ไม่น้อยกว่า  
10 โครงการ/กิจกรรม 
ต่อป ี
 
1.1.3 ไม่น้อยกว่า 3 
หลักสตูร 
 
 
2.1.1 ไม่น้อยกว่า  
5 แหล่งทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 ไม่น้อยกว่า 
5 โครงการ/ กิจกรรม 
 
 
2.1.3 ไม่น้อยกว่า 100 คน 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2.2 พัฒนาและส่งเสริม 
ความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะ ให้แก่บุคลากรและ
นักศึกษาในการผลติและ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ
ในเวทีนานาชาติในภูมิภาค
อาเซียน เอเชียและ
นานาชาติ 

2.2.1 จ านวนโครงการส่งเสรมิ
ทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
2.2.2 จ านวนผู้ที่ไปเสนอ
ผลงาน ณ ต่างประเทศ 
 
2.2.3 จ านวนงบประมาณจาก
คณะเกษตรศาสตร์ที่สนับสนุน
การศึกษาดูงาน ฝึกอบรม วิจัย 
น าเสนอผลงาน ณ 
ต่างประเทศ 
 
 
 

2.2.1  จ านวน  
2 โครงการ/ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2 จ านวน 10 คน/ ปี 
 
 
2.2.3 จ านวน 1,000,000 
บาท/ ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

 

ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

เป้าประสงค์ที่ 1  
มีการบรหิารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โปร่งใส 
ตรวจสอบไดต้ามหลัก   
ธรรมาภิบาลตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าประสงค์ที ่2 
บุคลากรคณะเป็นผูม้ี
ความรู้ความสามารถ รัก
องค์กร ท างานอย่างมี
ความสุขปฏบิัติหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบ น าคณะ
ไปสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู ้
 

 
1.1 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการในทุกๆ ด้านให้เกิด
ความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ 
ตามหลัก ธรรมมาภิบาลโดย
เปลี่ยนจากการก ากับและ
ควบคุมมาเป็นการมอบ
อ านาจ / กระจายอ านาจ 
 
 
1.2 พัฒนาและใช้ระบบ
บริหารงานยุคใหม่ และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (MIS และ 
ICT) ที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
การบริหารจัดการของคณะ 
 
 
 1.3 สร้างค่านิยม วัฒนธรรม
องค์กรขวัญและก าลังใจ และ
บรรยากาศการท างานอย่างมี
ส่วนร่วมของบุคลากรภายใน
คณะฯให้รักองค์กรและ
ท างานอย่างมีความสุข  
   
 
 
 
 
 
 
2.1 พัฒนาและเสริมสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีทักษะ 
ความรู้ ประสบการณ์พร้อม
ทั้งสร้างขวัญและก าลังใจใน
การท างาน 
 
 

 
1.1.1 ระดบัความส าเรจ็ของ
การพัฒนาการบรหิารจดัการ 
ในระดับคณะ 
 
 
 
 
 
 
1.2.1 จ านวนระบบ
บริหารงาน และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (MIS และ ICT) ที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อการบริหาร
จัดการของคณะ 
 
 
1.3.1 ผลการประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากรต่อ
องค์กร 
 
 
 
 
 
1.3.2 ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการบริหาร 
 
 
 
2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ
เทียบเท่าต่ออาจารย์ทั้งหมด 
 
 
 
 

 
1.1.1 ผลการประเมินไมต่่ า
กว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.1 มีระบบการบริหารงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 1 ระบบ 
 
 
 
 
 
 
1.3.1 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.2 ไม่น้อยกว่าระดับด ี
 
 
 
 
2.1.1 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 100 ของจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 พัฒนาและจัดระบบการ
จัดการองค์ความรู้ (KM) 
อย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่
องค์กรแห่งการเรยีนรู้ (LO) 
 
 
 
 
 

2.1.2  ร้อยละของอาจารย์ที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
ต่ออาจารย์ทั้งหมด 
 
 
2.1.3 ร้อยละของอาจารย์ที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์) ต่ออาจารย์ 
ทั้งหมด 
 
 
2.1.4 ร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการ (อาจารย์หรือ
นักวิจัย) ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ความสามารถ 
ในการสอน การวิจัย และ
ทักษะในวิชาชีพต่อบุคลากร
สายวิชาการทั้งหมด 
 
 
2.1.5 ร้อยละของบุคลากร
สายปฏิบตัิการไดร้ับการ
พัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถ และทักษะใน
การท างานต่อบุคลากรสาย
ปฏิบัติการทั้งหมด 
 
 
2.2.1 จ านวนองค์ความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30 ของจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด 
 
 
 
2.1.3 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 40 ของจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด 
 
 
 
 
2.1.4  ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 ของจ านวน
อาจารย์และบุคลากรสาย
วิชาการทั้งหมด 
 
 
 
 
 
2.1.5 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  
 
 
 
 
 
 
2.2.1 จ านวน 3 เรื่อง 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

เป้าประสงค์ที่ 3 
คณะเกษตรศาสตร์สามารถ
แสวงหาทรัพยากรและ
สามารถพึ่งพา พัฒนา 
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 
3.1 พัฒนาการบริหารจดัการ
ทรัพย์สินและการหารายได้
ของคณะอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.1 จ านวนแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินท่ีสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของคณะฯ 
 
 
 
3.1.2 จ านวนหน่วยงานท่ี
สามารถพึ่งพาตนเองได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.1 แผนกลยุทธ ์
ทางการเงิน 1 แผน 
 
 
 
 
3.1.2 มีหน่วยงาน/
ศูนย์บริการทีส่ามารถพึ่งพา
ตนเองได้ 2 หน่วยงาน 
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3.4 นโยบายการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ 
3.4.1. นโยบายด้านการบริหาร 

1. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหาร (MIS) และระบบบัญชีแบบ 3 มิติ มาช่วยเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการ 

2. พัฒนาบุคลากร (ทุกระดับ) ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีขวัญก าลังใจร่วมมือในการท างาน  
3. ปรับโครงสร้างองค์กร การบริหารงานและก าลังคน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ภารกิจและ

ความรู้ ความสามารถ ความถนัด ของบุคคล 
4. น าคณะเกษตรศาสตร์สู่ความเป็นนานาชาติ โดยเน้นกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
5. พัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

     3.4.2. นโยบายด้านการพัฒนาระบบกายภาพ 
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของพ้ืนที่บริเวณคณะให้ร่มรื่น เขียว สะอาด สวยงามและ

ปลอดภัย 
2. พัฒนาศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ให้เจริญก้าวหน้าทั้งในด้านกายภาพและ

วิชาการ เป็นสถานีวิจัยและฝึกงาน ฝึกอบรมหลักของคณะ  
3. ย้ายแปลงทดลอง/ บุคลากร/ เครื่องมือ/ อาคารจากในส่วนที่อยู่บริ เวณพ้ืนที่ทดลองใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าไปอยู่ในศูนยว์ิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 
4. พัฒนาศูนย์/ สถานีวิจัยอ่ืนๆ เช่น ศูนย์วิจัยล าไย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ศูนย์วิจัย ระบบ

ทรัพยากรเกษตร เป็นศูนย์วิจัยเปิดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
     3.4.3. นโยบายด้านการพัฒนาแหล่งทรัพยากรและเงินสนับสนุน 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร/ ลดรายจ่ายนโยบายด้านการพัฒนาแหล่งทรัพยากรและเงิน
สนับสนุน 

2. แสวงหาทรัพยากรและงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานด้านบริหารของคณะ  
3. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ใน

ประเทศและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือแสวงหาความร่วมมือทาง
วิชาการ การศึกษาวิจัย บริการวิชาการ แหล่งทุนและทรัพยากร 

     3.4.4. นโยบายด้านการจัดการศึกษา 
1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ตรงตามความต้องการของตลาด และมุ่งเน้นความเป็น

เลิศทางวิชาการ 
2. รับนักศึกษาเพ่ิม (ทั้งระดับปริญญาตรี, โท, เอก) เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและท าให้

ภาระงาน และสัดส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์ของคณะเป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. โดยเน้นเพ่ิมรับ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ที่มีความสนใจ 

3. ก าหนดมาตรฐานเทียบเคียงของคณะกับคณะเกษตรศาสตร์ชั้นน าในและต่างประเทศ 
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     3.4.5. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 
1. ผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบเป็นคนดี คนเก่ง รู้จริง ปฏิบัติได้ เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ท างานร่วมกับ

สังคมอย่างมีความสุข 
2. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษาเก่าและระดมพลังจากนักศึกษาเก่ากลับมาช่วยพัฒนาคณะ 

     3.4.6. นโยบายด้านการวิจัย 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทั้งด้านพ้ืนฐาน ประยุกต์ 

พัฒนาและบูรณาการ 
2. สร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งใน มช. นอก มช. ในประเทศและต่างประเทศ   

ทั้งภาครัฐและเอกชน 
3. สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางด้านไม้ดอก ล าไย โคขาวล าพูน ระบบเกษตรและเกษตรที่สูง 

     3.4.7. นโยบายด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
1. ด าเนินการให้บริการวิชาการในสาขาที่ตรงตามความต้องการของเกษตรกร ชุมชนและ

ประเทศชาติ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากร มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการ    

     3.4.8. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
1. ส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการท านุบ ารุง 

ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ตลอดไป 
2. ด าเนินโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะประเพณี และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ด้าน

การเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
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กรอบแนวคิดการบริหารคณะเกษตรศาสตร ์
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3.5 การบริหารแผนและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์   
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

 ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  ระยะที่  10 (พ.ศ.  2551 - 2554)                
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะผู้บริหารร่วมกับบุคลากรทุกระดับในคณะ ได้ปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 10 ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบ
บริหารงานจากระบบราชการไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ซึ่งในส่วนของคณะมีการปรับปรุงระบบ
บริหารงานให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้กระชับมากขึ้น โดยการหลอมรวมจาก          
8 ภาควิชาให้เหลือ 4 ภาควิชา มีการปรับปรุงและเปิด - ขยายหลักสูตรสาขาวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการสนอง
ความต้องการของนักศึกษาและสังคมให้มากขึ้นทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตร
นานาชาติ นอกจากนี้ คณะเกษตรศาสตร์ได้สนับสนุนงานด้านวิจัยและน าผลงานวิจัยออกสู่ชุมชน และน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพ่ือการบริหารจัดการและติดตามผลในด้านต่างๆ เช่น e - Budgeting,     
e - SAR, e - QA, e - Meeting และ e – Document ท าให้ผลการปฏิบัติงานผ่านการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (Quality Assessment: QA) อยู่ในระดับดีมาก  

 แนวทางการบริหารแผนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่  11 (พ.ศ. 2555 - 2559)        
คณะเกษตรศาสตร์ ก าหนดการบริหารจัดการภายใต้ภารกิจหลัก 6 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นกรอบการ
ด าเนินงาน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับสากล ด้านพัฒนางานวิจัย
และสร้างนวัตกรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และความมั่นคงของ
ท้องถิ่น ประเทศและสากล ด้านพัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความต้องการของชุมชน              
และท้องถิ่น ด้านการมุ่งท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยผ่านคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะ
เกษตรศาสตร์  ซึ่ งก าหนดให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้ าที่ ร่ างและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ                
คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 - 2559 ตามกรอบแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555 - 2559) ให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และค ารับรองการปฏิบัติงานส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท าหน้าที่ติดตาม ก ากับตัวชี้วัดให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์  
ตลอดจนเสนอแนะปรับปรุงและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์ ในการน าไปสู่การพัฒนา 
คณะเกษตรศาสตร์ให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้ 



 

 

 

ส่วนที่ 4  

ภาคผนวก 
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ยุทธศาสตร 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2555 2556 2557 2558 2559

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรใหไดตามมาตรฐาน TQF และ

มาตรฐานสากล

1.1.1 รอยละของหลักสูตรตามมาตรฐาน TQF  รอยละ 100 100 100 100 100

1.2 เปด/ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองตอความ

ตองการของตลาด/ผูใชบัณฑิต

1.2.1 จํานวนหลักสูตรเปดใหม

 - ปริญญาตรี

 - ปริญญาโท

 - ปริญญาเอก

หลักสูตร  - 

 - 

 - 

 - 

4

2

1

1

 - 

 - 

3

1

1

1

1.2.2. จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงตามเกณฑที่

กําหนด (ทุก 5 ป)

 - ปริญญาตรี

 - ปริญญาโท

 - ปริญญาเอก

หลักสูตร 21

1

12

8

2

1

1

1

1

 - 17

1

10

6

1.3 เพิ่มจํานวนนักศึกษาเขาสูสหกิจศึกษา 1.3.1 รอยละของนักศึกษาที่เขาสู

หลักสูตรสหกิจศึกษา

รอยละ เพิ่มขึ้น ≥5 เพิ่มขึ้น ≥5 เพิ่มขึ้น ≥5 เพิ่มขึ้น ≥5 เพิ่มขึ้น ≥5

เปาหมายตัวชี้วัด
เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยวัด

1. คณะเกษตรศาสตรมีการ

จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

และมาตรฐานระดับสากล

ไดรับการจัดอันดับชั้นนํา

ดานการเกษตร  และผลิต

บัณฑิต ตามความตองการ

ของตลาด และฝกฝนให

บัณฑิตเปนผูชี้นําดานการ

พัฒนาการเกษตรของ

ประเทศ
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เปาหมายตัวชี้วัด
เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยวัด

1.4.1 รอยละของหลักสูตรที่มีกระบวนวิชาแบบ 

Project based ,Problem Based Learning Area

 Based learning, Self Directed Learning, Life 

Long Learning หรือ ICT Integrated learning

รอยละ 5 10 15 18 20

1.4.2 รอยละของกระบวนวิชาแบบ Project based

 ,Problem Based, Project Based, Learning 

Area Based, learning Self Directed Learning, 

Life Long Learning และ ICT Integrated 

learning

รอยละ 5 5 8 10 10

1.4.3 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51

1.5.1 กระบวนวิชาที่มีการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ

กระบวนวิชา

ตอหลักสูตร

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1

1.5.2 รอยละของกระบวนวิชาที่ใหความรูในเรื่อง

เกี่ยวกับอาเซียนแกนักศึกษา

รอยละ 80 80 80 80 80

1.5.3 จํานวนหลักสูตรนานาชาต/ิ ปรับปรุงหลักสูตร

ไทยใหเปนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรสองภาษา

หลักสูตร  -  -  - ≥1 ≥2

1.5.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมอบรมใหความรู

ภาษาอังกฤษใหนักศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม

≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2

1.5 พัฒนาและสงเสริมความเปนนานาชาติแกนักศึกษา

โดยการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ

1.4 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตโดยจัดการเรียนการสอน 

แบบ Project based ,Problem Based Learning 

Area Based learning, Self Directed Learning, 

Life Long Learning หรือ ICT Integrated learning 

รวมทั้งเนนการศึกษาวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
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เปาหมายตัวชี้วัด
เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยวัด

1.6 เสริมสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการ

เรียนรูและจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา

1.6.1 งบประมาณสนับสนุนระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศึกษาและอุปกรณการเรียนการ

สอน

ลานบาท ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1

1.6.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเสริมสราง

บรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและ

จัดกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม

≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5

1.7 เพิ่มจํานวนรับนักศึกษาที่มีคุณภาพ 

(มีผลการเรียนดี)

1.7.1 จํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนโครงการ

วิทยาศาสตรเกษตร

คน 70 70 70 70 70

2. ใหโอกาสทางการศึกษา

แกผูดอยโอกาสและผูมี

ความสามารถพิเศษ

2.1 จัดสรรที่นั่งใหแกผูดอยโอกาสและผูมี

ความสามารถพิเศษ

2.1.1 จํานวนผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ คน 5 5 5 5 5

3. บัณฑิตคณะเกษตรฯ

เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม 

เปนคนดี มีความรู

ความสามารถมีทักษะเปน

ที่ยอมรับ สามารถชี้นํา

สังคม รวมทั้งมี

ความสามารถแขงขันไดใน

ระดับประเทศ และสากล

3.1. พัฒนาบัณฑิตใหมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มี

ทักษะการเปนผูนํา ขยัน อดทน มีจิตสํานึกรับผิดชอบ

และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยางมีเหตุผล

3.1.1 รอยละผลสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการเปนผูนํา 

ขยัน อดทน มีจิตสํานึกรับผิดชอบและรูเทาทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมอยางมีเหตุผล

รอยละ 90 90 90 90 90
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1.1.1 จํานวนทีมวิจัย cluster  กลุมวิจัย  - 1 1 1 1

1.1.2 จํานวนเงินทุนวิจัยจากแหลงทุน

ภายนอก/ภาคการผลิต

ลานบาท - 65 65 65 65

1.1.3 รอยละของอาจารย นักวิจัยที่ไดรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย

รอยละ ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

1.1.4 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ เผยแพร

ในระดับชาติและนานาชาติ

หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือ

นานาชาติ

เรื่อง 180 180 180 180 180

1.1.5 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 

(ISI/Scopus)

ครั้ง ≥114 ≥114 ≥114 ≥114 ≥114

1.2.1 จํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัย ลานบาท ≥65 

≥0.5

≥65 

≥0.5

≥65 

≥0.5

≥65 

≥0.5

≥65 

≥0.5

1.2.2 จํานวนโครงการวิจัย โครงการ ≥120 ≥120 ≥120 ≥120 ≥120

1.2.3 รอยละของอาจารยนักวิจัยที่ไดรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย

รอยละ ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

หนวยวัด

1.1 สรางทีมวิจัยของคณะฯที่แข็งแกรง เพื่อผลิตงานวิจัยที่

มีคุณภาพและสรางสรรคโดยความรวมมือระหวางอาจารย

บัณฑิตศึกษาและนักวิจัยมารวมทําวิจัย

1.2 จัดสรรและแสวงหาทุนสนับสนุนการวิจัย

เปาหมายตัวชี้วัด
เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด

1. คณะเกษตรศาสตรมุงสู

การเปนคณะวิจัยที่มีคุณภาพ

และสรางนวัตกรรมที่

นําไปใชประโยชนในการ

เรียนการสอน การพัฒนา

เศรษฐกิจของสังคม ชุมชน 

และประเทศชาติ
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2555 2556 2557 2558 2559
หนวยวัด

เปาหมายตัวชี้วัด
เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด

1.3.1 จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน โครงการ ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25

1.3.2 จํานวนโครงการวิจัยที่ทํารวมกับชุมชน โครงการ ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5

1.4.1 จํานวนโครงการสงเสริมใหความรูนักวิจัย

เรื่องสิทธิประโยชนจากผลงานวิจัย

โครงการ ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2

1.4.2 จํานวนอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 

และขึ้น/จดทะเบียนพันธุพืชและสัตว

ชิ้นผลงาน ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1

2. เนนงานวิจัยที่เปน

อัตลักษณของคณะ

เกษตรศาสตร มช.

2.1 พัฒนาการวิจัยมุงเนนเอกลักษณของคณะเกษตรศาสตร 2.1.1 จํานวนโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับอัต

ลักษณของคณะเกษตรศาสตร

โครงการ ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10

3. เนนการวิจัยเชิงบูรณาการ

 ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และ

ปลายน้ํา

3.1 สงเสริมใหเกิดโครงการวิจัยบูรณาการกับประเทศ

อาเซียนหรือนานาชาติ

3.1.1 จํานวนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการกับ

ประเทศกลุมอาเซียนหรือนานาชาติ

โครงการ ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5

1.4.  สงเสริม พัฒนาและผลักดันใหคณาจารย/นักวิจัย

ดําเนินการเพื่อขอรับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธ

 และจดทะเบียนพันธุพืชพันธุสัตวชนิดใหมๆ

1.3 พัฒนางานวิจัยตามความตองการของพื้นที่/ปญหา

ของประเทศและตอบสนองตอการพัฒนาภาคการผลิต

เศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและระดับนานาชาติ
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1.1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ถายทอด

ความรูบริการวิชาการและวิชาชีพ

กิจกรรม ≥2,500 ≥2,500 ≥2,500 ≥2,500 ≥2,500

1.1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมใหบริการ

วิชาการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

โครงการ/กิจกรรม ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10

1.1.3 จํานวนแหลงเรียนรูและการบริการ

วิชาการดานเกษตร

แหลง  -  - 2 2 2

1.1.4 จํานวนฉบับของวารสารเกษตรที่ตีพิมพ

เผยแพร

ฉบับ 3 3 3 3 3

1.1.5 จัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้ง 1  - 1  - 1

1.1.6 จํานวนรายไดรวมจากการใหบริการ

วิชาการ (กอนหักคาใชจาย)

ลานบาท ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10

1.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลบริการวิชาการ 1.2.1 จํานวนระบบฐานขอมูลการบริการ

วิชาการที่สมบูรณและทันสมัย

ระบบ  -  -  - 1  - 

1.1 ใหบริการวิชาการและวิชาชีพโดยมี

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรเปนหลัก โดยใชความ

เชี่ยวชาญ ศักยภาพของบุคลากรคณะ

เกษตรศาสตรแกองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน

 และประชาชนทั่วไป

คณะเกษตรศาสตรเปน

ที่พึ่งและรวมพัฒนากับ

ชุมชนและสังคม

เปาหมายตัวชี้วัด
หนวยวัดเปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด
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1.1 สืบสานและทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน

 ประเพณีทองถิ่นลานนา โดยเฉพาะดานการเกษตร

1.1.1 จํานวนโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมลานนาและ

โครงการศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการเกษตร

โครงการ ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10

1.2 นําความรูและศักยภาพของคณะไปรวมกับชุมชน/ 

ในการทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

1.2.1 จํานวนโครงการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

โครงการ ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5

2.1 สนับสนุนการรณรงคและการจัดกิจกรรมเพื่อปลูก

จิตสํานึกและการมีสวนรวมใหแกบุคลากรและนักศึกษา

ในการรักษาภูมิทัศนสิ่งแวดลอมทั้งภายในคณะ 

ศูนยวิจัยและสถานีวิจัยของคณะ และชุมชนสังคมใหนา

อยู

2.1.1 ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา โครงการ/

กิจกรรม

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

2.2 พัฒนา สรางระบบจัดเก็บขอมูลดานการทํานุบํารุง 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

2.2.1 จํานวนระบบจัดเก็บขอมูลดานการทํานุบํารุง

ศาสนาศิลปวัฒนธรรม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

ระบบ  -  - 1  -  - 

1. สืบสาน และทํานุบํารุง 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีไทย ทองถิ่นลานนา

 และทรัพยากรธรรมชาติ

2. คณะเกษตรศาสตรเปน

แบบอยางในการจัดการ

สภาพภูมิทัศนและ

สิ่งแวดลอม และอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม

เปาหมายตัวชี้วัด
เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด

หนวยวัด
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สรุปตัวชี้วัดและเปาหมายตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559)

ยุทธศาสตร 5 พัฒนาความเปนสากลของคณะ

2555 2556 2557 2558 2559

1.1.1 จํานวนสถาบัน/องคกรตางประเทศที่ลง

นามความรวมมือทางวิชาการในระดับคณะ

สถาบัน/

องคกร

2 2 2 2 2

1.1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือ

ทางวิชาการ

โครงการ/

กิจกรรม

≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10

1.1.3 จํานวนหลักสูตรความรวมมือกับนานาชาติ หลักสูตร  - 2 1  -  - 

2.1.1 จํานวนแหลงทุนที่สนับสนุนโครงการ

แลกเปลี่ยนอาจารย นักวิจัย และนักศึกษา

แหลงทุน ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5

2.1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยน

อาจารย นักวิจัย และนักศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม

≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5

2.1.3 จํานวนอาจารย นักวิจัย นักศึกษา

ตางชาติที่มาดูงานปฏิบัติงาน ประชุม ฝกอบรม

 หรือศึกษา ณ คณะเกษตรศาสตร

คน ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100

เปาหมายตัวชี้วัด
เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด

หนวยวัด

2.1 แสวงหาแหลงทุนจากแหลงทั้งใน

ประเทศและตางประเทศเพื่อสงเสริม

โครงการแลกเปลี่ยน อาจารย นักวิจัย 

และนักศึกษา ในการพัฒนาทักษะเพื่อ

เตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียนอยางมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน

