คำนำ
แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง
ในการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน ภาควิชา และศูนย์วิจัยภายในคณะเกษตรศาสตร์ จากวิสัยทัศน์
พั นธกิ จ วั ฒ นธรรม ค่ านิ ย ม และเจตนารมณ์ ข องคณะเกษตรศาสตร์ ให้ ผู้ บริ ห ารทุ กระดั บ หั ว หน้ า งาน
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ได้รับทราบจุดมุ่งหมายของคณะเกษตรศาสตร์ โดย
มุ่ งหวั งให้ เกิ ด การท างานอย่ า งบู ร ณาการ และมี ทิ ศทางที่ ส อดคล้ อ งกั บปณิ ธ าน วิ สั ยทั ศน์ พั นธกิ จ และ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560
- 2564) ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อย่างยั้งยืน
คณะเกษตรศาสตร์ได้ให้ความสาคัญต่อการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยยึดถือเป็นภารกิจหลักที่จะต้องเร่งดาเนินการ เพื่อให้การพัฒนากระบวนการวางแผน
ทุกด้านของคณะเกษตรศาสตร์มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ซึ่งแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ฉบับนี้ ได้
ให้ ความส าคัญต่อการมีส่ วนร่ วมของทุกภาคส่ วนภายในคณะฯ ผ่ านการสั มมนาเรื่อง “การจัดทาแผนพั ฒนา
การศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” เมื่อวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์
2559 รวมทั้งได้รับความเห็นชอบเรื่องแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจาคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
คณะเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการอานวยการประจาคณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
นั กศึกษาเก่าและปัจจุ บั น และผู้ที่มีส่ วนเกี่ยวข้อง ที่มีส่ วนให้ข้อคิดเห็ น และข้อเสนอแนะประกอบการจั ดท า
แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะเกษตรศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 จะเป็นแนวทางสาคัญในการพัฒนา และขับเคลื่อนคณะเกษตรศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
ในทุก ๆ ด้านต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์)
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
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ส่วนที่ 1
ผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)

ส่วนที่ 1
ผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทาตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินงานของคณะฯ โดยได้ถ่ายทอดให้ ทุกส่วนงานนาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทา
แผนปฏิบัติงานและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุผลสาเร็จตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่กาหนดไว้
พร้อมทั้งได้ดาเนินการติดตามประเมินผลเป็นประจาทุกปี โดยมีการดาเนินการตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดหลัก
ทีส่ าคัญตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้
วิสัยทัศน์ “คณะเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรชั้นนาระดับโลก”
พันธกิจ
1) ด้านการจัดการศึกษา จัดหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิ ศทางวิชาการ ตรงตามความ
ต้องการต่อการพัฒนาประเทศ และผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี คนเก่ง รู้จริงปฏิบัติได้ มีความเป็นสากลและเป็นผู้นา
2) ด้านการวิจั ย วิจั ย และพัฒ นาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหา และพัฒ นาการเรียนการสอน
เผยแพร่งานวิจัยสู่ระดับสากล ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
3) ด้านการบริการวิชาการ ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยถ่ายทอดและขยายผลงานวิจัย ให้กับ
เกษตรกร ชุมชน สังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนาองค์ความรู้ไปปรับใช้ประโยชน์
4) ด้านการบริหาร พัฒนาระบบบริหารและการจัดการทุก ๆ ด้าน ภายใต้ระบบมหาวิทยาลัยในกากับ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5) ด้านการทานุ บ ารุ งศิล ปวัฒ นธรรมและสิ่งแวดล้ อม อนุรักษ์และทานุบารุงศิล ปวัฒ นธรรมและ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร และสิ่งแวดล้อมใน
ภาคเหนือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ผลการดาเนินการตัวชี้วัดที่สาคัญตามพันธกิจด้านการจัดการศึกษา มีดังนี้
การจัดอันดับสาขา Agriculture & Forestry ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับโลกจาก
สถาบั น การจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ระดั บ โลก QS Quacquarelli Symonds Ltd. QS World University
Rankings และ Times Higher Education The World Rankings by Subject 2016/2017
ปี 2556 ติดอันดับ 51-100
ปี 2557 ติดอันดับ 101-150
ปี 2558 ติดอันดับ 51-100 (ได้รับการจัดอันดับสูงสุดของมหาวิทยาลัย)
ปี 2559 ติดอันดับ 101-150
ติดอันดับ 601-800 (เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย) โดย Times Higher Education
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การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มี ผ ลการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ ตามเกณฑ์ CMU QA โดย
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา
2555-2556 อยู่ในระดับดี (4.50) และดีมาก (4.64) ตามลาดับ (จากคะแนนเต็ม 5) สาหรับปีการศึกษา 25572558 มีการปรับเปลี่ยนระบบการประกัน คุณภาพการศึกษา เป็นเกณฑ์ CMU EdPEx ในระดับคณะ และ
CMU QA ในระดับหลักสูตร โดยยังไม่มีการประเมินผลคะแนน
อาจารย์ จานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่ออาจารย์ประจาทั้งหมด อยู่ระหว่างร้อยละ 83.83 95.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนดไว้เท่ากับร้อยละ
60 ได้รับคะแนนเต็ม 5 และในปี 2559 มีสัดส่วนคุณวุฒิปริญญาโท : ปริญญาเอกเท่ากับ 4.88 : 95.12 สัดส่วน
ของอาจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ : ศาสตราจารย์ เท่ากับ 45.12 : 25.61 : 23.17 : 6.10
สูงกว่ามาตรฐานของ สกอ. ที่กาหนดไว้ร้อยละของอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปเท่ากับ 30
ได้คะแนนเต็ม 5
หลักสูตร ในปี 2559 มีหลักสูตรทั้งหมด 20 หลักสูตร เป็นหลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร (ปริญญาโท
2 หลักสูตร ปริญญาเอก 1 หลักสูตร)
นั ก ศึ ก ษา มี นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ใ นปี ก ารศึ ก ษา 2554 - 2558 จ านวน 21, 27, 30, 42 และ 29
ตามลาดับ มีนักศึกษาทั้งหมด ดังนี้
จานวนนักศึกษา
ระดับการศึกษา
2554
2555
2556
2557
2558
ปริญญาตรี
1,319
1,355
1,353
1,393
1,423
ปริญญาโท
546
441
458
446
431
ปริญญาเอก
104
99
90
89
87
รวม
1,969
1,895
1,901
1,928
1,941
บัณฑิต มีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี อยู่ระหว่างร้อยละ 65.64
- 73.31 มีความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตปริญญาตรี อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.88 - 4.11 (จาก
คะแนนเต็ม 5) ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์ มาตรฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) หรือ “สมศ." กาหนดไว้เท่ากับ 3.50 และบัณฑิตปริญญาตรีสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอยู่
ระหว่างร้อยละ 74 - 84
ในปีการศึกษา 2554 - 2558 มีผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี
จานวนนักศึกษา
ระดับการศึกษา
2554
2555
2556
2557
2558
จานวนที่รับเข้าในรหัสนั้น
314
354
362
364
346
จานวนที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
219
250
251
281
264
คิดเป็นร้อยละ
69.75
70.62
69.34
77.20
76.30
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
คณะเกษตรศาสตร์ ได้ ด าเนิ น การวิ จั ย ภายใต้ โ ครงการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย แห่ ง ชาติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี (2554-2558) ในนาม “กลุ่มคลัสเตอร์มูลค่าเพิ่มของการ
ผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจ” ประกอบด้วย กลุ่มวิจัยข้าว ลาไย สัตว์เศรษฐกิจ และกาแฟ
ในปี 2556 คณะฯ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดตั้ง “ศูนย์วิจัย
ข้าวล้านนา” ซึ่งเป็นการดาเนินการวิจัยร่วมกันคณาจารย์/นักวิจัยกลุ่มข้าวและผู้เชี่ยวชาญทางด้านข้าวของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัยด้า นข้าว ตลอดจนพัฒนาเพื่อเป็น ศูนย์
ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบครบวงจรทางด้านข้าวของมหาวิทยาลัย และในปี 2558 สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้ผลักดันให้โครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้รับการสนับสนุนต่อไป โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานมากกว่ า การขยายเชิ ง ปริ ม าณ และสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาล ภายใต้ โ ครงการ
“มหาวิทยาลัยระดับโลก” (World Class University) และคณะฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานหลัก
ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการทางด้านข้าวและโคเนื้อคุณภาพ ซึ่งดาเนินการภายใต้กลุ่มวิจัยคลัสเตอร์เกษตร
และอาหาร
คณะฯ มีศูนย์วิจัยที่ดาเนินการวิจัย จานวน 3 ศูนย์ คือ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ศูนย์วิจัย สาธิต
และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ และศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ผลงานวิจัยเด่นของหน่วยวิจัยที่สร้าง
ชื่อเสียงให้กับคณะฯ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เช่น กลุ่มงานวิจัยข้าว กลุ่มงานวิจัยเกษตร
ที่สู ง กลุ่ มงานวิจั ย กาแฟ กลุ่ มงานวิจั ย ไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่ มงานวิจัยปศุสั ตว์ และกลุ่ มงานวิจัยเพื่อการ
สนับสนุนการตัดสินใจ เป็นต้น
เงินสนับสนุนงานวิจัยทั้งหมด (หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของอาจารย์และบุคลากรคณะฯ ที่ทา
วิจัย) ในปีงบประมาณ 2555 - 2559 เท่ากับ 49.33, 74.47, 63.82, 76.62 และ 79.23 ล้านบาท ตามลาดับ
อยู่ระหว่าง 0.73 - 1.03 ล้านบาทต่อคน
รางวัลด้านวิจัยและวิชาการ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ในปี 2555 - 2559 มีอาจารย์และบุคลากร
ได้รับรางวัลจานวน 6, 5, 1, 7 และ 3 คน ตามลาดับ
ผลงานวิจัย/บทความวิจัย ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนาไปใช้ประโยชน์ ทั้งระดับขาติและนานาชาติ ในปี
ปฏิทิน 2555 - 2558 จานวน 180, 181, 202, 203 เรื่อง มีบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน
refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ และนานาชาติ จานวน 114, 116, 133, 138 เรื่อง และมี
ผลงานวิจัยได้รับการจัดทะเบียนพันธุ์พืช/สัตว์ ปี 2556 - 2559 จานวน 12, 2, 0 และ 9 ผลงาน ตามลาดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของสังคมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติ อยู่ระหว่าง 21 - 45 โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมถ่ายทอดความรู้บริการและวิช าชีพ มีจานวนเฉลี่ยประมาณ 1,500 โครงการ/
กิจกรรมต่อปี และมีผู้เข้ารับการบริการอยู่ระหว่าง 200,000 - 500,000 คนต่อปี
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ความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอก มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิโครงการ
หลวง ปี 2555 - 2559 จานวน 9, 7, 8, 3 และ 5 โครงการ ตามลาดับ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว จานวน 3, 12, 11, 10 และ 5
โครงการ ตามลาดับ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จานวน 1, 6,
5, 4 และ 9 โครงการ ตามลาดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพมีค่าเฉลี่ยในแต่ละปีสูงกว่าร้อยละ
80 แสดงถึงความสาเร็จ ความไว้วางใจจากผู้รับบริการ ซึ่ งผลกาประเมินคุณภาพทั้งระบบประกันคุณภาพจาก
ภายในและภายนอก อยู่ในระดับดีมากทุกปี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนาและเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ปี 2555 - 2559 อยู่
ระหว่าง 23 - 24 โครงการ/กิจกรรมต่อปี
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่าง 9 - 15 โครงการต่อปี
โครงการวิจัยเกี่ยวข้องกับการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ระหว่าง 13 - 38
โครงการต่อปี
ความพึงพอในของบุคลากรและนักศึกษา ต่อโครงการด้านทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มากกว่าร้อยละ 80 ในทุกปี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาความเป็นสากลของคณะ
ในปี 2555 - 2559
กิจกรรมด้านความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างประเทศ ปี 2555 2559 มีการขยายความร่วมมือเพิ่มขึ้นจาก 51 สถาบัน 18 ประเทศ เป็น 72 สถาบัน 23 ประเทศ
การแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติทั้ง Inbound และ Outbound มีนักศึกษาอยู่
ระหว่าง 60 - 80 คนต่อปี และมีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน อยู่ระหว่าง 52 - 104 คนต่อปี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการมีระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการข้อมูลของ
ส่วนงานในระบบ CMU-MIS อยู่ในระดับเต็ม 5 ทุกปี
ด้านบุคลากร มีความพึงพอใจต่อการจัดการด้านกายภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.74 - 4.19 มีความ
พึงพอใจในด้านการนาองค์กรและการบริหารงานของผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.04 - 4.35 มีบุคลากร
สายวิชาการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการสอน การวิจัย และทักษะวิชาชีพ ปี 2555 - 2559
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ร้อยละ 96, 94, 89, 95 และ 96 ตามลาดับ มีบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ
และทักษะในการทางาน ร้อยละ 92, 87, 80, 77 และ 83 ตามลาดับ
ด้านการบริหารการเงิน มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า และสามารถตรวจสอบได้ มีการดาเนิน
มาตรการประหยัดงบประมาณ รวมทั้งได้ดาเนินการแสวงหารายได้ เพื่อการพึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ในปี 2555 - 2559 ได้รับงบประมาณแผ่นดิน จานวน 145, 135, 137, 129 และ 138 ล้านบาท
ตามลาดับ และได้รับงบประมาณเงินรายได้ จานวน 32, 39, 54, 56, และ 50 ล้านบาท
ด้านศิษย์เก่า มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูป
ของการสนับสนุนอุปกรณ์ สนับสนุนเงินทุน ตลอดจนการลงนาม MOU โครงการความร่วมมือทางการวิจัยและ
วิชาการกับเอกชน ในปี 2555 - 2559 ได้รับเงินและสินทรัพย์จากการบริจาค จานวนเงินหรือมูลค่ารวมเท่ากับ
16.55, 2.17, 4.19, 11.73 และ 7.72 ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อ
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในปี 2556 - 2559
ทีมวิจัย Cluster มีจานวน 4, 5, 5 และ 5 ทีมวิจัย ตามลาดับ
จานวนโครงการ/กิจกรรมให้บริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน อยู่ระหว่าง 21 - 45 โครงการ/กิจกรรม ต่อปี
จานวนสถาบัน/องค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในระดับคณะฯ มี
จานวน 2, 0, 3 และ 2 สถาบัน/องค์กร ตามลาดับ
ผลงานวิจัยได้รับการจัดทะเบียนพันธุ์พืช/สัตว์ จานวน 12, 2, 0 และ 9 ผลงาน ตามลาดับ
โครงการวิจัยที่ทาร่วมกับชุมชน จานวน 8, 9, 8 และ 7 โครงการ ตามลาดับ
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ อยู่ในระดับ 4.6, 4.1, 4.2 และ 4.6 ตามลาดับ (จากคะแนนเต็ม 5)
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ส่วนที่ 2
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ส่วนที่ 2
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
2.1 วิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 11
คณะเกษตรศาสตร์ ได้ วิ เ คราะห์ แ ละทบทวนผลการด าเนิ น งานระหว่ า งปี 2555 - 2559 ของ
แผนพัฒ นาฯ ระยะที่ 11 (2555 - 2559) จากการติดตามผลการดาเนิ นงานตามตัว ชี้วั ดที่ ก าหนด ซึ่ง มี
รายละเอียดที่ได้เสนอไว้ในส่วนที่ 1 เพื่อนามาเป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 12 (2560 2564) รวมทั้ง ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ตามกรอบยุทธศาสตร์
อุดมศึกษาสาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้าและข้อเสนอแนะ (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทาภาพอนาคตและ
ยุ ท ธศาสตร์ อุ ด มศึ ก ษาสาขาเกษตร 10 ปี ข้ า งหน้ า , สถาบั น คลั ง สมองของชาติ ภายใต้ มู ล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม
ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา, สิ ง หาคม 2557) เพื่ อ ประกอบการจั ด ท า
แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 12 ซึง่ จัดทากรอบยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการปรับเปลี่ยน และพัฒนาอุดมศึกษาสาขา
เกษตรภายใต้ภาพอนาคตแต่ละภาพ ได้ใช้กรอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอุดมศึกษาสาขาเกษตร โดย
พิ จ ารณาทั้ ง ภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย จุ ด แข็ ง (Strengths) จุ ด อ่ อ น
(Weakness) โอกาส (Opportunities) และอุ ป สรรค (Threats) โดยแยกพิ จ ารณาตามภารกิ จ หลั ก ของ
สถาบั น อุดมศึ ก ษา ได้แก่ การเรี ย นการสอน (Teaching & Learning) การวิจัยและพั ฒ นา (Research &
Development) การเชื่อมโยงกับภายนอก (Engagement) และการบริหารจัดการ (Management) รวมทั้ง
การวิเคราะห์ TOWS Matrix เมื่อนาจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) และ
อุปสรรค (Threats) มาพิจารณา และกาหนดมาตรการหรือทางออก โดยการเชื่อมโยงทั้งสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกเข้าด้วยกันใน 2 มิติ จะพบว่า
- มาตรการเชิงรับหรือมาตรการในการส่งเสริม/สนับสนุนจุดแข็งที่มีอยู่ โดยนาโอกาสเป็นปัจจัย
ผลักดัน เพื่อสร้างความได้เปรียบและความเข้มแข็ง รายละเอียดปรากฏในตาราง SO Strategic
Option และ ST Strategic Option
- มาตรการเชิงรุก หรือมาตรการในการป้องกันจุดอ่อนที่มีอยู่และเลี่ยงอุปสรรค โดยนาโอกาสมา
เป็นเป้าหมาย เพื่อลดความสูญเสียและชะลอความล้มเหลว รายละเอียดปรากฏในตาราง WO
Strategic Option และ WT Strategic Option
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TOWS Matrix ตามกรอบยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้า

