
รายงานการจัดท าแผนกลยุทธ์ 2561 
วันพุธที่ 28 มิถุนายน  และวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ 
 

รายนามผู้มาประชุม  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์   คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ 

          วิชาการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จริวรรณ กิจชัยเจรญิ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา   

        หลักสูตร 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.จริาพร กุลสารนิ   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและ 

        นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิชาการและพัฒนา   

        นักศึกษา 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิชาการบัณฑิตศกึษา 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน  ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิเทศสัมพันธ์ 

9. อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล    ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิจัย 

        และบริการวิชาการ 

10. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา อัครพิศาล  หัวหนา้ภาควิชา กีฏวทิยาและโรคพืช 

11. รองศาสตราจารย์ ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์   หัวหนา้ภาควิชา พัฒนาเศรษฐกิจ 

        การเกษตร 

12. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศวิาพร ธรรมดี   หัวหนา้ภาควิชาพืชศาสตร์และ 

        ปฐพีศาสตร์ 

13. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์   หัวหนา้ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากร  

        เกษตร 

14. ผูช่้วยศาสตราจารย์ธีระพงษ์ เสาวภาคย์   หัวหนา้ศูนย์วิจัยและฝกึอบรมที่สูง 

15. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิร ิสบืพงษ์สังข์  ผูอ้ านวยการศูนย์บริการวิชาการและ  

                                                         ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

16. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. แสงทิวา สุรยิงค์               ภาควิชาพืชศาสตร์ 

17. อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชยีร   หัวหนา้ภาควิชา เกษตรที่สูงและ  

        ทรัพยากรธรรมชาติ 

http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=5894
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=5894
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18. อาจารย์ ดร.นรศิ ยิ้มแย้ม    หัวหนา้ศูนย์วิจัย สาธิต และฝกึอบรม  

        การเกษตรแม่เหยีะ 

19. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง  หัวหนา้ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการ 

        เก็บเกี่ยว  

20. นางสาววิไลพร ธรรมตา    เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 

21. นางสาวศศิรินทร์ อธิมา     ผูจ้ัดการศูนย์บริการวิชาการ 

        และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

22. นางสุดใจ สันธทรัพย์     หัวหนา้งานบริหารทั่วไป 

23. . นางลาลติยา นุ่มมศีรี     หัวหนา้งานบริหารงานวิจัย 

        และวิเทศสัมพันธ์ 

24.  นางสาวสากันย์ สุวรรณการ    หัวหนา้งานนโยบายและแผน และ  

        ประกันคุณภาพการศกึษา 

25. นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ    พนักงานปฏิบัติงาน 

26. นางสาววิราวรรณ ใจเงนิ    พนักงานปฏิบัติงาน 

รายนามผู้ไม่มาประชุม 

1. อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์    รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

2. อาจารย์ ดร.ทศพล มูลมณี    ช่วยงานคณบดีด้านพัฒนา 

        ระบบกายภาพ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย    หัวหน้าภาควิชา สัตวศาสตร์ 

        และสัตว์น้ า 

4. นางสาวปราณี หะซัน     หัวหนา้งานบริการการศกึษา  

        และพัฒนาคุณภาพนักศกึษา 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  

 คณบดี ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1. พิจารณาโอกาสเชิงกลยุทธ์ ทั้ง 3 หัวขอ้ ดังนี้ สมรรถนะหลักและขดีความสามารถ  
สถานการณด์้านการเกษตรของโลก  นโยบายของประเทศ ตามคู่มอื EdPEx  
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ข้อพจิารณาโอกาสเชงิกลยุทธ์ โอกาสเชงิกลยุทธ์ 

สมรรถนะหลักและขีดความสามารถ SO1 ความสนใจอาชพีเกษตรสมัยใหมใ่นประเทศไทยมีมากขึ้น 
SO2 การใชท้รัพยากรธรรมชาติบนพืน้ท่ีสูงอยา่งเขม้ขน้เพิ่มขึ้น 