1. พัฒนาความรวมมือและ

ความสัมพันธกับ

สถาบันการศึกษาและวิชาการ

ตางประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน

เอเชียและนานาชาติ

2. เตรียมคณะเกษตรศาสตร

พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

ในป 2558

1.1 สรางเครือขายและความรวมมือ

ทางวิชาการกับสถาบันวิชาการ

ตางประเทศ
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2555 2556 2557 2558 2559

เปาหมายตัวชี้วัด
เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด

หนวยวัด

2.2.1 จํานวนโครงการสงเสริมทักษะการใช

ภาษาตางประเทศ

โครงการ 2 2 2 2 2

2.2.2 จํานวนผูที่ไปเสนอผลงาน ณ ตางประเทศ คน 10 10 10 10 10

2.2.3 จํานวนงบประมาณจากคณะ

เกษตรศาสตรที่สนับสนุนการศึกษาดูงาน 

ฝกอบรม วิจัย นําเสนอผลงาน ณ ตางประเทศ

ลานบาท 1 1 1 1 1

2.2 พัฒนาและสงเสริม ความรู ความ

เขาใจและทักษะ ใหแกบุคลากรและ

นักศึกษาในการผลิตและนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการในเวทีนานาชาติใน

ภูมิภาคอาเซียน เอเชียและนานาชาติ
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สรุปตัวชี้วัดและเปาหมายตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559)

ยุทธศาสตร 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

2555 2556 2557 2558 2559

1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการในทุกๆ ดานใหเกิด

ความคลองตัว มีประสิทธิภาพ ตามหลัก ธรรมมาภิบาลโดย

เปลี่ยนจากการกํากับและควบคุมมาเปนการมอบอํานาจ /

 กระจายอํานาจ

1.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการ

ในระดับคณะ

ระดับ ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

1.2 พัฒนาและใชระบบบริหารงานยุคใหม และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MIS และ ICT) ที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการของคณะฯ

1.2.1 จํานวนระบบบริหารงาน และระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (MIS และ ICT) ที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการของคณะฯ

ระบบ  -  - 1  -  - 

1.3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอ

องคกร

รอยละ ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

1.3.2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหาร ระดับ ≥ดี ≥ดี ≥ดี ≥ดี ≥ดี

2.1.1 รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาตออาจารยทั้งหมด

รอยละ 100 100 100 100 100

2.1.2  รอยละของอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

(ผูชวยศาสตราจารย)ตออาจารยทั้งหมด

รอยละ ≥30 ≥30 ≥30 ≥30 ≥30

2.1.3 รอยละของอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

(รองศาสตราจารยและศาสตราจารย) ตออาจารย ทั้งหมด

รอยละ ≥40 ≥40 ≥40 ≥40 ≥40

เปาหมายตัวชี้วัด
เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด

หนวยวัด

1. มีการบริหาร

จัดการที่มี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โปรงใส 

ตรวจสอบไดตามหลัก

ธรรมาภิบาลตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

1.3 สรางคานิยม วัฒนธรรมองคกรขวัญและกําลังใจ และ

บรรยากาศการทํางานอยางมีสวนรวมของบุคลากรภายใน

คณะฯใหรักองคกรและทํางานอยางมีความสุข

2.1 พัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษยใหมีทักษะ 

ความรู ประสบการณพรอมทั้งสรางขวัญและกําลังใจใน

การทํางาน

2. บุคลากรคณะเปนผู

มีความรูความสามารถ 

รักองคกร ทํางานอยาง

มีความสุขปฏิบัติหนาที่

ดวยความรับผิดชอบ 

นําคณะไปสูองคกรแหง

การเรียนรู
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2555 2556 2557 2558 2559

เปาหมายตัวชี้วัด
เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด

หนวยวัด

2.1.4 รอยละของบุคลากรสายวิชาการ (อาจารยหรือ

นักวิจัย) ไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความสามารถในการ

สอน การวิจัย และทักษะในวิชาชีพตอบุคลากรสาย

วิชาการทั้งหมด

รอยละ ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90

2.1.5 รอยละของบุคลากรสายปฏิบัติการไดรับการพัฒนา

ใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการทํางานตอ

บุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด

รอยละ ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

2.2 พัฒนาและจัดระบบการจัดการองคความรู (KM) 

อยางตอเนื่องเพื่อนําไปสูองคกรแหงการเรียนรู (LO)

2.2.1 จํานวนองคความรู เรื่อง 3 3 3 3 3

3.1.1 จํานวนแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผน

กลยุทธของคณะฯ

แผน 1 1 1 1 1

3.1.2 จํานวนหนวยงานที่สามารถพึ่งพาตนเองได หนวยงาน/

ศูนยบริการ

2 2 2 2 2

3. คณะเกษตรศาสตร

สามารถแสวงหา

ทรัพยากรและ

สามารถพึ่งพา พัฒนา

 ตนเองไดอยางยั่งยืน

3.1 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยสินและการหารายได

ของคณะอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม



 

หนา้ 1 

 แผนปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพตามมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ 1 คณะเกษตรศาสตร์มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลได้รับการจัดอันดับชั้นน าด้านการเกษตร และผลิตบัณฑิตตามความต้องการของตลาดและฝึกฝนให้บัณฑิตเป็นผูช้ีน้ า 

ด้านการพัฒนาการเกษตรของประเทศ 

เป้าประสงค์ 2 ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสและผูม้ีความสามารถพิเศษ 

เป้าประสงค์ 3 บัณฑิตคณะเกษตรฯเป็นผู้มีคุณธรรมจรยิธรรม เป็นคนดี มีความรูค้วามสามารถมีทักษะเป็นที่ยอมรับ สามารถชีน้ าสังคม รวมทั้งมีความสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและสากล 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณท่ีได้รับ ประจ าปี 2557) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ 

หน่วยงาน 

1.1.1 ปรับปรุง

หลักสูตรให้ได้ตาม

มาตรฐาน TQF และ

มาตรฐานสากล 

1.1.1.1 ร้อยละของ

หลักสูตรตามมาตรฐาน 

TQF 

ร้อยละ 100 เร่งรัดการปรับปรุง

หลักสูตรให้ได้ตาม

มาตรฐาน TQF ให้ได ้ 

ร้อยละ 100 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และบัณฑิตศกึษา, 

ผู้ช่วยคณบดฝี่าย

การศกึษาและวิชาการ, 

หัวหนา้ภาควิชา, 

ประธานสาขาวิชา                   

เร่งรัดการปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบ TQF ให้

ครบถ้วนทุกหลักสูตร 

 

 

1. หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสรมิ

การเกษตรและพัฒนาชนบท 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร 

2. หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสรมิ

การเกษตร 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

ปฐพีศาสตร์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ภาควิชาพชืศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

1.1.2 เปิด/ ปรับปรุง

หลักสูตรให้

สอดคล้องต่อความ

ตอ้งการของตลาด/ 

ผู้ใช้บัณฑิต 

 

 

1.1.2.1 จ านวนหลักสูตร

เปิดใหม่ 

จ านวน 3 หลักสูตร 

-ปริญญาตรี 1 หลักสูตร 

-ปริญญาโท 1 หลักสูตร 

-ปริญญาเอก 1 หลักสูตร 

 เปิดหลักสูตรใหม่ที่

ตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงยุคสมัย 

 ปรับปรุงหลักสูตรให้

ทันสมัยตามเกณฑ์ที่

ก าหนด ตอบสนอง

ตามความตอ้งการของ

ผู้ใช้บัณฑิต 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และบัณฑิตศกึษา, 

ผู้ช่วยคณบดฝี่าย

การศกึษาและวิชาการ, 

งานบรกิารการศกึษา

และพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา, รองคณบดี

ฝ่ายบรหิาร แผนงาน

และประกันคุณภาพ

การศกึษา 

ระดับปริญญาตร ี  

1. โครงการเปิดหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาการออกแบบภูมิทัศนแ์ละการจัดการ

สิ่งแวดลอ้ม 

ภาควิชาพชืศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

ระดับบัณฑิตศกึษา  

2. โครงการเปิดหลักสูตรบณัฑิตศกึษา 

สาขาวิชาเกษตรที่สูงและการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาตอิย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

3. โครงการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชากีฏวิทยา 

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพชื 

 1.1.2.2 จ านวนหลักสูตรที่

ปรับปรุงตามเกณฑ ์     

ที่ก าหนด (ทุก 5 ปี) 

จ านวน 3 หลักสูตร 

- ปริญญาตรี 2 หลักสูตร 

- ปริญญาโท 1 หลักสูตร 

 

ปรับปรุงหลักสูตรให้

เป็นไปตามรอบระยะเวลา

หลักสูตร 

 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และบัณฑิตศกึษา, 

ผู้ช่วยคณบดฝี่าย

การศกึษาและวิชาการ 

 

กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรปรญิญาตร ี2 หลักสูตร  

 1. กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรปรญิญาตร ีสาขา

เกษตรศาสตร ์

งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

  2. กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรปรญิญาตร ีสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์เกษตร (มี option ธุรกจิเกษตร) 

 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 

และส่งเสรมิเผยแพรก่ารเกษตร 

sagun
Highlight



 

หนา้ 2 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณท่ีได้รับ ประจ าปี 2557) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ 

หน่วยงาน 

     กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา 

1 หลักสูตร 

 

     3. กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพชืไร ่  

ภาควิชาพชืศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 1.1.2.3 จ านวนหลักสูตร 

ที่ต้องเตรยีมการปรับปรุง

ในปี 2558 

จ านวน 7 หลักสูตร 

- ปริญญาโท 4 หลักสูตร 

- ปริญญาเอก 3 หลักสูตร 

 

แจ้งสาขาวิชาที่ต้อง

เตรยีมการปรับปรุง

หลักสูตรในปี 2558 

 

 กิจกรรมติดตามการเตรยีมการปรับปรงุหลักสูตร  

  1. กิจกรรมติดตามการเตรยีมการปรับปรงุหลักสูตร

มหาบัณฑิต จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชา

พชืสวน กีฏวิทยา เศรษฐศาสตร์เกษตร และ   

การจัดการระบบเกษตร 

งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

     2. กิจกรรมตดิตามการเตรยีมการปรบัปรุงหลักสูตร 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต จ านวน 3 หลกัสูตร ได้แก่   

สาขาวิชาพชืสวน พชืไร่ และการจัดการระบบเกษตร 

งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

     3. โครงการอบรมการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป

ตามกรอบระยะเวลาและเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

1.1.3 เพิ่มจ านวน

นักศึกษาเขา้สูส่หกิจ

ศกึษา 

1.1.3.1 ร้อยละของ

นักศึกษาที่เข้าสูห่ลักสูตร

สหกิจศกึษา 

จ านวนนักศกึษาที่เข้า

สู่สหกิจศกึษา จ านวน  

ไมน่อ้ยกว่า ร้อยละ 20 

ของจ านวนนักศกึษาใน

ช้ันปีนัน้ๆ 

โครงการบริหารจัดการกลาง 

เพื่อสหกิจศกึษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และบัณฑิตศกึษา, 

ผู้ช่วยคณบดฝี่าย

การศกึษาและวิชาการ 

 

1. โครงการนเิทศนักศึกษาสหกิจศกึษา  งานบรกิารการศกึษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพชื 

 ภาควิชาพชืศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 

2. โครงการระดมความคิดเห็น “การปฏิบตังิาน    

สหกิจศกึษา” ภาควิชาสัตวศาสตร ์

ภาควิชาสัตวศาสตรแ์ละสัตว์น้ า 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกีย่วข้องกับการจัด  

สหกิจศกึษา 
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 

 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพชื 

 ภาควิชาพชืศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

4. โครงการประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อ

รับนักศึกษาสหกิจศกึษา 
 คณาจารย์นเิทศ 

 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพชื 

 ภาควิชาพชืศาสตร์ฯ 



 

หนา้ 3 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณท่ีได้รับ ประจ าปี 2557) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ 

หน่วยงาน 

1.1.4 พัฒนา

คุณภาพบัณฑิตโดย

จัดการเรียนการ

สอนให้สอดคล้อง

กับศตวรรษที่ 21 

1.1.4.1 ร้อยละของ

หลักสูตรที่มีกระบวนวิชา

แบบ Project based, 

Problem Based Learning 

Area Based learning, 

Self Directed Learning, 

Life Long Learning หรือ- 

ICT Integrated learning 

จ านวนหลักสูตรที่มี

กระบวนวิชาแบบ Project 

based, Problem Based 

Learning Area Based 

learning, Self Directed 

Learning, Life Long 

Learning หรือ ICT -

Integrated learning 

ร้อยละ 100 

 การจัดการเรียนการ

สอนที่มุง่เน้นผลลัพธ์

การเรียนรู้ของนักศกึษา  

 การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรของคณะ

เกษตรศาสตรใ์ห้สอด

รับกับการจัดการเรียน

การสอนแบบใหม ่

รองคณบดีฝ่ายบรกิาร

วิชาการ ร่วมพัฒนา

สังคมฯ, ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายการศกึษาและ

วิชาการ 

โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ผู้สอน  

1. โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรกึษา  งานบรกิารการศกึษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 หัวหนา้ภาควิชาที่เกีย่วข้อง 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนคิการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 งานบรกิารการศกึษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 หัวหนา้ภาควิชาที่เกีย่วข้อง 

  3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการ

เรียนการสอนที่เนน้ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 งานบรกิารการศกึษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 หัวหนา้ภาควิชาที่เกีย่วข้อง 

 1.1.4.2 ร้อยละของ

กระบวนวิชาแบบ Project 

based, Problem Based, 

Project Based, Learning 

Area Based, learning 

Self Directed Learning, 

Life Long Learning หรือ 

ICT Integrated learning 

ร้อยละ 8  

ของกระบวนวิชา 

  4. การสนับสนุนให้คณาจารย์เขา้ร่วมประชุม/ 

สัมมนา/ ฝึกอบรมเกีย่วกบัการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน 

 งานบรกิารการศกึษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพชื 

 หัวหนา้ภาควิชาที่เกีย่วข้อง 
    5. โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผู้สอนการจัดการระบบเกษตร 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 
    6. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการเรียน

การสอนการจัดการระบบเกษตร 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 
    7. โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนา

คุณภาพนักศกึษา หลักสูตรการจัดการระบบเกษตร 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 
     8. โครงการสนับสนุนการท าวิจัยในช้ันเรียน งานบรกิารการศกึษาฯ 
     9. โครงการพัฒนาคณุภาพคณาจารย์และบุคลากร

ในการพัฒนาการศกึษา 

ภาควิชาสัตวศาสตรแ์ละสัตว์น้ า 

 
     10. กิจกรรมอุตสาหกรรมโคนมของไทย สูป่ระชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ภาควิชาสัตวศาสตรแ์ละสัตว์น้ า 

     11. โครงการเสรมิสรา้งประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้

นอกห้องเรยีน 

 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 

 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพชื 

 ภาควิชาพชืศาสตร์ฯ 
     12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพดา้นการฝึกงาน  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 

 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพชื 

 ภาควิชาพชืศาสตร์ฯ 



 

หนา้ 4 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณท่ีได้รับ ประจ าปี 2557) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ 

หน่วยงาน 

     13. โครงการฝกึอบรมการใช้ห้องปฏิบัติการและการ

วิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีของวัตถุดบิอาหารสัตว ์

ภาควิชาสัตวศาสตรแ์ละสัตว์น้ า 

     14. โครงการถา่ยทอดประสบการณ ์

และฝึกปฏิบัติงานฟาร์มสุกร 

ภาควิชาสัตวศาสตรแ์ละสัตว์น้ า 

     15. โครงการสนับสนุนการวัดผลและประเมินผล 

(โครงการ exit exam) 

ภาควิชาสัตวศาสตรแ์ละสัตว์น้ า 

     16. โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนกระบวนวิชา  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 

 ภาควิชาพชืศาสตร์ฯ 

     17. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาการ

เรียนการสอนรายกระบวนวิชา 
 สาขาวิชาการเกษตรยั่งยืนและ

การจัดการลุ่มน้ าแบบบูรณาการ 

(SAIWAM) 

 ภาควิชาพชืศาสตร์ฯ 

 1.1.4.3 ความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต 

ระดับดขีึน้ไป 

หรือคะแนนเฉลี่ย  

3.51-5.00 (เต็ม 5) 

 โครงการ/ กิจกรรม

การประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ตามกรอบ TQF 

 โครงการ/ กิจกรรม

การประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ตามกรอบอัตลักษณ์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และบัณฑิตศกึษา, 

ผู้ช่วยคณบดฝี่ายวิจัย

และบริการวิชาการ, 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร 

แผนงานและประกัน

คุณภาพการศกึษา 

1. โครงการตดิตามคุณภาพบณัฑิต 

คณะเกษตรศาสตรท์ี่ส าเร็จการศกึษาและการ 

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา  

 

 

 

 

1.1.5 พัฒนาและ

ส่งเสรมิความเป็น

นานาชาตแิก่

นักศึกษา 

1.1.5.1 กระบวนวิชาที่มี

การเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ 

ไมน่อ้ยกว่า 1 กระบวน

วิชา ตอ่หลักสูตร 

 

 

 โครงการ/ กิจกรรมที่

ส่งเสรมิ และสนับสนุนให้

มีการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และบัณฑิตศกึษา, 

ผู้ช่วยคณบดฝี่าย

การศกึษาและวิชาการ 

1. โครงการอบรมแนวทางการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ให้สัมฤทธ์ิผล 

 งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

2. โครงการสนับสนุนให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอน

เป็นภาษาอังกฤษโดยมีคา่ตอบแทนพเิศษ 

งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

 1.1.5.2 จ านวนครั้งของ

การบรรยายพิเศษ 

โดย Visiting professors 

จ านวน 5 ครั้ง   1. โครงการบรรยายพิเศษโดย Visiting professors 

หรือ Guest lecturer 
 ห้องสมดุ 

 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพชื 

 ภาควิชาพชืศาสตร์ฯ 

 1.1.5.3 เปิดหลักสูตร

นานาชาต/ิ ปรับปรุง

หลักสูตรไทยให้เป็น -

เปิดหลักสูตรใหม่ ระดับ

มหาบัณฑิต 1 หลักสูตร  

 

กิจกรรมเปิด/ปรับปรุง

หลักสูตรนานาชาต/ิ 

ปรับปรุงหลักสูตรไทย -

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และบัณฑิตศกึษา,  

1. เปิดหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรที่สูง

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งยั่งยืน 

(นานาชาต)ิ 

งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 



 

หนา้ 5 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณท่ีได้รับ ประจ าปี 2557) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ 

หน่วยงาน 

 หลักสูตรนานาชาติ   

หรือหลักสูตรสองภาษา 

ปรับปรุงหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศกึษา 2 หลักสูตร 

 

ให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ

หรือหลักสูตรสองภาษา 

ผู้ช่วยคณบดฝี่าย -

การศกึษาและวิชาการ 

2. ปรับปรุงหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎบัีณฑิต 

สาขาวิชาส่งเสรมิการเกษตรและพัฒนาชนบท 

(สองภาษา) 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร

(สาขาวิชาส่งเสรมิการเกษตร) 

 1.5.1.4 จ านวนโครงการ/

กิจกรรมอบรมให้ความรู้

ภาษาอังกฤษให้นักศกึษา 

ไมน่อ้ยกว่า 2 โครงการ/

กิจกรรม 

โครงการ/ กิจกรรมอบรม

ให้ความรู้ทางภาษา 

อังกฤษให้แก่นักศกึษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และบัณฑิตศกึษา, 

ผู้ช่วยคณบดฝี่าย

การศกึษาฯ 

1. โครงการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ 

งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

 2. โครงการ Let's speak English งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

  3. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอในวิชา

สัมมนา 

 งานบรกิารการศกึษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 ภาควิชาพชืศาสตร์ฯ 

     4. โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนักศกึษา

ระดับบัณฑิตศกึษา 

 งานบรกิารการศกึษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 ภาควิชาพชืศาสตร์ฯ 

1.1.6 เสรมิสร้าง

บรรยากาศและ

สิ่งแวดลอ้มที่เอ้ือตอ่

การเรียนรูแ้ละจัด

กิจกรรมต่างๆ เพื่อ

พัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา 

1.1.6.1 จ านวน

งบประมาณสนับสนุน

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศกึษา

และอุปกรณ์การเรียน

การสอน 

 

จัดสรรงบประมาณ 

ไมน่อ้ยกว่า 1,000,000 

บาท ต่อปี 

โครงการพัฒนาและ

สนับสนุนงบประมาณ

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศกึษา

และอุปกรณ์การเรียน

การสอน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และบัณฑิตศกึษา, 

ผู้ช่วยคณบดฝี่าย

การศกึษาและวิชาการ, 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร 

แผนงานและประกัน

คุณภาพการศกึษา  

1. โครงการบริการและส่งเสรมิการเรียนรู ้       

สารสนเทศ 

ห้องสมุด 

2. โครงการฝึกอบรมคอมพวิเตอร์ ประจ าปี 2557  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

และส่งเสรมิเผยแพรก่ารเกษตร 

 ภาควิชาพชืศาสตร์ฯ 

3. โครงการปรับปรุงห้องเรยีน 

(ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ) 

งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

 1.1.6.2 จ านวนโครงการ/

กิจกรรมเสริมสรา้ง

บรรยากาศและ

สิ่งแวดลอ้มที่เอ้ือตอ่การ

เรียนรูแ้ละจัดกิจกรรม

ตา่งๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

ไมน่อ้ยกว่า 5 โครงการ/

กิจกรรม 

โครงการเสรมิสรา้ง

บรรยากาศและเตรยีม

ความพร้อมในการเรียนรู้

และจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และบัณฑิตศกึษา,  

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

คุณภาพนักศึกษาและ

นักศึกษาเก่าสัมพันธ,์ 

ผู้ช่วยคณบดฝี่าย

การศกึษาและวิชาการ,  

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร 

แผนงานและประกัน

คุณภาพนักศึกษา  

1. โครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู ้ ห้องสมุด 

 2. โครงการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาทรัพยากรการเรียนรู้ ห้องสมุด 

 3. โครงการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด ห้องสมุด 

 4. โครงการสนับสนุนการเรยีนการสอนและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

ภาควิชาพชืศาสตร์และทรัพยากร 

ธรรมชาต ิ

 5. โครงการปฐมนเิทศนักศึกษา ระดับปรญิญาตร ี  งานบรกิารการศกึษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพชื 

 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

และส่งเสรมิเผยแพรก่ารเกษตร 

 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 

 ภาควิชาพชืศาสตร์ฯ 



 

หนา้ 6 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณท่ีได้รับ ประจ าปี 2557) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ 

หน่วยงาน 

     6. โครงการปฐมนเิทศนักศึกษา ระดับปรญิญาโท  ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพชื 

 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

และส่งเสรมิเผยแพรก่ารเกษตร 

 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 

 ภาควิชาพชืศาสตร์ฯ 

     7. โครงการปัจฉิมนเิทศนักศกึษา ระดับปริญญาตร ี  งานบรกิารการศกึษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ

(สาขาส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร) 

 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 

 ภาควิชาพชืศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

     8. โครงการปัจฉิมนเิทศนกัศกึษา ระดับปริญญาโท  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ

(สาขาส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร) 

 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 

 ภาควิชาพชืศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

     9. โครงการมัชฌิมนเิทศนักศึกษาปริญญาตร ี

คณะเกษตรศาสตร ์ช้ันปีที่ 2 

งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

     10. โครงการสัมมนานกัศกึษาระดับปริญญาตร ี

ประจ าปีการศกึษา 2557 
 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

และส่งเสรมิเผยแพรก่ารเกษตร 

 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 

     11. โครงการทัศนศกึษาดูงานของนักศกึษาระดับ

ปริญญาโท (สาขาส่งเสรมิฯ) 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร 

     12. โครงการทัศนศกึษาดูงานของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี
 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

และส่งเสรมิเผยแพรก่ารเกษตร 

 ภาควิชาพชืศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

     13. โครงการทัศนศกึษาดูงานของนักศกึษาระดับ

ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์ฯ, ธุรกจิเกษตร) 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร 



 

หนา้ 7 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณท่ีได้รับ ประจ าปี 2557) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ 

หน่วยงาน 

     14. โครงการ Refreshing Course ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร 

     15. โครงการศกึษาและวิเคราะห์ระบบเกษตร 

ในชุมชน 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร 

     16. โครงการศกึษาชุมชนบนที่สูง ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร 

