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คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์เกษตร ที่มีคุณภาพ

ระดับสากล และตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน อีกทั้งการแข่งขันด้านการตลาดอุดมศึกษาที่เพ่ิม
มากขึ้น จึงเห็นด้วยกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการน าเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็น
เลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร
เพ่ือน าไปสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้  

การจัดท ารายงานการประเมินตัวเองตามแนวทาง EdPEx ของคณะเกษตรศาสตร์ในปีการศึกษา 2559 เป็น
การด าเนินการในปีที่สอง โดยใช้ข้อเสนอแนะจากการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 มาปรับแก้ไขการเขียนรายงานในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามการด าเนินการอย่าง
เป็นระบบแบบทั่วถึงทั้งองค์กรยังไม่สมบูรณ์นัก  

ซึ่งทางผู้บริหารคณะฯ จักได้เรียนรู้ และพัฒนาการด าเนินการของคณะฯ ให้เป็นระบบมากขึ้น เพ่ือผลการ
ด าเนินการทีเ่ป็นเลิศต่อไป   

 
 

 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา  โพธาภรณ์) 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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Organization Chart 
 
 
 

 

รองคณบดี

ผศ.ดร.ดรณุี  นาพรหม

รองคณบดฝ่ีายบรหิาร

รศ.ดร.เกวลนิ คณุาศักดากลุ

รองคณบดฝ่ีายวจิยัและ
บรกิารวชิาการ

ผศ.ดร.จริวรรณ  กจิชยัเจรญิ

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ
และพฒันาหลกัสตูร

อ.ดร.ชชูาต ิ สันธทรัพย์

รองคณบดฝ่ีายพฒันา
นกัศกึษา

รศ.ดร.จริาพร  กลุสารนิ

รองคณบดฝ่ีายกจิการพเิศษ
และนกัศกึษาเกา่สมัพนัธ์

ผูช้ว่ยคณบด ีและ

เลขานุการคณะ

อ.ดร.จุฑาทพิย ์ เฉลมิผล

ผูช้ว่ยคณบดฝ่ีายวจิยั
และบรกิารวชิาการ

ผศ.ดร.เสาวลักษณ์  แยม้หมืน่อาจ

ผูช้ว่ยคณบดฝ่ีายวชิาการ
บณัฑติศกึษา

ผศ.ดร.ปิลันธนา  ฐาปนพงษ์วรกลุ

ผูช้ว่ยคณบดฝ่ีายวชิาการและ
พฒันานกัศกึษา

ผศ.ดร.ทศพล  มลูมณี

ผูช้ว่ยคณบดดีา้นพฒันา
ระบบกายภาพ

นางสาววไิลพร  ธรรมตา

เลขานกุารคณะ

หวัหนา้ภาควชิา 

ผศ.ดร.อังสนา  อัครพศิาล

หวัหนา้ภาควชิา
กฏีวทิยา และโรคพชื

ผศ.ดร.บศุรา  ลิม้นริันดรก์ลุ

หวัหนา้ภาควชิา
พฒันาเศรษฐกจิการเกษตร

ผศ.ดร.ศวิาพร  ธรรมดี

หวัหนา้ภาควชิา
พชืศาสตรแ์ละปฐพศีาสตร์

ผศ.ดร.วรรณพร  ทะพงิคแ์ก

หวัหนา้ภาควชิา
สตัวศาสตรแ์ละสตัวน์ า้

อ.ดร.สรุรัีตน ์ ลัคนาวเิชยีร

หวัหนา้ภาควชิา
เกษตรทีส่งูและทรพัยากรธรรมชาติ

หวัหนา้ศนูย ์และ

ผูอ้ านวยการศนูย์

ผศ.ดร.ชาญชยั  แสงชโยสวัสดิ์

หวัหนา้ศนูยว์จิยั
ระบบทรพัยากรเกษตร

อ.ดร.นรศิ  ยิม้แยม้

หวัหนา้ศนูยว์จิยั สาธติ และ
ฝึกอบรมการเกษตรแมเ่หยีะ

ผศ.ธรีะพงษ์ เสาวภาคย์

หวัหนา้ศนูยว์จิยัและ
ฝึกอบรมทีส่งู

ผศ.ดร.เยาวลักษณ์  จันทรบ์าง

หวัหนา้ศนูยว์จิยัเทคโนโลยี
หลงัการเก็บเกีย่ว

ผศ.ดร.พรสริ ิ สบืพงษ์สังข์

ผูอ้ านวยการศนูยบ์รกิารวชิาการ
และถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตร

รศ.ดร.ณฐัา  โพธาภรณ์ 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
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โครงร่างองค์กร 
 
P.1 ลักษณะองค์กร 

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
(1) หลักสูตร และบริการ 
คณะเกษตรศาสตร์มีผลิตภัณฑ์หลัก 3 ชนิด ได้แก่ หลักสูตรการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการ

วิชาการ 
หลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจ านวนหลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอนรวม 20 

หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 11 หลักสูตร (หลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร) 
และระดับปริญญาเอก 7 หลักสูตร (หลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร) รวมถึงมีหลักสูตรระยะสั้นที่มีความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 

งานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจ านวนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เกษตรหลากหลาย
สาขาวิชาทั้งการผลิตพืช การผลิตสัตว์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 

การบริการวิชาการ คณะฯ มีการบริการจัดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพเกษตร รวมถึงบริการตรวจวิเคราะห์
ธาตุอาหาร และสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้กับเกษตรกร ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ 

 

(2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 
วิสัยทัศน์ “Go for Smart Agriculture” คือ การมุ่งไปสู่การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน

ระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพ่ิม มีตัวชี้วัดหลักตามพันธกิจต่าง ๆ 
28 ตัวชี้วัด เช่น จ านวนนวัตกรรม จ านวนทรัพย์สินทางปัญญา การได้งานท าของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต เป็นต้น โดยมีเป้าหมายการบรรลุวิสัยทัศน์ภายใน 10 ปี 

 

พันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และ ด้านการบริหารจัดการ  
ค่านิยม “เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ รับผิดชอบต่อสังคม” 
สมรรถนะหลัก ของคณะเกษตรศาสตร์ “มีความโดดเด่นและช านาญการเรียนการสอน การวิจัยด้าน

วิทยาศาสตร์เกษตร (ข้าวก่ า ไม้ดอก กาแฟ พืชผักเมืองหนาว และนมโคคุณภาพสูง) และระบบการเกษตรบนพ้ืนที่สูง” 
 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
คณะเกษตรศาสตร์ จ าแนกบุคลากรออกเป็น 2 ประเภท มีจ านวนรวม 304 คน โดยจ าแนกตามพันธกิจ คือ 
1) สายวิชาการ (อาจารย์) จ านวน 82 คน (อาจารย์ 37 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21 คน รองศาสตราจารย์ 

19 คน และ ศาสตราจารย์ 5 คน) คิดเป็นร้อยละ 26.97 ของบุคลากร  
2) สายสนับสนุน จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 73.03 ของบุคลากรทั้งหมด 

 

คณะฯ มีข้อก าหนดด้านบุคลากร ดังนี้  1) สายวิชาการ (อาจารย์) ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  
มีประสบการณ์ด้านวิชาการ ผ่านเกณฑ์ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่ สกอ. ก าหนด และมีการสอบคัดเลือก
โดยใช้ภาษาอังกฤษ 2) สายสนับสนุน มีคุณวุฒิตามที่ก าหนด มีทักษะประสบการณ์ที่สอดคล้องกับต าแหน่งและ
หน้าที่ที่จะให้ปฏิบัติ คณะฯ ได้ส ารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรพบว่า ค่าตอบแทน/รางวัล เป็น
ปัจจัยส าคัญอันดับหนึ่ง ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน รองลงมาคือต าแหน่งงานที่มั่นคง ในส่วนของบุคลากรสาย
วิชาการการเอาใจใส่จากผู้บริหาร เป็นปัจจัยส าคัญอันดับหนึ่ง รองลงมาคือการได้รับการพัฒนาความรู้ สวัสดิการที่
ส าคัญของคณะฯ ได้แก่ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือเมื่อออกจากงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
บ าเหน็จบ านาญ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร กองทุนประกันสังคม การตรวจสุขภาพประจ าปี กองทุนธาร
น้ าใจ และโครงการออมเงินเหรียญเป็นเงินล้าน คณะฯ มีการให้รางวัลบุคลากรดีเด่นทุกปี ในปี 2560 คณะฯ มีการ
ปรับต าแหน่งบุคลากรกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานเงินรายได้ โดยใช้ฐานเงินเดือนปัจจุบันเริ่มต้น และได้รับเงิน
สมทบร้อยละ 5 จากคณะฯ   
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(4) สินทรัพย ์อาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้ในการด าเนินงานในองคก์ร  
คณะฯ มีพ้ืนที่ดูแลรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,903 ไร่ โดยแบ่งเป็น 1) พ้ืนที่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จ านวน 77 ไร่ 2) พ้ืนที่ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะประมาณ 1,500 ไร่  และ 3) พ้ืนที่สถานีวิจัย
เกษตรที่สูง 3 แห่ง คือ ขุนช่างเคี่ยน หนองหอย และป่าเกี๊ยะ ประมาณ 403 ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการ
สอนและงานวิจัยบนพ้ืนที่สูง ที่แตกต่างจากสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรอื่น ๆ ของประเทศไทย    

มีอาคารเรียน และอาคารปฏิบัติการ จ านวน 21 อาคาร มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทั้งหมด 131 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการกลางของคณะเกษตรศาสตร์เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย 
สามารถให้บริการงานวิเคราะห์ได้อย่างมีคุณภาพ เช่น มีการรับบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าผึ้งให้แก่
บริษัทเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง  

 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ด าเนินการในองค์กร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

(Management Information Systems: MIS) ได้แกร่ะบบ e-Document, e-Meeting, e-Budget, e-Project, e-QA 
e-Repairing, e-Reservation และ e-Salary และมี Computer Network, Fiber Optic, WiFi, Web Server, Firewall 
Server และ Backup Server 

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญ เพ่ือส่งเสริมศักยภาพในการเรียนการสอนและการวิจัย ได้แก่ 1) DNA 
Sequencer 2)  DNA Real- time Thermal Cycler 3)  DNA Thermal Cycle with Gradient 4)  2D gel 
electrophoresis system 5) Fluorescence Microscope with digital camera 6) HPLC (High Performance 
Liquid Chromatography) LC และGC-MS (Liquid/Gas Chromatography Mass Spectrophotometer) 7) 
Atomic Absorption Spectrophotometer 8) Radio-frequency generator 9) Near IR Spectophotometer 
10) Milkoscan FT2 และ 11) Somatic cell detection (Fossomatic FC) 

 

(5) กฎระเบียบข้อบังคับ 
ด้านการเรียนการสอน  
1) พ.ร.บ. ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 และกฎกระทรวงที่ออกตาม พ.ร.บ 
2) ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่องแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
3) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา 
4) ข้อบังคับบัณฑิตวิทยาลัย 
ด้านวิจัย  
1) จรรยาบรรณนักวิจัย  
2) พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558  
3) พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  
4) ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2549  
ด้านการบริหารงาน  
1) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ 2551 (ฉบับที่ 2) 
3) ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การเงินและพัสดุ 
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
(6) โครงสร้างองค์กร 
คณะเกษตรศาสตร์เป็นคณะฯ ที่อยู่ในก ากับของมหาวิทยาลัย มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด 

โครงสร้างการบริหารของคณะฯ ประกอบไปด้วยคณะกรรมการอ านวยการ คณบดี รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี 
หน่วยงานภายในคณะฯ แบ่งเป็นส านักงานคณะฯ ภาควิชา 5 ภาควิชา คือ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ภาควิชา
พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า และภาควิชา
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ และมีศูนย์วิจัย 3 ศูนย์ ผู้บริหารบริหารงานภายใต้กฎระเบียบและยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย  

 

(7) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ลูกค้า ผลิตภัณฑ์/บริการที่ส่งมอบ ความต้องการและความคาดหวัง 

1. นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

- องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร
และทักษะวิชาชีพทางการเกษตร 
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

- ได้ศึกษาในหลักสูตรที่มีคุณภาพ 
- ส าเร็จการศึกษาตามแผน 
- มีอาชีพที่มั่นคง  

2. นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร
และทักษะในการวิจัย 

- ได้ศึกษาในหลักสูตรที่มีคุณภาพ 
- ส าเร็จการศึกษาตามแผน 
- มีความก้าวหน้าในงาน และมีโอกาสได้งานที่ดีขึ้น 

3. นักศึกษา
ต่างชาติ 

- หลักสูตรนานาชาติ 
- หลักสูตรระยะสั้น 
- กระบวนวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

- ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย 
- เนื้อหาของหลักสูตรมีความน่าสนใจ 
- มีการศึกษานอกห้องเรียน (Excursion) 

4. นักเรียน  - สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์เกษตร - คุณภาพของหลักสูตร/ผู้สอน/การบริการที่ดี 
5. ผู้รับบริการ
วิชาการด้าน
การเกษตร 

- หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ และองค์
ความรู้ด้านการเกษตร 
- การตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ 

- มีความรู้และทักษะเพ่ิมข้ึน 
- วิทยากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
- ได้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นย า 

6. แหล่งสนับสนุน
ทุนวิจัย 

- ผลงานวิจัย - ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
- การด าเนินงานวิจัยเสร็จตรงตามเวลา 

 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความสัมพันธ์ ความต้องการและความคาดหวัง 
1. ผู้ปกครอง - ร่วมมือกับคณะในการดูแลนักศึกษา 

- สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 
- สนับสนุนกิจกรรมของคณะที่จัดให้แก่
นักศึกษา 