Strengths

(ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทาภาพอนาคตและยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสาขาเกษตร 10 ปี ข้างหน้า, สถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้
มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สิงหาคม 2557)

Opportunities (O)
Threats (T)
SO Strategic Option
ST Strategic Option
การเรียนการสอน
การเรียนการสอน
- พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย ตอบสนองความ
- พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่รอบรู้ และลึกในการผลิต
ต้องการที่หลากหลายของสังคม ทัง้ ในประเทศและ
เฉพาะพืชในพื้นที่ (ของท้องถิ่นตนเอง)
ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยแต่ละสถาบันฯ ต้อง
- สร้างหรือพัฒนาหลักสูตรทางการเกษตรที่รองรับ
วิเคราะห์จุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของตนเอง และดึง
Climate Change
บุคคลเป้าหมายเข้ามาเพิม่ พูนความรู้ อาจมีความ
- ปรับหลักสูตร ม.ต้น-ปลาย ให้นักเรียนได้เห็น
ร่วมมือระหว่างคณะวิชาสาขาเกษตรต่างมหาวิทยาลัย
คุณประโยชน์ และการนาไปใช้ของวิทยาศาสตร์
เช่น การโอนหน่วยกิจของวิชาในหลักสูตร
เกษตร
- นาผลการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน
- ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
- สร้างหรือพัฒนาหลักสูตรเฉพาะสาขา เช่น ด้านอาหาร
หลักสูตรร่วม หรือทาวิจัยร่วมกัน ปรับระยะเวลาให้
สุขภาพ เกษตรอินทรีย์ และพลังงานทดแทน
สั้นลง เท่าต่างชาติ
- ขยายการศึกษาในระดับ International และ
- เตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานความรู้ของ
Localization สู่กลุม่ ประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว พม่า
นักศึกษาก่อนเข้าเรียน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
การวิจัยและพัฒนา
และกัมพูชา)
- พัฒนาสมรรถนะ/คุณภาพผูส
้ อน ให้สามารถบูรณาการ - เผยแพร่และยกระดับความสาคัญของงานวิจัย
ได้หลายศาสตร์
การบริหารจัดการ
การวิจัยและพัฒนา
- พัฒนาเอกลักษณ์จากความเข้มแข็งทางวิชาการ และ
- สร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจย
ั (Excellence
ความเป็นไทย
Center) และผลักดันผลการวิจยั นาไปสูเ่ ชิงการค้า
- Collaboration กับมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลก
รวมทั้งสนองตอบต่อความต้องการของเกษตรกร
- ส่งเสริมบุคคลที่เป็นตัวอย่างในระดับประเทศ (Idol)
- สนับสนุนการทาวิจัยเชิงประยุกต์ที่สามารถนาไปใช้
ที่ทาเกษตรสาเร็จ
ประโยชน์ได้จริงและพัฒนาสินค้าให้มีคุณค่าสอดคล้อง - แต่ละสถาบันการศึกษา ควรหาจุดเด่น/จุดแข็งของ
กับความต้องการของผู้บริโภค เพิ่มมูลค่า เป็นแนวทาง
ตัวเอง ให้แตกต่างกันออกไป (ไม่ทาหลักสูตร
การผลิตบัณฑิตและการวิจัย
เหมือนกันทุดสถาบันฯ)
การบริหารจัดการ
- ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการให้มีความยืดหยุน
่
- พัฒนาตนเอง (สถาบันอุดมศึกษาด้านการเกษตร) ให้
- ทา Marketing Strategies โดยร่วมจัด Road
เป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านการเกษตรของอาเซียน
Show/ Direct Sale (Niche) เพือ่ เปลี่ยนทัศนคติ
หรือระดับโลก
บุคคลเป้าหมาย เพื่อพัฒนาทั้งปริมาณและคุณภาพ
- พัฒนาเครือข่ายสาขาวิชาย่อยร่วมกัน แลกเปลี่ยน
บุคลากรและทรัพยากร พัฒนาหลักสูตรร่วมกัน โดย
อาศัยกลไกของสภาคณบดีสาขาเกษตร เพื่อโอกาสใน
การรับนักศึกษาใน และต่างประเทศ
- ทา Marketing Strategies โดยร่วมจัด Road Show/
Direct Sale (Niche) เพื่อเปลี่ยนทัศนคติบุคคล
เป้าหมาย เพื่อพัฒนาทั้งปริมาณและคุณภาพ
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Weakness

Opportunities (O)
Threats (T)
WO Strategic Option
WT Strategic Option
การเรียนการสอน
การเรียนการสอน
- มีระบบกลไกในการเตรียมความพร้อมในการสอน ปรับ - คัดเลือกนักเรียนทีส
่ นใจเรียนทางด้านการเกษตรมา
หรือเสริมวิชาพื้นฐานความรู้ของนักศึกษาปีที่ 1 และ
เรียนเกษตร โดยหลักสูตรต้องเน้นการทางานได้จริง
พัฒนาเครื่องมือแบบเรียนให้เพิ่มพูนความรู้ของผู้เรียน - พัฒนาสถานีฝึกงาน รองรับการวิจยั เฉพาะทาง ให้
มากขึ้น
โอกาสการฝึกงานของนักศึกษาให้ทั่วถึงปฏิบัติอย่างรู้
- ปรับหลักสูตรให้เน้นการปฏิบัติ หรือลงไปดูในพื้นที่จริง
จริง ทาได้
ให้มากขึ้น
- มีการสอนเสริมให้นักศึกษาที่มีปญ
ั หาในการเรียน
- สร้างเส้นทางอาชีพในอนาคตที่ชัดเจน สาหรับบัณฑิต
- พัฒนาหลักสูตรให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้
ทางการเกษตร
จริง สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพได้เอง
- เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บัณฑิต (ภาคเอกชน) มีบทบาทในการ - เน้นวิชาการทีป
่ ฏิบัติและสร้างจุดเด่นต่างจากคู่แข่ง
การบริหารจัดการ
พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและพัฒนา
- สร้างยุทธศาสตร์/นโยบายให้เป็นวาระแห่งชาติใน
- นาวิชาการสร้างความเข้มแข็งสู่การผลิตจริง เพื่อเป็น
การสร้างคนภาคการเกษตร ตลอดเส้นทาง/ทุก
ต้นแบบการจัดการศึกษาและการวิจัย
ระดับ
- เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บัณฑิต (ภาคเอกชน) มีบทบาทเข้า
- มีการแนะแนบหรือ Career Path ของคนที่เรียน
ร่วมในการพัฒนาหรือตั้งโจทย์วิจัยร่วมกับ
เกษตรทั้งในระดับนักเรียน ม.ปลาย และนักศึกษาปี
สถาบันอุดมศึกษา
1-2
การบริหารจัดการ
- สร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติต่ออาชีพทาง
การเกษตรผ่านครูแนะแนว มีการทางานเชิงรุก
- จัดทาแผนพัฒนาประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนได้ทราบถึง
ร่วมกับโรงเรียน เช่น การให้ทุนการศึกษา
ผลดีของการเรียนเกษตร
- จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
- นาเสนอบุคคลต้นแบบที่ประสบความสาเร็จทาง
การเกษตร เพื่อจูงใจบุคคลเป้าหมายมาเรียนรูด้ ้าน
การเกษตร
- กาหนดทิศทางร่วมกันในการพัฒนาสาขาเกษตรอย่าง
เป็นรูปธรรมและยั่งยืน
- ใช้ Low-but suitable technology ในการ
พัฒนาการเกษตรและเป็นจุดขายสู่ประเทศที่กาลัง
พัฒนา เช่น CLM
- ปรับการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา
ให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับเวลาของผู้เรียน ให้สามารถ
จบได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร เช่น 2 ปี
สาหรับระดับปริญญาโท
- จัดทาแผนเพิม
่ ศักยภาพและทักษะบุคลากร

2.2 การศึกษาและวิเคราะห์กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
คณะฯ ได้ศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงจากนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้
- แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) : ปรับปรุงปี 2559
- กรอบยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้า
- แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
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ความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการทาแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
แผนพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะที่ 11 : ปรับปรุงปี 2559

กรอบยุทธศาสตร์อุดมศึกษา
สาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้า

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างมหาวิทยาลัยทีม่ ี
ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ 1 : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน (Environment and Energy
Innovation)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
เป็นผู้นาในการสร้าง จัดการ สร้างเสริม
สมรรถนะและแบ่งปันด้านองค์ความรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรมสีเขียวที่ยั่งยืน
ตัวชี้วดั เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
1. ความเป็นผู้นาอันดับ 1 ด้านสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานเมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษาใน
ประเทศ (โดยใช้ผลสารวจ)
2. Carbon footprint ลดลง 10% เทียบกับปี
59
3. สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนสูงสุดเมื่อ
เทียบกับสถาบันการศึกษาในประเทศ
กลยุทธ์หลัก
1. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
2. นาองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้าน
สิ่งแวดล้อมและพลังงานไปใช้ประโยชน์ในเชิง
ประจักษ์
3. สร้างวัฒนธรรม พัฒนาสมรรถนะ ด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนให้แก่
สังคมภายใน (นักศึกษาบุคลากร) และสังคม
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วดั กลยุทธ์หลัก
1.1 จานวนผลงานทางวิชาการ (Intellectual
Contributions) และการอ้างอิงในด้าน
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
2.1 จานวนผลงานทางวิชาการที่ถกู นาไปใช้
ประโยชน์
2.2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการนาผลงานทางวิชาการ
ไปใช้
2.3 จานวนธุรกิจบ่มเพาะที่เกิดจากนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัย และผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ธุรกิจบ่มเพาะนัน้
2.4 จานวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอกและภายใน

เป้าประสงค์
การจัดการกายภาพของมหาวิทยาลัยอย่าง
ยั่งยืน
กลยุทธ์หลัก
1. จัดทาแผนบริหารระบบกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นองค์
รวม (ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม ระบบขนส่ง
มวลชน การจราจร พื้นที่จอดรถและระบบ
สาธารณูปการ)
2. ใช้ระบบ GIS ในการบริหารจัดการระบบ
กายภาพ
3. นาพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนมาใช้ ลด
ร่องรอยคาร์บอน ลดการใช้โฟมและขยะที่เปน
พิษภายในมหาวิทยาลัย
4. สร้างจิตสานึกให้กับนักศึกษา บุคลากร และ
คณาจารย์ในเรื่องการคานึงถึงสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วดั
1. ปริมาณ Carbon footprint ของ
มหาวิทยาลัย
2. คุณภาพน้าาเสียทีบ่ าบัดแล้วก่อนปล่อย
ออกมาจากมหาวิทยาลัย
3. ดัชนีน้าอุปโภคที่ใช้ต่อประชากร
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อ
ระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัย
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แผนพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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2.5 จานวนโครงการความร่วมมือกับภาครัฐ
เอกชน และโครงการที่มหาวิทยาลัยมีสว่ นร่วม
ในการแก้ปัญหาหรือช่วยพัฒนาสังคม
3.1 นักศึกษาบุคลากร และสมาชิกของชุมชน
ภายนอก มีความเข้าใจในหลักการของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนและแสดงออกถึงเจตคติที่ดีใน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
3.2 โครงการและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาคณาจารย์ และบุคลากรในการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาต
และพลังงานอย่างมีจิตสานึก
3.3 ผลสัมฤทธิ์ในการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย โดยอาศัยดัชนี
ชี้วัดมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ (อาทิ
Ecological Footprint (ครอบคลุม Carbon
Footprint, Water Footprint, LEED, TREE)
หรือที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คิดขึ้นด้วยหลัก
วิชาการ)
ยุทธศาสตร์ 2 : นวัตกรรมด้านอาหาร สุขภาพ
และผู้สูงอายุ (Food, Health, and Aging
Innovation)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาที่เป็นที่ยอมรับด้าน
อาหารสุขภาพ ระบบการจัดการ และการดูแล
สังคมผู้สูงอายุเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
ตัวชี้วดั เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
1. ความเป็นผู้นาอันดับ 1 ด้านอาหาร สุขภาพ
ระบบการจัดการ และการดูแลสังคมผู้สูงอายุ
เมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษาในประเทศ (โดย
ใช้ผลสารวจ)
2. ร้อยละ 90 ของผลงานวิชาการด้านอาหาร
และสุขภาพ มีการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง
กลยุทธ์หลัก
1. สร้างนวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ
ด้านอาหาร สุขภาพและผู้สูงอายุที่สร้างรายได้
หรือมีผลกระทบต่อสังคม
2. เป็นผู้นาในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐภาคเอกชน กลุ่มอุตสาหกรรมเครือข่าย
(Clusters) และภาคสังคม ในการนานวัตกรรม
ไปขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านอาหาร สุขภาพ
และผู้สูงอายุ
3. เป็นผู้นาในการให้บริการข้อมูลและคลัง
ความรู้ด้านอาหาร สุขภาพ และผู้สูงอายุ
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ตัวชี้วดั กลยุทธ์หลัก
1.1 จานวนนวัตกรรมด้านอาหาร สุขภาพ และ
ผู้สูงอายุ
1.2 ปริมาณรายได้หรือผลกระทบต่อสังคมที่เกิด
จากนวัตกรรมด้านอาหาร สุขภาพและผูส้ ูงอายุ
1.3 จานวนผลงานทางวิชาการ (Intellectual
Contributions) และการอ้างอิง ในด้านอาหาร
สุขภาพและผู้สูงอายุ
1.4 จานวนธุรกิจบ่มเพาะที่เกิดจากนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัย และผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ธุรกิจบ่มเพาะนัน้
2.1 จานวนเงินสนับสนุนแหล่งทุนภายนอกจาก
โครงการบูรณาการความร่วมมือร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคสังคมที่ไป
ขับเคลื่อนการแก้ปญ
ั หาด้านอาหารสุขภาพและ
ผู้สูงอายุ และเสริมสร้างเศรษฐกิจ
2.2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิด
จากการบูรณาการการแก้ไขปัญหาด้านอาหาร
สุขภาพและผู้สูงอายุ
3.1 ฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล หรือชี้นาเชิงนโยบายสาธารณะ
ให้แก่สังคม
3.2จานวนผู้ใช้ฐานข้อมูลและคลังความรู้ด้าน
อาหารสุขภาพและผู้สูงอายุ
3.3 จานวนโครงการที่นาไปขับเคลื่อนการ
แก้ปัญหาด้านอาหาร สุขภาพ และผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : นวัตกรรมล้านนา (Lanna
Innovation)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
เป็นผู้นาในการพัฒนาองค์ความรู้ล้านนาและ
การสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างจิตวิญญาณประจา
ถิ่น
ตัวชี้วดั เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
1. ความเป็นผู้นาอันดับ 1 ด้านองค์ความรู้และ
การสร้างนวัตกรรมล้านนาเมื่อเทียบกับ
สถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติ (โดยใช้ผล
สารวจ)
2. ร้อยละ 50 ของผลงานวิชาการด้านล้านนา
สร้างสรรค์มีการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง
กลยุทธ์หลัก
1. รวบรวมคลังความรู้และพัฒนาการเผยแพร่
ข้อมูลด้านล้านนา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : นาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ล้านนาสู่สากล
เป้าประสงค์
ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนา
กลยุทธ์หลัก
1. จัดตั้งวิทยาลัยล้านนาศึกษาในลักษณะบูรณา
การ
2. สร้างช่องทางที่หลากหลายในการเผยแพร่
ข้อมูลล้านนาศึกษา
3. สร้างเครือข่ายกับผู้นาชุมชน/ปราชญ์ล้านนา
ศึกษา/องค์กรหน่วยงานภายนอก
4. แสวงหาผู้สืบทอด /ทายาทด้านล้านนา
ตัวชี้วดั
จานวนการอ้างอิงและการนาองค์ความรู้ด้าน
ล้านนาศึกษาของมหาวิทยาลัยไปใช้ โดยบุคคล
หรือองค์กรภายนอก
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพใน ประเด็นที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถใน
ระดับสากล
การแข่งขันด้านการเรียนการสอน
เป้าประสงค์
บัณฑิตมีคุณธรรมคุณภาพระดับสากล
กลยุทธ์หลัก
1. ปรับปรุงรูปแบบการเปิดหลักสูตรที่
หลากหลาย
2. จัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ (21st
Century Skills)
3. จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งในและ
นอกห้องเรียน
4. จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน
(WIL)
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัด
การศึกษา (Digital University)
6. สอดแทรกจริยธรรม คุณธรรม ความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการเรียนการสอน
7. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มุ่งสร้าง
จิตสานึกต่อสังคม จิตอาสา และสร้างระเบียบ
วินัย
8. บริหารจัดการหอพักนักศึกษาให้เป็นสถานที่
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตัวชี้วดั
1. จานวนบัณฑิตที่ได้รับการยกย่องระดับชาติ
และนานาชาติ
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