สถานการณ์ดา้นการเกษตรของโลก SO3 สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหาร และพื้นท่ีผลิตด้านการเกษตรของโลก  
SO4 สถานการณ์หมอกควันจากการเผาวัสดุจากการเกษตร 
SO5 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และกระแสด้านการบริโภคอาหารปลอดภัยของ 
สังคม 

นโยบายของประเทศ SO6 นโยบายของประเทศ Thailand 4.0 ด้านการเกษตรสมัยใหม ่
SO7 นโยบายการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรและเพิ่มผลิตภาพทาง 
การเกษตร 

 
2. พิจารณา Key strategic challenges   

 
Key Strategic Challenges Key Strategic Advantages 

SC1 นักเรียนท่ีมีผลการเรียนดไีมเ่ลอืกเรียนดา้น 
การเกษตร 
  
SC2 ทักษะการใชภ้าษาต่างประเทศของนักศึกษา 
  
SC3 การสอนในศตวรรษท่ี 21 ของคณาจารย ์
  
SC4 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีสามารถ
ใช ้
ประโยชนใ์นเชงิอุตสาหกรรม ชุมชนและสังคม 
  
SC5 การบริการวิชาการเชงิรุกที่ก่อให้เกิดรายได ้
  
SC6 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน 
  
SC7 การพัฒนาความเป็นนานาชาติของบุคลากร 
  
SC8 การบริหารจัดการภายใตท้รัพยากรท่ีมี
จ ากัด 
SC9 พัฒนาการปฏบัิตงิานแบบบูรณาการ 

SA1 มหีลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเนน้ความเป็นวทิยาศาสตร์ 
เกษตร มีองค์ความรู้ดา้นการเกษตรท่ีหลากหลาย และได้
มาตรฐาน 
ในระดับสากล (QS World University Rankings by Subject 
2016 - Agriculture & Forestry)  
  
SA2 มคีณาจารย์ท่ีมีคุณภาพ สว่นใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดบั 
ปริญญาเอก 
  
SA3 มพีื้นท่ีวิจัยด้านการเกษตร มีศูนย์/สถานีวจิัยบนพืน้ท่ีสูง/
ความ 
ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ โครงการหลวง และ
โครงการ 
พระราชด าร ิเป็นต้น 
  
SA4 มเีครอืขา่ยศิษยเ์ก่าที่เข้มแข็ง 
  
SA5 มศีูนยบ์ริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยเีกษตร เป็น 
หนว่ยงานขับเคลื่อนโครงการฝกึอบรมเพื่อหารายได้ และการ 
บริการวิชาการแก่สังคม 
  
SA6 บุคลากรมคีวามตัง้ใจในการท างานและการพัฒนาตนเอง 
  
SA7 มกีารใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารจัดการ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- ไม่ม ี- 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องพิจารณา  
3.1 การจัดท าแผนกลยุทธ์ 2561 คณะเกษตรศาสตร์ 

3.1.1 ยุทธศาสตรท์ี่1 การจัดการการศึกษาให้มคีุณภาพระดับสากล  

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ Key Actions/Key Changes 

1. การจัดการการศึกษา

ให้มีคุณภาพระดับสากล 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 การแสวงหาผู้เรียนท่ีมี

คุณภาพ 

1. โครงการอัจฉรยิภาพทางการเกษตร 

1.2 พัฒนาการจัดการ

การศึกษาที่เป็นสากลและมี

คุณภาพตอบสนองตอ่

ผู้เรียนและผู้ใชบั้ณฑิต 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

การพัฒนาหลักสูตร 

1. เพิ่มสาขาเกษตรท่ีสูงและทรัพยากรป่าไม ้

2. เพิ่มสาขาภูมทัิศน์และการจัดการสภาพแวดลอ้ม 

3. พิจารณาปดิหลักสูตรฯ (หลกัสูตรท่ีมี นศ. น้อย

ตอ่เนื่อง) 