- บุตรหลานได้รับการดูแลและเอาใจใส่ที่ดี มี
ความปลอดภัย มีความรู้และอาชีพที่มั่นคง และมี
ทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดี 
- มีช่องทางในการสื่อสารกับคณะ 

2. ผู้ใช้บัณฑิต - เป็นผู้ให้ข้อมูลด้านคุณภาพบัณฑิต 
- เป็นแหล่งงานของบัณฑิต 
- สนับสนุนทุนการศึกษา 
- สนับสนุนแหล่งฝึกงาน/สหกิจศึกษา 

- บัณฑิตมีความรู้ ทักษะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน สามารถคิดวิเคราะห์ และใฝ่รู้เพ่ือ
พัฒนาตนเอง 

3. ศิษย์เก่า - สนับสนุนกิจกรรมของคณะ 
- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการศึกษา 
- สนับสนุนทุนการศึกษา 

- ความเจริญและพัฒนาการก้าวหน้าของคณะ 
- มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
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(8) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
ผู้ส่งมอบและ 
คู่ความร่วมมือ 

ความสัมพันธ์ ข้อก าหนดที่
ส าคัญ 

กลไกในการ
สื่อสาร 

บทบาทในการช่วยสร้าง
นวัตกรรมร่วมกับองค์กร 

ผู้ส่งมอบ     
บริษัท/ห้างร้าน เป็นผู้จัดหาสินค้าตาม

ความต้องการ 
สินค้าได้มาตรฐาน 
ราคาเหมาะสม ส่ง
มอบตรงเวลา มี
บริการก่อนและ
หลังการขายที่ดี 

โทรศัพท์/โทรสาร/
เทคโนโลยี
สารสนเทศ/ 
หนังสือราชการ 

- สนับสนุนให้คณะได้ข้อมูลที่มี
ความทันสมัย ถูกต้องแม่นย า 
และครบถ้วน 
- สนับสนุนให้เกิดความ
คล่องตัวในการด าเนินการตาม
พันธกิจหลักของคณะฯ 
- ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ในการเลือก
สินค้า 

คู่ความร่วมมือ     
1. ผู้ประกอบการ 
/หน่วยงาน
ราชการ 

- แหล่งฝึกงานและ
ฝึกสหกิจศึกษา 
- สนับสนุนเครื่องมือ
และวัสดุ อุปกรณ์ใน
การศึกษา 

- การฝึกงาน/
เครื่องมือ อุปกรณ์
มีมาตรฐานที่ดี 
 

โทรศัพท์/โทรสาร/
เทคโนโลยี
สารสนเทศ/ 
หนังสือราชการ 

พัฒนาทักษะวิชาชีพของ
นักศึกษา 
 
 

2. สถาบันอุดม 
ศึกษาใน/
ต่างประเทศ 

- ความร่วมมือทาง
วิชาการ 
- การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา 
- แหล่งฝึกงาน/สหกิจ 

ข้อตกลงความ
ร่วมมือที่เอ้ือ
ประโยชน์ทั้งสอง
ฝ่าย 

โทรศัพท์/โทรสาร/
เทคโนโลยี
สารสนเทศ/ 
หนังสือราชการ 

สร้างความร่วมมือด้านการ
เรียนการสอน การฝึกงานการ
วิจัย และพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกัน 

 
P.2 สภาวการณ์ขององค์กร 

ก. สภาพด้านการแข่งขัน 
(9) ล าดับในการแข่งขัน 
จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Rankings by Subject 2017 และ 2018 สาขา 

Agriculture & Forestry พบว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ในอันดับที่ 101-150 เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยคู่เทียบ
คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 29 และ 40 ในปี 2017 และ 2018 ตามล าดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 
มีนาคม 2561)  

 

(10) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (Climate Changes) พ้ืนที่การเกษตรลดลง และมีการใช้ทรัพยากรที่

เข้มข้น   การเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาสในการสร้างนวัตกรรม และความร่วมมือ ได้แก่ กระแสรักษ์สุขภาพ และ
บริโภคอาหารสุขภาพ (Clean food) ของประชากร มีผลต่อวิถีการเกษตรของโลก คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจในการ
ประกอบอาชีพแบบเกษตรแม่นย า (precision agriculture) และเกษตรทันสมัย (Smart agriculture)  มากขึ้น ซึ่ง
มีผลกระทบต่อสถานการณ์การแข่งขัน ท าให้คณะฯ มีการปรับตัวด้านการเรียนการสอนและการวิจัย  เช่นการ
ปรับปรุงเนื้อหากระบวนวิชาเพ่ิมเนื้อหาให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์โลก การปรับกิจกรรมในกระบวนวิชา
ฝึกงานของนักศึกษา การแสวงหาความร่วมมือและพัฒนาโครงการวิจัยที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
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(11) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
แหล่งข้อมูลใช้ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Rankings by Subject 2017 

และจากระบบ CHE-QA โดยเลือกข้อมูลที่ส าคัญด้านการศึกษา และการวิจัย เช่น Academic reputation, 
Citation per paper, H-index citation จ านวนผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาวะการได้งานท าของ
บัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต อย่างไรก็ตามยังมีข้อจ ากัดของการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ซึ่ง
คณะฯ มีแนวทางเสนอแนะการท าความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกันในการประชุมสภาคณบดีคณะ
เกษตรศาสตร์แห่งประเทศไทย 

 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 

คณะฯ มีการใช้สมรรถนะหลัก โอกาสและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ในการสนับสนุนการด าเนินการ โดย
ในปี 2560 คณะฯ เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตามนโยบายเกษตรทันสมัย Thailand 4.0 ของประเทศ และได้รับ
งบประมาณแผ่นดินร่วม 300 ล้านบาท ในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม 
ชุมชนและสังคม รวมถึงมีการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องท าให้คณะเกษตรศาสตร์สามารถ
เผยแพร่ผลงาน และประชาสัมพันธ์คณะฯ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น 

 

Key Strategic Challenges Key Strategic Advantages 
SC1 นักเรียนที่มีผลการเรียนดีไม่เลือกเรียนด้าน
การเกษตร 
SC2 ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา 
SC3 การพัฒนาหลักสูตรที่เป็น Smart 
Agriculture 
SC4 ทักษะด้าน Smart Agriculture และการ
สอนในศตวรรษที่ 21 ของคณาจารย์ 
SC5 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถใช้
ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม ชุมชนและสังคม 
SC6 การบริการวิชาการเชิงรุกที่ก่อให้เกิดรายได้ 
SC7 การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน 
SC8 การพัฒนาทักษะการท างานของบุคลากร 
SC9 การบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีจ ากัด 

SA1 มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นความเป็น
วิทยาศาสตร์เกษตร มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ทันสมัย
หลากหลาย และบูรณาการ  
SA2 มีคณาจารย์ที่มีคุณภาพ ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก  
SA3 มีอาจารย์รุ่นใหม่จ านวนมาก 
SA4 มีพ้ืนที่วิจัยด้านการเกษตร มีศูนย์/สถานีวิจัยบนพื้นที่
สูง/ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้แก่ โครงการ
หลวง และโครงการพระราชด าริ เป็นต้น 
SA5 มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง 
SA6 มีศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร 
เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมเพ่ือหารายได้ 
และการบริการวิชาการแก่สังคม 
SA7 บุคลากรมีความสามัคคี มีความตั้งใจในการท างานและ
พัฒนาตนเอง 
SA8 มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 

 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
คณะฯ มีระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการโดยผู้บริหารมีการติดตามผลส าเร็จตามตัวชี้วัดของระบบงาน

ในแต่ละไตรมาส โดยก าหนดเป็นวาระการรายงานผลการปฏิบัติงานในการประชุมกรรมการบริหารประจ าคณะ
เพ่ือให้รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าศูนย์ เป็นผู้รายงาน มีการใช้วงจรการปรับปรุงตามกระบวนการ 
PDCA และระบบการจัดการความรู้ (KM) ในการด าเนินงาน สรุปผลการด าเนินการประจ าปี กรรมการบริหาร
หลักสูตรใช้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มาใช้ทบทวนปรับปรุงผลการด าเนินการด้านการเรียน
การสอน และผู้บริการใช้ผลการประเมินการด าเนินการที่เป็นเลิศขององค์กร (CMU-EdPEx) มาใช้ในการทบทวน
ปรับปรุงการบริหารงานขององค์กร 
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หมวด 1 การน าองค์กร 
 
1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง 

1.1 ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 
1.1 ก(1) วิสัยทัศน์ และค่านิยม  
ผู้บริหารคณะฯ ได้มีการประชุมระดมสมอง พิจารณาจากสมรรถนะหลัก ความได้เปรียบและโอกาส เสียง

จากบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ปกครอง เปรียบเทียบข้อมูลกับสถาบันคู่เทียบที่สอนทางด้านการเกษตรรวมถึงใช้
ข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า“Go for Smart Agriculture” ซึ่งหมายถึงการมุ่งไปสู่การเกษตรที่มี
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้าง
มูลค่าเพิ่มและก าหนดค่านิยมของคณะฯ ว่า “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ รับผิดชอบต่อสังคม” 
ซึ่งได้มาจากการประชุมระดมสมองผู้บริหารและบุคลากร ทั้งนี้ผู้บริหารก าหนดตัววัดในการบรรลุวิสัยทัศน์ดังนี้คือ 
จ านวนนวัตกรรม จ านวนทรัพย์สินทางปัญญา อัตราการได้งานท าของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
เป็นตัววัดในการบรรลุวิสัยทัศน์ โดยตั้งเป้าหมายให้ส าเร็จภายใน 10 ปี มีการทบทวนวิสัยทัศน์ทุก 4 ปี ตามรอบการ
บริหารของคณบดี 

ผู้บริหารคณะฯ มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และค่านิยมไปยังบุคลากรโดยผ่านการประชุมแถลงนโยบายในการ
ประชุมผู้บริหารพบบุคลากร และการประชุมระบบงานในแต่ละส่วนงาน มีการสื่อสารไปยังนักศึกษาผ่านการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา การเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคู่ความร่วมมือ
สื่อสารผ่านการประชุมผู้ปกครอง การประชุมนิเทศงานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการต่าง ๆ รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ 

 

1.1 ก(2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 
ผู้บริหารคณะฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรที่มีความประพฤติดี มีจริยธรรมดี ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ เพ่ือเป็น
บุคลากรดีเด่นประจ าปีของคณะฯ รวมทั้งมีการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัลในระดับมหาวิทยาลัย และระดับชาติใน
ล าดับต่อไป ในส่วนของนักศึกษา มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริมและก ากับดูแลนักศึกษา
ให้ท ากิจกรรมที่เหมาะสม มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคณะกรรมการวินัยนักศึกษาท าหน้าที่ป้องปราม ดูแลความ
ประพฤติของนักศึกษา และพิจารณาสอบสวนกรณีนักศึกษาท าผิดวินัย ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนมีการเสนอชื่อนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เข้ารับรางวัลในระดับชาติ 

คณะฯ จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากรทุกระดับมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและ
นักศึกษารับรู้ และยึดถือกฎระเบียบในการปฏิบัติงานและการท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด โดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรและนักศึกษาสามารถอุทธรณ์ร้องทุกข์ผ่านสายตรงคณบดี และสามารถเข้าพบผู้บริหารระดับสูงได้
ตลอดเวลาในระหว่างปฏิบัติงาน การประเมินผลการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม คณะฯ 
พิจารณาจากข้อร้องเรียน ซึ่งในปีที่ผ่านมาคณะฯ ไม่พบการร้องเรียนด้านพฤติกรรม คุณธรรม และจริยธรรมของ
ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา 

 

1.1 ก(3) การสร้างสถาบันที่ประสบความส าเร็จ 
ผู้บริหารคณะฯ ก าหนดวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้บรรลุพันธกิจ ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 

พันธกิจหลัก วิธีการสร้างความส าเร็จในระยะสั้น วิธีการสร้างความส าเร็จในระยะยาว ผู้รับผดิชอบ 
1) ด้านการจัด
การศึกษา  

- พัฒนาหลักสูตรให้เป็น Smart 
Agriculture ตอบสนองต่อผู้เรียน และ
ผู้ใช้บัณฑิต ผ่านมาตรฐาน QA ระดับ
หลักสูตร ร้อยละ 100 

- พัฒนาหลักสูตรให้เป็น Smart 
Agriculture ตอบสนองต่อผู้เรียน และ
ผู้ใช้บัณฑิต ผ่านการรับรองมาตรฐานได้
คะแนนไม่น้อย 3 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
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พันธกิจหลัก วิธีการสร้างความส าเร็จในระยะสั้น วิธีการสร้างความส าเร็จในระยะยาว ผู้รับผดิชอบ 
อยู่ในฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่
มีมาตรฐานของ สกอ. 

- มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
ต่างประเทศระยะสั้น 
- พัฒนากิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา
ด้าน Smart Agriculture 

- ขยายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ 
- การพัฒนาหลักสูตร Double Degree 
- พัฒนาความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อ
เสริมทักษะนักศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ ์

- พัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 
21 ให้เปน็ Smart Agriculture 
 

- พัฒนาเสริมสร้างความรู้และ
ประสบการณด์้าน Smart Agriculture 
ให้กับคณาจารย ์

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
- กรรมการ
ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

2) ด้านการวิจัย 
และบริการวิชาการ 

- สนับสนุนงบประมาณการวิจัยให้แก่
นักวิจัยรุ่นใหม่ 

- ถ่ายทอดและขยายผลงานวิจัยที่สามารถ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์  

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

- มีหน่วยบริหารงานวิจัยสนับสนุนข้อมูล 
และประสานงานในการขอทุนวิจัย 

- พัฒนาระบบสารสนเทศนักวิจัย 
ผลงานวิจัย และแหล่งทุนวิจัย 

 

- แสวงหาแหล่งทุนเพื่อด าเนินการ
โครงการขนาดใหญ่ (Mega project) 
ด้าน Smart Agriculture 

- สร้างเครือข่ายและความผูกพันกับแหล่ง
ทุนวิจัยภายนอก อย่างเป็นระบบและ
ยั่งยืน 

 

- มีการให้รางวัลนักวิจัยดีเด่นประจ าปี
ระดับคณะ 

- ส่งเสริมให้นักวิจัยเข้ารับรางวัล
ระดับชาติ และนานาชาติ 
- มีการท า KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
นักวิจัยรุ่นใหญ่กับนักวิจัยใหม่ 

 

- พัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการด้าน 
Smart Agriculture ที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า 
- ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
เกษตรกรชุมชนท้องถิ่น 

- พัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการด้าน 
Smart Agriculture ที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้าง
ความผูกพัน  
- ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
เกษตรกรชุมชน สังคม ทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ  

 

4) ด้านการบริหาร  ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร
ทุกกลุ่มอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการเพื่อสร้างบรรยากาศการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

ผู้บริหารพัฒนาระบบบริหารและการ
จัดการแบบมีส่วนร่วม ภายใต้ระบบ
มหาวิทยาลัยในก ากับด้วยหลักธรรมาภิ
บาล และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

คณบดี และรอง
คณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้บริหารมีการสื่อสารให้บุคลากรทุกกลุ่ม
มีการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
และท าความเข้าใจเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

ผู้บริหารพัฒนาระบบการสื่อสารให้
บุคลากรทุกกลุ่มท างานแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ ์เพื่อใหเ้ป็นวัฒนธรรมการ
ท างานขององค์กร 

 

เปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีคุณสมบตัิสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้น าในระดับ
ตน ระดับกลาง และระดับสูง  

มีพัฒนาผู้บริหารระดับรองคณบดี ผู้ช่วย
คณบดี และหัวหน้าภาควิชาเพื่อเตรียม
ความพร้อมเพื่อสืบทอดต าแหน่งบริหาร
ระดับสูงในอนาคต 
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1.1 ข. การสื่อสารและการด าเนินการขององค์กร 
1.1 ข(1) การสื่อสาร 
ผู้บริหารมีการสื่อสารกับบุคลากรในคณะฯ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ความร่วมมือและ

ผู้ส่งมอบหลากหลายช่องทาง (ตารางที่ 1.1.1) เช่น การประชุมกรรมการบริหารประจ าคณะฯ เป็นประจ าทุกเดือน 
เพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบข้อมูลและถ่ายทอดต่อไปยังบุคลากรในแต่ละส่วนงาน และเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าพบได้โดยการนัดหมายล่วงหน้าหรือถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนบุคลากรสามารถสื่อสาร
โดยตรงกับผู้บริหารได้ทางโทรศัพท์  หรือ line ได้ทันที  ผู้บริหารรับฟังข้อคิดเห็นของบุคลากรผ่านทาง 
งานผู้บริหารพบปะบุคลากรและสายตรงคณบดี ซึ่งจากการประเมินช่องทางการสื่อสารของผู้บริหารพบว่า การ
สื่อสารผ่านทาง line มีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงมีการตั้ง Line group ของกลุ่มผู้บริหาร หัวหน้างาน บุคลากรสาย
วิชาการ และสายปฏิบัติงาน ท าให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตรงกลุ่มเป้าหมาย และทั่วถึงทั้งองค์กร  

ในกรณีของนักศึกษาผู้บริหารมีการสื่อสารกับนักศึกษาในหลายโอกาสทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ผ่าน
ทางอาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชา พบปะนักศึกษาในการปฐมนิเทศนักศึกษา การประชุมสโมสรนักศึกษา และกิจกรรม
นักศึกษาอ่ืน ๆ เช่น งานวันไหว้ครู งานรับน้องขึ้นดอย เป็นต้น ส าหรับผู้รับบริการด้านวิชาการ และนักเรียน 
ผู้บริหารมีโอกาสสื่อสารและสร้างความผูกพันในหลายกิจกรรม เช่น การอบรม การประชุมวิชาการ การไป road 
show ประชาสัมพันธ์คณะฯ ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ  
 
ตารางที่ 1.1.1 ช่องทางการสื่อสารของผู้บริการกับกลุ่มบุคลากร ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คู่ความร่วมมือ และผู้ส่งมอบ 

กลุ่ม ประชุม/
ปฐมนิเทศ 

Web Line Facebook E-mail/
โทรศัพท ์

กิจกรรมเช่ือม 
ความสัมพันธ ์

กรรมการอ านวยการ √ √ √ √ √ งานรดน้ าด าหัว 
งานสถาปนาคณะ 
งานเกษตรสัมพันธ์ 

กรรมการบริหาร √ √ √ √ √ การทัศนศึกษา 
งานเกษตรสัมพันธ์ 
งานสถาปนาคณะ 

หัวหน้างาน √ √ √ √ √ การทัศนศึกษา 
งานเกษตรสัมพันธ์ 
งานสถาปนาคณะ 

บุคลากรสาย วิชาการ/
สนับสนุน 

√ √ √ √ √ งานเกษตรสัมพันธ์ 
งานสถาปนาคณะ 
งานเกษตรภาคเหนือ 

นักศึกษาปริญญาตรี/
บัณฑิตศึกษา 

√ √  √ √ กิจกรรมไหว้คร ู
งานเกษตรภาคเหนือ 
งานเกษตรคืนรัง 

นักศึกษาต่างชาติ √ √  √ √ งานเกษตรสัมพันธ์ 
นักเรียน √ √  √ √ Open house 

Road show 
งานเกษตรภาคเหนือ 

ผู้รับบริการ √ √  √ √ งานเกษตรภาคเหนือ 
ศิษย์เก่า √ √ √ √ √ งานเกษตรภาคเหนือ 

งานเกษตรคืนรัง 
ผู้ปกครอง √ √ √ √ √ งานเกษตรภาคเหนือ 
คู่ความร่วมมือ √ √ √ √ √ งานเกษตรภาคเหนือ 
ผู้ส่งมอบ √ √  √ √ งานเกษตรภาคเหนือ 

1.1 ข(2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ 



 

 4  
 

ผู้บริหารคณะฯ มีการก าหนดแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และตัวชี้วัดที่ส าคัญ เพ่ือการด าเนินงาน
ที่บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ส าคัญ: 

ด้านการจัดการศึกษา เช่น จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการดีเด่นระดับบัณฑิต ค่าเฉลี่ยจ านวนปี
ที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวนนักศึกษาที่ไปน าเสนองาน ฝึกงานหรือดูงานต่างประเทศ ร้อย
ละนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามแผน  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษาเทียบกับมหาวิทยาลัยคู่เทียบ ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของผู้เรียน ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และ
จ านวนรางวัลคุณภาพนักศึกษา ก ากับดูแลโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

ด้านการวิจัย เช่น จ านวนผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus และจ านวนบทความวิจัย
ที่ได้รับการอ้างอิง (ISISCI/ Scopus) จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์แก่สังคม/ชุมชน จ านวนผลงานวิจัยที่
สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์/สร้างมูลค่าเพ่ิม และจ านวนงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติเพ่ือพัฒนา ความเป็น Smart 
agriculture 

ด้านบริการวิชาการ เช่น ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ จ านวนหน่วยงาน/ชุมชนที่ได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย จ านวนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ก ากับดูแลโดย
ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 

ด้านการบริหาร เช่น จ านวนระบบ IT ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสภาพคล่อง
ทางการเงิน ก ากับดูแลโดยของคณบดีฝ่ายบริหาร 

คณะฯ มีการก าหนดให้การรายงานผลการด าเนินงาน เป็นวาระการประชุมกรรมการบริหารประจ าคณะทุก
ไตรมาส โดยให้รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าศูนย์เป็นผู้รายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือก ากับ ติดตามผล
การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของคณะฯ และปรับปรุงแผนปฏิบัติงานเมื่อ
จ าเป็น และทบทวนแผนกลยุทธ์ในปีถัดไป 

 
1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.2 ก. การก ากับดูแล 
1.2 ก(1) การก ากับดูแล 
คณะฯ มีการก ากับดูแลองค์กรโดยมีคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก

มหาวิทยาลัยเป็นประธานคณะกรรมการอ านวยการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีคณบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ 
และรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาเชิงนโยบายการบริหารงานแก่คณะ
กรรมการบริหารประจ าคณะฯ มีวาระการประชุมฯ 3 ครั้ง/ ปี  

ผู้บริหารคณะฯ มีการปฏิบัติตามแนวทางคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity & Transparency) ของ
มหาวิทยาลัย ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน มีการก ากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง ท าให้สังคมยอมรับและเชื่อมั่น ให้เป็นที่เชื่อถือ
ไว้วางใจและมีความพึงพอใจต่อการด าเนินการของคณะฯ มากขึ้น และก ากับดูแลองค์กรตามเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญดัง
ตารางที่ 1.2.1 และมีวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ ทุกเดือน 

 

ตารางที่ 1.2.1 วิธีการในการก ากับดูแลองค์กร 
ประเด็นส าคญั วิธีการ ผู้รับผดิชอบ ความถี ่

ความรับผิดชอบในการ
กระท าของผู้บริหาร 

- มีการประชุมติดตาม วิเคราะห์ ทบทวน การ
บริหารงานของคณะตามหลักธรรมาภิบาล 

คณบด ี ทุกเดือน 

ความรับผิดชอบต่อกล
ยุทธท์ี่ก าหนด 

- มีการรายงานผลการด าเนินงาน การติดตามตัวช้ีวัด 
และทบทวนแผนกลยุทธ์ 

คณะผู้บริหาร ทุก 3 เดือน 

ความรับผิดชอบด้าน
การเงิน 

- ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน คณบด ี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ทุกเดือน 

ความโปร่งใสในการ
ด าเนินการ 

- มีการด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการทุกส่วน
งาน 

คณะผู้บริหาร ทุกรอบการประชุม/
ตรวจสอบ 
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ประเด็นส าคญั วิธีการ ผู้รับผดิชอบ ความถี ่
- มีการตรวจสอบภายในด้านการใช้งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย และจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

การวางแผนสืบทอด
ต าแหน่งผู้น าระดับสูง 

- เปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกเพื่อเป็นผู้น าในระดับตน ระดับกลาง และ
ระดับสูง  
- มีพัฒนาผู้บริหารระดับรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 
และหัวหน้าภาควิชาเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อสืบ
ทอดต าแหน่งบริหารระดับสูงในอนาคตมี 

คณบด ี ทุกป ี

 
1.2 ก(2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีใช้ระบบของมหาวิทยาลัย โดยได้รับการประเมินจาก

คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 2 ครั้ง ในวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี นอกจากนี้ฝ่ายบริหารงาน
บุคคลได้จัดท าแบบประเมินการบริหารองค์กรของคณะผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้า
ภาค และหัวหน้าศูนย์ในด้านต่าง ๆ  ซึ่งผลการประเมินผู้บริหารจะประกาศให้ทราบในเว็บไซต์ของคณะฯ และ
รายงานต่อกรรมการอ านวยการคณะฯ เพ่ือให้ผู้บริหารน าผลการประเมินไปทบทวนเพ่ือปรับปรุงการบริหารงาน 
รวมทั้งวางแผนการฝึกอบรมผู้บริหารในด้านต่าง ๆ 

 

1.2 ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม 
1.2 ข(1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามระเบียบ และการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 
ด้านการจัดการศึกษา ทุกกระบวนวิชาถูกก าหนดให้มีการเรียนการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดโดย สกอ. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการทวนสอบในระดับปริญญาตรี เพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลการ
ด าเนินการของหลักสูตร และมีการจัดประชุมอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ คณะฯ มีนโยบายให้บุคลากรผู้ท างานวิจัยปฏิบัติตามระเบียบ ข้อก าหนด 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งด้านงานวิจัยทั้งทางด้านพืชและสัตว์ เช่น พ.ร.บ. สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
และ พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช เป็นต้น ในส่วนของการใช้พ้ืนที่ของศูนย์ และสถานีวิจัย คณะฯ มีการขอใช้พ้ืนที่ป่าไม้
จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพ่ือจัดตั้งศูนย์/สถานีวิจัยฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

ผลการด าเนินงานของบริการ  ที่มีผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนที่อาจเกิดขึ้น คณะฯ มอบหมายให้
ผู้อ านวยการศูนย์/หัวหน้าสถานีวิจัย ติดตามดูแลและรับฟังเสียงสะท้อนจากชุมชน เช่น กรณีมีข้อร้องเรียนเรื่อง
กลิ่นจากฟาร์มสุกรในศูนย์วิจัยฯ คณะฯ ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา โดยน ามูลสุกรไปใช้ในระบบไบโอแก๊ส เพ่ือลด
ปัญหาดังกล่าว เป็นต้น 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.2 ข(2) พฤติกรรมที่มีจริยธรรม  
ผู้บริหารคณะฯ เป็นตัวอย่างที่ดีในการด ารงตนเป็นคนดี ประพฤติดี มีการถ่ายทอดหลักธรรมาภิบาล

ดังกล่าวลงไปยังผู้บริหารระดับต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรทุกกลุ่ม ผ่านทางการประชุม เอกสารคู่มือคุณธรรมและความ
โปร่งใส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2554 และประกาศคณะเกษตรศาสตร์ว่าด้วยข้อก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ส าหรับนักศึกษา โดยการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 