เป้าหมาย
เพิ่มจานวนผู้เรียน
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร
- ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเดิม
- สร้างและพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้
สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งไทยและนานาชาติ
โดยอาจเป็นหลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Joint
Venture)
- พัฒนาหลักสูตรที่มีความบูรณาการกับ
สาขาวิชาอื่น เช่น บริหารธุรกิจ,
นิติศาสตร์ และพัฒนาชุมชน
- มีระบบและกลไกในการเตรียมความ
พร้อมผู้เรียน เช่น โครงการเสริมความรู้
วิชาพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกเพื่อ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม
- เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีบทบาทใน
การพัฒนาหลักสูตรและมีส่วนร่วมใน
การเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน
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2. นาความรู้ด้านล้านนามาต่อยอดสร้าง
นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
ตัวชี้วดั กลยุทธ์หลัก
1.1 ฐานข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียวและเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล (CMU Lanna Single
Database)
1.2 จานวนผู้ที่ได้รับการเผยแพร่องค์ความรู้
ล้านนา
1.3 จานวนผู้เข้ารับการศึกษาหรือผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับล้านนา
2.1 จานวนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
มูลค่าเพิ่มจากองค์ความรู้ด้านล้านนา
2.2 ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกิด
จากการนานวัตกรรมจากองค์ความรู้ด้านล้านนา
ไปใช้ประโยชน์
ยุทธศาสตร์ 4 : ผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณธรรม
คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก
(Global citizen skills)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
EDSO บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มี Global
citizen skills
ตัวชี้วดั เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
1. ผลการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ จิตอาสา
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบจากผู้ใช้บัณฑิตอยู่ใน
ระดับดีมาก
2. ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต/รายได้ในระยะ
5 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษา
กลยุทธ์หลัก
1. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
เพิ่มประสบการณ์ในการทางานจริง
(WIL/Entrepreneurship)
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ
3. พัฒนานักศึกษาที่ดีในสังคมและมีจิตอาสา
ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
4. ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ
ตัวชี้วดั กลยุทธ์หลัก
1.1 สัมฤทธิผลของนักศึกษาในด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ
1.2 สัมฤทธิผลของนักศึกษาในด้านความ
คล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digitalliteracy)
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3. ร้อยละการมีงานทาของบัณฑิตในปีแรก
4. จานวนรายได้ที่บัณฑิตได้รับ

- พัฒนาห้องปฏิบัตกิ ารและสถานี
ฝึกงาน รองรับการวิจัยเฉพาะทาง ให้
โอกาสการฝึกงานของนักศึกษาให้ทวั่ ถึง
ปฏิบัติอย่างรู้จริง ทาได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ผลิตงานวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการ
สอนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคงของท้องถิ่น ประเทศและสากล
เป้าประสงค์
วิจัยที่เป็นเลิศ
กลยุทธ์หลัก
1. เพิ่มทุนวิจัยทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
2. ปฏิรูปการบริหารจัดการงานวิจยั โดยรวม
3. ทาวิจยั ร่วมกับนักวิจัยที่มีชอื่ เสียงจาก
ต่างประเทศและสร้าง International
Research Collaboration
4. จัดตั้งศูนย์อานวยความสะดวก Talent
Mobility (Talent Mobility Clearing
House)
5. ให้นักวิจยั ที่เกษียณทางานในมหาวิทยาลัย
และสร้างนักวิจยั รุ่นใหม่
6. จัดตั้ง spin-off company
7. สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการพันธ
กิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับสังคม
8. วิจัยตามปัญหาและโจทย์ของชุมชน

ประเด็นที่ 2 สร้างความเข้มแข็งการ
วิจัย

1.3 สัมฤทธิผลของการเพิ่มประสบการณ์ในการ
ทางานจริง (WIL)
2.1 จานวนหลักสูตร/ฝึกอบรมที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประเทศ
2.2 จานวนหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานที่เป็นที่
ยอมรับ
2.3 จานวนหลักสูตรที่มี
Entrepreneurship/Startup
3.1 สัมฤทธิผลของนักศึกษามีจิตสานึกจิตอาสา
ซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ
4.1 ร้อยละสัดส่วนนักศึกษาที่จบแล้วทางานใน
บริษัท/องค์กรต่างประเทศและองค์กรนานาชาติ
ต่อนักศึกษาทั้งหมด
4.2 ร้อยละของกระบวนวิชาในระดับปริญญาตรี
มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (50%)
4.3 ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามี
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร
(80%)
4.4 จานวนนักศึกษานานาชาติ
- ป.ตรี
- บัณฑิตศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : งานวิจัยที่เป็นเลิศ

เป้าหมาย
เพิ่มจานวน คุณภาพ และคุณค่า
ผลงานวิจัย
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มจานวน
ผลงานวิจัย
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
วิจัยกับหน่วยงานภายนอก ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
- สร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจยั
ทางการเกษตร (Excellent Research
Center and Special Research Unit)
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างคุณค่าของ
งานวิจัย (Research Value for
Many)
- สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เช่น ศูนย์
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ผลงานวิจัยที่เป็นเลิศและมีการนาไปใช้จริงใน
การตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วดั เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
1. จานวนผลงานวิจัยที่มกี ารนาไปใช้จริงและ
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
2. จานวนสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับ World
QS ranking ที่เป็นอันดับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี
2559 (4 สาขาวิชา)
3. จานวนสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับ World
QS ranking
กลยุทธ์หลัก
1. ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการผลิตผลงาน
วิชาการทั้งที่ยกอันดับของมหาวิทยาลัย (World
Ranking) หรือมีการนาไปใช้จริงและตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ
2. ปฏิรูปโครงสร้างระบบบริหารงานวิจยั และ
ศูนย์ความเป็นเลิศ (CoE) เพือ่ รองรับ

แผนพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะที่ 11 : ปรับปรุงปี 2559

กรอบยุทธศาสตร์อุดมศึกษา
สาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้า

ตัวชี้วดั
1. จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่
1.1 จานวนบทความวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
1.2 จานวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต่อ
จานวนอาจารย์ (Paper per Faculty)
2. จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
2.1 จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง
(Citation) ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
2.2 จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
ต่อจานวนบทความ (Citation per Paper)
3. จานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
สังคม
3.1 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม
3.2 การใช้ประโยชน์ในเชิงชุมชนและสังคม
4. ผลงานวิจัยที่เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
5. จานวนสาขาที่ได้รับการจัดอันดับ QS
World University Ranking by Subject
6. จานวนพื้นที่ชุมชนทีได้รับการแก้ไขและ
พัฒนา (Area Based)
7. จานวนประเด็นที่ได้รับการแก้ไขและพัฒนา
ให้กับชุมชนและสังคม (Topic Based)

เรียนรู้
- วางระบบและกลไกในการสร้างและ
พัฒนาโจทย์การวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริการวิชาการบนฐาน
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
เป้าประสงค์
บริการวิชาการทีเกิดประโยชน์แก่สังคม
กลยุทธ์หลัก
1. ใช้ศักยภาพและองค์ความรู้ทางวิชาการ/
วิชาชีพเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
อย่างครบวงจร
2. ทางานบริการวิชาการแบบบูรณาการข้าม
ส่วนงาน
ตัวชี้วดั

แผนพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)

ยุทธศาสตร์การวิจยั การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ของประเทศตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย
3. สร้างความร่วมมือในการบูรณาการการทา
วิจัยนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคสังคม
ตัวชี้วดั กลยุทธ์หลัก
1.1 จานวนผลงานวิชาการที่ถกู อ้างอิง
(Citation)
1.2 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559
1.3 จานวนผลงานวิชาการ (Intellectual
Contributions) ที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคม
- จานวนโครงการวิจัยที่ตอบสนองต่อโจทย์
ประเทศ
1.4 อาจารย์/นักวิจัยที่มีผลงานทางวิชาการต่อ
อาจารย์/นักวิจัยทั้งหมดเพิ่มขึ้น
2.1 สัมฤทธิผลของการปฏิรูปโครงสร้างระบบ
บริหารงานวิจยั และศูนย์ความเป็นเลิศ (CoE)
- ความพึงพอใจของนักวิจยั และอาจารย์ต่อการ
จัดการงานวิจัย
2.2 ความพึงพอใจในการรับบริการ
(Satisfaction survey จากผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอก)
2.3 ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการจัดตั้งศูนย์
เครื่องมือ และหน่วยจัดการความรู้ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา และการถ่ายทอดผลงานวิจยั
3.1 จานวนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐภาคเอกชนและภาคสังคม
3.2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิด
จากการทาวิจัย นวัตกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคสังคม
ประเด็นที่ 3 ยกระดับงานการบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริการวิชาการที่เกิด
วิชาการสูส่ ังคม
ประโยชน์แก่สงั คม
เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
เพิ่มจานวน คุณภาพ และคุณค่าการ
การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่
บริการวิชาการ
ชุมชนและสังคม
กลยุทธ์
ตัวชี้วดั เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มจานวน คุณภาพ 1. ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการวิชาการ
การบริการวิชาการ
(90%) (ระดับความสาเร็จการแก้ปัญหาฝุ่นควัน
- จัดตั้งหน่วยงานหรือศูนย์ฝกึ อบรมด้าน ในพื้นที่ภาคเหนือ (ฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือ ไม่
การเกษตรในแต่ละพื้นที่
เกินค่ามาตรฐานภายในปี พ.ศ. 2563)
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
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แผนพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะที่ 11 : ปรับปรุงปี 2559
จานวนผลงานการบูรณาการการเรียนการ
สอนและ/หรือวิจัย ให้บริการวิชาการ (และ
บริการสุขภาพ) ทีเ่ กิดประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิ่น และสังคม

กรอบยุทธศาสตร์อุดมศึกษา
สาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้า

แผนพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)

บริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างคุณค่าของงาน
บริการวิชาการ
- สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เช่น ศูนย์
เรียนรู้
- วางระบบและกลไกในการสร้างและ
พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและ
กิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่
สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐ
เอกชน และชุมชนท้องถิ่น รวมทั้ง
เกษตรกร

2. ระดับผลกระทบต่อสังคม และเศรษฐกิจจาก
การบริการวิชาการ
กลยุทธ์หลัก
1. ผลักดันให้มีการนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
ในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้านอาหาร
สุขภาพและผู้สูงอายุและด้านการสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมล้านนา และด้านอื่น ๆ ไปใช้
ประโยชน์ในเชิงประจักษ์บนพื้นฐานของความ
ต้องการและการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง
2. สร้างเครือข่ายเชิงบูรณาการทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยในเชิงรุก ที่ตอบโจทย์
ประเทศมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา การใช้ที่ดินที่ไม่
เหมาะสม ป่าไม้ แหล่งน้า และหมอกควัน
ตัวชี้วดั กลยุทธ์หลัก
1.1 จานวนผลงานที่ถูกนาองค์ความรูแ้ ละ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
1.2 จานวนผู้รับบริการที่นาองค์ความรูแ้ ละ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
2.1 ระดับความสาเร็จของการแก้ไขปัญหาจาก
การบูรณาการความร่วมมือของเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : แสวงหารายได้เพื่อความ
ยั่งยืน
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ตัวชี้วดั เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
1. ร้อยละของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไม่ต่ากว่า
รายได้รวมเมื่อเทียบกับรายได้ปี พ.ศ. 2559
(35%)
กลยุทธ์หลัก
1. เพิ่มรายได้จากการวิจัยบริการวิชาการและ
การเรียนการสอน
2. แปลงสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เป็น
รายได้
3. เพิ่มรายได้จากรูปแบบการลงทุนและระดม
ทุนใหม่
ตัวชี้วดั กลยุทธ์หลัก
1.1 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการวิจยั บริการ
วิชาการและการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
2.1 รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการแปลงสินทรัพย์
- รายได้จากการบริหารสังหาริมทรัพย์
- รายได้จากการบริหารอสังหาริมทรัพย์
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แผนพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะที่ 11 : ปรับปรุงปี 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์หลัก
1. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนแก่ส่วนงานที่
ผ่านการประเมิน EdPEx200
2. ทบทวนและปรับปรงกฎระเบียบที่มอี ยู่ให้
เกิดความคล่องตัวเน้นเป้าหมายและผลลัพธ์
3. ทบทวนโครงสร้างองค์กรให้กระชับเหมาะกับ
บริบทของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
4. ปรับปรุงกระบวนการทางานให้เกิดความ
คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
5. สร้างระบบพัฒนาบุคลากรที่เน้น
ประสิทธิภาพ ผลงาน และมีน้าใจเพือ่ ส่วนรวม
รวมถึงการสร้างแรงจูงใจและเงินรางวัล
6. มีระบบเงินเดือนและโครงสร้างค่าตอบแทน
ตามผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม
7. มีหน่วยงานมืออาชีพในการหารายได้และ
บริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
8. สร้างระบบการสื่อสารให้ทวั่ ถึงต่อประชาคม
ในมหาวิทยาลัยในเรื่องสาคัญต่าง ๆ
9. ใช้ BI เพื่อการบริหารและตัดสินใจ
ตัวชี้วดั
1. จานวนนวัตกรรมทางการบริหาร
2. ระบบการบริหารบุคคลแบบมุ่งผลลัพธ์ที่
ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย
3. ระดับความผูกพันของบุคลากร
4. ดัชนีความสุขของบุคลากร
5. ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศ
(CMU-MIS และ BI)
5.1 ระดับความสาเร็จของการบูรณาการ
การบริหารจัดการข้อมูลระบบ CMU-MIS กับ
กระบวนการทางานประจา
5.2 ระดับความสาเร็จของการบริหารระบบ
ฐานข้อมูลในระบบ CMU-MIS
5.3 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
(Business Intelligence: BI)

กรอบยุทธศาสตร์อุดมศึกษา
สาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้า

ประเด็นที่ 4 พัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กร
เป้าหมาย
เพิ่มประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของ
องค์กร
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 การปรับโครงสร้างการ
บริหารขององค์กรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
- กาหนดเป้าหมายและทิศทางในการ
ผลิตบัณฑิต การวิจยั และการบริการ
วิชาการให้ชัดเจน
- บูรณาการหน่วยงานภายในคณะในรูป
ของ Cluster Department /School
- ปรับโครงสร้างองค์กรระดับคณะให้มี
ความเข้มแข็งขึ้น
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดหาแหล่งทุน
- จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อ
ประเมินความเสี่ยงและกาหนดทิศ
ทางการใช้จ่ายงบประมาณที่รัดกุม
- พัฒนากลไกรองรับการบริหารจัดการ
ทางการเงินที่โปร่งใส และมี
ธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 3 การนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้การบริหารจัดการ
- พัฒนาระบบสนับสนุนด้วยเทคโนโลยี
เช่น E-office และ E-faculty
กลยุทธ์ที่ 4 การจัดหาและพัฒนาขีด
ความสามารถและสมรรถนะของ
บุคลากร
- แผนพัฒนาอาจารย์
- แผนพัฒนานักวิจัย
- แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
- พัฒนาปรับปรุงระบบการคัดเลือกสรร
หาบุคลากรทั้งระดับบริหารและปฏิบัติ
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แผนพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
3.1 รายได้จากรูปแบบการลงทุนและระดมทุน
ใหม่เพิ่มขึ้น
- เงินบริจาครวมจากศิษย์เก่า
- เงินบริจาครวมจากมูลนิธิพัฒนาฯ มช.
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
มีการบริหารงานและทรัพยากรร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วดั เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
1. ร้อยละของการบรรลุผลสาเร็จของ
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะที่ 12 (90 %)
กลยุทธ์หลัก
1. ปฏิรูปโครงสร้างระบบบริหารจัดการและ
บทบาทหน้าทีข่ องส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ให้มีการบูรณาการรองรับยุทธศาสตร์เชิงรุกและ
ตามพันธกิจ
2. ปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนา
บุคลากร (Human Capital)
3. ปฏิรูประบบประชาสัมพันธ์ CMU Branding
4. ปรับระบบการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยกับ
บุคลากร และนักศึกษาผ่านระบบดิจิทัล และ
ออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ
5. เปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบนิเวศน์ของ
มหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อพันธกิจและยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
6. Digital University
ตัวชี้วดั กลยุทธ์หลัก
1.1 สัมฤทธิผลของการปฏิรูปโครงสร้างระบบ
บริหารจัดการและบทบาทหน้าที่ของส่วนงาน
ภายในมหาวิทยาลัยให้มีการบูรณาการรองรับ
ยุทธศาสตร์เชิงรุกและตามพันธกิจ (ทุกส่วนงาน
ใช้ EdPEx เป็นแนวทางในการพัฒนา)
1.2 ความพึงพอใจในการรับบริการ
(Satisfaction survey จากผู้รับบริการ
บุคลากรและนักศึกษา)
2.1 สัมฤทธิผลของการปฏิรูประบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HRS, HRM และ HRD)
- จานวนบุคลากรที่มีความสามารถเพียงพอที่
รองรับยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะที่ 11 : ปรับปรุงปี 2559

กรอบยุทธศาสตร์อุดมศึกษา
สาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้า