     17. โครงการใช้ชีวิตในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

    ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 

งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

     18. โครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสร

นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร ์

งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

1.1.7 เพิ่มจ านวนรับ

นักศึกษาที่มี

คุณภาพ (มผีลการ

เรียนดี) 

1.1.7.1 จ านวนนักศกึษาที่

เขา้เรียนโครงการ

วิทยาศาสตรเ์กษตร 

จ านวน 70 คน  พัฒนากระบวนการรับ

นักศึกษาเชิงรุก 

 โครงการพัฒนา

นักศึกษาที่เข้าเรยีนใน

โครงการ

นักวิทยาศาสตรเ์กษตร 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และบัณฑิตศกึษา, 

ผู้ช่วยคณบดฝี่าย

การศกึษาและวิชาการ  

1. โครงการแนะแนวนักเรยีนกลุ่มเปา้หมาย 

(Road Show)  

งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

2. โครงการฝึกอบรมและพัฒนานักศึกษาใน

โครงการนักวิทยาศาสตรเ์กษตร 

งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

3. โครงการมอบทุนการศกึษาส าหรับนักศกึษา

โครงการนักวิทยาศาสตรเ์กษตร 

งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

1.2.1 จัดสรรที่นั่ง

ให้แก่ผู้ดอ้ย โอกาส

ทางการศกึษาและผู้

มีความสามารถ

พิเศษ 

1.2.1.1 จ านวน

ผู้ดอ้ยโอกาสทาง

การศกึษาและผู้มี

ความสามารถพิเศษ 

จ านวน 10 คน โครงการ/ กิจกรรมที่เปิด

ให้ผู้ดอ้ยโอกาสทางการ

ศกึษาและผู้มคีวาม 

สามารถพิเศษเขา้เรียน 

  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และบัณฑิตศกึษา, รอง

คณบดีฝ่ายพัฒนา

คุณภาพนักศกึษาฯ, ผู้ช่วย

คณบดีฝ่ายการ ศกึษาและ

วิชาการ, หัวหนา้ภาควิชา

ที่เกี่ยวข้อง 

โครงการส านกึรกับ้านเกดิเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน  

1. กิจกรรมปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา 

และคุณสมบัตผิู้มสีิทธ์ิสมัครรับการคัดเลอืก 

งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

1.3.1 พัฒนาบณัฑิต

ให้มีวินัย มคีุณธรรม 

จริยธรรม มีทกัษะการ

เป็นผู้น า  ขยัน อดทน 

มีจิตส านกึ รับผิดชอบ

และรู้เทา่ทันการ

เปลี่ยนแปลงของ

สังคมอย่างมเีหตุผล 

1.3.1.1 ร้อยละผลส าเร็จ

ของการด าเนนิงาน

โครงการพัฒนาคณุธรรม 

จริยธรรม มีทักษะการ 

เป็นผู้น า ขยัน อดทน     

มีจิตส านกึรับผิดชอบและ

รู้เทา่ทันการเปลีย่นแปลง

ของสังคมอย่างมเีหตุผล 

บรรลุเป้าหมายตามแผน

โครงการพัฒนาคุณภาพ

นักศกึษา ไม่น้อยกวา่   

ร้อยละ 90 

โครงการพัฒนาคุณภาพ

นักศกึษาตามอัตลักษณ์

ของคณะ/ มหาวิทยาลัย 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และบัณฑิตศกึษา,  

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

คุณภาพนักศึกษาฯ, 

ผู้ช่วยคณบดฝี่าย

การศกึษาและวิชาการ,  

ผู้ช่วยคณบดฝี่าย

ประชาสัมพันธ์ฯ   

1. โครงการพัฒนาภาวะผู้น า งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

2. โครงการพัฒนาบุคลกิภาพ งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

  3. โครงการสร้างจิตส านกึสาธารณะและสิ่งแวดลอ้ม งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

  4. โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 



 

หนา้ 8 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณท่ีได้รับ ประจ าปี 2557) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ 

หน่วยงาน 

     5. โครงการการฝึกงานนักศกึษาช้ันปีที่ 1 งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

     6. โครงการเสรมิสรา้งบัณฑิตให้เกดิคุณธรรม

จริยธรรม 
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพชื 

 ภาควิชาพชืศาสตร์ฯ 

     7. โครงการแสดงความยินดกีับบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศกึษาและจะเขา้รับพระราชทานปริญญาบัตร 
 งานบรกิารการศกึษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 

 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 

     8. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้นกัศกึษา 

ช้ันปีที่ 1 

งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

     9. โครงการสนับสนุนนักศึกษาเขา้ร่วมค่ายผู้น าอาสา 

4 จอบ 

งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

     10. โครงการฝึกงานนักศกึษาช้ันปีที่ 2 งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

     11. โครงการสนับสนุนการออกคา่ยอาสาพัฒนา

ส าหรับนักศึกษาเกษตร 

- งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

- ภาควิชาพชืศาสตร์ฯ 

     12. โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับ

บัณฑิตศกึษา 

งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

     13. โครงการนักศึกษาใหม่มจิีตอาสาพัฒนาสังคม งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

     14. โครงการนักศึกษาตน้แบบดา้นคุณธรรม

จริยธรรม 

งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

     15. โครงการเชิดชูเกียรตนิักศึกษาที่มคีุณธรรม

จริยธรรม 

งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

     16. โครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาต ิ งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

     17. โครงการให้ความรู้ดา้นกฎหมายกับศาลเยาวชน

และครอบครวั จังหวัดเชียงใหม ่

งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

     18. โครงการสร้างจิตส านกึสาธารณะ ภาควิชาสัตวศาสตรแ์ละสัตว์น้ า 

 



 

หนา้ 9 

(ร่าง) กรอบก าหนดแผนงาน/โครงการ (Initiative) ของแผนพัฒนาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนางานวิจัยที่มคีุณภาพ ทั้งระดับชาตแิละนานาชาติ 
เป้าประสงค์ 1 คณะเกษตรศาสตร์มุ่งสู่การเป็นคณะวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจของสังคม ชุมชนและประเทศชาติ 

เป้าประสงค์ 2 เน้นงานวิจัยที่เป็นเอกลักษณข์องคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เป้าประสงค์ 3 เน้นการวิจัยเชิงบูรณาการ ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณท่ีได้รับ ประจ าปี 2557) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ 

หน่วยงาน 

2.1.1 สร้างทีมวิจัย

ของคณะฯที่

แข็งแกรง่ เพื่อผลิต 

ผลงานวิจัยที่มี

คุณภาพและสร้าง 

สรรค์โดยความ

ร่วมมือระหว่าง

อาจารย์

บัณฑิตศกึษาและ

นักวิจัยมารว่มท า

วิจัย 

2.1.1.1 จ านวนทีมวิจัย 

cluster 

จ านวน 5 กลุ่มวิจัย  สร้างคลัสเตอร์วิจัย เช่น 

กลุ่มกาแฟ เกษตรที่สูง 

อาหารปลอดภัย 

สมุนไพร พชืผัก

พื้นเมือง  โคขาวล าพูน  

ไก่พื้นเมือง ไม้ดอก ล าไย 

 สร้างกระบวนการเป็น

นักวิจัยมืออาชีพ 

-รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ์, 

ผู้อ านวยการศูนย์ 

บริการวิชาการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การเกษตร, 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย

และฝึกอบรมที่สูงและ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

คุณภาพนักศึกษาและ

นักศึกษาเก่าสัมพันธ ์

 

1. โครงการพัฒนาคลัสเตอร์เกษตรที่สูง ภาควิชา ศูนย์และ 

งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

2.1.1.2 จ านวนเงนิทุนวิจัย

จากแหล่งทุนภายนอก/

ภาคการผลิต 

 

จ านวน 70 ล้านบาท 

 

2. โครงการพัฒนาคลัสเตอร์อาหารปลอดภัย ภาควิชา ศูนย์และ 

งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

 3. โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ขา้ว ภาควิชา ศูนย์และ 

งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

2.1.1.3 ร้อยละของ

อาจารย์ นักวิจัยที่ได้รับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 100 

 

4. โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ไม้ดอก ภาควิชา ศูนย์และ 

งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

 5. โครงการพัฒนาคลัสเตอร์สมุนไพร/ พชืผัก

ปลอดภัย 

ภาควิชา ศูนย์และ 

งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

   6. โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

    7. คลัสเตอร์งานวิจัยกาแฟ ศูนย์วิจัยและฝกึอบรมที่สูง 

     8. โครงการสนับสนุนประสบการณ์การท างานวิจัย

ให้กับบุคลากรสายวิชาการ หน่วยวิจัยเกษตร

ยั่งยืน 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

     9. โครงการสนับสนุนประสบการณ์การท างานวิจัย

ให้กับบุคลากรสายวิชาการ  หนว่ยวิจัยระบบการ

สนับสนุนการตัดสินใจ 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

     10. โครงการแสวงหาความร่วมมือทางการวิจัยกับ

ศษิย์เก่า 
 งานบรกิารการศกึษา 

 งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ ์

     11. โครงการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตของสถาน ี ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 



 

หนา้ 10 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณท่ีได้รับ ประจ าปี 2557) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ 

หน่วยงาน 

 2.1.1.4 จ านวนสาขาวิชา

ที่ได้รับการจัดอันดับเป็น

อันดับที่ 1 ของประเทศ 

จ านวน 3 สาขาวิชา 

 

ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้าง

ความเข้มแข็งให้กับ

งานวิจัยเฉพาะด้าน 

 1. เกษตรที่สูง คณะฯ/ ภาควิชา/ ศูนย์ฯ  

  2. อาหารปลอดภัย คณะฯ/ ภาควิชา/ ศูนย์ฯ 

   3. พชืไร ่(ข้าว) คณะฯ/ ภาควิชา/ ศูนย์ฯ 

 
2.1.1.5 จ านวนบทความ

วิจัยที่ตพีิมพ์ เผยแพร่ใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ

หรือน าไปใช้ประโยชนใ์น

ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

ไมน่อ้ยกว่า  200 เรื่อง แผนสนับสนุนการเขยีน

และตพีิมพ์บทความวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์

1. โครงการฝึกอบรมการเขยีนบทความวชิาการเพื่อ

การตพีิมพ์ในวารสาร 

งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

 
2. โครงการสนับสนุนผลงานวิชาการของอาจารย์ 

นักวิชาการและบัณฑิตศกึษา  

งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

 3. โครงการจัดท าวารสารเกษตร งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

 4. โครงการพัฒนาโปรแกรมวารสาร งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

 5. โครงการฝึกอบรมโปรแกรม Zotero  งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

 6. โครงการแสดงนทิรรศการงานวันวิชาการ มช.  งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

 7. โครงการสัมมนาวิชาการประจ าป ี ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร  

 
8. โครงการฝึกอบรมเทคนิคการออกแบบโปสเตอร์

และการน าเสนอผลงานวิชาการ 

งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

 
9. โครงการส่งเสรมิการตรวจสอบบทความวิชาการ

ภาษาอังกฤษ 

งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

 10. โครงการสนับสนุนงานวิจัยริเริ่มแบบมุง่เปา้ งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

 11. โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาต ิThai -Italian งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

 
    12. โครงการสนับสนุนกา รวิ จัย /  การตีพิมพ์

ผลงานวิจัยของคณาจารย์/ นักศึกษา 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร 

 2.1.1.6 จ านวนบทความ

วิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 

(ISISCI/ Scopus) 

ไมน่อ้ยกว่า 130 

บทความ 
 สนับสนุนงบประมาณ

ด้านงานวิจัยพืน้ฐาน

และงานวิจัยแบบมุ่ง

เป้าเพิม่ขึน้ (ทัง้นักวิจัย

รุ่นใหม่และบัณฑิตศกึษา) 

 กิจกรรมเสริมสรา้ง

ศักยภาพห้อง 

ปฏิบัติการเพื่อการวิจัย

ช้ันสูง 

-รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ์,   

ผู้อ านวยการ

ศูนย์บริการวิชาการ

และถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

1. โครงการสนับสนุนงานวิจัยที่มคี่า Impact สูง งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

 

2. โครงการจัดหาเครื่องมอืวิทยาศาสตร์ ส าหรับ

ห้องปฏบิัตกิารกลาง 
 งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ ์

 ศูนย์บริการวิชาการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

 
3. โครงการปรับปรุงห้องปฏบิัตกิารกลาง                                        ศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

 
4. โครงการสนับสนุนเงนิรางวัลผลงานวิจัยเด่น งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

     5. โครงการจัดหาเครื่องมือและเครื่องจักรกล

การเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพงานวิจัยของสถานี 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 



 

หนา้ 11 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณท่ีได้รับ ประจ าปี 2557) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ 

หน่วยงาน 

2.1.2 จัดสรรและ

แสวงหาแหล่งทุน

สนับสนุนการวิจัย 

2.1.2.1 จ านวนเงนิทุน

สนับสนุนการวิจัย 

จ านวนเงนิทุนจาก

ภายนอกไมต่่ ากว่า 70 

ล้านบาทตอ่ป ี

และภายในคณะฯ  

ไมน่อ้ยกว่า 5 แสนบาท 

- จัดสรรงบประมาณ 

  สนับสนุนงานวิจัย 

- ประชาสัมพันธแ์หล่ง 

  ทุนวิจัยทั้งในและ 

  ตา่งประเทศ 

- สนับสนุนการท าวิจัย  

  ร่วมกับภาคเอกชน 

  อุตสาหกรรมเชงิพื้นที ่

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์

 

1. โครงการสนับสนุนกิจกรรมวิจัย (โครงการนักวิจัย

พบแหล่งทุนวิจัย) 

งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

2. กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการ 

วิจัย 

งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

3. โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัย Matching Fund งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

2.1.2.2 จ านวนโครงการ วิจัย ไม่น้อยกว่า 125 โครงการ 4. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยบัณฑิตศกึษา งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

2.1.2.3 ร้อยละของ

อาจารย์ นักวิจัยที่ได้รับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 100 5. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยสถาบัน งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

 6. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้สถติิ

เบื้องต้นเพื่อการท างานวิจัย   

งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

  7. โครงการเงนิสมทบการท าวิจัยเพื่อวิทยานพินธ์ ภาควิชาพชืศาสตร์ฯ 

  8. โครงการฝึกอบรม เขยีนโครงการวิจัยอย่างไรให้

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย (งานวิจัยชมุชน) 

งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

     9. โครงการพัฒนาการวิจัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร 

2.1.3 พัฒนา

งานวิจัยตามความ

ตอ้งการของพื้นที่/

ปัญหาของประเทศ

และตอบสนองต่อ

การพัฒนาภาคการ

ผลิตเศรษฐกิจและ

สังคมในระดับชาติ

และระดับนานาชาต ิ

2.1.3.1 จ านวนงานวิจัยที่

น าไปใช้ประโยชน์ 

ไมน่อ้ยกว่า 25 โครงการ สนับสนุนโครงการวิ จัย

แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน/ 

เอกชน 

-รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์

และผู้อ านวยการ

ศูนย์วิจัยระบบ

ทรัพยากรเกษตร 

1. กิจกรรมสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน ์

ภาควิชา/ ศูนย์ฯ 

2. โครงการสนับสนุนงานวิจัยแบบมีสว่นรว่มกับ

ชุมชน 

ภาควิชา/ ศูนย์ฯ 

 

2.1.3.2 จ านวนโครงการ 

วิจัยที่ด าเนนิการร่วมกบั

ชุมชน 

ไมน่อ้ยกว่า 5 โครงการ 

 

 3. โครงการการจัดการแบบบูรณาการเพือ่ยกระดับ

การผลิตและคุณภาพผลผลิตในระบบการผลิต

ข้าว – ผักปลอดสารเคม ี

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

2.1.3.3 จ านวน

ผลงานวิจัยที่พัฒนาตอ่

ยอดเชิงพาณิชย์และ  

อุตสาหกรรม 

จ านวน 3 ผลงาน สนับสนุนงานวิจัยร่วมกับ

ภาคการผลิตและ

สามารถพัฒนาเพื่อตอ่

ยอดเชิงพาณิชย์และ  

อุตสาหกรรม 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์

1. โครงการวิจัยที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์และ

อุตสาหกรรม 

ภาควิชา/ ศูนย์ฯ 

2.1.4 ส่งเสรมิ 

พัฒนาและผลักดัน

ให้คณาจารย์/นักวิจัย 

ด าเนนิการเพื่อขอรับ

การจดสทิธบิัตร  - 

2.1.4.1 จ านวนโครงการ

ส่งเสรมิให้ความรู้นักวิจัย

เรื่องสทิธปิระโยชนจ์าก

ผลงานวิจัย 

จ านวน 1 โครงการ สนับสนุนกิจกรรม/

โครงการให้ความรู้

เกี่ยวกับการจดสทิธบิัตร

และอนุสทิธิ์บัตร 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์ 

1. กิจกรรมส่งเสรมิการจดสทิธบิัตร/ อนุสทิธบิัตร   ภาควิชา/ ศูนย ์

 งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 



 

หนา้ 12 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณท่ีได้รับ ประจ าปี 2557) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ 

หน่วยงาน 

อนุสทิธบิัตร ลิขสิทธ์ิ 

และจดทะเบียนพันธ์ุ

พชืพันธ์ุสัตว์ชนดิ

ใหม่ๆ 

2.1.4.2 จ านวน 

อนุสทิธบิัตร สิทธิบัตร 

ลิขสิทธ์ิและขึ้น/          

จดทะเบียนพันธ์ุพชื   

และสัตว ์

จ านวน 2 ช้ินงาน 

 
 อ านวยความสะดวก

ให้กับนักวิจัยในการ

ด าเนนิการจดสทิธบิัตร 

อนุสทิธบิัตร ลิขสิทธ์ิ 

และขึน้/ จดทะเบียน

พันธ์ุพชืและสัตว์ 

 ให้รางวัลส าหรับผูท้ี่

ได้รับจดอนุสทิธบิัตร 

สิทธิบัตร ลขิสทิธิ์และ

ขึน้/ จดทะเบียนพันธ์ุ

พชืและสัตว ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์ 

1. กิจกรรมสนับสนุนการจดสทิธบิัตร/ อนุสทิธบิัตร  ภาควิชา/ ศูนย์ฯ 

 งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ ์

2.2.1 พัฒนา 

การวิจัยมุ่งเน้น    

เอกลักษณ์ของ 

คณะเกษตรศาสตร ์

2.2.1.1 จ านวน

โครงการวิจัยที่เกีย่วข้อง

กบัเอกลักษณ์ของ 

คณะเกษตรศาสตร ์

ไมน่อ้ยกว่า 10 โครงการ สนับสนุน ส่งเสรมิ

งบประมาณงานวิจัย   

เอกลักษณ์ของคณะ

เกษตรศาสตร ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์ 

1. สนับสนุนกิจกรรม/ โครงการที่เน้นเอกลักษณ์ของ

คณะฯ 

ภาควิชา/ ศูนย์ฯ 

2.3.1 ส่งเสรมิให้เกดิ

โครงการวิจัยบูรณา

การกับประเทศ

อาเซียนหรือ

นานาชาต ิ

2.3.1.1 จ านวนโครงการ 

วิจัยเชงิบูรณาการกับ

ประเทศกลุ่มอาเซยีนหรือ

นานาชาต ิ

ไมน่อ้ยกว่า 5 โครงการ กิจกรรมส่งเสรมิและ

ประสานงานวิจัยกับ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน

หรือนานาชาต ิ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์

1. โครงการความรว่มมือกับกลุ่มประเทศในกลุ่ม

อาเซียนหรือนานาชาต ิ
 ภาควิชา/ศูนย์ฯ  

 งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนา้ 13 

(ร่าง) กรอบก าหนดแผนงาน/ โครงการ (Initiative) ของแผนพัฒนาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ยุทธศาสตร์ 3 ให้บริการวิชาการบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ คณะเกษตรศาสตร์เป็นที่พึ่งและรว่มพัฒนากับชุมชนและสังคม 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณท่ีได้รับ ประจ าปี 2557) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ 

หน่วยงาน 

3.1.1 ให้บรกิาร

วิชาการและวิชาชีพ

โดยมีศูนย์บริการ

วิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

เป็นหลักโดยใช้ความ

เช่ียวชาญ ศักยภาพ

ของบุคลากรคณะ

เกษตรศาสตรแ์ก่

องค์กรภาครัฐ 

ภาคเอกชน และ

ประชาชนทั่วไป 

3.1.1.1 จ านวนโครงการ/

กิจกรรมที่ถ่ายทอด

ความรู้บรกิารวิชาการ

และวิชาชีพ 

ไมน่อ้ยกว่า 2,500

กิจกรรมต่อป ี

แผนงานฝึกอบรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

รองคณบดีฝ่ายบรกิาร

วิชาการ ร่วมพัฒนา

สังคม ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและกิจการ

พิเศษ, ผู้อ านวยการ

ศูนย์บริการวิชาการ

และถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

1. โครงการถา่ยทอดความรู้ผา่นรายการวิทยุและ

หนังสอืพิมพ์ 

ศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

บรรลุวัตถุประสงค์ไม่

นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

2. โครงการถา่ยทอดความรู้ผา่นบทความ

หนังสอืพิมพ์  

ศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

 3. โครงการให้บรกิารวิชาการห้องปฏบิัตกิารกลาง ศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

 4. โครงการสนับสนุนการให้บริการวิชาการของ

คณาจารย์  

ศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

 โครงการฝึกอบรม/ สัมมนา/ เสวนา/ กิจกรรมบริการ

วิชาการอ่ืนๆ  

 

 5. ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร ศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

     6. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง บาริสต้า ศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

     7. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

     8. อบรมการประยุกตใ์ช้เครื่องมอื HPLC ในการ

วิเคราะหผ์ลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

ศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

     9. อบรมการใช้เครื่องมอื AAS และ UV-VIS 

Spectrophotometer  

ศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

     10. อบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจวเิคราะห์ดนิ ปุ๋ย น้ า 

พชื  

ศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

     11. กาดวัฒนธรรมเกษตร (จ านวน 12 ครั้ง)  ศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

     12. โครงการบริการให้ค าปรึกษาทางการเกษตร ศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

 



 

หนา้ 14 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณท่ีได้รับ ประจ าปี 2557) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ 

หน่วยงาน 

     13. การจัดนทิรรศการผลงานวิชาการทาง

การเกษตร 

ศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

     14. โครงการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ศูนย์วิจัย สาธติและฝึกอบรม

การเกษตรแม่เหียะ 

     15. โครงการเผยแพร่ความรู้ผา่นสื่อออนไลน ์

วารสาร บทความ 

ศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

     16. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของภาควิชา/

หน่วยงาน/ ศูนย ์

ภาควิชา/ หนว่ยงาน/ ศูนย ์

ของคณะเกษตรศาสตร ์

     17. โครงการยกระดับศักยภาพการจัดการสินค้า

เกษตรปลอดสารพิษของเกษตรกรเครอืข่ายแม่ปิง 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร 

     18. โครงการส่งเสรมิธุรกิจเกษตรแก่กลุม่เกษตรกร

ทั้งจังหวัดในโครงการบูรณาการจังหวดัชัยนาท -

อุทัยธาน ี

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร 

 3.1.1.2 จ านวนโครงการ/

กิจกรรมให้บริการ

วิชาการที่มผีลตอ่การ

พัฒนาและเสรมิสรา้ง

ความเขม้แข็งของชุมชน 

ไมน่อ้ยกว่า 10 โครงการ/ 

กิจกรรม 
 สนับสนุนโครงการ

ความร่วมมือกับ

องค์กรภายนอก 

 สนับสนุนโครงการ

ความร่วมมือและ

สนับสนุนกับมูลนธิิ

โครงการหลวงและ

โครงการตาม

พระราชด าร ิ

 กิจกรรมสร้าง 

ยุวเกษตรกรรุ่นใหม่ 

เพื่อการเกษตรยั่งยืน 

รองคณบดีฝ่ายบรกิาร

วิชาการ ร่วมพัฒนา

สังคม ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและกิจการ

พิเศษ, ผู้อ านวยการ

ศูนย์บริการวิชาการ

และถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

โครงการความรว่มมือกับองค์กรภายนอก  

 1. โครงการความรว่มมือกับบริษัท เชียงใหม่     

เฟรชมิลค์ จ ากัด ภายใตโ้ครงการ CMU Beef 

ศูนย์บริการวิชาการ และถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

  2. โครงการเพื่อนคู่คิดเศรษฐกิจชุมชน ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร 