คณะฯ มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาจริยธรรม
ให้กับบุคลากรและนักศึกษา มีการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ให้แก่บุคลากรทุกกลุ่ม และเสนอให้ได้รับรางวัลของ
มหาวิทยาลัย และระดับชาติ ในด้านคุณธรรม จริยธรรมทุกปี ในส่วนของนักศึกษามีการจัดโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และโครงการเกษตรบ าเพ็ญ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาประพฤติตนอย่างมี
จริยธรรม มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และน ามาปรับปรุงการกระบวนการด าเนินงานในปีถัดไป  
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ผู้บริหารคณะฯ มีการรับฟังข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น จะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและด าเนินการตามระดับความรุนแรงของข้อร้องเรียน มี การติดตามผลการ
ด าเนินงานและรายงานผลต่อกรรมการบริหารคณะ และมีการประเมินผลโดยใช้จ านวนข้อร้องเรียนกรณีทุจริต และ
การประพฤติผิดจริยธรรม ของผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเป็นตัวชี้วัด 
 

1.2 ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
1.2 ค(1) ความผาสุกของสังคม และ (2) การสนับสนุนชุมชน   
คณะฯ มีระบบความรับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุนชุมชน คือ  
1) ผู้บริหารก าหนดกลยุทธ์และพ้ืนที่เป้าหมายในการสนับสนุนชุมชน/สังคม โดยเน้นชุมชนบนพ้ืนที่สูง 

ได้แก่ อ าเภอแม่แจ่ม และอ าเภออมก๋อย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มี
วัตถุประสงค์หลักคือการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติการด้านการเกษตร และแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่เช่น 
ปัญหาหมอกควัน และปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม คณะฯ ท างานร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โครงการ
พระราชด าริฯ และสถาบันวิจัยเกษตรที่สูง มาอย่างต่อเนื่อง  

2) มีการมอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาประสานงานในการด าเนินกิจกรรม รวมถึงรับเรื่องการร้องขอจากเกษตรกร/ชุมชน คณะฯ มีโครงการการ
พัฒนาการเกษตรและชุมชนบนพ้ืนที่สูงในหลาย ๆ ด้าน เช่น โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากชีวมวลข้าวโพดเพ่ือลดการ
เผา และโครงการสร้างฝายชะลอน้ าบนพ้ืนที่ภูเขา เป็นต้น ในส่วนของนักศึกษา คณะฯ สนับสนุนให้สโมสรนักศึกษา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่คณะฯ ก าหนด โดยจัดท าโครงการอาสาพัฒนาชนบทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี  

3) ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ ทุกไตรมาส เพ่ือทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการท างาน  
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หมวด 2 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 
 
2.1 การจัดท ากลยุทธ์  

2.1 ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์  
2.1 ก(1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ได้แก่ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าศูนย์ ก าหนดขั้นตอนที่

ส าคัญในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทั้งหมด 9 ขั้นตอน (รูปที่ 2.1.1) มีการประชุมร่วมกันพิจารณาเป้าหมายของ
วิสัยทัศน์ร่วมกับพันธกิจหลัก วิเคราะห์ความท้าทาย ความได้เปรียบ และโอกาสเชิงกลยุทธ์ของคณะฯ รวมถึง
วิเคราะห์ความเสี่ยง จุดแข็ง จุดอ่อน และอุปสรรคโดยใช้ SWOT Analysis และ TOWS Matrix วิเคราะห์ปัจจัย
ภายใน และภายนอก ในด้านต่าง ๆ (ตารางที่ 2.1.1) ที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายการเป็น Smart 
Agriculture ตามหลักกลยุทธ์หลัก 4 ด้าน คือ 1) พัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เกษตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ 2) พัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการที่มีคุณภาพขนาดใหญ่เพ่ือผลิตนวัตกรรม 3) พัฒนา
บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้  นวัตกรรมเกษตร เพ่ือหารายได้และพัฒนาชุมชน/เกษตรกร 4) พัฒนา
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการในการบริหารเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

2.1 ก(2) นวัตกรรม 
ผู้บริหารคณะฯ วิเคราะห์ข้อมูล (แหล่งทุน, จ านวนงบประมาณ, โจทย์วิจัย, นักวิจัยที่ได้รับทุน) เพ่ือก าหนด

แหล่งทุนหลักด้านการวิจัย/ บริการวิชาการ มีการพิจารณาโอกาสเชิงกลยุทธ์ นโยบายของแหล่งทุน ค้นหาผู้
ประสานงานหลักของแหล่งทุน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการจัดประชุมพบปะผู้ประสานงานของแหล่งทุน 
เพ่ือก าหนดโจทย์วิจัย มีการจัด work shop/ดูงาน ส าหรับกลุ่มนักวิจัยที่ เกี่ยวข้องในการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยขนาดใหญ่ เพ่ือเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรม มีการติดต่อ
กับผู้ประสานงานของแหล่งทุนอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ ท าให้ในปีที่ผ่านมาคณะฯ ได้รับทุนสนับสนุน
งานวิจัยและบริการวิชาการจ านวนมาก และสามารถสร้างนวัตกรรม เช่น การผลิตปุ๋ยหมักจากชีวมวลข้าวโพดเพ่ือ
ลดการเผา การผลิตข้าวโภชนะสูง การพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ (ข้าว พริก ไม้ดอก) การผลิตกระเทียมด า และการผลิตหัว
หอมแดงปลอดโรคคุณภาพสูง การผลิตดอกหอมนอกฤดู การคัดน้ าเชื้อเลือกเพศโคนม และการผลิตน้ านม
คุณภาพสูง เป็นต้น (ตารางที่ 2.1.2) ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวสามารถเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 

 

2.1 ก(3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 
ผู้บริหารระดมสมองในการสร้างกลยุทธ์หลัก ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกรอบเวลาในการด าเนินการ โดยวางแผนกลยุทธ์ระยะสั้น 1 ปี และ 
ระยะยาว 5 ปี โดยพิจารณาจากรอบของการปรับปรุงหลักสูตร เสนอกรรมการบริหารคณะฯ และอ านวยการเพ่ือให้
ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ และมีการจัดท าแผนปฏิบัติการต่อไป มีการติดตามประเมินผล และทบทวนผลการ
ด าเนินงานทุก 6 เดือน เพ่ือปรับแผนปฏิบัติการ และใช้ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในปีต่อไปตามหลัก PDCA   

คณะเกษตรศาสตร์ระบุโอกาสเชิงกลยุทธ์ (ตารางที่ 2.1.2) โดยผู้บริหารวิเคราะห์จากสมรรถนะหลัก ขีด
ความสามารถของบุคคลากร ความเสี่ยง และโอกาสจากสถานการณ์ภายนอก ได้แก่ สถานการณ์ด้านการเกษตรของ
โลก และนโยบายของประเทศ เป็นต้น ผู้บริหารได้ใช้โอกาสเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์มาวิเคราะห์ และก าหนดกลยุทธ์ได้เป็นกลยุทธ์หลัก  

 

2.1 ก(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก 
ผู้บริหารตัดสินใจเรื่องระบบงานที่ส าคัญตามพันธกิจและสมรรถนะหลัก การออกแบบระบบงานแบ่ง

ออกเป็น 4 ระบบ คือ ระบบการจัดการด้านการศึกษา ระบบการวิจัย ระบบการบริการวิชาการ และระบบการ
บริหารจัดการ โดยมอบหมายให้รองคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบ กระบวนการที่ส าคัญบางกระบวนการ เช่น การฝึกงาน/
สหกิจศึกษา คณะฯ ตัดสินใจให้คู่ความร่วมมือ (สถานที่ที่รับนักศึกษาฝึกงาน) ร่วมเป็นผู้ด าเนินการ คณบดีได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบงานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ 
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รูปที่ 2.1.1 ขั้นตอนส าคัญในการจัดท ากลยุทธ์ 
 
ตารางที่ 2.1.1 ข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

ข้อมูล ผู้รับผดิชอบข้อมูล 
ปัจจัยภายใน  

1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 11 (2555-2559) งานนโยบายและแผน 
2. นโยบายมหาวิทยาลัย/ค ารับรองการปฏิบัติงานของคณบดี งานนโยบายและแผน 
3. วิสัยทัศน์และสมรรถนะหลักของคณะฯ งานนโยบายและแผน 
4. โอกาสเชิงกลยุทธ์ จุดแข็ง จุดอ่อน และอุปสรรค งานนโยบายและแผน 
5. ผลการประเมิน CMU EdPEx ปีการศึกษา 2558 งานนโยบายและแผน 
6. จ านวนทรัพยากรด้าน งบประมาณ บุคคลากร และด้านกายภาพ งานคลัง/งานบริหาร 
7. กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานบริหาร 

ปัจจัยภายนอก  
8. ความต้องการของนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า      งานบริการการศึกษา 
9. สถานการณ์ด้านการเกษตรของโลก งานนโยบายและแผน 
10. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายรัฐบาล งานนโยบายและแผน 
11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ งานนโยบายและแผน 
12. กรอบยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสาขาเกษตร 10 ปี งานนโยบายและแผน 

 
ตารางที่ 2.1.2 โอกาสเชิงกลยุทธ์และการสร้างนวัตกรรม ของคณะเกษตรศาสตร์ 
ข้อพิจารณาโอกาสเชิงกลยุทธ์ โอกาสเชิงกลยุทธ์ (SO) การสร้างนวัตกรรม 
สมรรถนะหลักและขีด
ความสามารถ 

SO1 ความสนใจอาชีพเกษตรสมัยใหม่ในประเทศไทย
มีมากขึ้น 
SO2 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงอย่าง
เข้มข้นเพิ่มขึ้น 

การปรับปรุงหลักสูตรใหม่ Smart 
Agriculture 

สถานการณ์ด้านการเกษตร
ของโลก 

SO3 สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหาร และพื้นที่
ผลิตด้านการเกษตรของโลก  
SO4 สถานการณ์หมอกควันจากการเผาวัสดุจาก
การเกษตร 

 
 
การผลิตปุ๋ยหมักจากชีวมวลข้าวโพด 
 

ข ัน้ตอนส ำคญั (ผูร้บัผดิชอบ)

1. พจิารณาเป้าหมาย วสิยัทัศน ์และพันธกจิหลัก (ผูบ้รหิาร)

2. วเิคราะหโ์อกาส และความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ์
ปัจจัยภายใน และภายนอก

3. SWOT Analysis และ TOWS Matrix
(ผูบ้รหิาร/หัวหนา้งาน)

4. จัดท าแผน ก าหนดกลยทุธห์ลัก ตัวชีว้ดั เป้าหมายและ
วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ ์(ผูบ้รหิาร/หัวหนา้งาน)

5. เสนอขอความเห็นชอบตอ่ทีป่ระชมุกรรมการบรหิารและ
กรรมการอ านวยการคณะฯ (ฝ่ายนโยบายและแผน)

6. ถา่ยทอดแผนกลยทุธส์ูห่น่วยงานตา่ง ๆ (คณบด)ี

7. แปลงแผนกลยทุธส์ูแ่ผนปฏบิัตกิาร
(รองคณบด,ี หัวหนา้ภาค, หัวหนา้ศนูย)์

8. ถา่ยทอดแผนปฏบิัตกิารสูก่ารปฏบิัต ิ(ผูบ้รหิาร)

9. ตดิตามการด าเนนิการตาม Action plan
(หัวหนา้งานแผนฯ) 

10. ทบทวน และปรับแผนปฏบิัตกิาร/กลยทุธ ์(ผูบ้รหิาร)

กรอบเวลำ

ม.ีค.-เม.ย.

ม.ีค.-เม.ย.

พ.ค.-ม.ิย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ตค.

ต.ค.-ม.ีค.
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ข้อพิจารณาโอกาสเชิงกลยุทธ์ โอกาสเชิงกลยุทธ์ (SO) การสร้างนวัตกรรม 
SO5 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และกระแสด้านการ
บริโภคอาหารปลอดภัยของสังคม 

การผลิตข้าวโภชนะสูง 

นโยบายของประเทศ SO6 นโยบายของประเทศ Thailand 4.0 ด้าน
การเกษตรสมัยใหม ่
SO7 นโยบายการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร
และเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร 

การพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ (ข้าว พริก ไม้ดอก) 
 
การผลิตกระเทียมด า  
การผลิตหัวหอมแดงปลอดโรคคณุภาพสูง 
การผลิตดอกหอมนอกฤดู 
การคัดน้ าเช้ือเลือกเพศโคนม 
การผลิตน้ านมคณุภาพสูง 

 
2.1 ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

2.1 ข(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ (2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญของคณะเกษตรศาสตร์มีทั้งหมด 7 ข้อ (O1-O7) ก าหนดให้แต่ละปีบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 4 ด้าน (G1-G4) (ตารางที่ 2.1.3)  
คณะฯ มีการวางแผนการเปลี่ยนแปลงส าคัญด้านการปรับปรุงหลักสูตร อัตราก าลัง และการบริหารจัดการ    

 

ตารางที่ 2.1.3 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามกลยุทธ์หลักด้านต่าง ๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ระยะเวลาที่จะ

บรรลุวัตถุประสงค์ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ระยะเวลาที่จะส าเร็จ

ตามเป้าประสงค ์
การเรียนการสอน    

O1 ผลติบัณฑิตทีม่ีความรู้/มีทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการ
ผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม 
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และมี
คุณธรรม จริยธรรม 

4 ปี G1 บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเกษตร
สมัยใหม่ มีรายได้เพิ่ม ใช้วิชาการช้ีน าสังคม
และยกระดับระบบการผลิตด้านการเกษตร
ของประเทศ 

5 ปี 

งานวิจัยและบริการวิชาการ    
O2 พัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการที่มี
คุณภาพ ตอบโจทย์ Smart Agriculture  

1 ปี G2 ผลติผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่มคีุณภาพ
สามารถใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ 
อุตสาหกรรมหรือชุมชน  

5 ปี 

O3 การพัฒนาความรู้/ทักษะ Smart 
Agriculture ให้กับชุมชน/เกษตรกร  

1 ปี G3 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน/
เกษตรกรที่ดียิ่งขึ้น (Smart Farmer) 