6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเงินรายได้มหาวิทยาลัย
(ไม่รวมเงินบารุงโรงพยาบาลมหาราชฯ)

แผนพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
2.2 ความผูกพันในการทางาน (Work Force
Engagement)
3.1 สัมฤทธิผลของ CMU Branding
4.1 ระดับความรับรู้ของบุคลากรและนักศึกษา
ในเรื่องที่สาคัญ
5.1 สัมฤทธิผลของการพัฒนาระบบนิเวศน์ของ
มหาวิทยาลัย
6.1 สัมฤทธิผลของ Digital University
6.2 จานวนและคุณภาพของสื่อและระบบการ
เรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Digital Learning)
- ระดับการเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย

2.3 การระดมความคิดเห็น
การประชุม สัมมนา ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ทรงคุณวุฒิ
1) โครงการสั ม มนาผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2559 เรื่ อ ง การจั ด ท า
แผนพัฒนา การศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เมื่อวันที่ 11
- 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงป่า
เกี๊ยะ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
จัดทาแผนนาร่องในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ในอีก 5 ปีข้างหน้า พร้อมทั้งมีกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่คมชัดต่อการพัฒนาคณะฯ ไปในทิศทางที่ถูกต้องและมุ่งสู่ผลสาเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ได้กาหนดไว้
รวมถึงมีกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาฯ ที่ให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนงาน
- บรรยายหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)”
โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหาร
การเงินและทรัพย์สิน
- บรรยายหัวข้อ “แนวทางการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ โดยใช้ EdPEx” โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
2) โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี 2559 เรื่อง “การจัดทาแผนพัฒ นา
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” เมื่อวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์
ประชุ ม นานาชาติ โรงแรมดิ เ อ็ ม เพรส จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ จั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมุ่งเน้นในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ Environment and Energy (ยุทธศาสตร์เชิงรุก)
- ยุทธศาสตร์ Food and Health (ยุทธศาสตร์เชิงรุก)
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- ยุทธศาสตร์ Crenovation Lanna (ยุทธศาสตร์เชิงรุก)
- ยุทธศาสตร์บริหารจัดการเชิงบูรณาการ (ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจ)
3) การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมสุ ขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มีการพิจารณารับรองตั วชี้วัดและเป้าหมายตัวชี้วัด ตาม
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 12 เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ปี 2560 - 2564 และแผนปฏิบัติการ ปี
2560

Strengths

2.4 SWOT Analysis และ TOWS Matrix
คณะเกษตรศาสตร์ ได้ศึกษาข้ อมูล ที่เ กี่ยวข้ อ งนามาจัด ทา SWOT Analysis และ TOWS Matrix
นาเสนอในที่สัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจาปี 2559 เรื่อง การจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เมื่อวันที่ 11 - 13
กุมภาพันธ์ 2559 โดยสรุปได้ดงั นี้
TOWS Matrix ตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
Opportunities (O)
SO Strategic Option

Threats (T)
ST Strategic Option

1. ด้านการจัดการศึกษา
SO11 มีการเปิดกระบวนวิชาใหม่เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของนักศึกษาที่มีจานวนเพิ่มขึ้น
SO12 เพิ่มจานวนอาจารย์ต่างชาติให้มากขึ้น
SO13 การรับนักศึกษาให้มีความสอดคล้องกับงานวิจัย
SO14 สร้างโครงการเชิญผู้มีประสบการณ์ทั้งใน/นอก
ประเทศมาร่วมให้ความรู้ในการเรียนการสอน
SO15 สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งกับสถาบันต่างประเทศ
SO16 ส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน/การทาวิจยั กับสถาบัน
เครือข่าย
2. ด้านการวิจยั
SO21 คณาจารย์มีความเชีย่ วชาญเฉพาะทาง ทาให้มีแหล่ง
สนับสนุนทุนวิจัย
SO22 สนับสนุนให้ผู้มีประสบการณ์ทั้งใน/นอกประเทศ
มาร่วมงานวิจยั และการเรียนการสอน รวมทั้งขยาย
เครือข่ายวิจยั และจัดทาโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดและชาติ ให้มากขึ้น
SO23 ส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ มีความเป็นผู้นาทาง
วิชาการด้าน “ระบบเกษตร” อย่างเป็นรูปธรรม
SO24 สร้างทีมงานวิจัย และกิจกรรมแลกเปลีย่ นความคิดใน
ด้านงานวิจยั เชิงระบบเพื่อขอทุนวิจัย
SO25 ขยายเครือข่ายวิจัยและแสวงหาแหล่งทุน
SO26 มีกระบวนการพัฒนานักวิจยั รุ่นใหม่โดยใช้ระบบ
mentor

1. ด้านการจัดการศึกษา
ST11 มีการปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาการเรียนการสอนให้
มีความทันสมัย น่าสนใจรองรับการเปิดประชาคม
อาเซียน
ST12 หาแนวทางจัดการทรัพยากรร่วมกับหลักสูตรอื่น
ST13 บุคคลทางานด้านการเกษตร/พื้นที่เพาะปลูก
น้อยลงจาเป็นต้องใช้เทคโนโลยี วิชาการ และการ
จัดการ
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2. ด้านงานวิจัย
ST21 สร้างอัตลักษณ์งานวิจัยในภาควิชา
ST22 มีแผนการจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มี
ทรัพยากรบุคคลลดลงและข้อจากัดด้าน
งบประมาณ
ST23 มีส่วนร่วมในเครือข่ายงานวิจัยต่าง ๆ เพือ่ หาโอกาส
ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย
ST24 ทางานวิจยั ร่วมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อเพิ่มการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ

Strengths
Weakness

Opportunities (O)
SO Strategic Option

Threats (T)
ST Strategic Option

3. ด้านการบริการวิชาการ
SO31 ฝึกอบรมและให้ความรู้กับหน่วยงานภายนอกและผู้ที่
สนใจตามสถานการณ์และความนิยมในปัจจุบัน และ
สอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดและ
ประเทศ
SO32 การเชื่อมโยงงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษากับ
การบริการวิชาการของศูนย์
SO33 ทาระบบสื่อสาร “การตลาด”
SO34 พัฒนาสถานีวจิ ัยให้เป็นศูนย์การเรียนรูข้ องนักศึกษา/
กลุ่มสถาบันเกษตรกร/หน่วยงานราชการ

3. ด้านการบริการวิชาการ
ST31 สร้างนวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น

Opportunities (O)
WO Strategic Option

Threats (T)
WT Strategic Option

1. ด้านการจัดการศึกษา
WO11 ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลในเชิงบวก
WO12 มีระบบติดตามความก้าวหน้าการศึกษาและงานวิจยั
WO13 สร้างหลักสูตรการศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับ
งานวิจัย
WO14 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกให้มากขึ้น โดยให้มี
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
WO15 พัฒนาความเป็นสากล/ภาษาของนักศึกษา/บุคลากร
โดยอาศัยเครือข่ายและการเปิด AEC เพื่อการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร
2. ด้านการวิจยั
WO21 ติดตามการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนต่าง ๆ
WO22 รวมกลุ่มคณาจารย์เพือ่ เสนอขอรับทุนวิจัยร่วมกัน
WO23 สร้างทีมงานวิจัย และกิจกรรมแลกเปลีย่ นความคิดใน
ด้านงานวิจยั เชิงระบบเพื่อขอทุนวิจัย และมี
กระบวนการพัฒนานักวิจยั รุ่นใหม่โดยใช้ระบบ
Mentor โดยขอความร่วมมือจากอาจารย์ที่เกษียณ
แล้ว
WO24 พัฒนาโครงการเพื่อสนับสนุนให้นักวิจยั ทางานร่วมกับ
เครือข่ายวิจยั ระดับนานาชาติ
WO25 สื่อสาร การตลาด ฝึกอบรม ผลงานวิจยั เชิงรุกมากขึ้น
WO26 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัยเข้าร่วมในเครือข่าย
วิชาการระดับชาติและนานาชาติเพื่อหาทุนสนับสนุน
งานวิจัยและผลิตผลงานตีพิมพ์

1. ด้านการจัดการศึกษา
WT11 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย/สอดคล้องกับปัจจุบัน
ยิ่งขึ้น โดยเพิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก
ช่วยปรับปรุงหลักสูตร
WT12 แสวงหาทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาคนไทยและ
นักศึกษาต่างชาติ
WT13 เตรียมองค์กรและกระบวนการทางานเพื่อรองรับ
การทางานกับต่างประเทศ
WT14 ความแตกต่างและคุณภาพของบัณฑิต มุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตสู่สากล (เงินเดือนสูง)
2. ด้านงานวิจัย
WT21 กาหนดการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารให้เป็น
ภาระงานของนักวิจยั โดยให้มีการสนับสนุนจาก
นักวิจยั /อาจารย์อาวุโส
WT22 ทางานวิจยั ร่วมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อเพิ่มการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ
WT23 สร้างโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ ปรับ
ให้ไปในทางเดียวกัน และสอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ของส่วนงาน และสร้างกลุ่มวิจัยเพื่อ
พัฒนาโครงการวิจยั
WT24 ผลักดันการปรับเปลี่ยนตาแหน่งนักวิชาการเกษตร
ของศูนย์วิจยั ให้เป็นตาแหน่งนักวิจยั
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Weakness

Opportunities (O)
WO Strategic Option

Threats (T)
WT Strategic Option

3. ด้านการบริการวิชาการ
WO31 สร้างโครงการพัฒนาสื่อสารการตลาด
WO32 มีระบบ E-learning เพื่อสนับสนุนการให้บริการ
วิชาการ
WO33 พัฒนาระบบสนับสนุนและวางแผนการให้บริการ
วิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
WO34 มีการประเมินผลการบริการวิชาการอย่างสมบูรณ์และ
เป็นระบบ

3. ด้านการบริการวิชาการ
WT31 มีคณะทางานในการพัฒนาระบบสนับสนุนและวาง
แผนการให้บริการวิชาการ
WT32 มีแผนการจัดการให้สอดคล้องกับจานวนบุคลากรที่
ลดลงและข้อจากัดด้านงบประมาณ

2.5 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
2.5.1 กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
กระบวนการจัดทากลยุทธ์ของคณะเกษตรศาสตร์ ดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารคณะ ซึ่งมี
คณบดีเป็นประธาน ร่วมกับรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าศูนย์ จัดประชุมระดมสมอง ข้อมูลที่ใช้ใน
การพิจารณาจัดทาแผนกลยุทธ์ ได้แก่ นโยบายของมหาวิทยาลัย คารับรองของคณบดี วิสัยทัศน์และสมรรถนะ
หลักของคณะฯ ความต้องการของนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า ผลการดาเนินงานในปีที่ผ่าน
มา กฎระเบียบต่าง ๆ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและสถานการณ์ของคณะฯ ในด้านทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้
ทราบถึงโอกาส และความได้เปรียบ และนามาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และอุปสรรคโดยใช้ SWOT Analysis
และ TOWS Matrix มีการกาหนดบริบทเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ ความท้าทาย/ความได้เปรียบ/โอกาสเชิงกลยุทธ์
จากนั้นมีการประชุมระดมสมองในการสร้างกลยุทธ์หลัก กาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามกลยุทธ์หลัก
กาหนดผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกรอบเวลาในการดาเนินการ โดยวางแผนกลยุทธ์ระยะยาว 5 ปี
มีการจัดประชุมเพื่อทาประชาพิจารณ์ แผนกลยุทธ์ เพื่อให้บุคลากรทุกกลุ่มมีส่วนร่วม และรับทราบ จากนั้น
นาเสนอต่อคณะกรรมการอานวยการประจาคณะฯ เพื่อรับทราบและให้ข้อคิดเห็น ก่อนมีการเผยแพร่แผนกล
ยุ ท ธ์ เ พื่ อ แปลงไปสู่ แ ผนการปฏิบั ติ ง านประจ าปี ต่ อ ไป มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ประเมิ น ผล และทบทวนผลการ
ดาเนินงานทุก 6 เพื่อใช้ในปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในปีต่อไป ตามวงจร PDCA
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2.5.2 การวิเคราะห์และการกาหนดกลยุทธ์
คณะฯ มีวิธีการรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์เช่นการใช้เอกสารแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รายงานการประชุมของหน่วยงานในคณะฯ การใช้แบบสอบถาม การพบปะพูดคุย
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้หลักสถิติ การวิจัย
สถาบัน และ SWOT/TOWS Matrix เพื่อให้ทราบถึงความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และนามากาหนด
กลยุทธ์หลัก/โอกาสเชิงกลยุทธ์ของคณะฯ มีการทบทวนการวิเคราะห์และการวางแผนกลยุทธ์ผ่านการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ และการประชุมพบปะบุคลากรประจาปี
2.5.3 การจัดทาแผนปฏิบัติการและนาไปสู่การปฏิบัติ
การจัดการทาแผนปฏิบัติการ คณะฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ร่วมกับหัวหน้างานทุก
ส่วนงานในการแปลงแผนกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจาปี โดย
ระบุจานวนโครงการกิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในแต่ละข้อ มีการกาหนดตัวชี้วัด
ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ จากนั้นนาเสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาเพื่อให้ค วามเห็นชอบ ก่อน
นาไปจัดทาแผนงบประมาณต่อไป คณะฯ มีการประเมินผลกิจกรรม และปรับปรุงแผนทุกปี
การนาแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ คณะฯ มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่ส่วนงานต่าง ๆ ใน
คณะฯ ผ่านทางผู้รับผิดชอบ ได้แก่ รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างานที่รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ เพื่อ
ถ่ายทอดแผนนาสู่การปฏิบัติของบุคลากรในแต่ละส่วนงาน มีการประชุมติดตามทุกไตรมาสว่ามีการปฏิบัติได้
ตามแผนครบถ้วนตามตัวชี้วัดหรือไม่ รวมถึงมีการประเมินผล ทบทวนแผนและกิจกรรมต่าง ๆ ทุกปี ตลอดจน
มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปยังผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และคู่ความร่วมมือกลุ่มต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์
การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ คณะฯ มีการติดตามสถานการณ์โลกทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร
ตลอดจนมี ก ารติด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิน การภายในทุ ก ไตรมาส เพื่ อ น ามาทบทวนปรับ เปลี่ ยน
แผนปฏิบัติการ และนาเสนอแผนการปฏิบัติการที่ มีการปรับเปลี่ยนต่อที่ประชุมกรรมการบริหารประจาคณะฯ
ซึ่งมีการประชุมเป็นประจาทุกเดือน และสื่อสารไปยังผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
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ส่วนที่ 3
แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ส่วนที่ 3
แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
3.1 วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์ Go for Smart Agriculture
พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ เป็น Global Citizen จัดการเรียนการสอนเกษตรทันสมัย รู้
รอบ และรู้ทันเศรษฐกิจ
2) งานวิจัยที่เป็นเลิศ ระบบเกษตรปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อ
ความยั่งยืน
3) บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม ให้บริการวิชาการรับใช้ชุมชน และบริการวิชาการสร้าง
รายได้ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และการสร้างโอกาส ความเท่าเทียมของสังคม
4) แสวงหารายได้ เ พื่ อ ความยั่ ง ยื น สร้ า งรายได้ จ ากองค์ ค วามรู้ แ ละสิ น ทรัพ ย์ ที่ มี อ ยู่ ข องคณะ
เกษตรศาสตร์
5) บริหารจัดการเชิงบูรณาการ นาระบบสารสนเทศ แนวทาง EdPEx มาใช้ในการบริหารงาน
วัต ถุประสงค์ เพื่อพัฒ นาเป็ น สถาบันวิท ยาศาสตร์ เกษตรชั้น นาระดั บโลก และแก้ไขปัญหาด้ า น
การเกษตรตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร เพิ่มผลผลิตด้านเกษตรและยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชากรทั้งในภาคเหนือและประเทศโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร
3.2 วัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร “เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม”
ค่านิยมองค์กร “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ รับผิดชอบต่อสังคม”
3.3 สมรรถนะหลักของคณะเกษตรศาสตร์
1) มีความโดดเด่นและชานาญการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เกษตร
2) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูง
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3.4 Road Map
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3.5 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล
และเพื่อพัฒนาชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการวิชาการและรับใช้สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีศักยภาพในการทางานทั้งในและ
ต่างประเทศ
กลยุทธ์หลัก
1.1 แสวงหาผู้เรียนที่มีคุณภาพ
1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาที่เป็นสากลและมีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และ
ผู้ใช้บัณฑิต (Smart Agriculture, food and health)
1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global citizen)
ตัวชี้วัดหลัก
1.1.1 ความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย คะแนนสอบภาษาอั ง กฤษ CMU - ePro ของนั ก ศึ ก ษาคณะ
เกษตรศาสตร์ และของทั้งมหาวิทยาลัย
1.1.2 ค่าเฉลี่ย GPA ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ที่เรียนตามแผนการศึกษา (โดยไม่มีการ
drop W)
1.2.1 จานวนหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่/หลักสูตรนานาชาติ
1.2.2 จานวนกระบวนวิชาปรับปรุง/กระบวนวิชาใหม่ (Smart Agriculture)
1.2.3 จานวนกระบวนวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ
1.2.4 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของผู้เรียน
1.2.5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
1.3.1 จานวนรางวัลคุณภาพนักศึกษา
1.3.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่ได้งานทาในต่างประเทศ/องค์กรนานาชาติ/
ธุรกิจข้ามชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล และ
เพื่อพัฒนาชุมชน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
2.1 เพื่อผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและใช้ทางอุตสาหกรรม/ธุรกิจ
การเกษตร
2.2 เพื่อผลิตผลงานวิชาการคุณภาพระดับสากล
กลยุทธ์หลัก
2.1 พัฒนาโครงการวิจัยร่วมขนาดใหญ่ (Mega Project) (Smart Agriculture, food and health)
2.2 สร้าง/พัฒนาโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
2.3 เพิ่มทุนวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก
2.4 พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
2.5 สนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมในการทาวิจัย
2.6 เพิ่มผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus
ตัวชี้วัดหลัก
2.1.1 จานวนโครงการ/นวัตกรรมและผลงานเชิงประจักษ์เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
2.2.1 จานวนโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
2.3.1 สัดส่วนงบประมาณต่อนักวิจัย
2.4.1 ความพึงพอใจของชุมชน
2.4.2 จานวนโครงการพัฒนาชุมชน
2.5.1 จานวนนักศึกษามีชื่อร่วมในโครงการวิจัย
2.6.1 จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopusต่อจานวนอาจารย์ (ปีปฏิทิน)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการวิชาการและรับใช้สังคม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
3.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
3.2 สร้างรายได้จากโครงการบริการวิชาการโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร
กลยุทธ์หลัก
3.1 สร้างโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
3.2 สร้างโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม
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3.3 สร้างโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนด้านการบริการวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ
ตัวชี้วัดหลัก
3.1.1 อัตราการเจริญเติบโตของรายได้สุทธิจากการบริการวิชาการของปีที่ผ่านมา
3.2.1 จานวนโครงการบริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.2.2 ความพึงพอใจของชุมชน
3.3.1 จานวนโครงการบริการวิชาการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือชุมชนด้านการ
บริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
4.1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
4.2 เพื่อให้บุคลากรมีความสุขและภักดีต่อองค์กร
4.3 เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
4.4 เพื่อใช้งบประมาณอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์หลัก
4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (อบรม/workshop/Mentor)
4.2 สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
4.3 ปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นประสิทธิผล
4.4 พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ
4.5 พัฒนาระบบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานสานักงาน
4.6 พัฒนาระบบบริหารงานองค์กร
ตัวชี้วัดหลัก
4.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีมาก
4.1.2 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการต่อจานวนผู้มีสิทธิ์ขอตาแหน่งทาง
วิชาการ
4.1.3 การเลื่อนตาแหน่งของบุคลากร สายปฏิบัติการ
4.2.1 ความผูกพันต่อองค์กร (ใช้แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร)
4.3.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพิ่มขึ้น
4.4.1 จานวนเงินรายได้เหลือจ่ายสุทธิ
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4.5.1 จานวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรเพิ่มขึ้น
4.6.1 ผลการประเมินการดาเนินงานขององค์กรตามแนวทาง CMU PEx
4.6.2 ผลการประเมินการดาเนินงานขององค์กรตามแนวทาง CMU EdPEx
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
5.1 สร้างคณะเกษตรศาสตร์ให้มีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนและรองรับ AEC
5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร
5.3 เพื่อเสริมสร้างความผูกพันและความปลอดภัยของบุคลากร
5.4 เพื่อใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามเงื่อนไข
กลยุทธ์หลัก
5.1 Green & Clean Faculty
5.2 Digital Faculty
5.3 Happiness and Safety workplace
5.4 Land use Development
ตัวชี้วัดหลัก
5.1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร
5.1.2 จานวน Carbon Emission ลดลง (หน่วยวัด กก. เป็นค่าเทียบเท่า Carbon Equivalent)
5.1.3 การเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน/เชื้อเพลิง
5.2.1 มีระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่
5.3.1 จานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นศูนย์
5.3.2 ความพึงพอใจ/ความผูกพันของบุคลากร
5.4.1 ร้อยละของความสาเร็จตามแผนแม่บท
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ส่วนที่ 4
การบริหารแผนและการติดตามประเมินผล