การปรับปรุง/ปิดกระบวนวิชา 

1. ปรับปรุงกระบวนวิชาวชิาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

 (นศ. ป ี1 และ 2) 

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา GE  

3. พิจารณาปดิกระบวนวิชา 

เปิดกระบวนวิชาใหม่ (ทีท่ันสมัยน าไปสู่  Smart 

Agriculture) 

1. Greenhouse technology 

2. Geo-Informatics 

3. Climate change and Food security 

4. Agrochemical Management 

5. Irrigation systems  

6. Standardization (มาตรฐานการผลิต) 

1.3 พัฒนาคุณภาพ

นักศกึษาให้มทัีกษะการเป็น

พลเมอืงโลก (Global citizen 

1. EN concept 

2. กระบวนวิชาวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพนกัศกึษาร่วมกับสมาคม

นักศกึษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ 

4. โครงการแลกเปลี่ยนวชิาการร่วมกับมหาวทิยาลัย

ตา่งประเทศ 
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3.1.2 ยุทธศาสตร์ที่2 งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับ

สากล และเพื่อพัฒนาชุมชน  

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ Key Actions/Key Changes 

2. งานวจิัยและสร้าง

นวัตกรรม เพ่ือ

พัฒนาการเรียนการ

สอนให้มีคุณภาพระดับ

สากล และเพื่อพัฒนา

ชุมชน 

2.1 พัฒนาโครงการวจิัยร่วม

ขนาดใหญ ่(Mega Project) 

(Smart Agriculture, food and 

health) 

1. สร้างระบบขับเคลื่อนการขอทุน และสนับสนุนการ

ด าเนนิงานวิจัยแบบบูรณาการ 

2.  ส นั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บป ริญญาต รี และ

บัณฑิตศกึษามสี่วนร่วมในการท าวิจัย 

3.เพิ่มผลงานตีพิมพใ์นฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus 

2.2 สร้าง/พัฒนา

โครงการวจิัยเชงิพาณิชยแ์ละ

อุตสาหกรรม 

1. โครงการนักวจิัยพบผู้ประกอบการ/แหลง่ทุน 

2.3 พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อ

พัฒนาชุมชน 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับชุมชนเพื่อให้ได้มาซึ่ง

โจทย์วิจัย 

 

3.1.3 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการและรับใช้สังคม  

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ Key Actions/Key Changes 

3. การบริการวิชาการ

และรับใชส้ังคม 

  

  

  

  

  

  

  

3.1 สร้างโครงการบริการ

วชิาการท่ีก่อให้เกิดรายได ้

1. เพิ่มประสิทธิภาพโครงการบริการวิชาการเดิม 

3.2 สร้างโครงการบริการ

วชิาการรับใชส้ังคม 

  

  

  

1.  ก า หนดพื้ น ท่ี ชุ ม ชน เพื่ อ กา รบ ริก ารวิ ช าการ 

(มหาวทิยาลัย : อมก๋อย / แม่แจ่ม / อุโมงค์ /  

ศรีบัวบาน) 

2. สร้างทักษะ และความร่วมมอืกับชุมชน 

3. สร้างระบบการบริการวิชาการรับใชส้ังคม 

4. การแสวงหางบประมาณโครงการบริการวิชาการ 

3.3 สร้างโครงการความ

ร่วมมอืกับหนว่ยงานของรัฐ 

เอกชน และชุมชนด้านการ

บริการวิชาการท้ังในและ

ตา่งประเทศ 

1.  โครงการตามแผนงานบูรณาการฯ OSM เพื่ อ

จัดเตรียมขอ้เสนอโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

2. โครงการบูรณาการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 

3. โครงการบริการวิชาการร่วมกับหนว่ยงานภายนอก 
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3.1.4 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ Key Actions/Key Changes 

4. การบริหารจัดการ

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถ

บุคลากร (อบรม/workshop/Mentor) 