5 ปี 

O4 บริการวิชาการเพื่อหารายได ้ 1 ปี G4 คณะฯ มีรายได้จากการบริการวิชาการ
เพิ่มขึ้น  

5 ปี 
 

การบริหารจัดการ    
O5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อ
เพิ่มประสิทธภิาพในการด าเนินงาน 
O6 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 
O7 เสริมสร้างความสุข และความ
ปลอดภัยให้กับบุคลากร 

1 ปี G5 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ท างานอย่าง
มปีระสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ ์รับผิดชอบ
ต่อสังคม  

5 ปี 
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2.2 การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  
2.2 ก. การจัดการท าแผนปฏิบัติการและน าสู่การปฏิบัติ 

2.2 ก(1) แผนปฏิบัติการ และ (2) การน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 
คณะฯ มีการจัดประชุมผู้บริหาร ร่วมกับหัวหน้างานทุกส่วนงานในการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สู่

แผนปฏิบัติการ (Action plan) ทั้งแผนระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 5 ปี (ตารางท่ี 2.1.4) โดยระบุจ านวนโครงการ
กิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในแต่ละข้อ มีการก าหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ
ผู้รับผิดชอบโครงการ (KPI Owner) จากนั้นน าเสนอแผนปฏิบัติการต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาเพ่ือให้
ความเห็นชอบ ก่อนน าไปจัดท าแผนงบประมาณต่อไป  

คณะฯ มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ โดยถ่ายทอดแผนและตัวชี้วัดผ่านให้รองคณบดี 
หัวหน้าภาควิชา หัวหน้า/ผู้อ านวยการศูนย์ และหัวหน้างาน เพ่ือถ่ายทอดต่อไปยังบุคลากรในแต่ละส่วนงาน และ 
มีการถ่ายทอดแผนไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ความร่วมมือ KPI Owner รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ E-
action plan หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนติดตามสรุปการด าเนินงาน และรายงานผลต่อที่ประชุมกรรมการบริหาร
คณะฯ ทุกไตรมาส ผู้บริหารประเมินและทบทวนแผนในไตรมาสที่ 2 เพ่ือปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 3 เพ่ือทนทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในปีถัดไป  

 

ตารางที่  2.1.4 แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
กลยุทธ์หลัก วัตถุประสงค์ 

เชิงกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ 
ระยะสั้น (1 ปี)  

แผนปฏิบัติการ 
ระยะยาว (5 ปี)  

ตัวช้ีวัดหลัก ผู้รับผดิชอบ แผนด้าน
บุคลากร 

การเรียนการสอน 
S1 พัฒนา
หลักสูตร/การ
เรียนการสอน
แบบ Smart 
Agriculture 
 
S2 สนับสนุนทุน
วิจัยเกี่ยวกับ 
smart 
Agriculture ใน
ระดับบัณฑติ 
ศึกษา 
 
S3 พัฒนาทักษะ
วิชาชีพ ภาษา 
อังกฤษ IT และ
คุณธรรม
จริยธรรม
นักศึกษา 
 
S4 พัฒนาความรู้
ด้านเทคโนโลยี/
นวัตกรรมเกษตร
สมัยใหม่ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน 
 
 

O1 ผลติ
บัณฑิตที่มี
ความรู้/มี
ทักษะการใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใน
ระบบการผลิต
ที่มีมาตรฐาน 
ปลอดภัย เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
และสร้าง
มูลค่าเพิม่ 
มีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 
และมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
 
 

1. ปรับปรุง
หลักสูตร/เพิ่ม
กระบวนวิชาที่
เป็น Smart 
Agriculture 
2. ก าหนด 
กิจกรรมพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ 
Smart 
Agriculture 
ส าหรับนักศึกษา 
3.จัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
และ IT ส าหรับ 
นักศึกษา  
3. สนับสนุนการ
ฝึกงาน/ดูงาน
ต่างประเทศ 
4. จัดอบรม
เพิ่มพูนความรู้
ด้านเทคโนโลยี/
นวัตกรรมเกษตร
สมัยใหม่ส าหรับ
อาจารย์ 
5. ก าหนด 
กิจกรรมอบรม
คุณธรรม

1. สร้างหลักสูตร
ใหม่ที่เป็น Smart 
Agriculture 
2. เพิ่มโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาด้านทักษะ
วิชาชีพ Smart 
Agriculture  
ร่วมกับภาคเอกชน 
3.จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ
และ IT  
4. เพิ่มโครงการ
พัฒนาความรู้ด้าน
เทคโนโลยี/
นวัตกรรมเกษตร
สมัยใหม่ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอนอย่าง
ต่อเนื่อง 
5. ท า MOU 
ร่วมกับภาคเอกชน
ในการรับบัณฑิตเข้า
ท างาน 
6. จัดกิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
อย่างต่อเนื่อง 

1. จ านวนของ
หลักสูตร/กระบวนวิชา
ที่ปรับปรุงเป็น Smart 
Agriculture 
2. จ านวนหลักสูตรที่
ได้รับคะแนนประเมิน 
> 3 คะแนน 
3. จ านวนนักศึกษาที่
ได้รับรางวัลด้าน
วิชาการเกี่ยวกับ 
Smart Agriculture 
4. จ านวน นศ. ที่ไป
เสนองาน/ฝึกงาน/ดู
งานต่างประเทศ 
5. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อหลักสูตร/
การสอนของอาจารย์ 
6. ภาวะการได้งานท า
ของบัณฑิต 
7. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
8. จ านวนข้อร้องเรียน/
กรณีทุจริตของ
นักศึกษา 

- รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
- รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ
นักศึกษา 

แผนระยะสั้น 
- วิเคราะห์
อัตราก าลังสาย
คณาจารย์ตาม
ค่า FTES และ
อัตราการ
เกษียณอายุ  
- พัฒนาระบบ
การคัดเลือก
บุคลากรใหม่ที่
มีคุณภาพมี
ทักษะ smart 
officer 
- พัฒนาความรู้
ด้าน
เทคโนโลยี/
นวัตกรรม
เกษตร
สมัยใหม่
ส าหรับ
อาจารย์  
 
แผนระยะยาว 
- วิเคราะห์/
ประเมิน
อัตราก าลัง
บุคลากรที่ม ี
ขีดความ 
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กลยุทธ์หลัก วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

แผนปฏิบัติการ 
ระยะสั้น (1 ปี)  

แผนปฏิบัติการ 
ระยะยาว (5 ปี)  

ตัวช้ีวัดหลัก ผู้รับผดิชอบ แผนด้าน
บุคลากร 

จริยธรรมให้กับ
นักศึกษา 

สามารถตามที่
ต้องการ 
- วางแผน
คัดเลือก
อาจารย์ที่มี
ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
การเกษตร 
 

งานวิจัยและบริการวิชาการ 
S5 พัฒนา
โครงการวิจัยร่วม
ขนาดใหญ่ 
(Mega Project) 
 
S6 สร้าง/พัฒนา
โครงการวิจัยเชิง
พาณิชย์และ
อุตสาหกรรม 
 
S7 พัฒนา
โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาชุมชน 

O2  พัฒนา
งานวิจัยเชิง
บูรณาการที่มี
คุณภาพ ตอบ
โจทย์ Smart 
Agriculture  

1. สร้างระบบ
ขับเคลื่อนการขอ
ทุน และ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานวิจัย
แบบบูรณาการ 
2. โครงการ
นักวิจัยพบ
ผู้ประกอบการ/
แหล่งทุน 
 

1. พัฒนาเครือข่าย
และสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
แหล่งทุนวิจัย และ
ภาคเอกชน  

1. ร้อยละของอาจารย์
และนักวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการท าวิจัย  
2. จ านวนเงินทุนวิจัย 
นวัตกรรม หรืองาน
สร้างสรรค์จากแหล่ง
ทุนทั้งหมด 
3. จ านวนผลงานวิจัยที่
พัฒนาต่อยอดเชิง
พาณิชย์และ
อุตสาหกรรม 
4. จ านวนผลงานวิจัย 
นวัตกรรม หรืองาน
สร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์ 
เผยแพร่ หรือน าไปใช้
ประโยชน์ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ 
5. จ านวนทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

แผนระยะสั้น 
- สร้างระบบพี่
เลี้ยงในการท า
วิจัย 
 
แผนระยะยาว 
-พัฒนากลุ่ม
นักวิจัยตาม
สมรรถนะหลัก
เพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

S8 สร้างโครงการ
บริการวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้
และรับใช้สังคม 

O3 การพัฒนา
ความรู้/ทักษะ 
Smart 
Agriculture 
ให้กับชุมชน/
เกษตรกร  
O4 บริการ
วิชาการเพื่อ
หารายได ้

1. สร้างโครงการ
บริการวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได ้
2. การจัดอบรม
เกษตรกรในการ
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร และ
เกษตรปลอดภัย
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

2. แสวงหาความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงานของรัฐ 
เอกชน และชุมชน
เพื่อทราบความ
ต้องการการบริการ
วิชาการ 
3. ขยายพื้นที่ในการ
บริการวิชาการ 

6. รายได้จากการ
บริการวิชาการ 
7. จ านวนโครงการ/
กิจกรรมให้บริการ
วิชาการเกี่ยวกับ 
smart Agriculture 
8. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการวิชาการ  

ผู้อ านวยการ
ศูนย์บริการ
วิชาการ 

แผนระยะสั้น 
-พัฒนาทักษะ
บุคลากรด้าน
การบริการ
วิชาการ 
แผนระยะยาว 
-พัฒนาทักษะ
บุคลากรในการ
สร้างความ
ผูกพันกับ
ผู้รับบริการ
และชุมชน 

การบริหารจัดการ 
S9 พัฒนา
บุคลากร 
 

O5 พัฒนา
ประสิทธภิาพ

1. อบรมการใช้
ภาษาต่างประเทศ
ในการสื่อสาร

1. อบรมการบริหาร
จัดการงบประมาณ 

1. ร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการ (อาจารย์
และนักวิจัย) ได้รับการ

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 
 

แผนระยะสั้น 
- วิเคราะห์
อัตราก าลังสาย
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กลยุทธ์หลัก วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

แผนปฏิบัติการ 
ระยะสั้น (1 ปี)  

แผนปฏิบัติการ 
ระยะยาว (5 ปี)  

ตัวช้ีวัดหลัก ผู้รับผดิชอบ แผนด้าน
บุคลากร 

ในการ
ด าเนินงาน 
O6 พัฒนาขีด
ความสามารถ
ของบุคลากร 
 

เบื้องต้นของ
บุคลากร 
 
2. อบรมทักษะ 
Problem 
solving skill 
(Kaizen) 
3. อบรมทักษะ
การใช้ระบบ IT 
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ท างาน 

2. อบรมการใช้
ภาษาต่างประเทศ
ในการสื่อสารที่มี
ประสิทธภิาพของ
บุคลากร 
3. อบรมทักษะการ
ใช้ระบบ IT เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ท างานทั่งทั้งองค์กร 
 

พัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถในการ
สอน การวิจัย และ
ทักษะเกี่ยวกับ smart 
Agriculture 
2. อัตราการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ 
3. ร้อยละของบุคลากร
สายปฏิบัติการได้รับ
การพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถ และ
ทักษะในการท างาน 
 

 สนับสนุนตาม
ภาระงาน 
- พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
และ ขีด
ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติงาน 
ของบุคลากร
สายสนับสนุน 
- การจัด KM 
ของบุคลากรใน
คณะฯ เพื่อ
พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 

S10 พัฒนาระบบ
สารสนเทศ (IT) 
 

O7 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการสืบค้น
ข้อมูลและการ
ติดต่อสื่อสาร 
 

1. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ
ในระบบงาน
ส าคัญ 
 

4. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการใน
ระบบงานเพิ่มขึ้น  

4. จ านวนระบบ
สารสนเทศที่มีการ
พัฒนาขึ้นใหม่ 
 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 
 

แผนระยะสั้น 
- พัฒนา
บุคลากรด้าน 
IT 
แผนระยะยาว 
- พัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุนกับ
การใช้ IT เพื่อ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การท างานทั่ว
ทั้งองค์กร 

S11 พัฒนาระบบ
กายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

O8 เสริมสร้าง
ความผูกพัน
และความ
ปลอดภัยของ
บุคลากร 

1. ซ่อมแซมระบบ
น้ า ระบบไฟฟ้า 
2. พัฒนาสถานที่
และสิ่งแวดล้อม
ให้มีความสะอาด
และปลอดภัย 
3. รณรงค์การ
ประหยัดพลังงาน 

5. จัดท าผังระบบ
สาธารณูปโภคใน
ภาพรวมของคณะ 
6. ปรับปรุงอาคาร
ให้เป็น smart 
classroom, และ 
smart office  

5. อัตราการเกิด
อุบัติภัย/อุบัตเิหต ุ
6. ความพึงพอใจ ความ
ผูกพันของบุคลากร 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่าย
กายภาพ
และ
สิ่งแวดล้อม 

แผนระยะสั้น 
- พัฒนาทักษะ
ช่างประปา 
ช่างไฟฟ้าและ
บุคลากร
ภาคสนาม 
 

 
2.2 ก(3) การจัดสรรทรัพยากร 
คณะฯ มีการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน (action plan) ทั้ง