  3. โครงการสัมมนาทางเศรษฐศาสตรเ์กษตรและ

ธุรกจิเกษตร  (ประชุมวิชาการ) 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร 

   4. โครงการจัดประชุมเสวนาวิชาการดา้นธุรกจิ

เกษตร 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร 

    5. โครงการพัฒนาความรู้และความเช่ียวชาญดา้น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร 

    6. โครงการส่งเสรมิการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม

และพัฒนาโอกาสทางการศกึษาด้านวชิาชีพ

เกษตรแก่นักเรียนและประชาชนบนพื้นที่สูง 

ศูนย์วิจัยและฝกึอบรมที่สูง 

     7. การผลิตกา๊ซชวีภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทน

ส าหรับครวัเรอืนในชุมชน 

ภาควิชาสัตวศาสตรแ์ละสัตว์น้ า 

     8. โครงการหมู่บา้นขา้วโพดลดหมอกควัน 

 

ภาควิชาสัตวศาสตรแ์ละสัตว์น้ า 



 

หนา้ 15 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณท่ีได้รับ ประจ าปี 2557) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ 

หน่วยงาน 

     9. โครงการพัฒนาระบบตลาดอาหารปลอดภัยอย่าง

มีสว่นรว่มของชุมชน 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

     10. โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักปลอดสารพิษ 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

     11. โครงการความรว่มมือและสนับสนุนกบัมูลนธิิ

โครงการหลวงและโครงการตามพระราชด าริ 

ภาควิชา/ ศูนย์วิจัยที่เกีย่วข้อง 

     12. โครงการฝึกอบรมเสริมสรา้งความเขม้แข็งให้กับ

ชุมชน 

ศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้ผล

บ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 3.1.1.3 จ านวนแหล่ง

เรียนรูแ้ละการบริการ

วิชาการด้านเกษตร 

จ านวน 4 แหล่ง สนับสนุนการสร้างแหล่ง

เรียนรูท้างการเกษตรแก่

ชุมชน 

คณะ/ ภาควิชา/ ศูนย์ฯ 1. โครงการจัดแปลงเรียนรูก้ารผลิตผักปลอดสารพิษ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

 2. โครงการจัดแปลงสาธติการปลูกกล้วยไม้ ภาควิชาพชืศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 3. โครงการปลูกพชืไรด้ิน (Hydroponic) ภาควิชาพชืศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 
 

   4. โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ศูนย์วิจัย สาธติและฝึกอบรม

การเกษตรแม่เหียะ 

 3.1.1.4 จ านวนฉบับของ

วารสารเกษตรที่ตพีิมพ์

เผยแพร ่

จ านวน 3 ฉบับ กิจกรรมการจัดท า

วารสารเกษตร 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์

- งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ ์

 3.1.1.5 จัดงานวันเกษตร

ภาคเหนอื 

-  คณะ/ ภาควิชา/ ศูนย์ฯ - คณะฯ/ ภาควิชา/ ศูนย์วิจัย 

 3.1.1.6 จ านวนรายไดร้วม

จากการให้บรกิาร

วิชาการ (ก่อนหัก

ค่าใช้จ่าย 

ไมน่อ้ยกว่า 12,000,000 

บาท 

กิจกรรมการหารายได ้ ผู้อ านวยการ

ศูนย์บริการวิชาการ

และถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

1. โครงการส่งเสรมิผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร ศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

 2. โครงการบริการตรวจวิเคราะห์ของ

ห้องปฏบิัตกิารกลาง 

ศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

 3. โครงการหรือกิจกรรมสรา้งหลักสูตรฝกึอบรม     

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

ศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

 4. โครงการบริการรวิชาการผ่านศูนย์ฯ ศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

 5. โครงการให้บรกิารปรับปรุงภูมทิัศน์ ศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

 



 

หนา้ 16 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณท่ีได้รับ ประจ าปี 2557) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ 

หน่วยงาน 

3.1.2 พัฒนาระบบ

ฐานขอ้มูลบริการ

วิชาการ 

3.1.2.1 จ านวนระบบ

ฐานขอ้มูลการบรกิาร

วิชาการที่สมบูรณแ์ละ

ทันสมัย 

 จ านวน 1 ระบบ สนับสนุนงบประมาณ

ส าหรับพัฒนาระบบ

ฐานขอ้มูลบริการวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายบรกิาร

วิชาการ ร่วมพัฒนา

สังคม ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและกิจการ

พิเศษ 

1.  โครงการปรับปรุงระบบ Agri MIS 2   ศูนย์บริการวิชาการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1.3 พัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

ของศูนย์บรกิาร

วิชาการฯ 

3.1.3.1 จ านวนโครงการที่

สนับสนุนและเสรมิสร้าง

ความแข็งแกรง่ให้กับศูนย ์

จ านวน 4 โครงการ พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรเพื่อสร้างความ

แข็งแกรง่ให้ศูนย์บริการ

วิชาการ 

ผู้อ านวยการ

ศูนย์บริการวิชาการฯ 

1. โครงการฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานของ

พนักงานร้านเกษตร มช. ร้าน CMU Steak & Coffee 

ศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 

2. โครงการฝึกอบรมการเพิ่มทักษะดา้นการ

ปฏิบัติงานของพนักงานห้องปฏบิัตกิารกลาง 

ศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

     3. โครงการฝึกอบรมการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน

ของพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน ์

ศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

     4. โครงการฝึกอบรมการเพิ่มทักษะการท างานของ

พนักงานการเงนิและบัญชีประจ าศูนย์ฯ 

(งานโปรแกรมส าเร็จรูป) 

ศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนา้ 17 

(ร่าง) กรอบก าหนดแผนงาน/ โครงการ (Initiative) ของแผนพัฒนาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ยุทธศาสตร์ 4 ท านุบ ารุงศาสนา ศลิปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 1 สืบสาน และท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณไีทย ท้องถิ่นล้านนาและทรัพยากรธรรมชาติ 

เป้าประสงค์ 2 คณะเกษตรศาสตร์เป็นแบบอย่างในการจัดการสภาพภูมทิัศน์และสิ่งแวดล้อมและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณท่ีได้รับ ประจ าปี 2557) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ 

หน่วยงาน 

4.1.1 สบืสานและ

ท านุบ ารุงศาสนา

ศลิปวัฒนธรรม

พื้นบ้าน ประเพณี

ท้องถิ่นล้านนา 

โดยเฉพาะดา้น

การเกษตร 

4.1.1.1 จ านวนโครงการ

สบืสานศิลปวัฒนธรรม

ล้านนาและโครงการ

ศลิปวัฒนธรรมที่

เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

ไมน่อ้ยกว่า 10 โครงการ แผนงานสง่เสริมการ

สอดแทรก

ศลิปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

ประเพณีทอ้งถิ่นล้านนา 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

แผนงานและประกัน

คุณภาพการศกึษา, 

รองคณบดีฝ่ายบรกิาร

วิชาการ ร่วมพัฒนา

สังคม ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและกิจการ

พิเศษ, เลขานุการคณะฯ 

โครงการท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

และประเพณที้องถิ่น 

 

บรรลุวัตถุประสงค ์

ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 

1. กิจกรรมพิธีทอดผ้าป่า คณะเกษตรศาสตร์ งานบรหิารทัว่ไป 

2. กิจกรรมพิธีท าบุญครบรอบวันสถาปนา 

คณะเกษตรศาสตร ์

งานบรหิารทัว่ไป 

 3. กิจกรรมร่วมสบืสานประเพณีสงกรานต์ - งานบรหิารทัว่ไป 

- ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 

    4. พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาของ

คณะเกษตรศาสตร ์

- งานบรหิารทัว่ไป 

- ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 

    5. พิธีมุทติาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ - งานบรหิารทัว่ไป 

- ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 

     6. โครงการท านุบ ารุงศาสนาและอนุรักษ์

ศลิปวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิ่นของ ศวทก. 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

   แผนงานสง่เสริมการ

สอดแทรก

ศลิปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

ประเพณีทอ้งถิ่นล้านนา

ด้านการเกษตรเขา้ไปใน

งานการเรียนการสอน

และกิจการนักศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และบัณฑิตศกึษา,  

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

คุณภาพนักศึกษาและ

นักศึกษาเก่าสัมพันธ์,  

หัวหนา้ศูนย์วิจัยระบบ

ทรัพยากรเกษตร 

โครงการส่งเสรมิศลิปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ

เรียนการสอนและกิจการนักศึกษา 

 

   7. โครงการเสรมิสรา้งและแลกเปลีย่นทาง

วัฒนธรรมระหว่างคณาจารย์ เจ้าหนา้ที่และ

นักศึกษา 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

   8. โครงการส่งเสรมิการสอนที่มีการสอดแทรก

ศลิปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ประเพณีทอ้งถิ่นล้านนา

ด้านการเกษตรเขา้ไปในงานการเรยีนการสอน 

 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพชื 

 ภาควิชาพชืศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

และส่งเสรมิเผยแพร่

การเกษตร 

 ภาควิชาสัตวศาสตรแ์ละ    

สัตว์น้ า 



 

หนา้ 18 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณท่ีได้รับ ประจ าปี 2557) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ 

หน่วยงาน 

     9. โครงการจัดกิจกรรมการศกึษาดูงานดา้น

การเกษตรและเรียนรูศ้ลิปวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่นล้านนาของนักศกึษา AGSM 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

     10. โครงการแสดงความยินดกีับบัณฑิตในโอกาส

ส าเร็จการศกึษาหลักสูตร AGS 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

     11. โครงการส่งเสรมิศลิปวัฒนธรรมในงานดา้น

กิจการนักศึกษา 

งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

   แผนงานสง่เสริมให้มี

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การอนุรักษ์และการใช้

ประโยชนพ์ันธ์ุพชืพันธ์ุ

สัตว์พื้นเมอืง 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์

12. โครงการวิจัยที่เกีย่วข้องกับการอนุรักษ์พันธุพ์ชื  

พันธ์ุสัตว์พื้นเมอืง 

งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ ์

   แผนงานสง่เสริมให้มีการ

อนุรักษ์ทรัพยากรบน

พื้นที่สูง 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย

และฝึกอบรมที่สูง 

13. โครงการส่งเสรมิให้มกีารอนุรักษ์ทรัพยากร     

บนพื้นที่สูง 

ศูนย์วิจัยและฝกึอบรมที่สูง 

4.1.2 น าความรู้และ

ศักยภาพของคณะไป

ร่วมกับชุมชน/ ในการ

ท านุบ ารุง อนุรักษ์

ฟื้นฟทูรัพยากร 

ธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้ม 

4.1.2.1 จ านวนโครงการ

อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

ไมน่อ้ยกว่า 5 โครงการ โครงการ/ กิจกรรม

อนุรักษ์ ฟื้นฟ ูทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

ให้แก่บุคลากรและ

นักศึกษา 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย

และฝึกอบรมที่สูง,   

หัวหนา้ศูนย์วิจัย สาธติ 

และฝึกอบรมการ 

เกษตรแม่เหียะ 

โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้ม  

 

บรรลุวัตถุประสงค ์

ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 

1. โครงการการควบคุมและป้องกันไฟป่า ศูนย์วิจัย สาธติและฝึกอบรม

การเกษตรแม่เหียะ 

 2. โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้มบนพื้นที่สูงของคณะเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยและฝกึอบรมที่สูง 

  โครงการส่งเสรมิให้มกีาร

น าผลงานทางวิชาการ

ของคณะที่เกี่ยวข้องกับ

การอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ไปเผยแพร่ให้ชุมชน 

สังคม 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย

และฝึกอบรมที่สูง, 

หัวหนา้ภาควิชาสัตว

ศาสตร์และสัตว์น้ า, 

หัวหนา้ศูนย์วิจัยระบบ

ทรัพยากรเกษตร 

โครงการส่งเสรมิให้มีการน าผลงานทางวิชาการของ

คณะที่เกีย่วข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มไปเผยแพร่ให้ชุมชน สังคม 

 

   3. โครงการส่งเสรมิการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 

และพัฒนาโอกาสทางการศกึษาด้านวชิาชีพ

เกษตรแก่นักเรียนและประชาชนบนพื้นที่สูง     

ศูนย์วิจัยและฝกึอบรมที่สูง 

     4. การผลิตกาซชวีภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทน

ส าหรับครวัเรอืนในชุมชน 

 

ภาควิชาสัตวศาสตรแ์ละสัตว์น้ า 



 

หนา้ 19 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณท่ีได้รับ ประจ าปี 2557) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ 

หน่วยงาน 

   แผนงานคณะสีเขียว รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

แผนงานและประกัน

คุณภาพการศกึษา, 

ผู้ช่วยคณบดฝี่าย

บริหาร อาคารสถานที่

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ, 

เลขานุการคณะฯ 

โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์   

   5. โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์และรักษา

สภาพแวดลอ้มการท างานภายในคณะ

เกษตรศาสตร์ 

งานบรหิารทัว่ไป 

   6. โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์เพื่อรองรับ 

พิธีพระราชทานปรญิญาบัตร 

งานบรหิารทัว่ไป 

   7. โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์และรักษาสภาพ 

แวดลอ้มการท างานของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากร

เกษตร 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

   8. โครงการระดมทุน “การแข่งขันกอล์ฟการกุศล  

คณะเกษตรศาสตร”์ เพื่อพัฒนาภูมิทัศนค์ณะฯ 

ส านักงานคณะฯ 

4.2.1 สนับสนุนการ

รณรงค์และการจัด

กิจกรรมเพื่อปลูก

จิตส านกึและการมี

ส่วนร่วมให้แก่

บุคลากรและ

นักศกึษา ในการรักษา

ภูมิทัศนส์ิ่งแวดล้อม

ทั้งภายในคณะ 

ศูนย์วิจัยและสถานี

วิจัยของคณะ และ

ชุมชนสังคมให้น่าอยู่ 

4.2.1.1 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ  

ไมต่่ ากวา่ร้อยละ 80 

ของเปา้หมายผู้เข้ารว่ม

โครงการ 

กิจกรรมประเมินความพึง

พอใจของผู้มีส่วนได้สว่น

เสยีของบุคลากรและ

นักศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

แผนงานและประกัน

คุณภาพการศกึษา, 

ผู้ช่วยคณบดฝี่าย

บริหาร อาคารสถานที่

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ, 

เลขานุการคณะฯ 

โครงการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม  

1. โครงการพัฒนาสภาพแวดลอ้ม 

(กิจกรรมปลูกต้นไม ้และ Big Cleaning Day และ

พัฒนาห้องปฏบิัตกิารกลางของภาควิชาฯ) 

 งานบรหิารทัว่ไป 

 งานบรกิารการศกึษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพชื 

 ศูนย์วิจัยและฝกึอบรมที่สูง 

2. โครงการ 5 ส. ศวทก. สะอาดตา ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

3. โครงการเปลี่ยนหลังคาอาคาร ศวทก. ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

4. โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์และรักษา

สภาพแวดลอ้มบริเวณอาคาร ศวทก. 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

4.2.2 พัฒนา สรา้ง

ระบบจัดเก็บขอ้มูล

ด้านการท านุบ ารุง 

ศาสนา

ศลิปวัฒนธรรม 

อนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้ม 

4.2.2.1  ระดับ 

ความสมบูรณ์ของ

ฐานขอ้มูล 

ระดับ 4 แผนงานพัฒนาระบบ 

MIS ด้านท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมและ

อนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาต ิ

รองคณบดีฝ่ายบรกิาร

วิชาการ ร่วมพัฒนา

สังคมฯ, ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายบรหิาร อาคาร

สถานที่ฯ 

 

1. โครงการพัฒนาระบบ MIS ด้านท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

หนา้ 20 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณท่ีได้รับ ประจ าปี 2557) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ 

หน่วยงาน 

4.2.3 พัฒนาระบบ

กายภาพเพื่อ

ปรับปรุงสิง่แวดลอ้ม

ภายในคณะฯ 

 

4.2.3.1 จ านวนห้องเรยีน

ที่ได้รับการปรับปรุง 

ร้อยละ 10 ตอ่ป ี แผนงานพัฒนาระบบ

กายภาพเพื่อการเรียน

การสอน 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

แผนงานและประกัน

คุณภาพการศกึษา, 

ผู้ช่วยคณบดฝี่าย

บริหาร อาคารสถานที่

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ, 

เลขานุการคณะฯ 

1. โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรยีน งานบรหิารทัว่ไป 

 

  



 

หนา้ 21 

(ร่าง) กรอบก าหนดแผนงาน/ โครงการ (Initiative) ของแผนพัฒนาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาความเป็นสากลของคณะ 
เป้าประสงค์ 1 พัฒนาความร่วมมือและความสมัพันธ์กับสถาบันการศึกษาและวิชาการตา่งประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนเอเชียและนานาชาติ 

เป้าประสงค์ 2 เตรยีมคณะเกษตรศาสตร์พร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนในปี 2558 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณท่ีได้รับ ประจ าปี 2557) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ 

หน่วยงาน 

5.1.1 สร้างเครือข่าย

และความรว่มมือ

ทางวิชาการกับ

สถาบันวิชาการ

ตา่งประเทศ 

5.1.1.1 จ านวนสถาบัน/

องค์กรตา่งประเทศที่   

ลงนามความร่วมมือทาง

วิชาการในระดับคณะ 

จ านวน 2 สถาบัน/ 

องค์กร 

(ครบทุกประเทศในกลุ่ม

อาเซียนภายใน 5 ป)ี 

การแสวงหาความร่วมมือ

ทางวิชาการกับสถาบัน/

องค์กรตา่งประเทศ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์

1. โครงการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับ

อาเซียนหรือนานาชาต ิ
 หน่วยวิเทศสัมพันธ ์

 ภาควิชา/ ศูนย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

 5.1.1.2 จ านวนโครงการ/

กิจกรรมความร่วมมือ

ทางวิชาการ 

ไมน่อ้ยกว่า 10 โครงการ/ 

กิจกรรม 

  รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์

1. โครงการวิจัยรว่มกับตา่งประเทศ  หน่วยวิเทศสัมพันธ ์

 ภาควิชา/ ศูนย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

 2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากรกับตา่งประเทศ  หน่วยวิเทศสัมพันธ ์

 ภาควิชา/ ศูนย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

  3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศ  หน่วยวิเทศสัมพันธ ์

 ภาควิชา/ ศูนย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

     4. โครงการความรว่มมือทางวิชาการกับ

สถาบันการศกึษาตา่งประเทศ โดยการจัด

ฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาต ิ(DSSAT) 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

 5.1.1.3 จ านวนหลักสูตร

ความร่วมมือกับ

นานาชาต ิ

จ านวน 1 หลักสูตร สร้างหลักสูตรความ

ร่วมมือกับต่างประเทศ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และบัณฑิตศกึษา,   

และรองคณบดีฝา่ย

บริหารฯ 

1. หลักสูตรเกษตรที่สูงรว่มกับ Queensland งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

5.2.1 แสวงหาแหล่ง

ทุนจากแหล่งทั้งใน

ประเทศและ

ตา่งประเทศเพื่อ

ส่งเสรมิโครงการ

แลกเปลี่ยน อาจารย์ 

นักวิจัย และ - 

5.2.1.1 จ านวนแหล่งทุนที่

สนับสนุนโครงการ

แลกเปลี่ยนอาจารย์ 

นักวิจัย และนักศึกษา 

ไมน่อ้ยกว่า 5 แหล่งทุน  แสวงหาแหล่งทุน

สนับสนุนโครงการ   

 แลกเปลี่ยนอาจารย์ 

นักวิจัย และนักศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์

1. โครงการแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุน             

การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัยและนกัศกึษาจาก

หน่วยงาน ทั้งภายในประเทศและตา่งประเทศ 

 หน่วยวิเทศสัมพันธ ์

 ภาควิชา/ ศูนย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

  2. โครงการพัฒนาความรู้และความเช่ียวชาญดา้น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร 



 

หนา้ 22 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณท่ีได้รับ ประจ าปี 2557) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ 

หน่วยงาน 

นักศึกษา ในการ

พัฒนาทักษะเพื่อ

เตรยีมพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน

อย่างมปีระสิทธิภาพ

และยั่งยืน 

5.2.1.2 จ านวนโครงการ/

กิจกรรมแลกเปลี่ยน

อาจารย์ นักวิจัย และ

นักศึกษา 

ไมน่อ้ยกว่า  5 โครงการ/ 

กิจกรรม 
 โครงการ/ กิจกรรม

โครงการวิจัยรว่ม 

 โครงการ/ กิจกรรม

แลกเปลี่ยนบุคลากร

นักศึกษากับ

ตา่งประเทศ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์

1. โครงการศกึษาดูงานระยะสั้น 

ณ มหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุน่ 

หน่วยวิเทศสัมพันธ ์

 2. โครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษาสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์เกษตร, ธุรกจิเกษตร รว่มกับ

มหาวิทยาลยั Chung Chou สาธารณรฐัจีน 

(ไตห้วัน) 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร 

   3. โครงการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวฒุใิน

ประเทศและตา่งประเทศ 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร 

     4. โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัยและ

นักศึกษาภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร 

     5. โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัยและนักศกึษา

ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากร ธรรมชาติ 

ภาควิชาพชืศาสตร์และทรัพยากร 

ธรรมชาต ิ

     6. International Training Program (UHOH)  หน่วยวิเทศสัมพันธ ์

 ภาควิชา/ ศูนย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

     7. โครงการบรรยายพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวฒุจิาก

ตา่งประเทศ 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

 5.2.1.3 จ านวนอาจารย์ 

นักวิจัย นักศกึษาตา่งชาติ

ที่มาดูงานปฏิบัติงาน 

ประชุม ฝึกอบรม หรือ

ศกึษา ณ คณะ

เกษตรศาสตร ์

ไมน่อ้ยกว่า 100 คน จัดประชุมวิชาการ 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

นานาชาต ิการศกึษา     

ดูงาน และศกึษา  

ณ คณะเกษตรศาสตร ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ,์     

ผู้อ านวยการ

ศูนย์บริการวิชาการ

และถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

โครงการความรว่มมือทางวิชาการกับสถาบัน/

องค์กรตา่งประเทศ 

 

  1. โครงการสร้างสิ่งแวดลอ้ม (ซากุระโปรเจ็ค) ศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

  2. หลักสูตรสองปรญิญา ระดับปรญิญาโท 

กับมหาวิทยาลัยคากาวา่ 

หน่วยวิเทศสัมพันธ ์

   3. หลักสูตรสองปรญิญา ระดับปรญิญาเอก 

กับมหาวิทยาลัยนิกาตะ  

ภาควิชาพชืศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

    4. หลักสูตรพิเศษระยะสั้นร่วมกบัมหาวิทยาลัยคินกิ 

ประเทศญี่ปุน่ 

ภาควิชาพชืศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

     5. โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 

ไทย - อิตาเลยีน 

งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ ์

     6. โครงการหลักสูตรพิเศษรว่มกับ UC DEVIS ภาควิชาพชืศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณท่ีได้รับ ประจ าปี 2557) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ 

หน่วยงาน 

     7. หลักสูตรเกษตรที่สูง หน่วยวิเทศสัมพันธ ์

     8. DAAD Summer School 2014 หน่วยวิเทศสัมพันธ ์

5.2.2 พัฒนาและ

ส่งเสรมิ ความรู้ 

ความเขา้ใจและ

ทักษะ ให้แก่บคุลากร

และนักศึกษาในการ

ผลิตและน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการ

ในเวทีนานาชาตใิน

ภูมิภาคอาเซยีน 

เอเชียและนานาชาต ิ

5.2.2.1 จ านวนโครงการ

ส่งเสรมิทักษะการใช้

ภาษาตา่งประเทศ 

จ านวน 2  โครงการ โครงการฝึกอบรมทักษะ

การใช้ภาษา อังกฤษใน

การสื่อสารและภาษา

อาเซียน 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์

1. โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 

หน่วยวิเทศสัมพันธ ์

 2. โครงการอบรมภาษาอาเซยีน หน่วยวิเทศสัมพันธ ์

 3. โครงการฝึกอบรมภาษาไทยให้กับนักศกึษา

ตา่งชาติ 

หน่วยวิเทศสัมพันธ ์

5.2.2.2 จ านวนผู้ที่ไป

เสนอผลงาน ณ 

ตา่งประเทศ 

จ านวน 10 คน จัดสรรทุนสนับสนุน

บุคลากร และนักศึกษาไป

เสนอผลงานทางวิชาการ 

ณ ตา่งประเทศ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์

1. โครงการงบเจรจาธุรกจิ ประจ าปีงบประมาณ 

2557 

หน่วยวิเทศสัมพันธ ์

2. โครงการน าเสนอผลงานวิชาการในตา่งประเทศ ภาควิชา/ ศูนย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