1. โครงการพัฒนาอาจารย์ในการสอนแบบ

ศตวรรษท่ี 21 

2. โครงการ workshop หลักสูตรด้านการ

บริหารงาน 

3. การสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา

ตอ่ของบุคลากร 

4. การสัมมนาด้านการพัฒนาระบบงาน 

5. การแบ่งกลุม่ศึกษาดูงานเฉพาะส่วนงาน 

6. การสนับสนุนงบประมาณส าหรับการเข้า

ร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

7. การท าวิจัยสถาบัน 

4.2 สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อ

องคก์ร 

  

1. โครงการ / กิจกรรมสร้างความผูกพันต่อ

องคก์รในระดับคณะฯ /หน่วยงาน 

2. การสร้างความมั่นคงในการท างาน โดย

การปรับเปลี่ยนประเภทการจ้างพนักงาน

ส่วนงาน 

4.3 ปรับเกณฑ์การประเมินผลการ

ปฏบัิตงิานโดยมุง่เนน้ประสิทธิผล 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธ์ิและสมรรถนะของการปฏบัิตงิาน 

2.  มี ก า รประชุ มชี้ แ จ งท าความ เข้ า ใ จ

หลักเกณฑ์การประเมินฯ รว่มกัน 

4.4 พัฒนาการบริหารจัดการ

งบประมาณ 

1. ปรับเกณฑ์การจัดสรรตา่ง ๆ  

4.5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการงานส านักงาน 

  

4.6 พัฒนาระบบบริหารงานองค์กร 1. เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ EdPex ของ 

สกอ. 

2. การศึกษาความเป็นไปได้ในการรวมศูนย์

ธุ ร ก า ร ภ า ค วิ ช า เ พื่ อ ก า ร จั ด ก า ร ท่ี มี

ประสิทธิภาพ 

3. การศึกษาความเป็นไปได้ในการรวมศูนย์

บริหารงานในไร่แม่เหียะ 

4. การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ ง

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร 
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3.1.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ Key Actions/Key Changes 

5. การจัดการดา้น

กายภาพ ทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอ้ม 

  

5.1 สร้างภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดลอ้มท่ีดอีย่างย่ังยนื 

  

  

  

  

1. โครงการขุดลอกทอ่ระบายน้ าโดยรอบคณะ

เกษตรศาสตร์ 

2. โครงการเพิ่มพื้นท่ีสเีขียว คณะเกษตรศาสตร์ 

3. โครงการส ารวจระบบนิเวศของคณะเกษตรศาสตร์ 

เพื่อค านวนการกักเก็บคารบ์อน 

4. โครงการคัดแยกขยะ งดการใชโ้ฟม และจัดการขยะ

ครบวงจร 

5. โครงการรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสตกิรว่มกับโครงการ

หลวง และรับบริจาคถุงผ้า 

5.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการ

สบืค้นขอ้มูลและการ

ติดตอ่สื่อสาร 

  

5.3 เสริมสร้างความสขุ 

ผูกพันและความปลอดภัยของ

บุคลากร 

1. ระบบตรวจสอบความพร้อมของกล้องวงจรปิด 

2. โครงการป้องกันและก าจัดยุงลาย 

5.4 ใชพ้ื้นท่ีอยา่งมี

ประสิทธิภาพ และถูกตอ้ง

ตามเงื่อนไข 

1. สามารถใชพ้ื้นท่ีได้ตามแผนฯ ที่ก าหนด 10% 

2. Zoning อาคารต่าง ๆ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5   วาระอ่ืนๆ 
                   - 
 
ปิดการประชุม เวลา  16.30 น. 
                                                          

  
(นางสาววิราวรรณ ใจเงิน) 

พนักงานปฏิบัติงาน 
ผู้บันทึกการประชุม 

(นางสาวสากันย์ สุวรรณการ) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้ตรวจการประชุม 
 