ทางด้านงบประมาณ และบุคลากร โดยผู้บริหารมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานของคณะฯ มีการจัดท าประมาณการ
รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ โดยพิจารณาจากข้อมูลรายรับจริงของปีที่ผ่านมา เพ่ือน ามาประกอบการจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้เหมาะสม การจัดท าค าของบประมาณได้ด าเนินการผ่านระบบออนไลน์  ซึ่งจะระบุ
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณและผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของแต่ละหน่วยงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะฯ มีการจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน ซึ่งประกอบด้วยหมวดด าเนินงาน หมวด
ครุภัณฑ์ (อุปกรณ์ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์) หมวดใช้สอยวัสดุ หมวดเงินอุดหนุน หมวดสาธารณูปโภค และ
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งบลงทุน โดยการจัดสรรงบประมาณจะพิจารณาให้ความส าคัญด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และพัฒนาบุคลากร
เป็นหลัก เมื่อคณะฯ ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัยแล้ว ก็จะด าเนินการจัดสรรงบประมาณไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ ลงในระบบการเบิกจ่ายออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบย่อยภายใต้ระบบการบริหารจัดการงบประมาณ (e 
budget management) ของคณะฯ โดยมีการคิดค่า FTES ของแต่ละหน่วยงานประกอบด้วย เพ่ือให้การจัดสรร
งบประมาณมีความเหมาะสม หน่วยงานต่าง ๆ มีหน้าที่ในการด าเนินการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่
ก าหนดไว้ โดยด าเนินการผ่านระบบการเบิกจ่ายออนไลน์ ซึ่งมั่นใจได้ว่าสามารถด าเนินงานตามแผนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

2.2 ก(4) แผนด้านบุคลากร  
ผู้บริหารพิจารณาจ านวนบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายปฏิบัติงาน วิเคราะห์สมรรถนะ และขีด

ความสามารถของบุคลากรทั้งสองกลุ่มเพ่ือวางแผนสนับสนุนระบบงานที่ส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ทั้ง
ในพันธกิจหลัก และพันธกิจเชิงรุกด้าน smart Agriculture ฝ่ายนโยบายและแผนวิเคราะห์อัตราก าลังที่จะ
เกษียณอายุในอีก 5 ปี ข้างหน้าของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้บริหารพิจารณาจ านวนบุคลากรที่จ าเป็นในแต่ละส่วน
งาน และล าดับความส าคัญของงาน จัดท าแผนการรับบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะฯ ทั้งในแผน
ระยะสั้น และระยะยาว 

ในปี 2559 ผู้บริหารมีการหารือเรื่องความเป็นไปได้ในการหลอมรวมงานธุรการของภาควิชา และส่วนกลาง 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ซึ่งคณบดีได้มีการสื่อสาร และรับฟังความคิดเห็นจากภาควิชา/ศูนย์ เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการด าเนินการในขั้นต่อไป 

 

2.2 ก(5) ตัววัดผลการด าเนินการ  
ผู้บริหารในแต่ละส่วนงานมีการติดตามรายงานการใช้งบประมาณได้แบบ real time บนระบบบริหาร

จัดการงบประมาณออนไลน์ e budget management โดยงานการเงินการคลังและพัสดุ จะท าหน้าที่สรุปรายงาน
การใช้งบประมาณเสนอต่อกรรมการบริหารประจ าคณะทุกเดือน เมื่อถึงไตรมาสที่สองคณะมีการทบทวนแผน
งบประมาณรายจ่ายโดยเทียบกับรายรับจริงระหว่างปีและมีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย (งบกลางปี) ให้อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินที่แท้จริง เมื่อด าเนินงานสิ้นปีงบประมาณมีการสรุปรายงานการ
ใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมทั้งปี โดยมีการประเมินผลเชิงเปรียบเทียบทั้งข้อมูลรายปีและข้ามปี และน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในปีถัดไป 

นอกจากนี้คณะฯ ยังจัดตั้งคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ในแต่ละระบบงานหลักได้แก่ องค์ความรู้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน องค์ความรู้ด้านการวิจัย และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ คณะกรรมการฯ มีการ
ประชุมเพ่ือพิจารณาจัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) โดยพิจารณาองค์ความรู้
ที่คณะฯ ต้องการเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Agriculture ค้นหาแหล่งความรู้ทั้งจากภายใน และภายนอกคณะ
จัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้ และจัดกิจกรรม KM ตามแผน มีการสรุป ประเมินผล เพ่ือทบทวนและปรับปรุง
การจัดท าแผนในปีต่อไป  

 

2.2 ก(6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
คณะฯ ติดตามการด าเนินการตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจ าปีทุกไตรมาส เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณมี

การวิเคราะห์ผลการด าเนินการ และคาดการณ์ผลการด าเนินการระยาว 5 ปี ดังตาราง 2.1.6  
 
ตารางที่  2.1.6  ตัววัดที่ส าคัญที่ใช้ติดตามผลส าเร็จ และค่าคาดการณ์ผลการด าเนินการ 

ตัววัดที่ส าคัญ ค่าคาดการณ ์
ระยะสั้น 1 ปี (2559) ระยะยาว 5 ปี 

การเรียนการสอน   
1. จ านวนนักศึกษาท่ีไดร้ับรางวัล ดา้นวิชาการดีเด่น ระดับบณัฑติศึกษา 3 10 
2. จ านวนของหลักสูตรปรญิญาตรีทีป่รับปรุงเป็น Smart Agriculture 1 (50%) 2 (100%) 
3. กระบวนวิชาในหลักสตูรปริญญาตรีที่ปรับเพิ่มเนื้อหา Smart Agriculture 51  80% 
4. จ านวนหลักสตูรทีไ่ด้รบัคะแนนประเมิน > 3 คะแนน (เริ่มมีปี 2557) 2 80%  
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ตัววัดที่ส าคัญ ค่าคาดการณ ์
ระยะสั้น 1 ปี (2559) ระยะยาว 5 ปี 

5. จ านวนนักศึกษาท่ีไดร้ับรางวัลด้าน smart Agriculture 5 > 5 
6. จ านวนนักศึกษาที่ไปเสนองาน/ฝึกงาน/ดูงานต่างประเทศ 15  20 
7. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเสรมิสรา้งความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักศกึษา 6  6 
8. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร/การสอนของอาจารย ์ 4.28/4.45 > 4.5 
9. จ านวนข้อร้องเรียน/กรณีทุจริตของนักศึกษา 0 0 
10. จ านวนของอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมการสอนในศตวรรษที่ 21 63.41 100 % 
11. จ านวนของอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรูด้้านเทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมเกษตรสมยัใหม ่
10% 100% 

12. ภาวะการได้งานท าของบัณฑติ (ปริญญาตรี) 69.84 90 % 
13. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ปรญิญาตรี) 4.14  4.50 
การวิจัยและบริการวิชาการ   
14. ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนการท าวิจัย 89.19 100 % 
15. จ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนทัง้หมด 91.38 200 ล้านบาท 
16. จ านวนผลงานวิจัยท่ีสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์/สร้างมูลค่าเพิ่ม  5  5 
17. ร้อยละการตีพมิพ์ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus ในระดับบัณฑิตศึกษา

ต่อจ านวนผลงานท่ีตีพิมพ์ท้ังหมด 
14 20 

18.  จ านวนทรัพย์สินทางปัญญา/นวัตกรรม 1/4 5/10 
19. จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์แก่สังคม/ชุมชน 15  15 
20. จ านวนผู้เข้ารับบริการหลักสูตรฝึกอบรมทีเ่กี่ยวข้องกับด้าน Smart 

agriculture 
800 800 

21. รายได้จากการบริการวิชาการ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 15.60 ล้านบาท  20 ล้านบาท 
22. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสรมิสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
35  35 

23. จ านวนชุมชนที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายใต้ความร่วมมอืกับคณะฯ 7  7 
การบริหารจัดการ   
24. จ านวนระบบสารสนเทศที่มีการพฒันาขึ้นใหมเ่พื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 3  5 
25. ร้อยละของอาจารย์ที่มีการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการตามแผน 15  15 
26. ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการไดร้ับการพัฒนาใหม้ีความรู้ ความสามารถ 

และทักษะในการท างาน 
90 % 100 % 

27. ความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุนต่อการบรหิาร 3.80  4.50 
28. จ านวนเงินรายไดส้ะสมของคณะฯ 44.94 ล้านบาท 50 ล้านบาท 

 
2.2 ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ  

คณะฯ มีตัววัดที่ส าคัญที่ใช้ติดตามผลส าเร็จ และประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด และ
มีค่าคาดการณ์ผลการด าเนินการทั้งระยะสั้น และระยะยาว (ตารางที่ 2.1.6) โดยมีการติดตามผลการด าเนินการใน
ทุกไตรมาส เพ่ือกระตุ้นให้มีการด าเนินการตามแผน และหากส่วนงานใดมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามแผนสามารถ
ทบทวนปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการได้ โดยน าเสนอแผนการปฏิบัติการที่มีการปรับเปลี่ยนต่อที่ประชุมกรรมการ
บริหารประจ าคณะฯ ซึ่งมีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน และสื่อสารไปยังผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน เพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลง เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณมีการประเมินตัววัดผลการด าเนินการ และน ามาปรับปรุง
แผนปฏิบัติงานในปีต่อไป  
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หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า 
 
3.1 เสียงของลูกค้า 

3.1 ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
3.1 ก(1) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ (2) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมี 
ผู้บริหารคณะฯ ประชุมร่วมกันและแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (C1) 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (C2) และนักศึกษาต่างชาติ (C3) ส่วนลูกค้ากลุ่มอ่ืนแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ ลูกค้าใน
อนาคต (นักเรียน) (C4) ผู้รับบริการด้านต่าง ๆ ของคณะฯ (C5) และ แหล่งทุนวิจัย (C6)  คณะฯ มีกระบวนการรับ
ฟังเสียงผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน โดยเริ่มจากผู้บริหารประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา ระบุช่องทางการรับฟังเสียงที่หลากหลาย (ตารางที่ 3.1.1) ได้แก่ การตั้ง line group/face book ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละชั้นปี และส าหรับบัณฑิตศึกษา โดยในแต่ละกลุ่มมีเจ้าหน้าที่ และอาจารย์ฝ่าย
การศึกษาร่วมเป็นสมาชิกเพ่ือรับฟังผู้เรียน การพัฒนาโปรแกรมรับฟังเสียงลูกค้าระบบ QR Code (ช่องทางนี้จะเริ่ม
ในปีการศึกษา 2560) ในกรณีของนักศึกษาต่างชาติสามารถรับฟังเสียงผ่านทาง e-mail และ Face book ของ
คณะฯ นอกจากนี้มีการรับฟังเสียงผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน การรับฟังเสียงผ่านการประชุมสโมสร
นักศึกษา การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มัชฌิมนิเทศส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปัจฉิมนิเทศส าหรับนักศึกษาชั้นปี
ที่ 4 การรับฟังเสียงผ่านการประเมินการเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้แบบสอบถาม การรับฟังเสียงลูกค้า
กลุ่มอ่ืนท า เช่น การพบปะสนทนา การใช้แบบสอบถามกับนักเรียนมัธยมจากการไป Road show และจากงาน 
open house และรับฟังเสียงจากผู้ที่มารับบริการวิชาการจากคณะฯ โดยการใช้แบบสอบถาม การพบปะสนทนา 
Facebook และ e-mail เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริการการศึกษา และบริการวิชาการรวบรวม
ข้อมูล เสนอต่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเสนอต่อกรรมการบริหาร
คณะฯ ผู้บริหารประเมินช่องทางการรับฟังเสียงลูกค้า เพ่ือใช้ในการวางแผนปรับปรุงกลยุทธ์ และการก าหนด
แผนปฏิบัติการในการพัฒนาหลักสูตรและบริการ รวมถึงมีการประเมินประสิทธิภาพช่องทางการรับฟังเสียงผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอ่ืน เพ่ือทบทวนและปรับปรุงกระบวนการต่อไป 

 

ตารางที่ 3.1.1 วิธีการรับฟังเสียงลูกค้า 
ช่องทางการรับฟัง 

เสียงลูกค้า 
ลูกค้า ข้อมูลสารสนเทศ ความถีใ่น

การรับฟัง 
ผู้รับผดิชอบ การใช้ประโยชน์

สารสนเทศ 
ผลประเมินช่องทาง 
การรับฟังเสียงลูกค้า 

Line/Facebook/
E-mail 

C1-3 ข้อเสนอแนะ/ข้อ
ร้องเรียน/ความพึง
พอใจ/ไม่พึงพอใจ
เกี่ยวกับกิจกรรม/
การเรียนการสอน/
การบริหารจัดการ 

Daily รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/พัฒนา
คุณภาพนักศึกษา 

- ปรับปรุงการเรียน
การสอน/กิจกรรม 
- ปรับปรุงหลักสูตร 
- ปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 

การรับฟังเสียงลูกค้าผ่าน
ทาง social media เป็น
ช่องทางที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด เนื่องจากมีความ
รวดเร็ว และสามารถ
ตอบสนองได้ทันที 

C5 ข้อเสนอแนะ/ข้อ
ร้องเรียน/ความพึง
พอใจ/ไม่พึงพอใจ
เกี่ยวกับการรับ
บริการจากคณะฯ 

Daily ผอ. ศูนย์บริการ
วิชาการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

- ปรับปรุงการบริการ 
- ปรับปรุงหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 

 C6 ข้อเสนอแนะโจทย์
วิจัย/ข้อร้องเรียน/
ความพึงพอใจ/ไม่
พึงพอใจเกี่ยวกับ
การรับบริการจาก
คณะฯ 

Daily รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

- พัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
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ช่องทางการรับฟัง 
เสียงลูกค้า 

ลูกค้า ข้อมูลสารสนเทศ ความถีใ่น
การรับฟัง 

ผู้รับผดิชอบ การใช้ประโยชน์
สารสนเทศ 

ผลประเมินช่องทาง 
การรับฟังเสียงลูกค้า 

แบบสอบถาม C1-3 ข้อเสนอแนะ/ข้อ
ร้องเรียน/ความพึง
พอใจ/ไม่พึงพอใจ
เกี่ยวกับกิจกรรม/
การเรียนการสอน/
การบริหารจัดการ 

Each 
semester 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/พัฒนา
คุณภาพนักศึกษา 

- ปรับปรุงการเรียน
การสอน/กิจกรรม 
- ปรับปรุงหลักสูตร 
- ปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 