3. โครงการน าเสนอผลงานวิชาการในตา่งประเทศ

ของนักศกึษาหลักสูตรการจัดการระบบเกษตร 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

5.2.2.3 จ านวน

งบประมาณจากคณะ

เกษตรศาสตรท์ี่สนับสนุน

การศกึษาดูงาน ฝึกอบรม 

วิจัย น าเสนอผลงาน ณ 

ตา่งประเทศ 

จ านวน 1,000,000 บาท กิจกรรมสนับสนุน

การศกึษาดูงาน ฝึกอบรม 

วิจัย น าเสนอผลงาน ณ 

ตา่งประเทศ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ,์  

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

คุณภาพการศกึษาและ

นักศึกษาเก่าสัมพันธ ์

1. โครงการสนับสนุนการเสนอผลงาน ฝกึอบรม 

ฝึกงาน ดูงานและแลกเปลี่ยนบุคลากร ณ 

ตา่งประเทศ  

งานบรหิารงานวิจัย และวิเทศ

สัมพันธ ์

 2. โครงการสนับสนุนการเสนอผลงาน ฝกึอบรม 

ฝึกงาน ดูงานและแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ 

ตา่งประเทศ  

งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 
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(ร่าง) กรอบก าหนดแผนงาน/ โครงการ (Initiative) ของแผนพัฒนาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมปีระสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 1 มีการบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลกัธรรมาภิบาลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ 2 บุคลากรคณะเปน็ผู้มีความรู้ความสามารถ รักองคก์ร ท างานอย่างมีความสุขปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความรับผดิชอบ น าคณะไปสู่องคแ์หง่การเรียนรู้ 

เป้าประสงค์ 3 คณะเกษตรศาสตร์สามารถแสวงหาทรัพยากรและสามารถพึ่งพา พัฒนาตนเองไดอ้ย่างย่ังยืน 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณท่ีได้รับ ประจ าปี 2557) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ 

หน่วยงาน 

6.1.1 พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการใน
ทุกๆ ดา้นให้เกิด
ความคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ ตาม
หลักธรรมมาภิบาล
โดยเปลี่ยนจากการ
ก ากับและควบคุมมา
เป็นการมอบอ านาจ/ 
กระจายอ านาจ 

6.1.1.1 ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนาการ

บริหารจัดการ 

ในระดับคณะ 

ไมต่่ ากวา่ระดับ 4 การประเมินโครงการ/ 

กิจกรรมด้านการบริหาร 

คณบด,ี รองคณบดี

ฝ่ายบรหิาร แผนงาน

และประกันคุณภาพ

การศกึษา, เลขานุการ

คณะฯ 

1. กิจกรรมประเมินการบริหารจัดการ งานบรหิารทัว่ไป 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ศวทก. 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

3. โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินและยานพาหนะ

ให้มปีระสิทธิภาพ 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

4. โครงการสัมมนาภาควิชาสัตวศาสตรแ์ละสัตว์น้ า 

ประจ าปี 2557 

ภาควิชาสัตวศาสตรแ์ละสัตว์น้ า 

6.1.2 พัฒนาและใช้

ระบบบริหาร งานยคุ

ใหม่ และระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร (MIS และ 

ICT) ที่มปีระสิทธภิาพ 

เพื่อการบริหาร

จัดการของคณะฯ 

6.1.2.1 จ านวนระบบ

บริหารงาน และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (MIS 

และ ICT) ที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อการ

บริหารจัดการของคณะฯ 

จ านวน 1 ระบบ   แผนพัฒนาระบบ

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

 แผนการ

ประชาสัมพันธค์ณะ

เกษตรศาสตร ์

รองคณบดีฝ่ายบรกิาร

วิชาการ ร่วมพัฒนา

สังคม ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และกิจการ

พิเศษ, ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายบรหิาร อาคาร

สถานที่และเทคโนโลยี

สารสนเทศ,หน่วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ, 

ผู้ช่วยคณบดฝี่าย

ประชาสัมพันธ ์ 

และพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา, เลขานุการ

คณะฯ 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการออนไลน์  

1. โครงการเพื่อพัฒนาระบบและใหค้วามรู้ทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศแกบุ่คลากร 

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. พัฒนาระบบฐานขอ้มูลบริการวิชาการออนไลนใ์ห้

ครอบคลุมทุกหนว่ยงานของคณะ 

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. โครงการจัดท าหนังสอืรับรองออนไลน์  หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 งานบรหิารทัว่ไป 

4. โครงการพัฒนาโปรแกรมการค านวณตน้ทุนตอ่

หัวนักศึกษาเต็มเวลา ระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิ

คณะเกษตรศาสตร ์

 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 งานการเงนิ การคลังและพัสด ุ

5. โครงการวิจัยผลสัมฤทธิ์ในการเรยีนการสอน

นักศึกษาระดับปรญิญาตรโีดยผา่น e-learning 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร 

โครงการประชาสัมพันธค์ณะเกษตรศาสตร์  

6. โครงการจัดท าวีดทิัศน์แนะน าคณะเกษตรศาสตร์ หน่วยประชาสัมพันธ ์

7. โครงการจัดท าขา่วสารคณะเกษตรศาสตร์ หน่วยประชาสัมพันธ ์

8. โครงการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ หน่วยประชาสัมพันธ ์
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หน่วยงาน 

6.1.3 สร้างค่านยิม 

วัฒนธรรมองค์กร

ขวัญและก าลังใจและ

บรรยากาศการ

ท างานอย่างมสีว่น

ร่วมของบุคลากร

ภายในคณะฯให้รัก

องค์กรและท างาน

อย่างมคีวามสุข 

6.1.3.1 ผลการประเมิน

ความพึงพอใจของ

บุคลากรต่อองค์กร 

ไมน่อ้ยกว่าระดับด ี - โครงการประเมินความ

พึงพอใจต่อองค์กร 

- โครงการส่งเสรมิการมี

ส่วนร่วมของบุคลากร 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

แผนงานและประกัน

คุณภาพการศกึษา, 

ผู้ช่วยคณบดฝี่าย

บริหาร อาคารสถานที่

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ, 

เลขานุการคณะฯ 

1. กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อ

องค์กร 

งานบรหิารทัว่ไป 

2. กิจกรรมกีฬาบุคลากร งานบรหิารทัว่ไป 

3. กิจกรรมงานเกษตรสัมพันธ ์ งานบรหิารทัว่ไป 

6.1.3.2 ระดับความพึง

พอใจของบุคลากรต่อ

การบริหาร 

ไมน่อ้ยกว่าระดับด ี 4. โครงการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคลากรของ ศวทก. 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

6.2.1 พัฒนาและ

เสรมิสร้างทรัพยากร

มนุษย์ให้มีทักษะ 

ความรู้ 

ประสบการณ์พรอ้ม

ทั้งสร้างขวัญและ

ก าลังใจในการ

ท างาน 

6.2.1.1 รอ้ยละของ

อาจารย์ที่มคีุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา่ตอ่อาจารย์

ทั้งหมด 

ร้อยละ 100  แผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการให้มคีวามรู้

ความสามารถด้านการ

สอนและการวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

แผนงานและประกัน

คุณภาพการศกึษา,  

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ์,  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และบัณฑิตศกึษา,   

เลขานุการคณะฯ 

1. โครงการกระตุน้สง่เสริมให้คณาจารย์ได้รับ

คุณวุฒปิริญญาเอก 

งานบรหิารทัว่ไป 

 6.2.1.2  ร้อยละของ

อาจารย์ที่ด ารงต าแหนง่

ทางวิชาการ (ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์) ต่อ

อาจารย์ทั้งหมด 

 ไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 30 แผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการให้มคีวามรู้

ความสามารถด้านการ

สอนและการวิจัย 

 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

แผนงานและประกัน

คุณภาพการศกึษา,  

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ,์  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และบัณฑิตศกึษา,   

เลขานุการคณะฯ 

1. โครงการอบรม “การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ 

ต าแหนง่วิชาการ” 

งานบรหิารทัว่ไป 

  2. โครงการอบรม”การเขา้สู่ต าแหน่งวิชาการ 

สายรับใช้สังคม” 

งานบรหิารทัว่ไป 

  3. โครงการจัดท าแผนพัฒนาตนเองของคณาจารย์ 

ภายในระยะเวลา 5 ป ี

งานบรหิารทัว่ไป 

(ศธ๖๓๒๓(๒)/๐๓๐ ลว.๓๐ มค 

๕๗ เรื่องขออนุมัติปรับแผนฯ 

 6.2.1.3 ร้อยละของ

อาจารย์ที่ด ารงต าแหนง่

ทางวิชาการ 

(รองศาสตราจารย์และ

ศาสตราจารย์) ต่อ

อาจารย์ทั้งหมด 

ไมน่อ้ยกว่า ร้อยละ 40     
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แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 
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ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ 

หน่วยงาน 

 6.2.1.4 ร้อยละของ

บุคลากรสายวิชาการ 

(อาจารย์หรือนักวิจัย) 

ได้รับการพัฒนาให้มี

ความรู้ ความสามารถใน

การสอน การวิจัย และ

ทักษะในวิชาชีพต่อ

บุคลากรสายวิชาการ

ทั้งหมด 

ไมน่อ้ยกว่า ร้อยละ 90 แผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการให้มคีวามรู้

ความสามารถ ด้านการ

สอนและการวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

แผนงานและประกัน

คุณภาพการศกึษา,  

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ,์   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และบัณฑิตศกึษา,  

ผู้อ านวยการศูนย์ 

บริการวิชาการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การเกษตร,   

เลขานุการคณะฯ 

1. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมดา้นการสอน

และการวิจัย 

งานบรหิารทัว่ไป 

 

  2. โครงการอบรม “เทคนคิการสอนในศตวรรษที่ 21” 

(ศธ๖๓๒๓(๒)/๐๓๐ ลว.๓๐ มค ๕๗ เรื่องขอ

อนุมัติปรับแผนฯ 

งานบรหิารทัว่ไป  

  3. โครงการอบรม “การบูรณาการงานบรกิาร

วิชาการสู่งานวิจัยและการสอนตามวิถกีารประกัน

คุณภาพการศกึษา” 

 งานบรหิารทัว่ไป 

 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพชื 

 ภาควิชาพชืศาสตร์ฯ 

   4. โครงการสนับสนุนคณาจารย์ไปประชุมสัมมนา 

ฝึกอบรม ดูงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการ

สอนและการวิจัย ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 

  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ 

 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 

 หนว่ยประกันคุณภาพการศกึษา 

    5. โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะความรู้และ

ประสบการณ์ของบุคลากรสายวิชาการ 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

     6. โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะความรู้และ

ประสบการณ์ของบุคลากรสายปฏิบัตกิาร 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

 6.2.1.5 ร้อยละของ

บุคลากรสายปฏิบัตกิาร

ได้รับการพัฒนาให้มี

ความรู้ความสามารถ 

และทักษะในการท างาน

ตอ่บุคลากรสาย

ปฏิบัติการทั้งหมด 

ไมน่อ้ยกว่า ร้อยละ 80  แผนพัฒนาบุคลากรสาย

ปฏิบัติการให้มคีวามรู้

สามารถเพื่อพัฒนาทกัษะ

การปฏิบัติงาน 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

แผนงานและประกัน

คุณภาพการศึกษา,  

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ์,  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และบัณฑิตศกึษา,  

ผู้อ านวยการศูนย์ 

บริการวิชาการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การเกษตร,  

เลขานุการคณะฯ 

1. โครงการสัมมนา “การสื่อสารในองค์กรเพื่อการ

ท างานที่สรา้งสรรค”์ 

งานบรหิารทัว่ไป 

 
  2. โครงการบรรยายพิเศษ “โอกาสความก้าวหน้าใน

การเสนอขอก าหนดต าแหน่งช านาญการ ช านาญ

การพิเศษและเช่ียวชาญ” 

งานบรหิารทัว่ไป 

   3. โครงการสมัมนาผูบ้รหิาร ประจ าปงีบประมาณ 2557 ส านักงานคณะฯ 
   4. โครงการสมัมนาบคุลากร ประจ าปงีบประมาณ 2557  งานบรหิารทัว่ไป 

 ภาควิชาพชืศาสตร์ฯ 
    5. โครงการอบรม “Time Management for Life 

Balance & Effective Work : เทคนิคการบริหาร

เวลา สรา้งคุณคา่ สรา้งผลงาน” 

งานบรหิารทัว่ไป 

    6. โครงการบรรยายพิเศษด้านสุขภาพ งานบรหิารทัว่ไป 
    7. โครงการบรรยายพิเศษ “การปลูกผักสวนครัว  

รั้วกินได้” 

งานบรหิารทัว่ไป 
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     8. โครงการฝึกอบรม ศลิปะการถ่ายภาพทางเกษตร

(ศธ๖๓๒๓(๒)/๐๓๐ ลว.๓๐ มค ๕๗ เรื่องขอ

อนุมัติปรับแผนฯ 

งานบรหิารทัว่ไป 

 

     9. โครงการประชุม “การค านวณตน้ทุนตอ่หัว

นักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรี - ภาคปกต ิ

คณะเกษตรศาสตร์” 

งานการเงนิ การคลังและพัสด ุ

 

     10. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาความรู้ดา้นการ

ประกันคุณภาพการศกึษา เรื่อง “โปรแกรม

ประเมินผลตัวชีว้ัดตามค ารับรองการปฏิบัติงาน

ด้วยระบบ Cockpit แบบ Real Time (v.1) และ

โปรแกรมติดตามผลตวัช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ

แบบ Real Time (v.1) 

หน่วยประกันคุณภาพการศกึษา 

     11. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาความรู้ดา้นการ

ประกันคุณภาพการศกึษา เรื่อง ระบบจัดท า

รายงาน SAR Online (v.3) ปีการศกึษา 2556 

หน่วยประกันคุณภาพการศกึษา 

     12. โครงการอบรม การใช้จดหมายอิเล็กทรอนกิส์ 

CMU - Mail เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

     13. โครงการสนับสนุนบุคลากรสายปฏิบัติการให้ไป

ประชุมสัมมนา ฝกึอบรม ดูงานที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนางานในสายงานที่รบัผิดชอบ ทัง้ในประเทศ

และตา่งประเทศ 

 ส านักงานคณะฯ 

 ภาควิชากีฏวิทยาฯ 

 ภาควิชาพชืศาสตร์ฯ 

 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ 

 ภาควิชาสัตวศาสตรฯ์ 

 ศูนย์วิจัยและฝกึอบรมที่สูง 

 ศูนย์วิจัยฯ แม่เหียะ 

 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

 ศูนย์บริการวิชาการฯ 

     14. โครงการป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมแผนอพยพ

หนีไฟ (ศธ๖๓๒๓(๒)/๐๓๐ ลว.๓๐ มค ๕๗ เรื่อง

ขออนุมัติปรับแผนฯ 

 งานบรหิารทัว่ไป 



 

หนา้ 28 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณท่ีได้รับ ประจ าปี 2557) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ 

หน่วยงาน 

6.2.2 พัฒนาและ

จัดระบบการจัดการ

องค์ความรู้(KM) 

อย่างต่อเนื่องเพ่ือ

น าไปสู่องค์กรแห่ง

การเรียนรู ้(LO) 

6.2.2.1 จ านวนองค์

ความรู ้ 

 จ านวน 3 เรื่อง แผนการจัดการความรู้

เพื่อสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ์,  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และบัณฑิตศกึษา,  

รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 

เลขานุการคณะฯ 

 ก าหนดประเดน็ความรู้ 3 ด้าน 

1. โครงการจัดการองค์ความรู้ดา้นการเรยีนการสอน

เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 

 

งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพการศกึษา 

   2. โครงการจัดการองค์ความรู้ดา้นการวิจัย งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ ์

   โครงการจัดการองค์ความรู้ดา้นบรหิารจัดการ   

    3. โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ดา้นบรหิารงานบุคคล งานบรหิารทัว่ไป 

    4. โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ดา้นการจัดท า

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณประจ าป ี

งานนโยบายและแผน 

และประกันคุณภาพการศกึษา 

 

     5. โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ “กฎระเบียบขอ้บังคับ

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ วา่ด้วยการเงนิและพัสดุ 

พ.ศ.2551” 

งานการเงนิ การคลังและพัสด ุ

      กิจกรรมรวบรวมความรู้และเผยแพร่ 

บนเวบ็ไซต์ KM Corner และสื่ออื่นๆ 

เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถงึ 

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.3.1 พัฒนาการ

บริหารจัดการ

ทรัพย์สนิและการหา

รายไดข้องคณะอยา่ง

มีประสิทธิภาพและ

เหมาะสม 

6.3.1.1 จ านวนแผน    

กลยุทธ์ทางการเงนิที่

สอดคล้องกับแผน      

กลยุทธ์ของคณะฯ 

จ านวน 1 แผน  แผนเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

ทรัพย์สนิและการหา

รายได ้

 แผนกลยุทธท์าง

การเงนิ 

คณบด,ี รองคณบดี

ฝ่ายบรหิารแผนงาน

และประกันคุณภาพ

การศกึษา, 

เลขานุการคณะฯ 

จัดท าแผนกลยุทธท์างการเงนิของคณะ

เกษตรศาสตร ์

งานการเงนิ การคลังและพัสด ุ

 6.3.1.2 จ านวนหนว่ยงาน

ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

จ านวน 2 หน่วยงาน  คณบด,ี ผู้อ านวยการ

ศูนย์บริการวิชาการ

และถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร, 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย

และฝึกอบรมที่สูง 

1. โครงการจัดหารายไดข้องศูนย์บรกิารวชิาการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

ศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

    2. โครงการจัดหารายไดข้องศูนย์วิจัยและฝึกอบรม 

ที่สูง 

ศูนย์วิจัยและฝกึอบรมที่สูง 
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แผนปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพตามมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ 1 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 

เป้าประสงค์ 2 การผลิตบัณฑิตวทิยาศาสตร์เกษตรที่เป็นคนดี คนเก่ง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมพลวัตและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2558 แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน 

1.1.1 เปิด/ ปรับปรุง

หลักสูตรให้สอดคล้องต่อ

ความตอ้งการของตลาด

และเป็น 

มาตรฐานสากล 

1.1.1.1 จ านวนหลักสูตรเปิด

ใหม่ 

 

1.1.1.2 จ านวนหลักสูตร

ปรับปรุง 

ปริญญาตรี 1 หลักสูตร 

ปริญญาโท 1 หลักสูตร 

 

ปริญญาโท 1  หลักสูตร 

    เปิดหลักสูตรใหม่ที่

สอดคล้องกบัความ

ตอ้งการของตลาด

และพัฒนาหลักสูตร

นานาชาต ิ

 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และบัณฑิตศกึษา 

ผู้ช่วยคณบดฝี่าย

การศกึษาและวิชาการ 

 

ระดับปริญญาตรี 

1. โครงการเปิดหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  

   สาขาการออกแบบภูมิทัศนแ์ละการจัดการ 

   สิ่งแวดลอ้ม 

ระดับบัณฑติศึกษา 

1. โครงการเปิดสอนหลักสูตร Double Degree 

2.  ปรับปรุงหลักสูตร วท.ม.การเกษตรย่ังยืนและการ

จัดการลุ่มน  าแบบบูรณาการ 

(เป็นสาขาวิชาเกษตรที่สูงและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างยั่งยืน) 

3. กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรปรญิญาตรสีาขา

เกษตรศาสตร ์

4. ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (สองภาษา) 

หัวหนา้งานบรกิารการศกึษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

หัวหนา้ภาควิชาพชืศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

หัวหนา้ภาควิชาเกษตรที่สูงฯ 

หัวหนา้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

และส่งเสรมิเผยแพรก่ารเกษตร 

 1.1.1.3 จ านวนกระบวนวิชา

ที่เปดิสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

 

1.1.1.4 งบประมาณ

สนับสนุนค่าตอบแทน 

ไมน่อ้ยกว่า 5 กระบวน

วิชา 

 

50,000 บาท 

  เพิ่มกระบวนวิชาที ่

  จัดการเรียนการสอน 

  เป็นภาษาอังกฤษเพื่อ 

  รองรับนักศกึษา 

  ตา่งชาติ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และบัณฑิตศกึษา  

ผู้ช่วยคณบดฝี่าย

การศกึษาและวิชาการ  

1. เปิดกระบวนวิชาใหมท่ี่สอดคล้องกับความ 

   ตอ้งการของตลาดเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มขึ น 

2. โครงการสนับสนุนค่าตอบแทนพเิศษให้ผู้สอนที่ 

   จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

หัวหนา้งานบรกิารการศกึษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

 

 

1.1.2 เสรมิสร้างบรรยากาศ

เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนและบรรยากาศความ

เป็นนานาชาต ิ

 

1.1.2.1 จ านวนห้องที่มีการ  

   ปรับปรุงให้สอดคล้อง 

   กับการเรียนการสอน 

ไมน่อ้ยกว่า 1 ห้อง ปรับปรุงห้องเรยีน

และสภาพแวดลอ้ม 

 1. โครงการปรับปรุง/จัดห้องเรยีนให้สอดคล้องกับ 

   การเรียนการสอนในศตวรรษที่  21 

 

1.1.2.2 จ านวนโครงการ/ 

   กิจกรรม 

ไมน่อ้ยกว่า 1 โครงการ การจัดกิจกรรม

ร่วมกับนักศกึษา

ตา่งชาติ 

 1. โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหวา่ง 

   นักศึกษาไทยกับนักศึกษาตา่งชาต ิ

 

sagun
Highlight
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2558 แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน 

   กิจกรรม/โครงการเพื่อ

เสรมิสร้างบรรยากาศ

และเตรยีมความพร้อม

ในการเรียนรูแ้ละ

พัฒนานักศึกษา 

 1. โครงการปฐมนเิทศนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

2. โครงการปฐมนเิทศนักศึกษาระดบับณัฑิตศกึษา 

3. โครงการมัชฌิมนเิทศนักศึกษาชั นปีที่ 2 

4. โครงการเตรยีมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม ่

    คณะเกษตรศาสตร ์

5. โครงการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด 

6. โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนา 

    คุณภาพนักศึกษา 

7. โครงการปัจฉิมนเิทศนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

8. โครงการปัจฉิมนเิทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 

9. โครงการสัมมนานักศึกษาระดบัปรญิญาตร ี 

    ประจ าปีการศกึษา 2557 

10. โครงการ Refreshing Course ระดับบัณฑิตศกึษา 

11. โครงการศกึษาและวิเคราะห์ระบบเกษตรในชุมชน 

12. โครงการศกึษาชุมชนบนที่สูง 

หัวหนา้งานบรกิารการศกึษา 

และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
หัวหน้างานห้องสมุด 
หัวหน้าภาควชิาพชืศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

หัวหน้าภาควชิาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร 

หัวหน้าภาควชิาสัตวศาสตร์และสัตวน์  า 

1.1.3 ออกแบบหลักสูตร

จัดการเรียนการสอนให ้

มีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล 

1.1.3.1 จ านวนหลักสูตร 

   ปริญญาตร ี

 

1.1.3.2 จ านวนอาจารย์ที่ได้  

   เขา้ร่วมอบรม/สัมมนา 

   เกี่ยวกับการจัดการ 

   เรียนการสอน 

หลักสูตรปรญิญาตร ี

2 หลักสูตร 

 

ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 10 

 ออกแบบหลักสูตรและ

การจัดการเรยีนการ

สอนเพื่อให้ได้ผลการ

เรียนรูต้ามความ

ตอ้งการของศตวรรษที่ 

21 

 จัดการเรียนการสอนที่

มุ่งเนน้ผลลัพธ์การ

เรียนรูข้องนักศกึษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และบัณฑิตศกึษา  

ผู้ช่วยคณบดฝี่าย

การศกึษาและวิชาการ   

1. หลักสูตรที่มกีารออกแบบ/จัดการเรยีนการสอน 

   สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

2. สนับสนุนให้คณาจารย์เขา้รว่มประชุม/สัมมนา/ 

   ฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาการเรยีนการสอน 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบัการใช้ 

    ภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนการสอน 

4. โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เกี่ยวกับการจัดการ 

    เรียนการสอนเพื่อผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 

5. โครงการ/กิจกรรมอบรมสัมมนาแนวทางการจัดการ

การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

6. การประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรกึษา 

7. โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อพฒันาคุณภาพ   

    ผู้สอนหลักสูตรการจัดการระบบเกษตร 

8. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการเรียน 

    การสอนหลักสูตรการจัดการระบบเกษตร 

หัวหนา้งานบรกิารการศกึษา 

และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

หัวหนา้งานห้องสมุด 

หัวหนา้ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

หัวหนา้ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น  า 

หัวหนา้ภาควิชากฏีวิทยาและโรคพชื 

หัวหนา้ภาควิชาพชืศาสตรแ์ละ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร 

หัวหนา้สาขาวิชาเกษตรยั่งยืนและการ

จัดการลุ่มน  าแบบบูรณาการ 

(SAIWAM) 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2558 แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน 

9. โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนา 

    คุณภาพนักศึกษา หลักสูตรการจัดการระบบเกษตร 

10. โครงการพัฒนาคุณภาพคณาจารยแ์ละบุคลากร 

    ในการพัฒนาการศกึษา 

11. กิจกรรมอุตสาหกรรมโคนมของไทย สู่ประชาคม 

    เศรษฐกิจอาเซียน 

12. โครงการเสรมิสร้างประสบการณ์เพื่อการเรียนรู ้

    นอกห้องเรยีน 

13. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการฝึกงาน 

14. โครงการกา้วสู่โลกของมา้ 

15. โครงการฝกึอบรมการใช้ห้องปฏิบัติการและการ 

    วเิคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีของวัตถดุิบอาหารสัตว ์

16. โครงการถ่ายทอดประสบการณ์และฝึกปฏิบัติงาน

ฟาร์มสุกร 

17. โครงการสนับสนุนการวัดผลและประเมินผล 

(โครงการ exit exam) 

18. โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนกระบวนวิชา 

19. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียน

การสอนรายกระบวนวิชา 

20. โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนของคณาจารย์ 

(การจัดจ้าง TA ของสาขาธุรกจิเกษตร) 

21. โครงการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการวเิคราะห์น  าและ

ห้องปฏบิัตกิารพ ืนฐานเพื่อการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 
 1.1.3.3 จ านวนครั งของการ 

   บรรยายพิเศษโดย  

   Guest Professors 

จ านวน 5 ครั ง  การบรรยายจาก 

 อาจารย์ชาว

ตา่งประเทศ 

 1. โครงการบรรยายพิเศษโดย Guest Professors 

 

 

 1.1.3.4 จ านวนโครงการ/ 

   กิจกรรมเสริมสรา้ง 

   บรรยากาศเพื่อ 

   พัฒนาการเรียนการสอน 

ไมน่อ้ยกว่า 5 โครงการ ปรับปรุงพัฒนา

ห้องสมุดและ

สารสนเทศทางการ 

ศกึษาที่เป็นมาตรฐาน 

สากล 

 1. โครงการบริการและส่งเสรมิการเรยีนรูส้ารสนเทศ 

2. โครงการสนับสนุนการท าวิจัยในชั นเรียน 

3. โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่ 

    นักศึกษาปริญญาตร ี
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กลยุทธ์ 

 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2558 แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน 

1.2.1 พัฒนาวิชาการ 

ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และ

ความเป็นนานาชาตขิอง

นักศึกษา 

1.2.1.1 จ านวนผู้สมัครเขา้ 

ศกึษาโครงการ 

นักวิทยาศาสตรเ์กษตร 

เพิ่มขึ น 

เพิ่มขึ น 5 % - การรับนักศึกษาที่ม ี

   คุณภาพ 

- การพัฒนานักศึกษาที ่

   เขา้เรียนในโครงการ 

   นักวิทยาศาสตรเ์กษตร 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และบัณฑิตศกึษา  

ผู้ช่วยคณบดฝี่าย

การศกึษาและวิชาการ 

1. โครงการแนะแนวนักเรยีนกลุ่มเปา้หมาย  

    (Road Show) 

2. โครงการตลาดนัดหลักสูตร/ Open House 

3. โครงการรับนักเรยีนห้องวิทยาศาสตรเ์ขา้ศกึษา 

    ดูงาน/ฝึกปฏิบัติงานวิจัย 

4. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในโครงการ 

    นักวิทยาศาสตร์เกษตร 

หัวหนา้งานบรกิารการศกึษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 1.2.1.2 จ านวนโครงการ/ 

กิจกรรมเสริมสรา้ง 

ความรู้ภาษาอังกฤษ 

หรือภาษาตา่งประเทศอ่ืน

ให้กับนักศึกษา 

ไมน่อ้ยกว่า 2 โครงการ - พัฒนาภาษาอังกฤษ 

  และภาษาตา่งประเทศ 

  อ่ืน ๆ ของนักศกึษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และบัณฑิตศกึษาและ 

ผู้ช่วยคณบดฝี่าย

การศกึษาและวิชาการ 

1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอในวิชา 

   สัมมนาส าหรับนักศึกษา 

2. โครงการ Let’s speak English 

3. โครงการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ 

   ภาษาอังกฤษ 

4. โครงการอบรมภาษาอาเซียนหรือ 

    ภาษาตา่งประเทศอ่ืน ๆส าหรับนักศึกษา 

5. โครงการเสรมิภาษาเพื่อประชาคมอาเซียน 

หัวหนา้งานบรกิารการศกึษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา  

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

 1.2.1.3 ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิต 

ระดับดขีึ นไปหรือคะแนน

เฉลี่ย 3.51 -5.00 

- โครงการ/กิจกรรมการ 

   ประเมินความพึงพอใจ 

   ของผู้ใช้บัณฑิต 

 1. โครงการตดิตามคุณภาพบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร ์

    ที่ส าเร็จการศกึษาและการประเมินความพึงพอใจ 

    ของผู้ใช้บัณฑิต 

 

 1.2.1.4 จ านวนนักศกึษาที่

ไปเสนอผลงาน ดูงาน  

ฝึกอบรม ฝึกงาน และ 

แลกเปลี่ยนนักศึกษาใน 

ตา่งประเทศ 

ไมน่อ้ยกว่า 10 คน - สนับสนุนให้นักศกึษา 

   เขา้สู่การแลกเปลีย่น 

   ทางวิชาการใน 

   ตา่งประเทศ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และบัณฑิตศกึษา 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา  

ผู้ช่วยคณบดฝี่าย

การศกึษาและวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดฝี่ายพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

1. โครงการสนับสนุนการไปเสนอผลงาน ฝึกอบรม  

   ฝึกงาน ดูงานและแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

   ในตา่งประเทศ 

2. โครงการทัศนศกึษาดูงานของนักศกึษาระดับ

บัณฑิตศกึษา 

3. โครงการทัศนศกึษาดูงานของนักศกึษาระดับ

ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์เกษตร 

 

 หัวหนา้ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร

และส่งเสรมิเผยแพรก่ารเกษตร 

หัวหนา้ภาควิชาพชืศาสตร์และ

ทรัพยากรการเกษตร 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2558 แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน 

 1.2.1.5 จ านวนงบประมาณ

ที่คณะเกษตรศาสตร ์

  สนับสนุน 

 

1.2.1.6 มีผู้ประสานงาน

กลาง 

จ านวน 50,000 บาท 

 

 

 

มีขอ้มูลสถานประกอบ 

การของทุกสาขา 

- สนับสนุนให้นักศกึษา 

   เขา้สู่สหกิจ/ฝึกงาน 

   เพิ่มขึ นในสถาน 

   ประกอบการเอกชน 

   ทั งในและตา่งประเทศ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และบัณฑิตศกึษา  

ผู้ช่วยคณบดฝี่าย

การศกึษาและวิชาการ  

1. โครงการสนับสนุนคณาจารย์เขา้ร่วมอบรมการ 

   เป็นอาจารย์นเิทศสหกิจศกึษา 

2. โครงการประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อ 

   รับนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศกึษา ทั งในและ 

   ตา่งประเทศ 

3. โครงการจัดท าข้อมูลสถานประกอบการที่รับ 

    นักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศกึษา 

4. โครงการนเิทศนกัศกึษาสหกิจศกึษา 

5. โครงการระดมความคิดเห็น 

   “การปฏิบัติงานสหกิจศกึษา” ภาควชิาสัตวศาสตร ์

6. โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ 

    การจัดสหกิจศกึษา 

หัวหนา้งานบรกิารการศกึษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

หัวหนา้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

และส่งเสรมิเผยแพรก่ารเกษตร 

หัวหนา้ภาควิชาพชืศาสตร์และ

ทรัพยากรการเกษตร 

หัวหนา้ภาควิชากฏีวิทยาและโรคพชื 

หัวหนา้ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น  า 

1.2.2 สนับสนุนกิจกรรม

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี 

สามารถชี น าสังคม ปรับตัว

เขา้กับสังคมพลวัต และ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.2.2.1 ร้อยละผลส าเร็จ

ของการด าเนนิงานตาม 

   โครงการ 

บรรลุเป้าหมายตาม 

   แผนไม่น้อยกว่า 

   ร้อยละ 90 

- จัดกิจกรรมเพื่อ 

   พัฒนาคุณธรรม  

   จริยธรรม วินัยและ 

   จิตอาสา 

 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดฝี่ายพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับ 

   นักศึกษาชั นปีท่ี  1 

2. โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับ 

   นักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 

3. โครงการสนับสนุนการออกค่ายอาสารพัฒนา 

   ส าหรับนักศึกษา 

4. โครงการนักศึกษาตน้แบบดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

5. โครงการฝึกงานนักศกึษาชั นปีที่ 1 และชั นปีที่ 2 

6. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

หัวหนา้งานบรกิารการศกึษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา  

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

และสิ่งแวดลอ้ม   - จัดกิจกรรมเพื่อสร้าง 

   ความเป็นผู้น าและ 

   ความสามารถในการ 

   อยู่ร่วมกับสังคม 

   พลวัต 

 1. โครงการสนับสนุนนักศึกษาเขา้ร่วมค่ายผู้น า 4 จอบ 

2. โครงการเตรยีมความพร้อมในการบริหารสโมสร 

   นักศึกษา 

3. โครงการพัฒนาภาวะความเป็นผู้น า 

4. โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศกึษาคณะ 

   เกษตรศาสตร ์

5. โครงการปัจฉิมนเิทศและพิธีอ าลาสถาบันของ 

    นักศึกษาปริญญาตร ี
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ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน 

     6. โครงการให้ความรู้ดา้นกฎหมายแกน่ักศึกษา 

7. โครงการน านักศึกษาใหม่ขึ นไปนมัสการพระบรม 

    ธาตุดอยสุเทพ 

8. โครงการฝึกซ้อมบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทาน 

    ปริญญาบัตร 

9. โครงการสนับสนุนชุดอุปกรณ์กีฬา 

10. โครงการสนับสนุนสูทประจ าต าแหนง่คณะ 

     กรรมการบริหารสโมสร 

11. โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศกึษาสาขา   

      เกษตรศาสตรข์องสมาชกิภาคี 4 จอบ 

12. โครงการรับนอ้งรถไฟ 

13. โครงการมอบไทด์-เข็มซีเนียร์ 

14. โครงการจัดท าสมุดบันทึกเรยีนรูผ้า่นกิจกรรม 

15. โครงการสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเขา้รับทุนการศกึษา 

16. โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม ่

17. โครงการประชุมเชียร์นักศกึษาใหม ่

18. โครงการแสดงความยินดกีับบัณฑิตที่ส าเร็จ 

    การศกึษาและจะเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบัตร 

 

 1.2.2.2 จ านวนนักศกึษาที่

เป็น Buddy 

มีจ านวน Buddy  

  เท่ากับนักศึกษา 

  ตา่งชาติ 

- จัดกิจกรรมพัฒนา 

   ทักษะในการสื่อสาร 

   และความเป็นสากล 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และบัณฑิตศกึษา  

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดฝี่าย

การศกึษาและวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดฝี่ายพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

 

 

 

1. โครงการจัดหาเพื่อนคู่มิตร (Buddy) ให้กับ 

   นักศึกษาตา่งชาต ิ

2. โครงการจัดให้นักศกึษาดูงานตา่งประเทศ 

3. โครงการอบรมเทคนิคการสมัครงานและสอบ 

   สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 

หัวหนา้งานบรกิารการศกึษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา  

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2558 แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน 

 1.2.2.3 จ านวนนักศกึษาที่

เขา้ร่วมโครงการ 

บรรลุวัตถุประสงค ์

  ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 

- การจัดกิจกรรมเพื่อ 

   อนุรักษ์ทรัพยากร 

   ธรรมชาต ิ 

   สิ่งแวดลอ้ม และ 

   วัฒนธรรม 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา   

ผู้ช่วยคณบดฝี่ายพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

1. โครงการเรียนรูว้ัฒนธรรมทอ้งถิ่น (ปลูกข้าววันแม่) 

2. โครงการเรียนรูว้ัฒนธรรมทอ้งถิ่น (เกี่ยววันพอ่) 

3. โครงการนักศึกษาเกษตรฯ มีจิตสาธารณะรกัษา 

   สิ่งแวดลอ้ม 

4. โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม (กจิกรรมปลูกตน้ไม้  

   และ Big Cleaning Day) 

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
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แผนปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนางานวิจัยที่มคีุณภาพ ทั้งระดับชาตแิละนานาชาติ 
เป้าประสงค์ 1 คณะเกษตรศาสตร์มุ่งสู่การเป็นคณะวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 

เป้าประสงค์ 2 เน้นงานวิจัยที่เป็นเอกลักษณข์องคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เป้าประสงค์ 3 เน้นการวิจัยเชิงบูรณาการ ตั งแต่ต้นน  า กลางน  าและปลายน  า 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2558 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน 

2.1.1 สร้างและพัฒนาทีม

วิจัยของคณะฯที่แข็งแกร่ง 

เพื่อผลิต ผลงานวิจัยที่มี

คุณภาพและสร้าง สรรค์

โดยความร่วมมือระหวา่ง

อาจารย์บัณฑิตศกึษาและ

นักวิจัยมารว่มท าวิจัย 

2.1.1.1 จ านวนทีมวิจัย cluster จ านวน 5 กลุ่มวิจัย ส่งเสรมิและสนับสนุน

โครงการวิจัยเชงิ 

บูรณาการ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์

12. โครงการวิจัยกลุม่อาหารปลอดภัย หัวหนา้งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์ 

2.1.1.2 จ านวนเงนิทุนวิจัยจาก

แหล่งทุนภายนอก/ภาคการ

ผลิต 

จ านวน 70 ล้านบาท 

 

13. โครงการวิจัยกลุม่ข้าว หัวหนา้งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์ 

14. โครงการวิจัยกลุม่การลดการใช้สารเคมี หัวหนา้งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์ 

15. โครงการวิจัยกลุม่สมุนไพร หัวหนา้งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์ 

16. โครงการวิจัยกลุม่ไมด้อก ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยบา้นไร่ฯ 

17. โครงการวิจัยกลุม่เกษตรที่สูง หัวหนา้โครงการจัดตั งภาควิชาเกษตรที่สูงฯ  

18. โครงการ CMU-BEEF ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

19. โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

20. โครงการพัฒนางานวิจัยด้านกาแฟ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและฝกึอบรมที่สงู 

21. โครงการสนับสนุนประสบการณ์การท างาน

วิจัยให้กับบุคลากรสายวิชาการ หน่วยวิจัย

เกษตรยั่งยืน 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

 

22. โครงการสนับสนุนประสบการณ์การท างาน

วิจัยให้กับบุคลากรสายวิชาการ  หนว่ยวิจัย

ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

 

2.1.1.4 จ านวนสาขาวิชาที่

ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ

ที่ 1 ของประเทศ 

จ านวน 3 สาขาวิชา 

 

ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้าง

ความเข้มแข็งให้กับ

งานวิจัยเฉพาะด้าน 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์

23. งานวิจัยด้าน Agriculture หัวหนา้ภาควิชา 

หัวหนา้ศูนย์วิจัย 

24. งานวิจัยด้าน Plant Science หัวหนา้ภาควิชาพชืศาสตร์ฯ 

25. งานวิจัยด้าน Entomology หัวหนา้ภาควิชากฏีวิทยาและโรคพชื 

2.1.1.5 จ านวนบทความวิจัยที่

ตพีิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ

และนานาชาตหิรือน าไปใช้

ไมน่อ้ยกว่า  200 เรื่อง สนับสนุนการเขยีนและ

ตพีิมพ์บทความวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์

26. โครงการฝึกอบรม  

“เทคนิคการเขยีนบทความวิชาการเพื่อการ

ตพีิมพ์ในวารสาร” 

หัวหนา้งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2558 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน 

ประโยชนใ์นระดับชาตหิรือ

นานาชาต ิ

27. โครงการสนับสนุนการตพีิมพ์ผลงาน

วิชาการของอาจารย์และ นักวิชาการ ของ

คณะเกษตรศาสตร ์ 

หัวหนา้งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์ 

 

   28. โครงการจัดท าวารสารเกษตร หัวหนา้งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์ 

   29. โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมการ

จัดการทางบรรณานุกรม Zotero  

หัวหนา้งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์ 

หัวหนา้งานห้องสมุด 

    30. โครงการแสดงนทิรรศการงานวันวิชาการ 

มช.  

หัวหนา้งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์ 

   31. โครงการส่งเสรมิการตรวจสอบบทความ

วิชาการภาษาอังกฤษ 

หัวหนา้งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์ 

    32. โครงการสัมมนาวิชาการประจ าป ี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

33. โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ของคณาจารย์/นักศึกษา 

หัวหนา้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร 

2.1.1.6 จ านวนบทความวิจัยที่

ได้รับการอ้างอิง (ISISCI/ 

Scopus) 

ไมน่อ้ยกว่า 130 

บทความ 

สนับสนุนงบประมา 

ด้านงานวิจัยพื นฐานและ

งานวิจัยแบบมุ่งเปา้

เพิ่มขึ น (ทั งนักวิจัยรุ่นใหม่

และบัณฑิตศึกษา) 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์   

34. โครงการเชิดชูเกียรตแิละสนับสนุนเงนิ

รางวัลผลงานวิจัยเด่น ของบุคลากรคณะ

เกษตรศาสตร ์

1) รางวัลผลงานวิจัยที่มีค่า Impact Factor  

สูงท่ีสุด 

2) รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด 

3) รางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านการน าไปใช้

ประโยชนเ์ชิงประจักษ์ 

หัวหนา้งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์ 

2.1.2 จัดสรรและแสวงหา

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 

2.1.2.1 จ านวนเงนิทุน

สนับสนุนการวิจัย 

(ทั งภายในและภายนอก) 

 

 

2.1.2.2 จ านวนโครงการ วิจัย 

2.1.2.3 ร้อยละของอาจารย์ 

นักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการ

วิจัย 

จ านวนเงนิทุนจาก

ภายนอกไมต่่ ากว่า 70 

ล้านบาทตอ่ป ีและภายใน

คณะไมน่อ้ยกว่า 5 แสน

บาท 

ไม่น้อยกว่า 125 โครงการ 

ร้อยละ 100 

จัดสรรงบประมาณ 

 สนับสนุนงานวิจัย 

ประชาสัมพันธแ์หล่ง 

 ทุนวิจัยทั งในและ 

 ตา่งประเทศ 

สนับสนุนการท าวิจัย 

 ร่วมหน่วยงานทั งภาครัฐ  

 และเอกชน  

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์

35. โครงการ “นักวิจัยพบแหล่งทุนวิจัย” หัวหนา้งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์ 

36. กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอ

โครงการวิจัย 

หัวหนา้งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์ 

37. โครงการสนับสนุนทุนร่วมวิจัย (Matching 

Fund) 

หัวหนา้งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์ 

38. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยบัณฑิตศกึษา หัวหนา้งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์ 

39. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยสถาบัน หัวหนา้งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์ 

40. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยของคณะฯ หัวหน้างานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์ 

41. โครงการฝึกอบรม “เทคนิคการเขยีน หัวหนา้งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2558 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน 

ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่ง

ทุนวิจัย” 

 42. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการ

ใช้สถติเิพื่อการวิจัย” 

หัวหนา้งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพนัธ ์

43. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนคิ

การออกแบบโปสเตอร์เพื่อการน าเสนอ

ผลงานวิชาการ” 

หัวหนา้งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์ 

44. โครงการฝึกอบรม “หลักการเขยีนบทคัดย่อ

ที่ด”ี 

หัวหนา้งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์ 

45. โครงการเงนิสมทบการท าวิจัยเพื่อ

วิทยานพินธ์ 

หัวหนา้ภาควิชาพชืศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

หัวหนา้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร 

  46. โครงการพัฒนาการวิจัย หัวหนา้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร 

47. โครงการสนับสนุนและพัฒนาการวิจัยของ

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริม

เผยแพร่การเกษตร 

หัวหนา้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร 

2.1.3 พัฒนางานวิจัยตาม

ความตอ้งการของพื นที่/

ปัญหาของประเทศและ

ตอบสนองต่อการพัฒนา

ภาคการผลิตเศรษฐกิจและ

สังคมในระดับชาตแิละ

ระดับนานาชาต ิ

2.1.3.1 จ านวนงานวิจัยที่

น าไปใช้ประโยชน์ 

ไมน่อ้ยกว่า 25 โครงการ สนับสนุนโครงการวิจัย

แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน/ 

เอกชน 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์

 

48. โครงการวิจัยที่มผีู้น าผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน ์

หัวหนา้ภาควิชา 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย/สถาน ี

ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการฯ 

2.1.3.2 จ านวนโครงการ วิจัย

ที่ด าเนินการรว่มกับชุมชน 

ไมน่อ้ยกว่า 5 โครงการ 

 

49. โครงการวิจัยที่ด าเนนิการรว่มกับชุมชน หัวหนา้ภาควิชา 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย/สถาน ี

ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการฯ 
2.1.3.3 จ านวนผลงานวิจัยที่

พัฒนาตอ่ยอดเชิงพาณิชย์และ  

อุตสาหกรรม 

จ านวน 3 ผลงาน สนับสนุนงานวิจัยร่วมกับ

ภาคการผลิตและ

สามารถพัฒนาเพื่อตอ่

ยอดเชิงพาณิชย์และ  

อุตสาหกรรม 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์

50. โครงการวิจัยที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์

และอุตสาหกรรม 

หัวหนา้ภาควิชา 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย/สถาน ี

ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการฯ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2558 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน 

2.1.4 ส่งเสริม พัฒนาและ

ผลักดันให้คณาจารย์/

นักวิจัย ด าเนนิการเพื่อ

ขอรับการจดสทิธบิัตร  - 

อนุสทิธบิัตร ลิขสิทธ์ิ และ

จดทะเบียนพันธ์ุพชืพันธ์ุ

สัตว์ชนดิใหม่ๆ 

2.1.4.1 จ านวนโครงการ

ส่งเสรมิให้ความรู้นักวิจัยเรื่อง

สิทธิประโยชนจ์ากผลงานวิจัย 

 

จ านวน 1 โครงการ สนับสนุนกิจกรรม/

โครงการเพื่อการจด

สิทธิบัตรและอนุสทิธิ์บัตร 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์ 

51. โครงการ/กิจกรรมฝึกปฏิบัติการด าเนนิงาน

เพื่อการจดสทิธบิัตร/ อนุสทิธบิัตร  

หัวหนา้งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

 

 

 

 2.1.4.2 จ านวน 

อนุสทิธบิัตร สิทธิบัตร 

ลิขสิทธ์ิและขึ น/ จดทะเบียน

พันธ์ุพชืและสัตว์ 

จ านวน 2 ชิ นงาน 

 

อ านวยความสะดวก

ให้กับนักวิจัยในการ

ด าเนนิการจดสทิธบิัตร 

อนุสทิธบิัตร ลิขสิทธ์ิ 

และขึ น/ จดทะเบียนพันธ์ุ

พชืและสัตว ์

 