ส่วนที่ 4
การบริหารแผนและการติดตามประเมินผล
4.1 การบริหารแผน
เพื่อให้แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564) มีการขับเคลื่อนการพัฒนาคณะฯ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีความร่วมมือของทุกส่วนงาน จึงได้กาหนดแนวทางและมาตรการในการนาไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. คณะฯ จัดทาแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติงานประจาปี ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์
เป้าหมาย และตัวชี้วัด ที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
โดยได้กาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพของคณะฯ และมีความเชื่อมโยงกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างแท้จริง
2. ภาควิชา ศูนย์วิจัย และหน่วยงาน กาหนดแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ที่จะต้องดาเนินการโดย
สอดคล้องกับกลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564) และพิจารณาเรียงลาดับความสาคัญ และความพร้อมในการดาเนินงาน โดยให้บันทึกโครงการ /
กิจกรรมในระบบ e-Action Plan และโครงการ / กิจกรรมที่ใช้งบประมาณดาเนินการให้ดึงข้อมูลมาจากระบบ
Budget Management ของคณะฯ
3. ภาควิชา ศูนย์วิจัย และหน่วยงาน พิจารณาบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความ
สอดคล้อง และเกื้อหนุนต่อความสาเร็จในการบริหารแผนและการบริหารยุทธศาสตร์
4.2 การติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12
(พ.ศ.2560 - 2564) มุ่งเน้นการมีส่วนร่ว มของทุกส่ วนงานในการติดตามประเมินผล และปรับกลยุ ทธ์ ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ จึงกาหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลไว้ ดังนี้
1. คณะฯ ดาเนินการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติงานประจาปีตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และ
ตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการอานวยการ
ของคณะฯ และเพื่อทบทวนปรับกลยุทธ์ / แผนงานโครงการ หากผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
โดยการรวบรวมและบันทึกข้อมูลในระบบ e-Action Plan ของคณะฯ
2. รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดหลักของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่
12 และตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานให้มหาวิทยาลัย โดยการรวบรวมและบันทึกข้อมูลใน
ระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูล CMU-PA ของมหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก

ตัวชี้วัดหลักและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
วิสัยทัศน์ : Go for Smart Agriculture
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการการศึกษาให้มคี ุณภาพระดับสากล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ผลิตบัณฑิตทีเ่ ป็นคนดี มีคุณภาพเป็นทีต่ อ้ งการของผู้ใช้บัณฑิต มีศักยภาพในการทางานทัง้ ในและต่างประเทศ
กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดหลัก

หน่วยวัด

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
2560

1.1 แสวงหาผู้เรียนที่มีคุณภาพ

2562

2563

2564

1.1.1 ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
CMU - ePro ของนศ.คณะเกษตรและของทั้งมหาวิทยาลัย

คะแนน

1.1.2 ค่าเฉลี่ย GPA ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ที่
เรียนตามแผนการศึกษา (โดยไม่มีการ drop W)

ค่าเฉลี่ย

2.55

2.60

2.65

2.70

2.75

หลักสูตรปรับปรุง

6

6

0

0

0

หลักสูตรใหม่

1

1

0

0

0

หลักสูตรนานาชาติ
ที่คงอยู่

3

3

3

3

3

กระบวนวิชา
ปรับปรุง/เปิดใหม่

2

2

2

2

2

ร้อยละ

5

5

5

5

5

1.2.4 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของผู้เรียน

ระดับ (เต็ม 5)

3.51

3.71

3.81

3.91

4.0

1.2.5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต

ระดับ (เต็ม 5)

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

1.3.1 จานวนรางวัลคุณภาพนักศึกษา

รางวัล

5

5

5

5

5

1.3.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่ได้
งานทาในต่างประเทศ/องค์กรนานาชาติ/ธุรกิจข้ามชาติ

ร้อยละ

5

5

5

5

5

1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาที่เป็นสากลและมีคุณภาพ 1.2.1 จานวนหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่/หลักสูตร
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้บณ
ั ฑิต
นานาชาติ
(Smart Agriculture, food and health)
1.2.2 จานวนกระบวนวิชาปรับปรุง/กระบวนวิชาใหม่
(Smart Agriculture)
1.2.3 จานวนกระบวนวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ

1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีทกั ษะการเป็นพลเมือง
โลก (Global citizen)

2561
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< -9.00 < -8.00 < -7.00 < -6.00 < -5.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มคี ุณภาพระดับสากล และเพื่อพัฒนาชุมชน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 2.1 เพื่อผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรมทีใ่ ช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและใช้ทางอุตสาหกรรม/ธุรกิจการเกษตร
2.2 เพื่อผลิตผลงานวิชาการคุณภาพระดับสากล
กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดหลัก

หน่วยวัด

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
2560

2561

2562

2563

2564

โครงการ/ผลงาน

1

1

1

1

1

2.2 สร้าง/พัฒนาโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 2.2.1 จานวนโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

โครงการ

3

3

3

3

3

2.3 เพิ่มทุนวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก

2.3.1 สัดส่วนงบประมาณต่อนักวิจัย

ล้านบาท

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

2.4 พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน

2.4.1 ความพึงพอใจของชุมชน

ระดับ (เต็ม 5)

3.51

3.51

3.51

3.51

3.51

โครงการ

15

15

15

15

15

คน

10

10

15

15

20

สัดส่วน

0.3

0.325

0.35

0.375

0.4

2.1 พัฒนาโครงการวิจัยร่วมขนาดใหญ่ (Mega Project)
(Smart Agriculture, food and health)

2.1.1 จานวนโครงการ/นวัตกรรมและผลงานเชิงประจักษ์เพือ่
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

2.4.2 จานวนโครงการพัฒนาชุมชน
2.5 สนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 2.5.1 จานวนนักศึกษามีชื่อร่วมในโครงการวิจัย
มีส่วนร่วมในการทาวิจัย
2.6 เพิ่มผลงานตีพมิ พ์ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus

2.6.1 จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI หรือ
Scopusต่อจานวนอาจารย์ (ปีปฏิทนิ )
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการวิชาการและรับใช้สังคม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 3.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
3.2 สร้างรายได้จากโครงการบริการวิชาการโดยใช้องค์ความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์เกษตร
กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดหลัก

หน่วยวัด

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
2560

2561

2562

2563

2564

3.1 สร้างโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

3.1.1 อัตราการเจริญเติบโตของรายได้สุทธิจากการบริการ
วิชาการของปีที่ผ่านมา

ร้อยละ

5

5

5

5

5

3.2 สร้างโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม

3.2.1 จานวนโครงการบริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ

10

11

12

14

15

ระดับ (เต็ม 5)

3.51

3.71

3.81

3.91

4.0

โครงการ

3

3

3

3

3

3.2.2 ความพึงพอใจของชุมชน
3.3 สร้างโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน 3.3.1 จานวนโครงการบริการวิชาการที่มีความร่วมมือกับ
และชุมชนด้านการบริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือชุมชนด้านการบริการวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศ

31

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 4.1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
4.3 เพื่อพัฒนาการปฏิบัตงิ าน
กลยุทธ์หลัก
4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (อบรม/
workshop/Mentor)

4.2 เพื่อให้บุคลากรมีความสุขและภักดีตอ่ องค์กร
4.4 เพื่อใช้งบประมาณอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดหลัก

หน่วยวัด

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
2560

2561

2562

2563

2564

4.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั ผลการประเมินการ
ปฏิบตั ิงานในระดับดีมาก

ร้อยละ

10

12

13

14

15

4.1.2 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ยื่นขอตาแหน่งทาง
วิชาการต่อจานวนผู้มีสิทธิ์ขอตาแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ

5

5

5

5

5

คน

1

1

1

1

1

4.1.3 การเลื่อนตาแหน่งของบุคลากร สายปฏิบตั ิการ
4.2 สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

4.2.1 ความผูกพันต่อองค์กร (ใช้แบบประเมินความผูกพัน
ของบุคลากรต่อองค์กร)

ระดับ (เต็ม 5)

3.51

3.71

3.81

3.91

4.0

4.3 ปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยมุ่งเน้น
ประสิทธิผล

4.3.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเพิม่ ขึ้น

ร้อยละ

-

0.5

0.5

0.5

0.5

4.4 พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ

4.4.1 จานวนเงินรายได้เหลือจ่ายสุทธิ

ล้านบาท

40

43

45

47

50

4.5 พัฒนาระบบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงาน
สานักงาน

4.5.1 จานวนระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการองค์กร
เพิม่ ขึ้น

ระบบ

3

3

3

3

3

4.6 พัฒนาระบบบริหารงานองค์กร

4.6.1 ผลการประเมินการดาเนินงานขององค์กรตามแนวทาง
CMU PEx

ระดับ (เต็ม 5)

3.0

3.25

3.5

3.75

4.0

4.6.2 ผลการประเมินการดาเนินงานขององค์กรตามแนวทาง
CMU EdPEx

ระดับ (เต็ม 5)

3.0

3.25

3.5

3.75

4.0
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 5.1 สร้างคณะเกษตรศาสตร์ให้มภี ูมทิ ัศน์และสิ่งแวดล้อมทีด่ อี ย่างยั่งยืนและรองรับ AEC
5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร
5.3 เพื่อเสริมสร้างความผูกพันและความปลอดภัยของบุคลากร
5.4 เพื่อใช้พื้นทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามเงื่อนไข
กลยุทธ์หลัก
5.1 Green & Clean Faculty

ตัวชี้วัดหลัก

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
2560

2561

2562

2563

2564

ระดับ (เต็ม 5)

3.51

3.71

3.81

3.91

4.0

5.1.2 จานวน Carbon Emission ลดลง (หน่วยวัด กก. เป็น
ค่าเทียบเท่า Carbon Equivalent)

ร้อยละ

1

1

1

1

1

5.1.3 การเพิม่ ขึ้นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน/เชื้อเพลิง

ร้อยละ

5

5

5

5

5

ร้อยละ
(ของพื้นที)่

60

70

80

90

100

ครั้ง

0

0

0

0

0

5.3.2 ความพึงพอใจ/ความผูกพันของบุคลากร

ระดับ (เต็ม 5)

3.51

3.71

3.81

3.91

4.0

5.4.1 ร้อยละของความสาเร็จตามแผนแม่บท

ร้อยละ

-

20

50

80

100

5.1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร

5.2 Digital Faculty

5.2.1 มีระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทุกพืน้ ที่

5.3 Happiness and Safety workplace

5.3.1 จานวนอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นเป็นศูนย์

5.4 Land use Development

หน่วยวัด
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ตัวชี้วัดและเป้าหมายแผนปฏิบตั กิ ารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการการศึกษาให้มคี ุณภาพระดับสากล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ผลิตบัณฑิตทีเ่ ป็นคนดี มีคุณภาพเป็นทีต่ อ้ งการของผู้ใช้บณ
ั ฑิต มีศักยภาพในการทางานทัง้ ในและต่างประเทศ
กลยุทธ์หลัก / ตัวชีว้ ัดหลัก
หน่วยวัด เป้าหมาย2560
โครงการ/ กิจกรรม

งบประมาณ*

ผูร้ ับผิดชอบ

1.1 แสวงหาผู้เรียนทีม่ คี ุณภาพ
1.1.1 ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ คะแนนสอบภาษาอังกฤษ
CMU - ePro ของนศ.คณะเกษตรและของทั้งมหาวิทยาลัย

คะแนน

< -9.00

1.1.2 ค่าเฉลีย่ GPA ของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ที่
เรียนตามแผนการศึกษา (โดยไม่มกี าร drop W)

ค่าเฉลีย่

2.55

1.1.1.1 การรับนักศึกษาภายใต้โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร

งานบริการการศึกษาฯ

1.1.2.1 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก (Road Show)

งานบริการการศึกษาฯ

1.1.2.2 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโรงเรียนชัน้ นาของจังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดใกล้เคียง

งานบริการการศึกษาฯ

1.1.2.3 ตลาดนัดหลักสูตร

งานบริการการศึกษาฯ

1.1.2.4 โครงการการทาตลาดและสร้างความผูกพันกับลูกค้า (นักเรียน)

งานบริการการศึกษาฯ

1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาทีเ่ ป็นสากลและมีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้บณ
ั ฑิต (Smart Agriculture, food and health)
1.2.1 จานวนหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่/หลักสูตร
นานาชาติ

หลักสูตร
ปรับปรุง

6

1.2.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร,
เกษตรที่สูง)

ภาควิชา

1.2.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท วท.ม. (พืชไร่, พืชสวน, สัตว
ศาสตร์, เกษตรที่สูง)

ภาควิชา

1.2.1.3 การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอก ปร.ด. (พืชไร่, พืชสวน, สัตว
ศาสตร์, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว)

ภาควิชา/ศูนย์
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หลักสูตรใหม่

หลักสูตร
นานาชาติที่
คงอยู่

1.2.2 จานวนกระบวนวิชาปรับปรุง/กระบวนวิชาใหม่ที่
ทันสมัย (ที่มเี นือ้ หา smart Agriculture)

กระบวนวิชา
ปรับปรุง/
เปิดใหม่

1.2.3 กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ กระบวนวิชา
(เฉพาะวิชาเอก สาขาละ 1 กระบวนวิชา)
1.2.4 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของผูเ้ รียน