การใช้แบบสอบถาม เป็น
วิธีการรับฟังเสียงที่มี
ประสิทธิภาพช่องทางหนึ่ง 
แต่ใช้เวลาในการสรุป และ
ตอบสนอง 

C4 ความคาดหวัง/
ความสนใจต่อ
หลักสูตร 

Yearly รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/พัฒนา
คุณภาพนักศึกษา 

- ปรับปรุงหลักสูตร 
- กลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 

 

C5 ข้อเสนอแนะ/ข้อ
ร้องเรียน/ความพึง
พอใจ/ไม่พึงพอใจ
เกี่ยวกับการรับ
บริการจากคณะฯ 

ตามรอบ
การบริการ 

ผอ. ศูนย์บริการ
วิชาการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

- ปรับปรุงการบริการ 
- ปรับปรุงหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 

การประชุม C1-3 ข้อเสนอแนะ/ข้อ
ร้องเรียน/ความพึง
พอใจ/ไม่พึงพอใจ
เกี่ยวกับกิจกรรม/
การเรียนการสอน/
การบริหารจัดการ 

Each 
semester 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/พัฒนา
คุณภาพนักศึกษา 

- ปรับปรุงการเรียน
การสอน/กิจกรรม 
- ปรับปรุงหลักสูตร 
- ปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 

การประชุมเป็นการรับฟัง
เสียงแบบ Two way 
communication  
สามารถถามตอบได้ข้อมูล
ทันที  

 C5 ข้อเสนอแนะ/ข้อ
ร้องเรียน/ความพึง
พอใจ/ไม่พึงพอใจ
เกี่ยวกับการรับ
บริการจากคณะฯ 

Service 
period 

ผอ. ศูนย์บริการ
วิชาการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

- ปรับปรุงการบริการ 
- ปรับปรุงหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 

 C6 ข้อเสนอแนะโจทย์
วิจัย/ข้อร้องเรียน/
ความพึงพอใจ/ไม่
พึงพอใจเกี่ยวกับ
การรับบริการจาก
คณะฯ 

Service 
period 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

- พัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

 

การพบปะสนทนา C1-3 ข้อเสนอแนะ/ข้อ
ร้องเรียน/ความพึง
พอใจ/ไม่พึงพอใจ
เกี่ยวกับกิจกรรม/
การเรียนการสอน/
การบริหารจัดการ 

Each 
semester 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/พัฒนา
คุณภาพนักศึกษา 

- ปรับปรุงการเรียน
การสอน/กิจกรรม 
- ปรับปรุงหลักสูตร 
-ปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 

เช่นเดียวกับการประชุม 
แต่มีความเป็นกันเอง และ
อาจได้ข้อมูลที่เป็นจริง
และเชิงลึกมากกว่า 

C4 ความคาดหวัง/
ความสนใจต่อ
หลักสูตร 

Yearly รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/พัฒนา
คุณภาพนักศึกษา 

- ปรับปรุงหลักสูตร 
- กลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 

 

 C5 ข้อเสนอแนะ/ข้อ
ร้องเรียน/ความพึง
พอใจ/ไม่พึงพอใจ

Service 
period 

ผอ. ศูนย์บริการ
วิชาการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

- ปรับปรุงการบริการ 
- ปรับปรุงหลักสูตร
ฝึกอบรม 
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ช่องทางการรับฟัง 
เสียงลูกค้า 

ลูกค้า ข้อมูลสารสนเทศ ความถีใ่น
การรับฟัง 

ผู้รับผดิชอบ การใช้ประโยชน์
สารสนเทศ 

ผลประเมินช่องทาง 
การรับฟังเสียงลูกค้า 

เกี่ยวกับการรับ
บริการจากคณะฯ 

 C6 ข้อเสนอแนะโจทย์
วิจัย/ข้อร้องเรียน/
ความพึงพอใจ/ไม่
พึงพอใจเกี่ยวกับ
การรับบริการจาก
คณะฯ 

Service 
period 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

- พัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา/
คณาจารย ์

C1-3 ข้อเสนอแนะ/ข้อ
ร้องเรียน/ความพึง
พอใจ/ไม่พึงพอใจ
เกี่ยวกับกิจกรรม/
การเรียนการสอน/
การบริหารจัดการ 

Each 
semester 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/พัฒนา
คุณภาพนักศึกษา 

- ปรับปรุงการเรียน
การสอน/กิจกรรม 
- ปรับปรุงหลักสูตร 
- ปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 

เป็นช่องทางที่อาจารย์จะ
ได้รับข้อมูลจากนักศึกษา
โดยตรง แต่อาจมีปัญหา
เรื่องเวลาที่ว่างไม่ตรงกัน 

โทรศัพท์/โทรสาร/
จดหมาย 

C1-3 ข้อเสนอแนะ/ข้อ
ร้องเรียน/ความพึง
พอใจ/ไม่พึงพอใจ
เกี่ยวกับกิจกรรม/
การเรียนการสอน/
การบริหารจัดการ 

Daily รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/พัฒนา
คุณภาพนักศึกษา 

- ปรับปรุงการเรียน
การสอน/กิจกรรม 
- ปรับปรุงหลักสูตร 
- ปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 

เป็นช่องทางรับฟังเสียงที่
ในปัจจุบันมีการใช้น้อยลง
ยกเว้นโทรศัพท์ท่ียังเป็น
ช่องทางที่มีประสิทธิภาพ  

C5 ข้อเสนอแนะ/ข้อ
ร้องเรียน/ความพึง
พอใจ/ไม่พึงพอใจ
เกี่ยวกับการรับ
บริการจากคณะฯ 

Service 
period 

ผอ. ศูนย์บริการ
วิชาการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

- ปรับปรุงการบริการ 
- ปรับปรุงหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 

 C6 ข้อเสนอแนะโจทย์
วิจัย/ข้อร้องเรียน/
ความพึงพอใจ/ไม่
พึงพอใจเกี่ยวกับ
การรับบริการจาก
คณะฯ 

Service 
period 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

- พัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

 

 
3.1 ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

3.1 ข(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน 
ผู้บริหารก าหนดแนวทางการประเมินความพึงพอใจ และความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  

มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการรับผิดชอบในการจัดท าแบบสอบถาม ในการประเมินความพึงพอใจในส่วนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และนักศึกษาต่างชาติ ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีรับผิดชอบในส่วนของผู้ที่มารับบริการวิชาการ นอกจากนี้ยังประเมินได้จากผลการประเมินการเรียนการ
สอนออนไลน์ เสียงสะท้อนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ข้อความจาก Facebook ของคณะฯ การประชุม การพบปะ
สนทนา และข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น การประเมินความผูกพันประเมินจาก อัตราการลาออก และการย้ายคณะฯ 
ของนักศึกษา จ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ ฝ่ายบริการการศึกษาและบริการวิชาการรวบรวมข้อมูล เสนอต่อรอง
คณบดี และผู้อ านวยการศูนย์ เพ่ือสรุปผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน และน าเข้าที่ประชุม
กรรมการบริหารคณะฯ ทบทวนกระบวนการประเมินความพึงพอใจ และความผูกพัน รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนต่อไป 
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ในปีการศึกษา 2559 คณะฯ ยังไม่มีการด าเนินการในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ เมื่อเทียบกับ
คู่แข่ง 

 

3.1 ข(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 
 คณะฯ มีแนวทางในการเสนอท าข้อตกลงในที่ประชุมคณบดีคณะเกษตรของประเทศไทย เพ่ือเทียบเคียง
ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียน  
 
3.2 ความผูกพันของลูกค้า 

3.2 ก. หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอื่น 
3.2 ก(1) หลักสูตรและบริการ 
คณะฯ ก าหนดหลักสูตร และบริการ โดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอกต่าง ๆ ดัง ตาราง 2.1.1 

และพิจารณาตามความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน ดังตารางที่ 3.1.2 ซึ่งวิธีการค้นหา
ตามความต้องการและความคาดหวังท าโดยการใช้แบบสอบถาม และการพบปะสนทนา ผลิตภัณฑ์หลักที่ส่งมอบ
ให้กับลูกค้า C1-C3 คือ องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร ทักษะวิชาชีพทางการเกษตรสมัยใหม่ Smart 
Agriculture ทักษะในการวิจัย และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ซึ่ง การปรับปรุงหลักสูตรของคณะฯ 
ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต ปัจจัยต่าง ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการก าหนดหลักสูตรและบริการ เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ในปี 2560 คณะฯ ได้เริ่มด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรมุ่งสู่การเป็น Smart 
Agriculture มีการบูรณาการกระบวนวิชา เปิดวิชาใหม่ที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และนวัตกรรมด้านการเกษตร 
รวมถึงปรับปรุงเพ่ิมเนื้อหาให้เป็น Smart Agriculture ในหลายกระบวนวิชา  รวมถึงร่วมมือกับภาคเอกชนในการ
ออกแบบกิจกรรมรวมถึงการฝึกงานเพ่ือพัฒนาทักษะด้าน Smart Agriculture ส าหรับนักศึกษา เพ่ือให้ทันสมัย 
และเป็นไปตามความต้องการของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต เช่นมีความร่วมมือกับบริษัทยันมาร์ในการใช้เครื่องจักรกล
การเกษตรสมัยใหม่เพ่ือการฝึกงานของนักศึกษา คณะฯ มีช่องทางการสื่อสาร/สืบค้นสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตร
และบริการเพ่ือสนับสนุนผู้เรียน (C1-C3) ผ่านทางการปฐมนิเทศ การประชุม การพบอาจารย์ที่ปรึกษา และ 
Website คณะฯ/ภาควิชา/สาขาวิชา นอกจากนี้คณะฯ จัดให้มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในห้องเรียน ห้องสมุด และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถสนับสนุนการสืบค้นข้อมูลของผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง มีระบบสารสนเทศ
เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรและบริการบนเว็บไซต์ของคณะฯ  

ส าหรับลูกค้า C4 ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบคือข้อมูลสารสนเทศหลักสูตรการเรียนด้านวิทยาศาสตร์เกษตร 
Smart Agriculture คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน และการบริการด้านการศึกษา ผู้รับผิดชอบคือรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มีช่องทางการสื่อสาร/สืบค้นสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรและบริการเพ่ือสนับสนุน
นักเรียน ผ่านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร (Road show) การเข้าเยี่ยมชมคณะฯ (Open house) การสืบค้นข้อมูล
ใน Website คณะฯ/ภาควิชา/สาขาวิชา     

ส าหรับลูกค้า C5 ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบคือหลักสูตรการฝึกอบรม และการบริการวิชาการด้านการเกษตร ที่
เป็น Smart Agriculture ซึ่งผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการฯ เป็นผู้รับผิดชอบก าหนดหลักสูตรฯ และก ากับการ
บริการวิชาการฯ ให้ทันสมัยและตามความต้องการของลูกค้า โดยมีช่องทางการสื่อสาร/สืบค้นสารสนเทศเกี่ยวกับ
หลักสูตรและบริการ ผ่านทางรายการวิทยุ เอกสารข่าว มช. และการสืบค้นข้อมูลใน Website คณะฯ รวมถึงการ
พบปะสนทนา นอกจากนี้คณะฯ ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางหลักอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และเป็นช่องทางในการป้อนข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับหลักสูตรและบริการ เพ่ือสร้างความผูกพันของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนในด้านหลักสูตรและบริการ มีการประเมินความผูกพันของผู้เรียนโดยพิจารณาจากอัตรา
การคงอยู่ของนักศึกษา และการลาออก การสละสิทธิ์ ของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก และจ านวนผู้เข้ารับการ
บริการวิชาการที่เพ่ิมขึ้น 

 ส าหรับลูกค้า C6 ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบคือผลงานวิจัย ผู้รับผิดชอบคือรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ มีหน้าที่ในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยและสร้างความสัมพันธ์ มีการติดต่อสื่อสารในหลายช่องทาง เพ่ือ
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พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในการข้อรับงบประมาณสนับสนุน ประสานงานนักวิจัยให้ด าเนินโครงการวิจัยและ
ก ากับติดตามให้ส่งรายงานการวิจัยให้ตรงเวลา 
 ผู้บริหารคณะฯ น าข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน มาวิเคราะห์ และวางแผนการ
ก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าต่อไป (ตารางที่ 3.1.2)   

 

ตารางที่ 3.1.2  การก าหนดหลักสูตรและบริการ และช่องทางการสื่อสาร/สืบค้นสารสนเทศ  
ลูกค้า ผลิตภัณฑ/์บริการ 

ที่ส่งมอบ 
ความต้องการและ 

ความคาดหวัง 
ช่องทางการสื่อสาร/ 
สืบค้นสารสนเทศ 

ผู้รับผดิชอบ การใช้ประโยชน์
สารสนเทศ 

C1 นักศึกษา
ระดับปริญญา
ตร ี

- องค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์เกษตร 
Smart Agriculture 
และทักษะวิชาชีพ
ทางการเกษตร
สมัยใหม่  
- กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา 

- ได้ศึกษาในหลักสูตรที่
ทันสมัยมีคุณภาพ 
- ส าเร็จการศึกษาตาม
แผน 
- มีอาชีพท่ีมั่นคง  

- การปฐมนิเทศ/
การประชุม 
- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- Website คณะฯ/
ภาควิชา/สาขาวิชา 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/พัฒนา
คุณภาพฯ 
- สาขาวิชาฯ 

- พัฒนาหลักสูตร 
 
- พัฒนาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
- พัฒนาทักษะ
วิชาชีพ 

C2 นักศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- องค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์เกษตร 
Smart Agriculture 
และทักษะในการ
วิจัย 

- ได้ศึกษาในหลักสูตรที่
ทันสมัยมีคุณภาพ 
- ส าเร็จการศึกษาตาม
แผน 
- มีความก้าวหน้าในงาน 
และมีโอกาสได้งานที่ดีขึ้น 