2.2.1 พัฒนา 

การวิจัยมุ่งเน้นอัตลักษณ์

ของคณะเกษตรศาสตร ์

2.2.1.1 จ านวนโครงการวิจัยที่

เกี่ยวข้องกบัเอกลักษณ์ของ 

คณะเกษตรศาสตร ์

ไมน่อ้ยกว่า 10 โครงการ สนับสนุนงานวิจัย 

อัตลักษณ์ของ 

คณะเกษตรศาสตร ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์ 

52. สนับสนุนกิจกรรม/โครงการที่เน้นอัตลักษณ์

ของคณะฯ 

1) โครงการเกษตรที่สูง 

2) โครงการข้าวพ ืนเมอืง 

3) โครงการกาแฟ 

4) โครงการโคขาวล าพูน 

5) โครงการล าไย 

หัวหนา้ภาควิชา 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย/สถาน ี

ผู้จัดการศูนย์บริการวิชาการฯ 

2.3.1 ส่งเสรมิให้เกดิ

โครงการวิจัยบูรณาการกับ

นานาชาต ิ

2.3.1.1 จ านวนโครงการ วิจัย

เชิงบูรณาการกับประเทศกลุ่ม

อาเซียนหรือนานาชาต ิ

ไมน่อ้ยกว่า 5 โครงการ ส่งเสรมิและสนับสนนุ

กิจกรรมโครงการวิจัย

ความร่วมมือกับ

นานาชาต ิ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์

53. โครงการความรว่มมือด้านการวิจัยกับ

ประเทศนานาชาต ิ

หัวหนา้ภาควิชา 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย/สถาน ี

หัวหนา้หน่วยวิเทศสัมพันธ ์
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แผนปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ยุทธศาสตร์ 3 บรกิารวิชาการแบบมสี่วนร่วมบนฐานความต้องการของสังคมทั้งในระดับชาตแิละนานาชาติ 
เป้าประสงค์ คณะเกษตรศาสตร์เป็นที่พึ่งและรว่มพัฒนาให้แก่สังคมทั งในระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2558 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน 

3.1.1 ให้บริการวิชาการ

และวิชาชีพโดยมี

ศูนย์บริการวิชาการและ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

เป็นหลักโดยใช้ความ

เช่ียวชาญ ศักยภาพของ

บุคลากรคณะ

เกษตรศาสตรแ์ก่สังคม

ทั งในระดับขาตแิละ

นานาชาต ิ

3.1.1.1 จ านวนโครงการ/

กิจกรรมที่ถ่ายทอด

ความรู้บรกิารวิชาการ

และวิชาชีพ 

ไมน่อ้ยกว่า 1,500

กิจกรรมต่อปี 

แผนงานถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

รองคณบดีฝ่ายบรกิาร

วิชาการ ร่วมพัฒนาสังคม 

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและกิจการ

พิเศษ 

54. โครงการถ่ายทอดความรู้ผ่านรายการวิทยุ ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีเกษตร 

บรรลุวัตถุประสงค์ไม่

นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

55. โครงการถา่ยทอดความรู้ผา่นบทความ

หนังสอืพิมพ์  

ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีเกษตร 

56. โครงการให้บรกิารวิชาการห้องปฏบิัตกิารกลาง ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีเกษตร 

57. โครงการสนับสนุนการให้บริการวิชาการของ

คณาจารย์  

ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีเกษตร 

58. โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุ

เหลือใช้ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืชและความ

อุดมสมบูรณ์ให้กับดิน 

หัวหนา้ศูนย์วิจัย สาธติและฝึกอบรม

การเกษตรแม่เหียะ 

59. โครงการพัฒนาล าไยเพื่อเพิ่มผลผลิต หัวหนา้ศูนย์วิจัย สาธติและฝึกอบรม

การเกษตรแม่เหียะ 

60. โครงการพัฒนาพชืปาล์มน  ามัน หัวหนา้ศูนย์วิจัย สาธติและฝึกอบรม

การเกษตรแม่เหียะ 

61. โครงการยกระดับศักยภาพการจัดการสินค้า

เกษตรปลอดสารพิษ 

หัวหนา้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร 

    62. โครงการส่งเสริมธุรกิจเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกร

และธุรกจิเกษตร 

หัวหนา้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร 

(โดยศูนย์วิจัยและส่งเสรมิธุรกิจเกษตร) 

3.1.1.2 จ านวนโครงการ/

กิจกรรมให้บริการ

วิชาการที่มผีลตอ่การ

พัฒนาและเสรมิสรา้ง

ความเขม้แข็งของชุมชน 

ไมน่อ้ยกว่า 10 โครงการ/ 

กิจกรรม 

สนับสนุนโครงการความ

ร่วมมือกับองค์กร

ภายนอก 

สนับสนุนโครงการความ

ร่วมมือและ 

 

รองคณบดีฝ่ายบรกิาร

วิชาการ ร่วมพัฒนาสังคม 

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและกิจการ

พิเศษ 

โครงการความรว่มมือกับองค์กรภายนอก  

1. โครงการความรว่มมือกับบริษัท เชียงใหม่     

เฟรชมิลค์ จ ากัด  

ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ และ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร 

2. 2. โครงการความรว่มมือกับกรมพัฒนาที่ดนิ ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ และ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2558 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน 

  สนับสนุนกับมูลนธิิ

โครงการหลวงและ

โครงการตาม

พระราชด าร ิ

กิจกรรมสร้าง 

   ยวุเกษตรกรรุ่นใหม่  
   เพ่ือการเกษตรยัง่ยืน 

3. โครงการเพื่อนคู่คิดเศรษฐกิจชุมชน หัวหนา้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร  

(โดยศูนย์วิจัยและส่งเสรมิธุรกิจเกษตร) 

  4. โครงการประชุมทางวิชากร (สัมมนา) ทาง

เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกจิเกษตรสนับสนุน

การเขา้รว่มประชุมวิชาการของคณาจารย์และ

นักศึกษา) 

หัวหนา้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร 

   5. โครงการจัดประชุมเสวนาวิชาการดา้นธุรกจิ

เกษตร (สนับสนุนนักศึกษาจัดงาน) 

หัวหนา้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร 

    6. โครงการส่งเสรมิการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม

และพัฒนาโอกาสทางการศกึษาด้านวชิาชีพ

เกษตรแก่นักเรียนและประชาชนบนพ ืนที่สูง 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและฝกึอบรมที่สงู 

  7. การผลิตกา๊ซชวีภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทน

ส าหรับครวัเรอืนในชุมชน 

หัวหนา้ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น  า 

8. โครงการหมู่บา้นขา้วโพดลดหมอกควัน 

 

หัวหนา้ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น  า 

9. โครงการพัฒนาระบบตลาดอาหารปลอดภัยอย่าง

มีสว่นรว่มของชุมชน 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

10. โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักปลอดสารพิษ 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

11. โครงการความรว่มมือและสนับสนุนกบัมูลนธิิ

โครงการหลวงและโครงการตามพระราชด าริ 

ภาควิชา/ ศูนย์วิจัยที่เกีย่วข้อง 

   12. โครงการฝึกอบรมเสริมสรา้งความเขม้แข็งให้กับ

ชุมชน 

หัวหนา้ศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้ผลบ้าน

ไร่ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.3 จ านวนแหล่ง

เรียนรูแ้ละการบริการ

วิชาการด้านเกษตร 

จ านวน 4 แหล่ง สนับสนุนการสร้างแหล่ง

เรียนรูท้างการเกษตรแก่

ชุมชน 

รองคณบดีฝ่ายบรกิาร

วิชาการ ร่วมพัฒนาสังคม 

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและกิจการ

พิเศษ 

1. โครงการจัดแปลงเรียนรูก้ารผลิตผักปลอดสารพิษ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

2. แหล่งเรียนรูด้้านการวิเคราะห์ดนิ น  า ปุ๋ย พชื ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ และ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

3. แหล่งเรียนรูด้้านการตรวจสอบสารพิษตกค้างใน

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ และ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2558 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน 

 4. โครงการจัดแปลงสาธติการปลูกกล้วยไม้ หัวหนา้ภาควิชาพชืศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 5. โครงการปลูกพชืไรด้ิน (Hydroponic) หัวหนา้ภาควิชาพชืศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 

   6. โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย สาธติและฝึกอบรม

การเกษตรแม่เหียะ 

3.1.1.4 จ านวนฉบับของ

วารสารเกษตรที่ตพีิมพ์

เผยแพร ่

จ านวน 3 ฉบับ กิจกรรมการจัดท า

วารสารเกษตร 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

วิเทศสัมพันธ ์

1.จัดท าวารสารเกษตร จ านวน 3 เลม่ หัวหนา้งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสมัพันธ์ 

3.1.1.5 จัดงานวันเกษตร

ภาคเหนอื 

-  คณบด ี

รองคณบดี 

ผู้ช่วยคณบด ี

1.โครงการจัดงานวันเกษตรภาคเหนอื หัวหนา้ภาควิชา 

ผู้อ านวยการศูนย์/สถาน ี

3.1.1.6 จ านวนรายไดร้วม

จากการให้บรกิาร

วิชาการ 

(กอ่นหักค่าใช้จ่าย 

ไมน่อ้ยกว่า 12,000,000 

บาท 

กิจกรรมการหารายได ้ รองคณบดีฝ่ายบรกิาร

วิชาการ ร่วมพัฒนาสังคม 

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและกิจการ

พิเศษ 

1. โครงการส่งเสรมิผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

2. โครงการบริการตรวจวิเคราะห์ของ

ห้องปฏบิัตกิารกลาง 

ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

3. โครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมทั งระยะสั นและ

ระยะยาว 

ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

4. โครงการบริการรวิชาการที่ด าเนนิงานผ่านศูนย์ฯ ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

5. โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

6. โครงการกาดวัฒนธรรม ( ย. 3.1.1.1) ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

3.1.2 พัฒนาระบบ

ฐานขอ้มูลบริการ

วิชาการ 

3.1.2.1 จ านวนระบบ

ฐานขอ้มูลการบรกิาร

วิชาการที่สมบูรณแ์ละ

ทันสมัย 

 จ านวน 1 ระบบ สนับสนุนงบประมาณ

ส าหรับพัฒนาระบบ

ฐานขอ้มูลบริการวิชาการ 

 รองคณบดีฝ่ายบรกิาร

วิชาการ ร่วมพัฒนาสังคม 

ระบบเทคโนโลยีสารสน-

เทศและกิจการพิเศษ 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และบัณฑิตศึกษา 

1.  โครงการปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลดา้นบรกิาร

วิชาการ  

 

 

 

ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 

และถ่ายทอเทคโนโลยีการเกษตร 

หัวหนา้งานนโยบายและแผน และประกัน

คุณภาพการศกึษา 

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2558 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน 

3.1.3 พัฒนาหลักสูตร

ฝึกอบรมและวาง

แผนการฝึกอบรมอย่าง

ตอ่เนื่องทั งในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

3.1.3.1 จ านวนหลักสูตร

ฝึกอบรม 

3.1.3.2 บรรลุ

วัตถุประสงค์ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

ไมน่อ้ยกว่า 10   

หลักสูตร 

แผนงานฝึกอบรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 รองคณบดีฝ่ายบรกิาร

วิชาการ ร่วมพัฒนาสังคม 

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและกิจการ

พิเศษ 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และบัณฑิตศึกษา 

1. โครงการให้ความรูก้ับศษิย์เกา่ คณะเกษตรฯ หัวหนา้งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

หัวหนา้หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

2. โครงการฝึกอบรม/ สัมมนา/ เสวนา/  ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

3. ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

4. อบรมเรื่องการประยุกตก์ารใช้เครื่องมอืทาง

วิทยาศาสตร ์จ านวน 2 ครั ง 

ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ดิน ปุ๋ย น  า พชื ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

6. กาดวัฒนธรรมเกษตร จ านวน 12 ครั ง ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

7. โครงการเผยแพร่ความรู้ผา่นสื่อออนไลน ์วารสาร 

บทความ 

ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

8. โครงการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและ

วัสดุปลูก 

หัวหนา้ศูนย์วิจัย สาธติและฝึกอบรม

การเกษตรแม่เหียะ 

9. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของภาควิชา/

หน่วยงาน/ศูนย ์

หัวหนา้ภาควิชา/หน่วยงาน 

ผู้อ านวยการศูนย์/สถาน ี

10. โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีและหน่วยวิเทศสัมพันธ ์

3.1.4 พัฒนาหน่วยคลินิก

เกษตรให้ท างานในเชิงรุก 

3.1.4.1 จ านวนผู้ใช้บรกิาร

สามารถแก้ไขปัญหาได้ 

ไมน่อ้ยกว่า 10 ราย แผนงานถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

 รองคณบดีฝ่ายบรกิาร

วิชาการ ร่วมพัฒนาสังคม 

ระบบเทคโนโลยีสารสน-

เทศและกิจการพิเศษ 

โครงการให้ค าปรึกษาปัญหาทางการเกษตร ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2558 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน 

3.1.5 พัฒนาเครือข่าย

บริการวิชาการให้

เช่ือมโยงกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 

3.1.5.1 จ านวนโครงการที่

เช่ือมโยงกับการเรียน 

การสอน 

3.1.5.2 จ านวนโครงการ

ที่เช่ือมโยงกับการวิจัย 

ไมน่อ้ยกว่า 10 โครงการ แผนงานถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

 รองคณบดีฝ่ายบรกิาร

วิชาการ ร่วมพัฒนาสังคม 

ระบบเทคโนโลยีสารสน-

เทศและกิจการพิเศษ 

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

วิเทศสัมพันธ ์

1. โครงการบริการวิชาการที่เช่ือมโยงกับการเรียน

การสอนของภาควิชา/หน่วยงาน/ศูนย์ 

2. โครงการบริการวิชาการที่เช่ือมโยงกับการวิจัย

ของภาควิชา/หน่วยงาน/ศูนย์ 

หัวหนา้ภาควิชา 

ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 
หัวหนา้งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสมัพันธ์ 
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แผนปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ยุทธศาสตร์ 4 ท านุบ ารุงศาสนา ศลิปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 1 สืบสาน และท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณไีทย ท้องถิ่นล้านนาและทรัพยากรธรรมชาติ 

เป้าประสงค์ 2 คณะเกษตรศาสตร์เป็นแบบอย่างในการจัดการสภาพภูมทิัศน์และสิ่งแวดล้อมและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2558 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน 

4.1.1 สบืสานและท านุ

บ ารุงศาสนา

ศลิปวัฒนธรรมพื นบ้าน 

ประเพณีทอ้งถิ่นล้านนา 

โดยเฉพาะดา้นการเกษตร 

4.1.1.1 จ านวนโครงการ

สบืสานศิลปวัฒนธรรม

ล้านนาและโครงการ

ศลิปวัฒนธรรมที่

เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

ไมน่อ้ยกว่า 10 

โครงการ 

แผนงานสง่เสริมการ

สอดแทรกศลิปวัฒนธรรม

พ ืนบ้าน ประเพณีทอ้งถิ่น

ล้านนา 

 รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

แผนงานและประกันคณุภาพ

การศกึษา 

 รองคณบดีฝ่ายบรกิาร

วิชาการ ร่วมพัฒนาสังคม 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และกิจการพิเศษ  

 รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

 เลขานุการคณะฯ 

โครงการท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

และประเพณที้องถิ่น 

 

บรรลุวัตถุประสงค ์

ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 

11. กิจกรรมพิธีทอดผ้าป่า คณะเกษตรศาสตร์ หัวหนา้งานบรหิารทัว่ไป 

12. โครงการอนุรักษ์ประเพณวีัฒนธรรมและพิธีการ

ทางศาสนา 

หัวหนา้ศูนย์วิจัย สาธติและฝึกอบรม

การเกษตรแม่เหียะ 

13. โครงการควบคุมและป้องกันไฟป่า หัวหนา้ศูนย์วิจัย สาธติและฝึกอบรม

การเกษตรแม่เหียะ 

14. โครงการพัฒนาสถานที่ท างานให้น่าอยู ่ หัวหนา้ศูนย์วิจัย สาธติและฝึกอบรม

การเกษตรแม่เหียะ 

15. กิจกรรมพิธีท าบุญครบรอบวันสถาปนา 

คณะเกษตรศาสตร ์

หัวหนา้งานบรหิารทัว่ไป 

16. กิจกรรมร่วมสบืสานประเพณีสงกรานต์  หัวหนา้งานบรหิารทัว่ไป 

17. พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาของ

คณะเกษตรศาสตร ์

หัวหนา้งานบรหิารทัว่ไป 

 

18. พิธีมุทติาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ หัวหนา้งานบรหิารทัว่ไป 

19. โครงการเสรมิสรา้งและแลกเปลีย่นทาง

วัฒนธรรมระหว่างคณาจารย์ เจ้าหนา้ที่  

และนักศึกษา 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

20. โครงการเรียนรูว้ิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น  

(ปลูกข้าววันแม่) 

หัวหนา้หน่วยกิจการนักศึกษา  

21. โครงการเรียนรูว้ิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 (เกี่ยวข้าววันพอ่) 

หัวหนา้หน่วยกิจการนักศึกษา 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2558 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน 

แผนงานสง่เสริมการ

สอดแทรกศลิปวัฒนธรรม

พ ืนบ้าน ประเพณีทอ้งถิ่น

ล้านนาด้านการเกษตรเขา้ไป

ในงานการเรียนการสอนและ

กิจการนักศึกษา 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

บัณฑิตศกึษา 

 รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

คุณภาพนักศึกษาและ

นักศึกษาเก่าสัมพันธ์   

โครงการส่งเสรมิศลิปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ

เรียนการสอนและกิจการนักศึกษา 

 

 

22. โครงการจัดกิจกรรมการศกึษาดูงานการเกษตร

และเรียนรูศ้ลิปวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิ่นล้านนา

ของนักศกึษา 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

   23. โครงการส่งเสรมิการสอนที่มีการสอดแทรก

ศลิปวัฒนธรรมพื นบ้าน ประเพณีทอ้งถิ่นล้านนา

ด้านการเกษตรเขา้ไปในงานการเรยีนการสอน 

หัวหนา้ภาควิชากฏีวิทยาและโรคพชื 

หัวหนา้ภาควิชาพชืศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

หัวหนา้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ 

หัวหนา้ภาควิชาสัตวศาสตร์ฯ 

     24. โครงการแสดงความยินดกีับบัณฑิตในโอกาส

ส าเร็จการศกึษาหลักสูตรการจัดการระบบเกษตร 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

     25. โครงการส่งเสรมิศลิปวัฒนธรรมในงานดา้น

กิจการนักศึกษา 

งานบรกิารการศกึษาและพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา 

   แผนงานสง่เสริมให้มีงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์

และการใช้ประโยชนพ์ันธ์ุพชื

พันธ์ุสัตว์พื นเมอืง 

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

วิเทศสัมพันธ ์

 รองคณบดีฝ่ายบรหิาร 

แผนงานและประกันคณุภาพ

การศกึษา 

1. โครงการวิจัยที่เกีย่วข้องกับการอนุรักษ์พันธุพ์ชื  

พันธ์ุสัตว์พื นเมอืง 

หัวหนา้งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสมัพันธ์ 

หัวหนา้งานบรหิารทัว่ไป 

   แผนงานสง่เสริมให้มีการ

อนุรักษ์ทรัพยากรบนพื นที่สูง 

 2. โครงการส่งเสรมิให้มกีารอนุรักษ์ทรัพยากร      

บนพื นที่สูง 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและฝกึอบรมที่สงู 

 

4.1.2 น าความรู้และ

ศักยภาพของคณะไป

ร่วมกับชุมชน/ ในการท านุ

บ ารุง อนุรักษ์ฟ้ืนฟู

ทรัพยากร ธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้ม 

4.1.2.1 จ านวนโครงการ

อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้ม 

ไมน่อ้ยกว่า 5 โครงการ โครงการ/ กิจกรรมอนุรักษ์ 

ฟื้นฟ ูทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม ให้แก่

บุคลากรและนักศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบรกิาร

วิชาการ ร่วมพัฒนาสังคม 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และกิจการพิเศษ 

โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้ม  

 

บรรลุวัตถุประสงค ์

ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 

3. โครงการการควบคุมและป้องกันไฟป่า หัวหนา้ศูนย์วิจัย สาธติและฝึกอบรม

การเกษตรแม่เหียะ 

 4. โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้มบนพื นที่สูงของคณะเกษตรศาสตร์ 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและฝกึอบรมที่สงู 

5. โครงการสร้างค่ายอาสานักศึกษาคณะเกษตรฯ หัวหนา้หน่วยกิจการนักศึกษา  
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2558 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน 

6. โครงการนักศึกษาเกษตรฯ มีจิตสาธารณะ รักษา

สิ่งแวดลอ้ม 

หัวหนา้หน่วยกิจการนักศึกษา  

โครงการส่งเสรมิให้มกีารน า

ผลงานทางวิชาการของคณะ

ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์

ทรัพยากร ธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้มไปเผยแพร่ให้

ชุมชน สังคม 

 โครงการส่งเสรมิให้มกีารน าผลงานทางวิชาการของ

คณะที่เกีย่วข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มไปเผยแพร่ให้ชุมชน สังคม 

 

   7. โครงการส่งเสรมิการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 

และพัฒนาโอกาสทางการศกึษาด้านวชิาชีพเกษตร

แก่นักเรยีนและประชาชนบนพ ืนที่สูง    

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและฝกึอบรมที่สงู 

     8. การผลิตกาซชวีภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทน

ส าหรับครวัเรอืนในชุมชน 

หัวหนา้ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น  า 

   แผนงานคณะสีเขียว  รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

แผนงานและประกันคณุภาพ

การศกึษา 

 ผู้ช่วยคณบดฝี่ายบริหาร 

อาคารสถานที่และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 เลขานุการคณะฯ 

 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน ์   

   9. โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์และรักษา

สภาพแวดลอ้มการท างานภายในคณะ

เกษตรศาสตร์ 

หัวหนา้งานบรหิารทัว่ไป 

   10. โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์เพื่อรองรับ 

พิธีพระราชทานปรญิญาบัตร 

หัวหนา้งานบรหิารทัว่ไป 

   11. โครงการระดมทุน “การกุศล  คณะ

เกษตรศาสตร”์ เพื่อพัฒนาคณะฯ 

- 

   10.โครงการพัฒนาสภาพแวดลอ้ม 

(กิจกรรมปลูกต้นไม ้และ Big Cleaning Day  

หัวหนา้งานบรหิารทัว่ไป 

หัวหนา้งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

11. โครงการ 5 ส. ศวทก. สะอาดตา ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

4.2.1 พัฒนา สรา้งระบบ

จัดเก็บขอ้มูลดา้นการท านุ

บ ารุง ศาสนา

ศลิปวัฒนธรรม อนุรักษ์

ทรัพยากร ธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้ม 

4.2.2.1  ระดับ 

ความสมบูรณ์ของ

ฐานขอ้มูล 

ระดับ 4 แผนงานพัฒนาระบบ MIS 

ด้านท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมและอนุรักษ์

ทรัพยากร ธรรมชาต ิ

 รองคณบดีฝ่ายบรกิาร

วิชาการ ร่วมพัฒนาสังคม 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และกิจการพิเศษ 

 ผู้ช่วยคณบดฝี่ายบริหาร 

อาคารสถานที ่

12. โครงการพัฒนาระบบ MIS ด้านท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

หัวหนา้งานนโยบายและแผน และประกัน

คุณภาพการศกึษา 

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2558 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน 

4.2.2 พัฒนาระบบ

กายภาพเพื่อปรับปรุง

สิ่งแวดลอ้มภายในคณะฯ 

 

4.2.3.1 จ านวนห้องเรยีน

ที่ได้รับการปรับปรุง 

ร้อยละ 10 ตอ่ปี แผนงานพัฒนาระบบ

กายภาพเพื่อการเรียนการ

สอน 

 รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

แผนงานและประกันคณุภาพ

การศกึษา 

 ผู้ช่วยคณบดฝี่ายบริหาร 

อาคารสถานที่และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

13. โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรยีน หัวหนา้งานบรหิารทัว่ไป 

หัวหนา้งานบรกิารการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 
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แผนปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาความเป็นสากลของคณะ 
เป้าประสงค์ 1 พัฒนาความร่วมมือและความสมัพันธ์กับสถาบันการศึกษาและวิชาการตา่งประเทศ  

เป้าประสงค์ 2 เตรยีมคณะเกษตรศาสตร์พร้อมเข้าสูค่วามเป็นนานาชาต ิ

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2558 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน 

5.1.1 สร้างเครือข่ายและ

ความร่วมมือทางวิชาการ

กับสถาบันวิชาการ

ตา่งประเทศ 

5.1.1.1 จ านวนสถาบัน/

องค์กรตา่งประเทศที่   

ลงนามความร่วมมือทาง

วิชาการในระดับคณะ 

จ านวน 2 สถาบัน/ 

องค์กร 

 

การแสวงหาความร่วมมือ

ทางวิชาการกับสถาบัน/

องค์กรตา่งประเทศ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์

14. การลงนามข้อตกลงความรว่มมือทางวชิาการระดับคณะ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 

หัวหนา้ภาควิชา 

ผู้อ านวยการศูนย์/สถาน ี 

 5.1.1.2 จ านวนโครงการ/

กิจกรรมความร่วมมือ

ทางวิชาการ 

ไมน่อ้ยกว่า 10 

โครงการ/ กิจกรรม 

  รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์

15. โครงการวิจัยรว่มกับตา่งประเทศ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 

หัวหนา้ภาควิชา 

ผู้อ านวยการศูนย์/สถาน ี

 16. โครงการแลกเปลี่ยนบคุลากรกับต่างประเทศ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 

หัวหนา้ภาควิชา 

ผู้อ านวยการศูนย์/สถาน ี

  17. โครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษากับตา่งประเทศ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 

หัวหนา้ภาควิชา 

ผู้อ านวยการศูนย์/สถาน ี

     18. โครงการความรว่มมือทางวิชาการกับสถาบันการศกึษาใน

ตา่งประเทศ โดยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาต ิ

(DSSAT) 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากร

เกษตร (ศวทก.) 