ระดับ
(เต็ม 5)

1

3

2

5
3.51

โครงการ/ กิจกรรม

งบประมาณ*

ผูร้ ับผิดชอบ

1.2.1.4 เสนอขอเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเกษตรที่สูงและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาควิชาเกษตรที่สูงฯ

1.2.1.5 เสนอขอเปิดหลักสูตรภูมทิ ัศน์และการจัดการสภาพแวดล้อม
(หลักสูตรปริญญาตรี)

ภาควิชาพืชฯ (สาขาวิชาพืชสวน)

1.2.1.6 การปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาการเกษตรยัง่ ยืนและการ
จัดการลุม่ น้าแบบบูรณาการ เปลีย่ นเป็น วท.ม. สาขาวิชาเกษตรที่สูง
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ภาควิชาเกษตรที่สูงฯ

1.2.1.7 การปรับปรุงหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม. สาขาวิชาการจัดการระบบ
เกษตร

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

1.2.2.1 ปรับปรุงกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี

ภาควิชา

1.2.2.2 ปรับปรุงกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชา

1.2.2.3 เปิดกระบวนวิชาใหม่ระดับปริญญาตรี

ภาควิชา

1.2.2.4 เปิดกระบวนวิชาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชา

1.2.3.1 โครงการนาร่องกระบวนวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ

ภาควิชา

1.2.4.1 โครงการสารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4
และบัณฑิต

งานบริการการศึกษา/ภาควิชา

1.2.4.2 โครงการสัปดาห์แนะนาสาขาวิชาเอก
1.2.4.3 โครงการศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศของนักศึกษา

งานบริการการศึกษาฯ
ภาควิชา

1.2.4.4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี /บัณฑิตศึกษา
1.2.4.5 โครงการสมทบทุนอุดหนุนการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

งานบริการการศึกษา/ภาควิชา
ภาควิชา
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1.2.5 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

ระดับ (เต็ม
4.1
5) citizen)
1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มที กั ษะการเป็นพลเมืองโลก (Global

โครงการ/ กิจกรรม

งบประมาณ*

ผูร้ ับผิดชอบ

1.2.4.6 โครงการจ้างผูช้ ่วยงานด้านวิชาการ/งานสอนฯ
1.2.4.7 โครงการสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียน

ภาควิชา

1.2.4.8 โครงการสนับสนุนการนิเทศ/การปฏิบตั สิ หกิจศึกษาในประเทศ/
ต่างประเทศของนักศึกษา

ภาควิชา

1.2.4.9 โครงการพัฒนาศักยภาพ/ทักษะ/สร้างจุดเด่นทางวิชาการ (eg.
โครงการการฝึกงาน, โครงการอบรม, Refreshing course)

งานบริการการศึกษา/งานวิจัย/ภาควิชา

1.2.4.10 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี /บัณฑิตศึกษา
1.2.4.11 โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

งานบริการการศึกษา/ภาควิชา

1.2.4.12 โครงการการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร (ป. เอก ส่งเสริม)

ภาควิชา

1.2.4.13 สร้างระบบการให้บริการและการจัดการข้อร้องเรียนของ นศ.

งานบริการการศึกษา/ภาควิชา

1.2.4.14 โครงการวิจัยในชัน้ เรียน

งานบริการการศึกษา/ภาควิชา

1.2.5.1 โครงการการพบปะเสวนากับผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

งานบริการการศึกษา/ภาควิชา

ภาควิชา

งานบริการการศึกษา/ภาควิชา

1.3.1 จานวนรางวัลคุณภาพนักศึกษา

รางวัล

5

1.3.1.1 โครงการอบรมพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองโลก (eg. อบรมด้านการ
เป็นผูน้ า, การช่วยเหลือสังคม, คุณธรรมจริยธรรม, ด้านกฏหมาย,
สิทธิหน้าที่, ประชาธิปไตย)

หน่วยพัฒนาคุณภาพฯ/ภาควิชา

1.3.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่ได้
งานทาในต่างประเทศ/องค์กรนานาชาติ/ธุรกิจข้ามชาติ

ร้อยละ

5

1.3.2.1 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา (ทุกภาควิชา)

งานบริการการศึกษา/ภาควิชา

1.3.2.2 ทุนสนับสนุนนักศึกษาไปฝึกงานสหกิจ /ศึกษาดูงาน/เรียน/วิจัย ณ
ต่างประเทศ

งานบริการการศึกษา/ภาควิชา

* โครงการที่ใช้งบประมาณ ให้เลือกโครงการจากระบบ Budget Management ของคณะเกษตรศาสตร์
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ตัวชี้วัดและเป้าหมายแผนปฏิบตั กิ ารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : งานวิจยั และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มคี ุณภาพระดับสากล และเพื่อพัฒนาชุมชน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 2.1 เพื่อผลิตผลงานวิจยั /นวัตกรรมทีใ่ ช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและใช้ทางอุตสาหกรรม/ธุรกิจการเกษตร 2.2 เพื่อผลิตผลงานวิชาการคุณภาพระดับสากล
กลยุทธ์หลัก / ตัวชีว้ ัดหลัก
หน่วยวัด เป้าหมาย2560
โครงการ/ กิจกรรม
งบประมาณ*

ผูร้ ับผิดชอบ

2.1 พัฒนาโครงการวิจยั ร่วมขนาดใหญ่ (Mega Project) (Smart Agriculture, food and health)
2.1.1 จานวนโครงการวิจัย/นวัตกรรมและ
ผลงานเชิงประจักษ์เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์

โครงการ/ผลงาน

1

2.1.1.1

ตัง้ หน่วยขับเคลือ่ น (Driver Unit) การเขียนโครงการ และสนับสนุนการ
ดาเนินงานวิจัยแบบบูรณาการ

งานบริหารงานวิจัยฯ

2.1.1.2

อบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ

งานบริหารงานวิจัยฯ

2.1.1.3

โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ

ภาควิชา/ศูนย์

2.1.1.4

โครงการการจัดเก็บองค์ความรู้ (Knowledge Capture) แบบจาลอง
องค์ความรู้ (Knowledge Model) และการพัฒนาข้อมูลบน Google
gantter) ในระบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

2.2.1.1

โครงการนักวิจัยพบผูป้ ระกอบการ/แหล่งทุน

งานบริหารงานวิจัยฯ
ภาควิชา/ศูนย์

2.2.1.2

โครงการวิจัยเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

ภาควิชา/ศูนย์

2.2 สร้าง/พัฒนาโครงการวิจยั เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
2.2.1 จานวนโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม

โครงการ

3

2.2.1.2-1 Adaptation of Agriculture Value Chains to Climate Change in Shan

Dr.Wolfram Speers (ภาคทีส่ ูง)

State

2.2.1.2-2 โครงการระบบโครงสร้างเมืองรองรับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
2.2.1.2-3 ส่วนประกอบทางเคมีของเมล็ดกาแฟดิบและเมล็ดกาแฟคัว่ ชนิดอราบิก้าและ

อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ (ภาคทีส่ ูง)
480,000 พัชนี สุวรรณวิศลกิจ (ศูนย์ทสี่ ูง)

ชนิดโรบัสต้าในภาคเหนือทีไ่ ด้จากการแปรรูปทีแ่ ตกต่างกัน

2.2.1.2-4 โครงการการพัฒนาเทคนิคแบบไม่ทาลายเพือ่ ตรวจวัดสารตกค้างคุณภาพ
ผลไม้และผักด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี
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1,235,888 ศูนย์วจิ ัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว

กลยุทธ์หลัก / ตัวชีว้ ัดหลัก

หน่วยวัด

เป้าหมาย2560

โครงการ/ กิจกรรม
2.2.1.2-5 โครงการทดแทนการใช้สารประกอบซัลเฟอร์ในผลไม้เศรษฐกิจหลังการเก็บ

งบประมาณ*

ผูร้ ับผิดชอบ

320,000 ศูนย์วจิ ัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว

เกีย่ ว

2.2.1.2-6 โครงการผลของการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศและการใช้บรรจุภัณฑ์ EMA

840,000 ศูนย์วจิ ัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว

ต่อความปลอดภัยของการตัดแต่งพร้อมบริโภค

2.2.1.2-7 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีออกซิเดชัน่ เพือ่ ลดการปนเปือ้ นในผักและผลไม้

1,200,000 ศูนย์วจิ ัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว

2.2.1.2-8 โครงการศึกษาต้นทุนและอุปสรรคในการขนส่งเส้นทาง R8 R9 R12 สวก.

2,000,000 ศูนย์วจิ ัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว

2.2.1.2-9 โครงการประเมินสายพันธุข์ ้าวไร่ด้วยเทคนิค gel electro วช.

800,000 ศูนย์วจิ ัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว

2.2.1.2-10 โครงการพัฒนาสารต้านเชือ้ ราจากใบหูกวาง วช.

600,000 ศูนย์วจิ ัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว

2.2.1.2-11 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีกรจัดการผลิตผลสดเพือ่ ส่งออกไปยังเส้นทาง

8,000,000 ศูนย์วจิ ัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว

R3A สกว.

2.3 เพิ่มทุนวิจยั ทัง้ จากแหล่งทุนภายในและภายนอก
2.3.1 สัดส่วนงบประมาณต่อนักวิจัย

2.3.1.1

สร้างระบบสนับสนุนให้นกั วิจัยขอทุน

งานบริหารงานวิจัยฯ

2.3.1.2

โครงการการสนับสนุนบุคลากรทางด้านการวิจัย

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

2.4.1.1

การสารวจความต้องการและความพึงพอใจของชุมชน

ภาควิชา/ศูนย์

โครงการ
15
2.5 สนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีสว่ นร่วมในการทาวิจยั

2.4.1.2

โครงการพัฒนาชุมชน

ภาควิชา/ศูนย์

2.5.1 จานวนนักศึกษามีชอื่ ร่วมในโครงการวิจัย

2.5.1.1

ขอความร่วมมือหัวหน้าโครงการวิจัยพิจารณาให้มชี อื่ นักศึกษาร่วม
ทางานวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

งานบริหารงานวิจัยฯ

2.5.1.2

โครงการแลกเปลีย่ นการทาวิจัยระหว่างนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

2.5.1.3

นักศึกษารับทุนโครงการวิจัย เรียนระดับปริญญาโท 2 คน

2.5.1.4

นักศึกษารับทุนโครงการวิจัย ป.โท 4 ป.เอก 4

ล้านบาท

0.6

2.4 พัฒนาโครงการวิจยั เพื่อพัฒนาชุมชน
2.4.1 ความพึงพอใจของชุมชน

ระดับ (เต็ม 5)

3.51

2.4.2 จานวนโครงการพัฒนาชุมชน

คน

10
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7,000 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจฯ
400,000 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว

กลยุทธ์หลัก / ตัวชีว้ ัดหลัก

หน่วยวัด

เป้าหมาย2560

โครงการ/ กิจกรรม

งบประมาณ*

ผูร้ ับผิดชอบ

2.6 เพิ่มผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus
2.6.1 จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI
หรือ Scopusต่อจานวนอาจารย์ (ปีปฏิทิน)

สัดส่วน

0.3

2.6.1.1

โครงการสนับสนุนงบประมาณการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของอาจารย์
นักวิชาการและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

งานบริหารงานวิจัยฯ

2.6.1.2

โครงการพัฒนาทักษะนักวิจัย

งานบริหารงานวิจัยฯ

2.6.1.3

การรายงานจานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของอาจารย์และนักวิชาการประจาปี

งานบริหารงานวิจัยฯ

2.6.1.4

โครงการรวบรวมสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของ
อาจารย์และนักวิจัยฯ

ห้องสมุด

2.6.1.5

โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม

งานบริหารงานวิจัยฯ

* โครงการที่ใช้งบประมาณ ให้เลือกโครงการจากระบบ Budget Management ของคณะเกษตรศาสตร์
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ตัวชี้วัดและเป้าหมายแผนปฏิบัตกิ ารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการวิชาการและรับใช้สงั คม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 3.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน 3.2 สร้างรายได้จากโครงการบริการวิชาการโดยใช้องค์ความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์เกษตร
กลยุทธ์หลัก / ตัวชี้วัดหลัก
หน่วยวัด เป้าหมาย2560
โครงการ/ กิจกรรม
งบประมาณ*

ผู้รับผิดชอบ

3.1 สร้างโครงการบริการวิชาการที่กอ่ ให้เกิดรายได้
3.1.1 อัตราการเจริญเติบโตของรายได้สทุ ธิจากการบริการ
วิชาการของปีที่ผา่ นมา

ร้อยละ

5

3.1.1.1

โครงการ 1 ภาควิขา/ศูนย์ 1 ผลิตภัณฑ์

ภาควิชา/ศูนย์

3.1.1.1-1 โครงการคลินกิ โรคพืช

30,000 หัวหน้าภาควิชากีฏฯ

3.1.1.1-2 โครงการจัดจาหน่ายน้าผึ้งที่มคี ณ
ุ ภาพ

50,000 หัวหน้าภาควิชากีฏฯ

3.1.1.1-3 โครงการการผลิตกาแฟอราบิกา้ คั่วบดสาหรับธรุกจิ กาแฟ

20,000 ศูนย์วิจยั และฝึกอบรมที่สงู

3.1.1.1-4 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย-์ ชีวภาพและวัสดุปลูก สาหรับผลิตพืชเพื่อ
สิ่งแวดล้อม

700,000 นายสมศักดิ์ จีรัตน์ (แม่เหียะ)

3.1.1.1-5 โครงการผลิตพืชปาล์มน้ามัน

10,000 ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎิ์ ใจปัญญา (แม่เหียะ)

3.1.1.1-6 โครงการพัฒนาไม้ผล (ลาไย,มะม่วง,อินทผาลัม)

40,000 นายชินวร พิริยพงศ์พทิ กั ษ์ (แม่เหียะ)

3.1.1.1-7 โครงการผลิตลาไยนอกฤดู
3.1.1.2

150,000 สถานีวิจยั และพัฒนาลาไยหริภญ
ุ ไชย

โครงการศูนย์บริการวิชาการฯ

3.1.1.2-1 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตผักแบบไม่ใช้ดนิ
(บรรยาย+สาธิต)

40,000 ศูนย์บริการวิชาการฯ (โครงการหารายได้)

3.1.1.2-2 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตผักแบบไม่ใช้ดนิ
(บรรยาย+ปฏิบตั ิ)

100,000 ศูนย์บริการวิชาการฯ (โครงการหารายได้)

3.1.1.2-3 สร้างระบบการวางแผนทางการตลาด การจัดการต้นทุน และการสร้าง
ความผูกพันกับลูกค้า (Business Plan)

ศูนย์บริการวิชาการฯ (โครงการหารายได้)

3.2 สร้างโครงการบริการวิชาการรับใช้สงั คม
3.2.1 จานวนโครงการบริการวิชาการที่มผี ลต่อการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ

10

3.2.1.1

โครงการการพัฒนาไม้ดอกเศรษฐกิจ (กล้วยไม้) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ส่งออก

3.2.1.2

โครงการสร้างศูนย์บริการวิชาการเชิงพื้นที่

40

500,000 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
40,000 รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (ภาคพัฒนาฯ)

กลยุทธ์หลัก / ตัวชี้วัดหลัก

หน่วยวัด

เป้าหมาย2560

โครงการ/ กิจกรรม

งบประมาณ*

ผู้รับผิดชอบ

3.2.1.3

โครงการจัดการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงกับพื้นที่หรือชุมชนในกระบวนวิชา

20,000 รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (ภาคพัฒนาฯ)

3.2.1.4

โครงการส่งเสริมเกษตรอาสา

20,000 ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (ภาคพัฒนาฯ)

3.2.1.5

การคัดเลือกและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง

3.2.1.6

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เชื้อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไทย

3.2.1.7

การปลูกและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสาหรับเกษตรกรใน ต.ยางเปียง

อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม (ภาคที่สูง)

3.2.1.8

ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าว และการประเมินผลผลิต
สายพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะที่ดีในท้องถิ่น

อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม (ภาคที่สูง)

3.2.1.9

โครงการพัฒนาและขยายผลการผลิตผักปลอดสารพิษ ปี 2559-2560

3.2.1.10

โครงการ การพัฒนาแนวคิดการใช้ประโยชน์ความหลากหลายชีวภาพใน ระบบ
การผลิตเกษตรปลอดสารพิษเขตชานเมือง

50,000 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

3.2.1.11

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

25,000 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

3.2.1.12

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดบนที่สูง

335,000 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

3.2.1.13

โครงการตามแนวพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ การส่งเสริมการ
พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและพัฒนาโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพเกษตรแก่
นักเรียนและประชาชนบนพื้นที่สูง

379,000 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

3.2.1.14

โครงการการลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยการปลูก
กาแฟอราบิก้าร่วมกับพืชยืนต้นทดแทนการปลูกพืชล้มลุกเชิงเดี่ยวที่มีการเผา
ซากหลังเก็บเกี่ยว

410,000 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

3.2.1.15

กิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงการเลี้ยงสัตว์ปีก (เป็ด เป็ดเทศ และไก่) แก่ชุมชน
บนที่สูง