 5.1.1.3 จ านวนหลักสูตร

ความร่วมมือกับ

นานาชาต ิ

จ านวน 1 หลักสูตร สร้างหลักสูตรความ

ร่วมมือกับต่างประเทศ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และบัณฑิตศกึษา 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร 

แผนงานและประกัน

คุณภาพการศกึษา 

19. หลักสูตรนานาชาตสิาขาวิชาเกษตรที่สงู ระดับปริญญาโท

และเอก ร่วมกับ University of Melbourne ประเทศ

ออสเตรเลยี 

หัวหนา้งานบรกิารการศกึษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

20. หลักสูตรพิเศษระยะสั นด้าน Tropical Agriculture ร่วมกับ 

University of Queensland (ออสเตรเลีย) 

หัวหนา้งานบรกิารการศกึษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

21. หลักสูตรพิเศษระยะสั น รว่มกับ Kinki University ประเทศ

ญี่ปุน่ 

หัวหนา้งานบรกิารการศกึษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2558 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน 

5.2.1 แสวงหาแหล่งทุนทั ง

ในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อส่งเสรมิโครงการ

แลกเปลี่ยน อาจารย์ 

นักวิจัย และนกัศกึษา เพื่อ

เตรยีมพร้อมสูค่วามเป็น

นานาชาติอย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

5.2.1.1 จ านวนแหล่งทุนที่

สนับสนุนโครงการ

แลกเปลี่ยนอาจารย์ 

นักวิจัย และนักศึกษา 

ไมน่อ้ยกว่า 5 แหล่งทุน แสวงหาแหล่งทุน

สนับสนุนโครงการ   

แลกเปลี่ยนอาจารย์ 

นักวิจัย และนักศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์

22. โครงการแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยน

อาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาจากหนว่ยงาน ทั ง

ภายในประเทศและตา่งประเทศ 

23. โครงการพัฒนาความรู้และความเช่ียวชาญดา้นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

หนว่ยวิเทศสัมพันธ์ 

หัวหนา้ภาควิชา 

ผู้อ านวยการศูนย์/สถาน ี

หัวหนา้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

และส่งเสรมิเผยแพรก่ารเกษตร  

5.2.1.2 จ านวนโครงการ/

กิจกรรมแลกเปลี่ยน

อาจารย์ นักวิจัย และ

นักศึกษา 

ไมน่อ้ยกว่า  5 

โครงการ/ กิจกรรม 

โครงการ/ กิจกรรม

โครงการวิจัยรว่ม 

โครงการ/ กิจกรรม

แลกเปลี่ยนบุคลากร

นักศึกษากับ

ตา่งประเทศ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์

24. โครงการศกึษาดูงานระยะสั น 

ณ มหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุน่ 

หวัหน้างานบริการการศกึษาและพฒันา
คุณภาพนักศึกษา 

 25. โครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เกษตร, ธุรกจิเกษตร รว่มกับมหาวิทยาลัย Chung Chou, 

Ping Tung และ Asia สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 

หัวหนา้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

และส่งเสรมิเผยแพรก่ารเกษตร 

   26. โครงการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวฒุใินประเทศและ

ตา่งประเทศ 

หัวหนา้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

และส่งเสรมิเผยแพรก่ารเกษตร 

     27. โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของ

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร

กับต่างประเทศ 

หัวหนา้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

และส่งเสรมิเผยแพรก่ารเกษตร 

     28. โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัยและนักศกึษาภาควิชาพืช

ศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

หัวหนา้ภาควิชาพชืศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

     29. International Training Program (IRTG) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 

หัวหนา้ภาควิชา 

ผู้อ านวยการศูนย์/สถาน ี

     30. โครงการบรรยายพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวฒุจิากต่างประเทศ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากร

เกษตร (ศวทก.) 

5.2.1.3 จ านวนอาจารย์ 

นักวิจัย นักศกึษาตา่งชาติ

ที่มาดูงานปฏิบัติงาน 

ประชุม ฝึกอบรม หรือ

ศกึษา ณ คณะ

เกษตรศาสตร ์

ไมน่อ้ยกว่า 100 คน จัดประชุมวิชาการ 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

นานาชาต ิการศกึษา     

ดูงาน และศกึษา  

ณ คณะเกษตรศาสตร ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และบัณฑิตศกึษา  

โครงการความรว่มมือทางวิชาการกับสถาบัน/องค์กร

ตา่งประเทศ 

 

  31. โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์และพัฒนาสิง่แวดล้อมร่วมกับ

มหาวิทยาลยัคินกิ ประเทศญี่ปุน่ (Sakura Planting Project) 

หน่วยวิเทศสัมพันธ ์

  32. หลักสูตรสองปรญิญา ระดับปรญิญาโท 

กับมหาวิทยาลัยคากาวา่ 

 

หัวหนา้ภาควิชาพชืศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2558 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน 

   33. หลักสูตรสองปรญิญา ระดับปรญิญาเอก 

กับมหาวิทยาลัยนิกาตะ  

 

หัวหนา้ภาควิชาพชืศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

    34. หลักสูตรพิเศษระยะสั นร่วมกบัมหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศ

ญี่ปุน่ 

หัวหนา้งานบรกิารการศกึษา และ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

     35. โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 

 AsiaHiLand ครั งที่ 1 

หัวหนา้งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ ์

5.2.2 พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรและนักศึกษา

เพื่อใหเ้ตรยีมความพร้อมสู่

นานาชาต ิ

5.2.2.1 จ านวนโครงการ

ส่งเสรมิทักษะการใช้

ภาษาตา่งประเทศ 

จ านวน 2  โครงการ โครงการฝึกอบรมทักษะ

การใช้ภาษา อังกฤษใน

การสื่อสารและภาษา

อาเซียน 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์

36. โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 

 37. โครงการอบรมภาษาอาเซยีน หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 

38. โครงการอบรมพัฒนาผู้น าองค์กรนักศึกษาเพื่อเขา้สู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

หัวหนา้งานบรกิารการศกึษา และ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษางาน 

หน่วยกิจการนักศึกษา  

39. โครงการเสรมิภาษาเพื่อประชาคมอาเซียน หัวหนา้งานบรกิารการศกึษา และ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษางาน 

หน่วยกิจการนักศึกษา 

40. โครงการอบรมเทคนิคการสมัครงาน และสอบสัมภาษณ์

งาน ภาษาอังกฤษ 

หัวหนา้งานบรกิารการศกึษา และ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษางาน 

หน่วยกิจการนักศึกษา 

5.2.2.2 จ านวนผู้ที่ไป

เสนอผลงาน ณ 

ตา่งประเทศ 

จ านวน 10 คน จัดสรรทุนสนับสนุน

บุคลากร และนักศึกษาไป

เสนอผลงานทางวิชาการ 

ณ ตา่งประเทศ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์

41. โครงการงบเจรจาธุรกจิ ประจ าปีงบประมาณ 2558 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 

42. โครงการน าเสนอผลงานวิชาการในตา่งประเทศ หัวหนา้ภาควิชา 

ผู้อ านวยการศูนย์/สถาน ี

5.2.2.3 จ านวน

งบประมาณจากคณะ

เกษตรศาสตรท์ี่สนับสนุน

การศกึษาดูงาน ฝึกอบรม 

วิจัย น าเสนอผลงาน ณ 

ตา่งประเทศ 

จ านวน 1,000,000 

บาท 

กิจกรรมสนับสนุน

การศกึษาดูงาน ฝึกอบรม 

วิจัย น าเสนอผลงาน ณ 

ตา่งประเทศ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

คุณภาพการศกึษาและ

นักศึกษาเก่าสัมพันธ ์

43. โครงการสนับสนุนการเสนอผลงาน ฝกึอบรม ฝึกงาน ดูงาน

และแลกเปลี่ยนนกัศกึษา ณ ต่างประเทศ 

หัวหนา้งานบรกิารการศกึษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

44. โครงการน าเสนอผลงานวิชาการในตา่งประเทศของ

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการระบบเกษตร 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากร

เกษตร (ศวทก.) 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2558 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน 

5.2.3 พัฒนาระบบ

ฐานขอ้มูลดา้นวิเทศ

สัมพันธ ์

5.2.3.1 จ านวนฐานข้อมูล

ด้านวิเทศสัมพันธ ์อ้างอิง

ตามระบบฐานขอ้มูล 

CMU-MIS 

 

 

 

 

 

 

จ านวน 6 ฐานขอ้มูล 

ได้แก ่

1. อาคันตุกะ 

2. ขอ้ตกลงความ

ร่วมมือทางวิชาการ 

3. โครงการความ

ร่วมมือ 

4. โครงการแลกเปลี่ยน 

5. นักศกึษาและ

บุคลากรตา่งชาต ิ

6. Academic Peer List 

จัดท าฐานขอ้มูลดา้น

วิเทศสัมพันธล์งในระบบ 

CMU-MIS และเผยแพร่

ในเว็บไซต์คณะ/

หน่วยงาน 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ์

1. จัดการฐานขอ้มูลดา้นวิเทศสัมพันธ์ของคณะ 

2. เผยแพร่ข้อมูลดา้นวิเทศสัมพันธ์ในเว็บไซต์ 

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 
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แผนปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมปีระสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 1 มีการบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรง่ใส ตรวจสอบได้ตามหลกัธรรมาภิบาลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ 2 บุคลากรคณะเปน็ผู้มีความรู้ความสามารถ รักองคก์ร ท างานอย่างมีความสุขปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความรับผดิชอบ น าคณะไปสู่องคแ์หง่การเรียนรู้ 

เป้าประสงค์ 3 คณะเกษตรศาสตร์สามารถแสวงหาทรัพยากรและสามารถพึ่งพา พัฒนาตนเองไดอ้ย่างย่ังยืน 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2558 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผูร้ับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน 

6.1.1 พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการในทุกๆ ดา้น

ให้เกดิความคล่องตัว มี

ประสิทธิภาพ ตาม

หลักธรรมมาภิบาลโดย

เปลี่ยนจากการก ากับและ

ควบคุมมาเป็นการมอบ

อ านาจ/ กระจายอ านาจ 

6.1.1.1 ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนาการ

บริหารจัดการ 

ในระดับคณะ 

≥ ร้อยละ 90 การประเมินโครงการ / 

กิจกรรมด้านการ

บริหาร 

คณบด ี

รองคณบดี 

ผู้ช่วยคณบด ี 

เลขานุการคณะฯ 

1. ทกิจกรรมประเมินการบริหารจัดการ หัวหนา้งานบรหิารทัว่ไป 

2. โครงการสัมมนาภาควิชาสัตวศาสตร ์

และสัตว์น  า ประจ าปี 2558 

หัวหนา้ภาควิชาสัตวศาสตร ์

และสัตว์น  า 

3. โครงการสัมมนาเพื่อปรับระบบบรหิารจัดการให้ทัน

กับการพัฒนาของภาคเอกชน 

หัวหนา้งานบรหิารทัว่ไป 

4. โครงการจัดตั งหนว่ยประสานงานนานาชาต ิ

(International Office) 

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 

5. สัมมนาผู้บรหิารประจ าปี งบประมาณ 2558 -  

6.1.2 พัฒนาและใช้ระบบ

บริหาร งานยุคใหม่ และ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

(MIS และ ICT) ที่มี

ประสิทธภิาพ เพื่อการ

บริหารจัดการของคณะฯ 

6.1.2.1 จ านวนระบบ

บริหารงาน และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

(MIS และ ICT) ที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อการ

บริหารจัดการของคณะฯ 

จ านวน 1 ระบบ  แผนพัฒนาระบบ

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

 แผนการ

ประชาสัมพันธค์ณะ

เกษตรศาสตร ์

 

 

 รองคณบดีฝ่ายบรกิาร

วิชาการ ร่วมพัฒนาสังคม 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และกิจการพิเศษ 

 ผู้ช่วยคณบดฝี่ายบริหาร 

อาคารสถานที่และเทคโนโลยี

สารสนเทศ, 

หนว่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยคณบดฝี่าย

ประชาสัมพันธ ์ 

และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการออนไลน์ 

1. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่าน

ระบบ e-learning  

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านการศกึษา  

โครงการประชาสัมพันธค์ณะเกษตรศาสตร์ 

3. โครงการจัดท า ส.ค.ส. 

4. โครงการขอบคุณสื่อมวลชนและแสดงความยินดี

กับองค์กรตา่งๆ 

5. โครงการจัดท าขา่วสารคณะเกษตรศาสตร์ 

6. โครงการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ 

7. โครงการปรับปรุงห้องประวัตนิทิรรศการ   คณะ

เกษตรศาสตร ์

 

หัวหนา้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

และส่งเสรมิเผยแพรก่ารเกษตร 

หัวหนา้งานบรกิารการศกึษา 

และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

หัวหนา้งานบรหิารทัว่ไป 

หัวหนา้งานบรหิารทัว่ไป 

 

หัวหนา้งานบรหิารทัว่ไป 

หัวหนา้งานบรหิารทัว่ไป 

หัวหนา้งานบรหิารทัว่ไป 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2558 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผูร้ับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน 

6.1.3 สร้างค่านยิม 

วัฒนธรรมองค์กรขวัญและ

ก าลังใจและบรรยากาศ

การท างานอย่างมสีว่นรว่ม

ของบุคลากรภายในคณะฯ

ให้รักองค์กรและท างาน

อย่างมคีวามสุข 

6.1.3.1 ผลการประเมิน

ความพึงพอใจของ

บุคลากรต่อองค์กร 

ไมน่อ้ยกว่าระดับด ี  โครงการประเมินความ

พึงพอใจต่อองค์กร 

 โครงการส่งเสรมิการมี

ส่วนร่วมของบุคลากร 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

แผนงานและประกันคณุภาพ, 

เลขานุการคณะฯ 

6. กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 

ตอ่องค์กร 

หัวหนา้งานบรหิารทัว่ไป 

7. กิจกรรมกีฬาบุคลากร หัวหนา้งานบรหิารทัว่ไป 

8. กิจกรรมงานเกษตรสัมพันธ ์ หัวหนา้งานบรหิารทัว่ไป 

6.1.3.2 ระดับความพึง

พอใจของบุคลากรต่อ

การบริหาร 

ไมน่อ้ยกว่าระดับด ี 9. โครงการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหวา่งบุคลากร

ของ ศวทก. 

10. สัมมนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2558 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากร

เกษตร (ศวทก.) 

หัวหนา้งานบรหิารทัว่ไป 

6.2.1 พัฒนาและ

เสรมิสร้างทรัพยากรมนุษย์

ให้มทีักษะ ความรู้และ 

ประสบการณ์ในระดับ

สากลพร้อมทั งสร้างขวัญ

และก าลังใจในการท างาน 

6.2.1.1 รอ้ยละของ

อาจารย์ที่มคีุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่าต่ออาจารย์

ทั งหมด 

ร้อยละ 100 แผนพัฒนาบุคลากร

สายวิชาการใหม้ีความรู้

ความสามารถด้านการ

สอนและการวิจัย 

 รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

แผนงานและประกันคณุภาพ

การศกึษา   

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ ์ 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

บัณฑิตศกึษา   

 เลขานุการคณะฯ 

  

6.2.1.2  รอ้ยละของ

อาจารย์ที่ด ารงต าแหนง่

ทางวิชาการ (ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์) ต่อ

อาจารย์ทั งหมด 

ไมน่อ้ยกว่า  

ร้อยละ 30 

แผนพัฒนาบุคลากร

สายวิชาการใหม้ีความรู้

ความสามารถด้านการ

สอนและการวิจัย 

 รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

แผนงานและประกันคณุภาพ

การศกึษา   

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ ์  

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

บัณฑิตศกึษา 

 เลขานุการคณะฯ 

11. โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เพื่อส่งเสรมิคณาจารย์

ขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

หัวหนา้งานบรหิารทัว่ไป 

 6.2.1.3 ร้อยละของ

อาจารย์ที่ด ารงต าแหนง่

ทางวิชาการ (รองศาส-

ศาสตราจารยแ์ละศาส-

ตราจารย์)ต่ออาจารย ์

 

ไมน่อ้ยกว่า  

ร้อยละ 40 

  1. โครงการสนับสนุนการเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย ์

หัวหนา้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

และส่งเสรมิเผยแพรก่ารเกษตร 

   2. โครงการสนับสนุนการเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ

ระดับรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 

หัวหนา้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

และส่งเสริมเผยแพรก่ารเกษตร 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2558 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผูร้ับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน 

6.2.1.4 ร้อยละของ

บุคลากรสายวิชาการ 

(อาจารย์หรือนักวิจัย) 

ได้รับการพัฒนาให้มี

ความรู้ ความสามารถใน

การสอน การวิจัย และ

ทักษะในวิชาชีพต่อ

บุคลากรสายวิชาการ

ทั งหมด 

ไมน่อ้ยกว่า  

ร้อยละ 90 

แผนพัฒนาบุคลากร

สายวิชาการใหม้ีความรู้

ความสามารถ ด้านการ

สอนและการวิจัย 

 รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

แผนงานและประกันคณุภาพ

การศกึษา 

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ ์ 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

บัณฑิตศกึษา  

12. โครงการประชุมสัมมนาฝึกอบรมคณาจารย์ เพื่อ

พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการสอน การวิจัย 

และบริการวิชาการ 

หัวหนา้งานบรหิารทัว่ไป 

 

 13. โครงการสนับสนุนคณาจารย์ไปประชุม สัมมนา 

ฝึกอบรม ดูงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการ

สอน และการวิจัย ทั งในประเทศและตา่งประเทศ 

หัวหนา้งานบรหิารทัว่ไป 

หัวหนา้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

และส่งเสรมิเผยแพรก่ารเกษตร 

    14. โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะความรู้และ

ประสบการณ์ของบุคลากรสายวิชาการ 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากร

เกษตร (ศวทก.) 

15. โครงการพัฒนาคุณภาพคณาจารย์ (สนับสนุน

คณาจารย์ไปประชุมสัมมนา ฝึกอบรม และดูงานที่

เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ทั ง

ในประเทศและตา่งประเทศ) 

หัวหนา้ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร

และส่งเสรมิเผยแพรก่ารเกษตร 

6.2.1.5 ร้อยละของ

บุคลากรสายปฏิบัตกิาร

ได้รับการพัฒนาให้มี

ความรู้ความสามารถ 

และทักษะในการท างาน

ตอ่บุคลากรสาย

ปฏิบัติการทั งหมด 

ไมน่อ้ยกว่า  

ร้อยละ 80 

แผนพัฒนาบุคลากร

สายปฏิบัตกิารให้มี

ความรู้สามารถเพื่อ

พัฒนาทักษะการ

ปฏิบัติงาน 

 รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

แผนงานและประกันคณุภาพ

การศกึษา 

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ ์

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

บัณฑิตศกึษา  

 เลขานุการคณะฯ 

16. โครงการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เพือ่พัฒนา

ความรู้และทักษะบุคลากรชว่ยวิชาการและสาย

ปฏิบัติการ ทั งในและตา่งประเทศ 

หัวหนา้งานบรหิารทัว่ไป 

 

  17. โครงการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เพือ่พัฒนา

ความรู้และทักษะบุคลากรสายบริการทั งในประเทศ

และตา่งประเทศ 

หัวหนา้งานบรหิารทัว่ไป 

   18. โครงการฝกึอบรมภาษาอังกฤษ หัวหนา้งานบรหิารทัว่ไป 

   19. การทดสอบภาษาอังกฤษในการคดัเลอืกบคุลากร หัวหนา้งานบรหิารทัว่ไป 

    20. โครงการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตดา้นสุขพลานามัย หัวหนา้งานบรหิารทัว่ไป 

    21. โครงการส่งเสรมิการป้องกันความเสี่ยงดา้นอาคาร

สถานที ่

งานบรหิารทัว่ไป 

22. โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะความรู้และ

ประสบการณ์ของบุคลากรสายปฏิบัตกิาร 

 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากร

เกษตร (ศวทก.) 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2558 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผูร้ับผดิชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน 

     23. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาความรู้ดา้นการ

ประกันคุณภาพการศกึษา เรื่อง “โปรแกรม

ประเมินผลตัวชี วัดตามค ารับรองการปฏิบัติงานดว้ย

ระบบ Cockpit แบบ Real Time (v.1) และโปรแกรม

ตดิตามผลตัวชี วัดตามแผนปฏบิัตกิารแบบ Real 

Time (v.1) 

หัวหนา้หน่วยประกันคุณภาพ

การศกึษา 

     24. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาความรู้ดา้นการ

ประกันคุณภาพการศกึษา เรื่อง ระบบจัดท ารายงาน 

SAR Online (v.3) ปีการศกึษา 2558 

หัวหนา้หน่วยประกันคุณภาพ

การศกึษา 

6.2.2 พัฒนาและจัดระบบ

การจัดการองค์ความรู้

(KM) อย่างต่อเนื่องเพ่ือ

น าไปสู่องค์กรแห่งการ

เรียนรู ้(LO) 

6.2.2.1 จ านวนองค์

ความรู ้ 

จ านวน 3 เรื่อง แผนการจัดการความรู้

เพื่อสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร ์

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ,์  

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

บัณฑิตศกึษา  

 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 

 เลขานุการคณะฯ 

 ก าหนดประเดน็ความรู้ 3 ด้าน 

25. โครงการจัดการองค์ความรู้ดา้นการเรยีนการสอน

เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 

 

หัวหนา้งานบรกิารการศกึษา 

และพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

   26. โครงการจัดการองค์ความรู้ดา้นการวิจัย หัวหนา้งานบรหิารงานวิจัย 

และวิเทศสัมพันธ ์

   3.โครงการจัดการองค์ความรู้ดา้นบรหิารจัดการ  

-ด้านบุคคล 

-ด้านจัดท าแผน-งบประมาณ 

-ด้านระเบียบการเงนิ การพัสด ุ

- ด้านประกันคณุภาพการศกึษา 

หัวหนา้งานบรหิารทัว่ไป 

หัวหนา้งานนโยบายและแผน  

และประกันคุณภาพการศกึษา 

หัวหนา้งานการเงนิ การคลัง 

และพัสด ุ

      โครงการรวบรวมความรู้และเผยแพร ่

บนเว็บไซต์ KM Corner และสื่ออ่ืนๆ เพื่อให้ง่าย

ตอ่การเขา้ถึง 

หัวหนา้งานนโยบายและแผน  

และประกันคุณภาพการศกึษา 

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.3.1 พัฒนาการบรหิาร

จัดการทรัพย์สนิและการ

หารายไดข้องคณะอยา่งมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

6.3.1.1 จ านวนโครงการ / 

กิจกรรมเพื่อการแสวงหา

รายได ้

≥ 5 โครงการ แผนเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

ทรัพย์สนิและการหา

รายได ้

แผนกลยุทธท์าง

การเงนิ 

 คณบดี 

 รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

แผนงานและประกันคณุภาพ

การศกึษา 

 เลขานุการคณะฯ 

โครงการ / กิจกรรมเพื่อการแสวงหารายได ้ หัวหนา้งานการเงนิ การคลัง 

และพัสด ุ
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