85,000 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

3.2.1.16

กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการปลูกผักพืชบ้านและผักอายุข้ามปี

37,000 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

3.2.1.17

กิจกรรมการปลูกและใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสาหรับเกษตรกรใน
ตาบลยางเปียง ปีที่ 4 และตาบลอมก๋อย ปีที่ 1

172,000 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

3.2.1.18

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรรมธรรมชาติตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
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อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม (ภาคที่สูง)
300,000 อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม (ภาคที่สูง)

126,620 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

85,000 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

กลยุทธ์หลัก / ตัวชี้วัดหลัก

3.2.2 ความพึงพอใจของชุมชน

หน่วยวัด

ระดับ (เต็ม 5)

เป้าหมาย2560

3.51

โครงการ/ กิจกรรม

งบประมาณ*

ผู้รับผิดชอบ

3.2.1.19

โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย-์ ชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ในชุมชนเพื่อเป็นธาตุอาหาร
พืชและความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน

110,000 นายสมศักดิ์ จีรัตน์ (แม่เหียะ)

3.2.1.20

โครงการบริการวิชาการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

3.2.1.21

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพราะเห็ดโคนน้อยเพื่อสร้างรายได้เสริม

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

3.2.1.22

การพัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตผักอินทรีย์

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

3.2.2.1

โครงการสารวจความพึงพอใจ/ความสาเร็จของโครงการบริการวิชาการ
(ใช้แบบฟอร์มกลางของศูนย์บริการวิชาการฯ)

ภาควิชา/ศูนย์

3.3 สร้างโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนด้านการบริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
3.3.1 จานวนโครงการบริการวิชาการที่มคี วามร่วมมือกับ
หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือชุมชนด้านการบริการ
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ

โครงการ

3

3.3.1.1

โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา Swedish
University of Agricultural Sciences ประเทศสวีเดน

3.3.1.2

โครงการศึกษาดูงานของคณาจารย์ในต่างประเทศของสาขาวิชาส่งเสริมฯ

70,000 สาขาวิชาส่งเสริมฯ

3.3.1.3

โครงการสัมมนาอาจารย์ประจาสาขาวิชาส่งเสริมฯ กับมหาวิทยาลัยอื่น
ภายในประเทศ

35,000 สาขาวิชาส่งเสริมฯ

3.3.1.4

โครงการความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อวิจัยและทดลองตลาดและการค้า

3.3.1.5

โครงการ International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA)
"System approach for sustainable livelihood and environment"

3.3.1.6

โครงการเกษตรทันสมัยเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ (Google Gantter)

3.3.1.7

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพดินด้วยนวัตกรร
มาใหม่ "ปุ๋ยอินทรีย์สั่งตัด"

* โครงการที่ใช้งบประมาณ ให้เลือกโครงการจากระบบ Budget Management ของคณะเกษตรศาสตร์
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100,000 ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กลุ (ภาคพัฒนาฯ)

1,000,000 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
100,000 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

8,018,400 ผศ. ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (ศวทก)
90,000 นายสมศักดิ์ จีรัตน์ (แม่เหียะ)

ตัวชีว้ ัดและเป้าหมายแผนปฏิบัตกิ ารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 4.1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
4.3 เพื่อพัฒนาการปฏิบตั ิงาน
กลยุทธ์หลัก / ตัวชี้วัดหลัก

หน่วยวัด

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (อบรม/workshop/Mentor)
4.1.1 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รบั ผลการประเมินการ
ร้อยละ
ปฏิบัติงานในระดับดีมาก

4.2 เพื่อให้บคุ ลากรมีความสุขและภักดีต่อองค์กร
4.4 เพื่อใช้งบประมาณอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย2560
10

โครงการ/ กิจกรรม

งบประมาณ*

ผู้รับผิดชอบ

4.1.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

งานบริหารทัว่ ไป

4.1.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
4.1.1.2-1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ

งานบริหารฯ/ภาควิชา

4.1.1.2-2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสายวิชาการ
4.1.1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ
4.1.1.3-1 อบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม"

150,000 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจฯ
20,000 หัวหน้าภาควิชากีฏฯ
งานบริหาร/ภาควิชา
4,500 งานบริหารทัว่ ไป

4.1.1.3-2 การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับหัวหน้างาน

20,000 งานบริหารทัว่ ไป

4.1.1.3-3 กิจกรรมส่งเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับผู้ปฏิบัติงาน
4.1.1.3-4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบประมาณการเงินรายได้
เพือ่ การจัดทาคาของบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

30,000 งานบริหารทัว่ ไป
1,000 งานนโยบายและแผนฯ

4.1.1.3-5 โครงการประชุมสัมมนา "การจัดทาแผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560"

2,000 งานนโยบายและแผนฯ

4.1.1.3-6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบบันทึกโครงการแผนปฏิบัติการ :
e-Project ปีงบประมาณ 2560"

2,000 งานนโยบายและแผนฯ

4.1.1.3-7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559” คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10,000 งานนโยบายและแผนฯ

4.1.1.3-8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนผังงาน (flowchart)” คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี 2559

2,000 งานนโยบายและแผนฯ
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กลยุทธ์หลัก / ตัวชี้วัดหลัก

หน่วยวัด

เป้าหมาย2560

โครงการ/ กิจกรรม
4.1.1.3-9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งาน Microsoft Office 365
และแนะนาบริการต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร้อยละ

5

4.1.3 การเลื่อนตาแหน่งของบุคลากร สายปฏิบัติการ

คน

1

4.2 สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
4.2.1 ความผูกพันต่อองค์กร (ใช้แบบประเมินความ
ผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร)

ระดับ (เต็ม 5)

3.51

ผู้รับผิดชอบ

2,000 งานนโยบายและแผนฯ

4.1.1.3-10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบเดินทางไปราชการ” คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนโยบายและแผนฯ

4.1.1.3-11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระและฐานข้อมูลนักศึกษาเสนอผลงาน
ฝึกงาน สหกิจศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ” คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนโยบายและแผนฯ

4.1.1.3-12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบบริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภค” คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนโยบายและแผนฯ

4.1.1.3-13 อบรมระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและพัสดุ

4.1.2 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการทีย่ ื่นขอตาแหน่ง
ทางวิชาการต่อจานวนผู้มีสิทธิ์ขอตาแหน่งทางวิชาการ

งบประมาณ*

4.1.1.3-14
4.1.1.3-15
4.1.2.1
4.1.2.1-1
4.1.3.1
4.1.3.1-1

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสายปฏิบัติการ
โครงการวิจยั สถาบัน
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
โครงการอบรมการขอตาแหน่งทางวิชาการ
โครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ
โครงการอบรมการขอตาแหน่งชานาญการ ชานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

10,000 งานการเงินฯ
8,000 หัวหน้าภาควิชากีฏฯ
ทุกส่วนงาน
ทุกส่วนงาน
5,000 งานบริหารทัว่ ไป
ทุกส่วนงาน
7,000 งานบริหารทัว่ ไป

4.2.1.1 โครงการสัมมนาและทัศนศึกษา ดูงาน (ผู้บริหาร)

100,000 งานบริหารทัว่ ไป

4.2.1.2 โครงการสัมมนาและทัศนศึกษา ดูงาน (คณาจารย์ กลุ่มปฏิบัติการและกลุ่ม
บริการ)
4.2.1.3 โครงการเกษตรสัมพันธ์

150,000 งานบริหารทัว่ ไป

4.2.1.4 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
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55,000 งานบริหารทัว่ ไป
4,000 งานบริหารทัว่ ไป

กลยุทธ์หลัก / ตัวชี้วัดหลัก

หน่วยวัด

เป้าหมาย2560

โครงการ/ กิจกรรม
4.2.1.5 โครงการบุคลากรดีเด่น
4.2.1.6 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร (แอโรบิค)
4.2.1.7 กิจกรรมพิธมี ุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ
4.2.1.8 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์
4.2.1.9 กิจกรรมพิธที าบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ
4.2.1.10 กิจกรรมพิธหี ล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
4.2.1.11 กิจกรรมสนับสนุนงานฌาปนกิจ
4.2.1.12 กิจกรรมทอดกฐิน มช.
4.2.1.13 กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีคณะฯ
4.2.1.14 กิจกรรมพิธที าบุญเมืองเชียงใหม่
4.2.1.15 โครงการสัมมนาภายในของคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมฯ
4.2.1.16 โครงการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างคณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา

4.3 ปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยมุง่ เน้นประสิทธิผล
4.3.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ร้อยละ

4.4 พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ
4.4.1 จานวนเงินรายได้เหลือจ่ายสุทธิ

ล้านบาท

-

40

4.3.1.1 การบรรยายพิเศษ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานระบบใหม่ของ
บุคลากรทุกสายงาน

งบประมาณ*

ผู้รับผิดชอบ

7,000 งานบริหารทัว่ ไป
20,000 งานบริหารทัว่ ไป
53,700 งานบริหารทัว่ ไป
50,000 งานบริหารทัว่ ไป
40,000 งานบริหารทัว่ ไป
20,000 งานบริหารทัว่ ไป
37,500 งานบริหารทัว่ ไป
2,000 งานบริหารทัว่ ไป
2,000 งานบริหารทัว่ ไป
2,000 งานบริหารทัว่ ไป
20,000 สาขาวิชาส่งเสริมฯ
12,000 ศูนย์วจิ ยั ระบบทรัพยากรเกษตร

10,900 งานบริหารทัว่ ไป

4.3.1.2 กาหนดรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน โดยคณะกรรมการฯ
4.3.1.3 การสื่อสารเกณฑ์การประเมินใหม่สู่กลุ่มบุคลากร

งานบริหารทัว่ ไป
งานบริหารทัว่ ไป

4.4.1.1 รายงานผลการใช้งบประมาณรายเดือน
4.4.1.2 ปรับปรุงระบบการจัดซื้อวัสดุ
4.4.1.3 ระบบการจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน

งานการเงินฯ
งานการเงินฯ
งานการเงินฯ
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กลยุทธ์หลัก / ตัวชี้วัดหลัก

หน่วยวัด

4.5 พัฒนาระบบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการงานสานักงาน
4.5.1 จานวนระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ
ระบบ
องค์กร

4.6 พัฒนาระบบบริหารงานองค์กร
4.6.1 ผลการประเมินการดาเนินงานขององค์กรตาม
แนวทาง CMU PEx
4.6.2 ผลการประเมินการดาเนินงานขององค์กรตาม
แนวทาง CMU EdPEx

เป้าหมาย2560
3

โครงการ/ กิจกรรม

งบประมาณ*

ผู้รับผิดชอบ

4.5.1.1 พัฒนา ระบบเดินทางไปราชการ

งานนโยบายฯ (ไอที)
งานบริหารทัว่ ไป
งานบริหารงานวิจยั ฯ

4.5.1.2 พัฒนา ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา
- ฐานข้อมูลนักศึกษา
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ
- ฐานข้อมูลนักศึกษาเสนอผลงาน ฝึกงาน สหกิจศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
ในต่างประเทศ

งานนโยบายฯ (ไอที)
งานบริการการศึกษาฯ

4.5.1.3 พัฒนา ระบบฟังเสียงของลูกค้า (Voice of Customer)

งานนโยบายฯ (ไอที)
งานบริการการศึกษาฯ

4.5.1.4 พัฒนา ระบบบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค

งานนโยบายฯ (ไอที)
งานการเงินฯ

ระดับ (เต็ม 5)

3.0

คณะผู้บริหาร

ระดับ (เต็ม 5)

3.0

คณะผู้บริหาร

* โครงการทีใ่ ช้งบประมาณ ให้เลือกโครงการจากระบบ Budget Management ของคณะเกษตรศาสตร์
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ตัวชี้วัดและเป้าหมายแผนปฏิบัตกิ ารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 5.1 สร้างคณะเกษตรศาสตร์ให้มีภมู ิทศั น์และสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนและรองรับ AEC
5.3 เพือ่ เสริมสร้างความผูกพันและความปลอดภัยของบุคลากร
กลยุทธ์หลัก / ตัวชี้วดั หลัก
หน่วยวัด เป้าหมาย2560

5.2 เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร
5.4 เพือ่ ใช้พนื้ ที่อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามเงือ่ นไข
โครงการ/ กิจกรรม
งบประมาณ*

ผู้รับผิดชอบ

5.1 Green & Clean Faculty
5.1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร

ระดับ (เต็ม 5)

3.51

5.1.1.1 พัฒนาภูมิทศั น์โดยรอบคณะเกษตรศาสตร์
5.1.1.2 กากับดูแลสุขอนามัยผู้ประกอบการร้านอาหาร
5.1.1.3 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบตั ิการ โรงเรือน และโรงเพาะชา
5.1.1.4 โครงการพัฒนาหอกษัตริย์เกษตร และภูมิทศั น์บริเวณเนินหอพระ
พุทธแสนญาติ

5.1.2 จานวน Carbon Emission ลดลง (หน่วยวัด
กก. เป็นค่าเทียบเท่า Carbon Equivalent)

ร้อยละ

5.1.3 การเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน/เชื้อเพลิง

ร้อยละ

1
5

50,000 งานบริหารทั่วไป
8,400 งานบริหารทั่วไป
20,000 หัวหน้าภาควิชากีฏฯ
10,000 นายชินวร พิริยพงศ์พทิ กั ษ์ (แม่เหียะ)

5.1.2.1 กิจกรรมล้างแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศ
5.1.2.2 รณรงค์ลดการใช้โฟมในการบรรจุอาหาร

งานบริหารทั่วไป

5.1.3.1 จัดทาประกาศมาตรการอนุรักษ์พลังงานคณะเกษตรศาสตร์ ลง
วันที่ 16 ธันวาคม 2558 จานวน 5 มาตรการ ได้แก่
- มาตรการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องปรับอากาศ
- มาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่าง
- มาตรการอนุรักษ์พลังงานอุปกรณ์สานักงาน
- มาตรการในการใช้ลิฟท์
- มาตรการด้านน้ามันเชื้อเพลิงและความร้อน

งานบริหารทั่วไป

5.1.3.2 การสารวจพื้นที่เสี่ยงระบบไฟฟ้า น้าประปา อุปกรณ์สุขภัณฑ์
ห้องน้า ท่อน้าเสีย

งานบริหารทั่วไป
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งานบริหารทั่วไป

กลยุทธ์หลัก / ตัวชี้วดั หลัก

หน่วยวัด

เป้าหมาย2560

โครงการ/ กิจกรรม

งบประมาณ*

ผู้รับผิดชอบ

5.1.3.3 โครงการรณรงค์การประหยัดพลังงาน

งานบริหารทั่วไป
งานนโยบายฯ (ไอที)

5.2 Digital Faculty
5.2.1 มีระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่

ร้อยละ
(ของพื้นที)่

60

5.2.1.1 โครงการสารวจความครอบคลุมของพื้นที่บริการเครือข่ายไร้สาย
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ครั้ง

0

5.3.1.1 โครงการอบรมการป้องกันอุบตั ิภยั และการซ้อมอพยพหนีไฟ

5.3 Happiness and Safety workplace
5.3.1 จานวนอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นเป็นศูนย์

5.3.1.2 โครงการอบรมความปลอดภัยในชีวติ และสุขภาพจากการทางาน
5.3.1.3 การเปลี่ยนสายไฟของอาคารสัตวศาสตร์และอาคารพืชศาสตร์
5.3.2 ความพึงพอใจ/ความผูกพันของบุคลากร

ระดับ (เต็ม 5)

3.51

40,000 งานบริหารทั่วไป
5,000 งานบริหารทั่วไป
3,644,550 งานบริหารทั่วไป

5.3.2.1 กิจกรรมงานเกษตรสัมพันธ์

55,000 งานบริหารทั่วไป

5.3.2.2 กิจกรรมงานแสดงมุทติ าจิตของผู้เกษียณอายุราชการ

53,700 งานบริหารทั่วไป

5.3.2.3 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์

50,000 งานบริหารทั่วไป
2,000 งานบริหารทั่วไป

5.3.2.4 กิจกรรมพิธที อดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.3.2.5 กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.3.2.6 กิจกรรมพิธที าบุญครบรอบวันสถาปนาคณะฯ
5.3.2.7 กิจกรรมพิธที าบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่
5.3.2.8 กิจกรรมพิธหี ล่อเทียนพรรษาและถวานเทียนพรรษาของคณะ
เกษตรศาสตร์
5.3.2.9 โครงการสนับสนุนงานฌาปนกิจ
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2,000 งานบริหารทั่วไป
40,000 งานบริหารทั่วไป
2,000 งานบริหารทั่วไป
20,000 งานบริหารทั่วไป
37,500 งานบริหารทั่วไป

กลยุทธ์หลัก / ตัวชี้วดั หลัก

หน่วยวัด

เป้าหมาย2560

ร้อยละ

-

โครงการ/ กิจกรรม

งบประมาณ*

ผู้รับผิดชอบ

5.4 Land use Development
5.4.1 ร้อยละของความสาเร็จตามแผนแม่บท

5.4.1.1 โครงการจัดทาแผนการใช้พื้นที่ของไร่แม่เหียะ

คณะผู้บริหาร

5.4.1.1-1 โครงการขยายการพัฒนาแปลงปลูกมะม่วงพันธุด์ ี พื้นที่ 15 ไร่

50,000 นายชินวร พิริยพงศ์พทิ กั ษ์ (แม่เหียะ)

5.4.1.1-2 โครงการรวมใจ 50 ปี 50 รุ่น เกษตร มช. ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ
เพื่อพ่อ

50,000 นายสมศักดิ์ จีรัตน์ (แม่เหียะ)

5.4.1.2 โครงการจัดทาแผนการใช้พื้นที่ของศูนย์วจิ ัยและฝึกอบรมที่สูง

คณะผู้บริหาร

5.4.1.2-1 โครงการการจัดทาแผนการใช้พื้นที่หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่
สูงขุนช่างเคี่ยน

หัวหน้าศูนย์/หัวหน้าหน่วย

5.4.1.2-2 โครงการการจัดทาแผนการใช้พื้นที่หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่
สูงหนองหอย

หัวหน้าศูนย์/หัวหน้าหน่วย

5.4.1.2-3 โครงการการจัดทาแผนการใช้พื้นที่หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่
สูงป่าเกี๊ยะ

หัวหน้าศูนย์/หัวหน้าหน่วย

5.4.1.2-4 โครงการจัดทาแผนการใช้พื้นที่ของสถานีวจิ ัยและพัฒนาลาไยหริ
ภุญไชย

หัวหน้าศูนย์/หัวหน้าหน่วย

5.4.1.3 โครงการจัดทาแผนการใช้พื้นที่แม่แตง
(ฟาร์มตัวอย่างเกษตรอินทรีย)์

อ.ดร.นริศ

* โครงการที่ใช้งบประมาณ ให้เลือกโครงการจากระบบ Budget Management ของคณะเกษตรศาสตร์
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แผนกลยุทธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี 2561

แผนกลยุทธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ปรับปรุงครัง� ที� 1 ปี 2561)

วิสัยทัศน์ : Go for Smart Agriculture
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :

การจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :

ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บณ
ั ฑิต มีศักยภาพในการทางานทั้งในและต่างประเทศ

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดหลัก

หน่วยวัด

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
2560

1.1 แสวงหาผู้เรียนที่มคี ณ
ุ ภาพ

1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาที่เป็น
สากลและมีคณ
ุ ภาพตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้บณ
ั ฑิต
(Smart Agriculture, food and
health)

2561

2562

2563

2564

1.1.1 ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนสอบภาษาอังกฤษ CMU - ePro ของนศ.คณะ
เกษตรและของทั้งมหาวิทยาลัย

คะแนน

1.1.2 ค่าเฉลี่ย GPA ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ที่เรียนตามแผนการศึกษา
(โดยไม่มกี าร drop W)

ค่าเฉลี่ย

2.55

2.60

2.65

2.70

2.75

หลักสูตรปรับปรุง

6

6

0

0

0

หลักสูตรใหม่

1

1

0

0

0

หลักสูตรนานาชาติ
ที่คงอยู่

3

3

3

3

3

กระบวนวิชา
ปรับปรุง/เปิดใหม่

2

2

2

2

2

ร้อยละ

10

10

10

10

10

1.2.4 จานวนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 100%

กระบวนวิชา

3

3

3

3

3

1.2.5 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของผู้เรียน

ระดับ (เต็ม 5)

3.51

3.71

3.81

3.91

4.0

1.2.6 ความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต (ใช้ข้อมูลจาก มช.)

ระดับ (เต็ม 5)

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

รางวัล

1

1

1

1

1

ร้อยละ

5

5

5

5

5

1.2.1 จานวนหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่/หลักสูตรนานาชาติ

1.2.2 จานวนกระบวนวิชาปรับปรุง/กระบวนวิชาใหม่ (Smart Agriculture)
1.2.3 ร้อยละของกระบวนวิชาเอกที่มกี ารสอดแทรกการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มที กั ษะ 1.3.1 จานวนรางวัลคุณภาพนักศึกษา
การเป็นพลเมืองโลก (Global citizen) 1.3.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่ได้งานทาในต่างประเทศ/
องค์กรนานาชาติ/ธุรกิจข้ามชาติ

1

< -9.00 < -8.00 < -7.00 < -6.00 < -5.00

v5-แผนกลยุทธ์61.xlsx

แผนกลยุทธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :

งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล และเพือ่ พัฒนาชุมชน

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :

2.1 เพือ่ ผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและใช้ทางอุตสาหกรรม/ธุรกิจการเกษตร
2.2 เพือ่ ผลิตผลงานวิชาการคุณภาพระดับสากล

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดหลัก

หน่วยวัด

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
2560

2561

2562

2563

2564

โครงการ/ผลงาน

1

1

1

1

1

2.1 พัฒนาโครงการวิจัยร่วมขนาด
ใหญ่ (Mega Project) (Smart
Agriculture, food and health)

2.1.1 จานวนโครงการ/นวัตกรรมและผลงานเชิงประจักษ์เพื่อใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์
2.1.2 จานวนผลงานวิจัยตีพมิ พ์ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus
ต่อจานวนอาจารย์ (ปีปฏิทนิ )

สัดส่วน

0.3

0.325

0.35

0.375

0.4

2.2 สร้าง/พัฒนาโครงการวิจัยเชิง
พาณิชย์และอุตสาหกรรม

2.2.1 จานวนโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

โครงการ

3

3

3

3

3

2.2.2 สัดส่วนงบประมาณต่อนักวิจัย

ล้านบาท

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

2.3 พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชน

2.4.1 ความพึงพอใจของชุมชน

ระดับ (เต็ม 5)

2.4.2 จานวนโครงการพัฒนาชุมชน (ภาคเหนือตอนบน)

2

โครงการ

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
15
15
15
15
15

v5-แผนกลยุทธ์61.xlsx

แผนกลยุทธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :

การบริการวิชาการและรับใช้สังคม

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :

3.1 ถ่ายทอดองค์ความรูเ้ พือ่ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
3.2 สร้างรายได้จากโครงการบริการวิชาการโดยใช้องค์ความรูด้ ้านวิทยาศาสตร์เกษตร

กลยุทธ์หลัก
3.1 สร้างโครงการบริการวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้

ตัวชี้วัดหลัก

หน่วยวัด

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
2560

2561

2562

2563

2564

3.1.1 อัตราการเจริญเติบโตของรายได้สุทธิจากการบริการวิชาการของปีที่ผ่าน
มา

ร้อยละ

5

5

5

5

5

3.2 สร้างโครงการบริการวิชาการรับ 3.2.1 จานวนโครงการบริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความ
ใช้สังคม
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการ

10

11

12

14

15

3.2.2 ความพึงพอใจของชุมชน

ระดับ (เต็ม 5)

3.3 สร้างโครงการความร่วมมือกับ 3.3.1 จานวนโครงการบริการวิชาการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชน เอกชน หรือชุมชนด้านการบริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
ด้านการบริการวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ

3

โครงการ

3.51 3.71 3.81 3.91
3
3
3
3

4.0
3

v5-แผนกลยุทธ์61.xlsx

แผนกลยุทธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :

การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :

4.1 เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถของบุคลากร
4.2 เพือ่ ให้บคุ ลากรมีความสุขและภักดีต่อองค์กร

กลยุทธ์หลัก
4.1 การพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากร (อบรม/
workshop/Mentor)

4.3 เพือ่ พัฒนาการปฏิบตั ิงาน
4.4 เพือ่ ใช้งบประมาณอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั หลัก

หน่วยวัด

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
2560

2561

2562

2563

2564

4.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับผลการประเมินการปฏิบตั ิงานในระดับดีมาก

ร้อยละ

10

12

13

14

15

4.1.2 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการต่อจานวนผู้
มีสิทธิข์ อตาแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ

5

5

5

5

5

คน

1

1

1

1

1

4.1.3 การเลื่อนตาแหน่งของบุคลากร สายปฏิบตั ิการ

4.0

4.2.1 ความผูกพันต่อองค์กร (ใช้แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์กร)

4.3 ปรับเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานโดยมุ่งเน้นประสิทธิผล

4.3.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

-

0.5

0.5

0.5

0.5

4.4 พัฒนาการบริหารจัดการ
งบประมาณ

4.4.1 จานวนเงินรายได้เหลือจ่ายสุทธิ

ล้านบาท

40

43

45

47

50

4.5 พัฒนาระบบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการงานสานักงาน

4.5.1 จานวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรเพิ่มขึ้น

ระบบ

3

3

3

3

3

4.6 พัฒนาระบบบริหารงานองค์กร

4.6.1 ผลการประเมินการดาเนินงานขององค์กรตามแนวทาง CMU EdPEx

คะแนน
(เต็ม 1000)

200

200

250

300

300

โครงการ

-

5

5

10

10

ล้านบาท

-

5

5

6

6

4.7 การพัฒนาความร่วมมือกับศิษย์ 4.7.1 จานวนโครงการความร่วมมือกับศิษย์เก่า
เก่า
4.7.2 มูลค่าการสนันสนุนจากศิษย์เก่า (in cash และ in kind)

4

ระดับ (เต็ม 5)

3.51 3.71 3.81 3.91

4.2 สร้างความผูกพันของบุคลากร
ต่อองค์กร

v5-แผนกลยุทธ์61.xlsx

แผนกลยุทธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :

การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :

5.1 สร้างคณะเกษตรศาสตร์ให้มีภมู ิทศั น์และสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนและรองรับ AEC
5.2 เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร
5.3 เพือ่ เสริมสร้างความผูกพันและความปลอดภัยของบุคลากร
5.4 เพือ่ ใช้พนื้ ที่อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามเงือ่ นไข

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วดั หลัก

หน่วยวัด

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
2560

5.1 สร้างภูมิทศั น์และสิ่งแวดล้อมที่ดี 5.1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร
อย่างยั่งยืน (Green & Clean
5.1.2 การลดจานวนก๊าซเรือนกระจก
Faculty)
5.1.3 การเพิ่มขึน้ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน/เชื้อเพลิง

ระดับ (เต็ม 5)
ร้อยละ

5.3 เสริมสร้างความผูกพันและ
ความปลอดภัยของบุคลากร
(Happiness and Safety
workplace)
5.4 การพัฒนาการใช้พื้นที่ (Land

5.3.1 จานวนอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นเป็นศูนย์

2562

2563

2564

3.51 3.71 3.81 3.91
1
1
1
1

4.0
1

5
60

5
70

5
80

5
90

5
100

ระบบ

-

4

3

2

2

ครั้ง

0

0

0

0

0

ร้อยละ

5.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้น 5.2.1 มีระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่
ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Digital
Faculty)
5.2.2 การบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการบริหารคณะฯ

2561

ร้อยละ
(ของพื้นที)่

5.3.2 ความพึงพอใจ/ความผูกพันของบุคลากร

ระดับ (เต็ม 5)

5.4.1 ร้อยละของความสาเร็จตามแผนแม่บท

ร้อยละ

3.51 3.71 3.81 3.91
-

20

50

80

4.0
100

use Development)

5

v5-แผนกลยุทธ์61.xlsx

KeyActions61

Key Actions คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปรับปรุงครัง� ที� 1 ปี 2561)
ยุทธศาสตร์
1. การจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
ระดับสากล

กลยุทธ์
1.1 การแสวงหาผูเ้ รียนที่มีคุณภาพ
1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาที่เป็นสากลและ
มีคุณภาพตอบสนองต่อผูเ้ รียนและผูใ้ ช้บัณฑิต

1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีทักษะการเป็น
พลเมืองโลก (Global citizen)

Key Actions/Key Changes
1.1.1 โครงการอัจฉริยภาพทางการเกษตร
1.2.1 การพัฒนาหลักสูตร
1.2.1-1 เพิ่มสาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรป่าไม้
1.2.1-2 เพิ่มสาขาภูมิทัศน์และการจัดการสภาพแวดล้อม
1.2.2 การปรับปรุง/ปิดกระบวนวิชา
1.2.2-1 ปรับปรุงกระบวนวิชาวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (นศ. ปี 1 และ 2)
1.2.2-2 ปรับปรุงกระบวนวิชา GE
1.2.3 เปิดกระบวนวิชาใหม่ (ที่ทันสมัยนาไปสู่ Smart Agriculture)
1.2.3-1 Greenhouse technology
1.2.3-2 Geo-Informatics
1.2.3-3 Climate change and Food security
1.2.3-4 Agrochemical Management
1.2.3-5 Irrigation systems
1.2.3-6 Standardization (มาตรฐานการผลิต)
1.3.1 EN concept
1.3.2 กระบวนวิชาวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
1.3.3 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์
1.3.4 โครงการแลกเปลีย่ นวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
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ยุทธศาสตร์
2. งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
ระดับสากล และเพื่อพัฒนาชุมชน

กลยุทธ์
2.1 พัฒนาโครงการวิจัยร่วมขนาดใหญ่ (Mega
Project) (Smart Agriculture, food and
health)
2.2 สร้าง/พัฒนาโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม
2.3 พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน

Key Actions/Key Changes
2.1.1 สร้างระบบขับเคลือ่ นการขอทุน และสนับสนุนการดาเนินงานวิจัยแบบบูรณาการ
2.1.2 สนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมในการทาวิจัย
2.1.3 เพิ่มผลงานตีพมิ พ์ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus
2.2.1 โครงการนักวิจัยพบผูป้ ระกอบการ/แหล่งทุน
2.3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนเพื่อให้ได้มาซึ่งโจทย์วจิ ัย

3. การบริการวิชาการและรับใช้สังคม

3.1 สร้างโครงการบริการวิชาการที่กอ่ ให้เกิดรายได้ 3.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพโครงการบริการวิชาการเดิม
3.2 สร้างโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม
3.2.1 กาหนดพื้นที่ชุมชนเพื่อการบริการวิชาการ (มหาวิทยาลัย : อมก๋อย / แม่แจ่ม / อุโมงค์ / ศรีบัว
บาน)
3.2.2 การแสวงหางบประมาณโครงการบริการวิชาการ
3.2.3 สร้างทักษะ และความร่วมมือกับชุมชน
3.2.4 สร้างระบบการบริการวิชาการรับใช้สังคม
3.3 สร้างโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานของ 3.3.1 โครงการตามแผนงานบูรณาการฯ OSM เพื่อจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รัฐ เอกชน และชุมชนด้านการบริการวิชาการทั้ง 3.3.2 โครงการบูรณาการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ในและต่างประเทศ
3.3.3 โครงการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก
4. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (อบรม/ 4.1.1 โครงการพัฒนาอาจารย์ในการสอนแบบศตวรรษที่ 21
workshop/Mentor)
4.1.2 โครงการ workshop หลักสูตรด้านการบริหารงาน
4.1.3 การสัมมนาด้านการพัฒนาระบบงาน
4.1.4 การแบ่งกลุม่ ศึกษาดูงานเฉพาะส่วนงาน
4.1.5 การสนับสนุนงบประมาณสาหรับการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสัน้
4.1.6 การสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาต่อของบุคลากร
4.1.7 การทาวิจัยสถาบัน
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ยุทธศาสตร์

5. การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากร
และสิง่ แวดล้อม

กลยุทธ์
4.2 สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

Key Actions/Key Changes
4.2.1 โครงการ / กิจกรรมสร้างความผูกพันต่อองค์กรในระดับคณะฯ /หน่วยงาน
4.2.2 การสร้างความมั่นคงในการทางาน โดยการปรับเปลีย่ นประเภทการจ้างพนักงานส่วนงาน
4.3 ปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตงิ านโดย 4.3.1 การประเมินผลการปฏิบัตงิ านโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และสมรรถนะของการปฏิบัตงิ าน
มุ่งเน้นประสิทธิผล
4.3.2 มีการประชุมชีแ้ จงทาความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินฯ ร่วมกัน
4.4 พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ
4.4.1 ปรับเกณฑ์การจัดสรรต่าง ๆ
4.5 พัฒนาระบบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการงานสานักงาน
4.6 พัฒนาระบบบริหารงานองค์กร
4.6.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการรวมศูนย์ธรุ การภาควิชาเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4.6.2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตัง้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
4.6.3 การศึกษาความเป็นไปได้ในการรวมศูนย์บริหารงานในไร่แม่เหียะ
4.6.4 เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ EdPex ของ สกอ.
5.1 สร้างภูมิทัศน์และสิง่ แวดล้อมที่ดอี ย่างยัง่ ยืน 5.1.1 โครงการขุดลอกท่อระบายน้าโดยรอบคณะเกษตรศาสตร์
5.1.2 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว คณะเกษตรศาสตร์
5.1.3 โครงการสารวจระบบนิเวศของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อคานวนการกักเก็บคาร์บอน
5.1.4 โครงการคัดแยกขยะ งดการใช้โฟม และจัดการขยะครบวงจร
5.1.5 โครงการรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกร่วมกับโครงการหลวง และรับบริจาคถุงผ้า
5.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลและการ
ติดต่อสือ่ สาร
5.3 เสริมสร้างความสุข ผูกพันและความปลอดภัย 5.3.1 ระบบตรวจสอบความพร้อมของกล้องวงจรปิด
ของบุคลากร
5.3.2 โครงการป้องกันและกาจัดยุงลาย
5.4 ใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตาม 5.4.1 ใช้พื้นที่ได้ตามแผนฯ ที่กาหนด 10%
เงื่อนไข
5.4.2 Zoning อาคารต่าง ๆ
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