- การปฐมนิเทศ/
การประชุม 
- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- Website คณะฯ/
ภาควิชา/สาขาวิชา 

กรรมการบริหาร
หลักสูตร 

- พัฒนาหลักสูตร 
 
- พัฒนาระบบการ
ติดตามการท างาน
วิจัยและการตีพิมพ์
ผลงานของ
นักศึกษา 

C3 นักศึกษา
ต่างชาติ 

- หลักสูตรนานาชาติ 
- หลักสูตรระยะสั้น 
- กระบวนวิชาที่สอน
เป็นภาษาอังกฤษ 

- ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย 
- เนื้อหาของหลักสูตรมี
ความน่าสนใจ 
- มีการศึกษานอก
ห้องเรียน (Excursion) 

- การปฐมนิเทศ/
การประชุม 
- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- Website คณะฯ/
ภาควิชา/สาขาวิชา 

กรรมการบริหาร
หลักสูตร 

- พัฒนาหลักสูตร
และจัดกิจกรรมให้
ตรงตามความ
ต้องการของ
นักศึกษาต่างชาติ 

C4 นักเรียน  - สารสนเทศด้าน
วิทยาศาสตร์เกษตร 
Smart Agriculture 
-แนวทางการ
ประกอบอาชีพ 

- คุณภาพของหลักสูตร/
ผู้สอน/การบริการที่ด ี

- Road show 
- Open house 
- Website คณะฯ/
ภาควิชา/สาขาวิชา 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

- พัฒนาระบบการ
ประชาสัมพันธ์เชิง
รุก 

C5 ผู้รับบริการ
วิชาการด้าน
การเกษตร 

- หลักสูตรฝึกอบรม
วิชาชีพ และองค์
ความรู้ด้าน
การเกษตรสมัยใหม่ 
Smart Agriculture 
- การตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ 

- มีความรู้และทักษะ
สมัยใหม่เพิ่มขึ้น 
- วิทยากรมีความรู้ความ
เช่ียวชาญ 
- ได้ผลการวิเคราะห์ที่
แม่นย า 

- วิทยุ 
- เอกสารข่าว มช. 
- Website คณะฯ 
- การพบปะ 
สนทนา 

ผู้อ านวยการ
ศูนย์บริการฯ 

- พัฒนาหลักสูตร
อบรมตามความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 
- มีการพัฒนา
ระบบการ
บ ารุงรักษา
เครื่องมือ
ห้องปฏิบัติการให้
ได้มาตรฐาน 

C6 แหล่งทุน
วิจัย 

ผลงานวิจัย - ผลงานวิจัยที่ถูกต้อง มี
คุณภาพ 
 

- การประชุม 
- การพบปะ

สนทนา 
- E-mail/Fax 

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 

-พัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
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3.2 ก(2) การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
คณะฯ มีหน่วยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในการสนับสนุนผู้เรียน ก ากับโดยรอง

คณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มีหน้าที่ในการรับฟังเสียง สื่อสาร บริการผู้เรียน 
และด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนผู้เรียน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้ รวมถึงการบริหารจัดการ
ทุนสนับสนุนส าหรับนักศึกษา ส่วนลูกค้ากลุ่มอ่ืน ศูนย์บริการวิชาการรับผิดชอบในการรับฟังเสียง สื่อสาร ให้
ค าปรึกษาวิชาการด้านการเกษตร เพ่ือสนับสนุนลูกค้าที่มารับบริการ และด าเนินการจัดการหลักสูตรอบรมตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้  

คณะฯ มอบหมายให้ฝ่าย IT และฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปรับปรุง และเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของคณะฯ ให้
เป็นปัจจุบัน ทั้งข้อมูลในส่วนของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน รวมถึงการเผยแพร่สื่อสารข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญผ่าน
ทาง face book ของคณะฯ เพ่ือให้สามารถสืบค้นสารสนเทศ และมารับบริการจากคณะฯ 

  

3.2 ก(3) การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
คณะฯ มีการก าหนดกลุ่มผู้เรียนตามระดับหลักสูตรการศึกษา โดยจ าแนกกลุ่มผู้เรียนเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษานานาชาติ ส่วนการแบ่งกลุ่มลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามการใช้บริการ ได้แก่ ลูกค้าในอนาคต (นักเรียน) ผู้รับบริการวิชาการ และแหล่งทุนวิจัย 

 

3.2 ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
3.2 ข(1) การจัดการความสัมพันธ์ 
คณะฯ มีกระบวนการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียนตามความต้องการและความคาดหวัง 

ของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน (C1-C6) โดยมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ การจัดกิจกรรมสนับสนุนการสร้าง
ความสัมพันธ์ส าหรับลูกค้าในแต่ละกลุ่ม มีการก าหนดผู้รับผิดชอบตามกิจกรรม และความถ่ีในการด าเนินงาน ดัง
ตารางที่ 3.1.3  ผู้บริหารฯ ประเมินกระบวนการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน โดย
พิจารณาจากความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ เพ่ือน าผลมาปรับปรุงกระบวนการต่อไป      

 

ตารางที่ 3.1.3 การสร้างและการจัดการความสัมพันธ์ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
กลุ่ม
ลูกค้า 

ความต้องการ/ความคาดหวัง วิธีสร้างความสัมพันธ ์ ความถี ่ ผู้รับผดิชอบ 

C1 - หลักสูตรทันสมัย 
- การจบการศึกษาตามแผน 
- การมีอาชีพท่ีมั่นคง 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้ให้เป็น 
Smart Agriculture 
- ปรับปรุงเนื้อหากระบวนวิชาให้
เป็น Smart Agriculture  
- จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไป/ประจ าสาขาวิชา 
- อ านวยความสะดวก และ
บริการด้านการศึกษา 
- มีระบบสโมสรนักศึกษา  
  (รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง)  
- จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ ์
- สนับสนุนให้นักศึกษาฝึกสหกิจ
ศึกษา 
- สนับสนุนสถานประกอบการ
ให้เข้ามารับสมัครคดัเลือก
นักศึกษาเข้าท างาน 

- ทุก 5 ปี  
 
- ทุกภาคการศึกษา 
 
- นศ. ช้ันปีท่ี 1 และ 3 
 
- ทุกภาคการศึกษา 
 
- ตลอดภาคการศึกษา 
 
- ทุกปี 
- ทุกปี 
 
- ทุกปี  
- ทุกปี 
 

- ประธานกรรมการ 
บริหารหลักสตูร 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
กระบวนวิชา 
 - ฝ่ายบริการการศึกษา/
สาขาวิชา 
- ฝ่ายบริการการศึกษา 
 
- ฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ 
 
- ฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ 
- ฝ่ายบริการการศึกษา/
สาขาวิชา 
- ฝ่ายบริการการศึกษา/
สาขาวิชา 
 

C2 - ได้ศึกษาในหลักสูตรที่มี
คุณภาพ 
- ส าเร็จการศึกษาตามแผน 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็น 
Smart Agriculture 
- ปรับปรุงเนื้อหากระบวนวิชาให้
เป็น Smart Agriculture 

- ทุก 3 ปี/ 5 ปี  
 
- ทุกภาคการศึกษา 
 

- ประธานกรรมการ 
บริหารหลักสตูร 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
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กลุ่ม
ลูกค้า 

ความต้องการ/ความคาดหวัง วิธีสร้างความสัมพันธ ์ ความถี ่ ผู้รับผดิชอบ 

- มีความก้าวหน้าในงาน 
และมีโอกาสได้งานที่ดีขึ้น 

- จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
- อบรมทักษะในด้านงานวิจัย 

- นศ. ช้ันปีท่ี 1 
- ทุกปี 

- สาขาวิชา 
- งานบริหารการวิจัย 

C3 - เนื้อหาของหลักสูตรมีความ
น่าสนใจ 
- มีการศึกษานอกห้องเรียน
(Excursion) 
- ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็น 
Smart Agriculture 
- ปรับปรุงเนื้อหากระบวนวิชาให้
เป็น Smart Agriculture 
- จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
- พัฒนาการบริการการศึกษา 

- ทุก 3 ปี/ 5 ปี  
 
- ทุกภาคการศึกษา 
 
- นศ. ช้ันปีท่ี 1 
- ทุกปี 

- ประธานกรรมการ 
บริหารหลักสตูร 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
 
- สาขาวิชา 
- งานบริการการศึกษา 

C4 - คุณภาพของหลักสูตร /
ผู้สอน/การบริการที่ด ี

- การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
วิทยาศาสตร์เกษตร Smart 
Agriculture 
- สนับสนุนกิจกรรม Open 
house ส าหรับนักเรียน 

- ทุกปี 
 
 
- ทุกปี 

- งานบริการการศึกษา 
 
 
- งานบริการการศึกษา 

C5 - มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น 
- วิทยากรมีความรู้ความ
เช่ียวชาญ 
- ได้ผลการวิเคราะห์ที่
แม่นย า 

- มีหลักสูตรการฝึกอบรม 
Smart Agriculture อย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
- การประชาสัมพันธ์การรับ
วิเคราะห์ตัวอย่างพืช/ดิน   

- ทุกปี 
 
 
- ทุกปี 

- ศูนย์บริการวิชาการฯ 
 
 
- ศูนย์บริการวิชาการฯ  

C6 - ผลงานวิจัยที่ถูกต้อง มี
คุณภาพ 

 

- มีการประสานงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

- การด าเนินโครงการ วิจัยเสร็จ
ตรงตามแผน 

- ส่งรายงานตรงเวลา 

- ทุกป ี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 
3.2 ข(2) การจัดการข้อร้องเรียน 
คณะฯ มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของผู้เรียน โดยมีการก าหนดช่องทางในการรับข้อร้องเรียน ได้แก่ 

สายตรงคณบดี สื่อสังคมออนไลน์ของคณะฯ/คณาจารย์ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา งานบริการการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา ส่วนลูกค้ากลุ่มอ่ืน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ความร่วมมือ มีการรับเรื่องร้องเรียน
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของคณะฯ จดหมาย e-mail และร้องเรียนโดยตรงด้วยตัวบุคคล ผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ของ
คณะฯ เสนอเรื่องมายังรองคณบดีที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณากลั่นกรองข้อร้องเรียน หากพิจารณาแล้วมีมูลน่าเชื่อถือ 
และมีผลกระทบต่อองค์กร เสนอเรื่องและแนวทางการแก้ไขถึงคณบดี เพ่ือพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่ถูก
ร้องเรียนในการแก้ไขปัญหา/ตอบข้อร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน  

กรณีเป็นข้อร้องเรียนร้ายแรง เร่งด่วนที่มีผลกระทบอย่างมากต่อองค์กร ผู้รับข้อร้องเรียนสามารถน าเสนอ
ต่อคณบดีทันที เพ่ือแต่งตั้งกรรมการพิจารณาด าเนินการ และสั่งการให้หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนในการแก้ไขปัญหา/
ตอบข้อร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน  

อนึ่งคณะฯ ก าลังพัฒนาระบบโปรแกรม IT ส าหรับการรับฟังเสียงลูกค้า รวมถึงข้อร้องเรียนผ่านระบบ QR 
Code เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการจัดการข้อร้องเรียนของคณะฯ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ได้ในปีการศึกษา 2560 
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ภาพที่  3.1.2 ระบบการจัดการข้อร้องเรียน 
 

 

ไมม่มีลู/ไมน่่าเชือ่ถอื 

ผูร้อ้งเรยีน 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน:  
  สือ่สงัคมออนไลน ์
  โทรศพัท ์
  จดหมาย, e-mail  
  อาจารยผ์ูส้อน/อาจารยท์ีป่รกึษา 
  งานบรกิารการศกึษา/พฒันาคณุภาพนักศกึษา 
  เขา้รอ้งเรยีนโดยตรง 
สายตรงคณบด ี

ผูเ้รยีน ลกูคา้กลุม่อืน่/ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี/ 
คูค่วามร่วมมอื 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน:  
  สือ่สงัคมออนไลน ์
  โทรศพัท ์
  จดหมาย, e-mail  
  เขา้รอ้งเรยีนโดยตรง 
สายตรงคณบด ี

ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน 
(ผูบ้รหิาร อาจารย ์บคุลากรดา้นการศกึษา) 

รองคณบด ี
ทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

คณบด ี

สั่งการ/แกไ้ข 

Feedback ไปยังผูร้อ้งเรยีน 
ตามชอ่งทางทีแ่จง้ไว ้

มมีลู/น่าเชือ่ถอื 

ขอ้รอ้งเรยีนรา้ยแรงเรง่ด่วน กรรมการพจิารณาขอ้รอ้งเรยีน 

ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน 
(ผูบ้รหิาร อาจารย ์บคุลากรศูนยบ์รกิารวชิาการ) 

ขอ้รอ้งเรยีนรา้ยแรงเรง่ดว่น 
ภายใน 24 ชัว่โมง 

ขอ้รอ้งเรยีนทั่วไป 
ภายใน 7 วัน 

สายตรงคณบด ี
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร 

4.1 ก. การวัดผลการด าเนินการ 
4.1 ก(1) ตัววัดผลการด าเนินการ 
คณะฯ มีระบบการวัดผลการด าเนินการโดยเริ่มจากกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาเลือกตัววัดที่ส าคัญ

จากกลยุทธ์ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ ตัววัดผลที่ส าคัญในด้าน
การเรียนการสอน มี 13 ตัวชี้วัด ซึ่งจะเป็นตัววัดที่น าไปสู่การเป็น Smart Agriculture และเมื่อจบการศึกษาแล้ว
เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตัววัดผลที่ส าคัญในด้านการวิจัย มี 6 ตัวชี้วัด เป็นตัววัดที่
แสดงให้เห็นถึงการใช้ความได้เปรียบและโอกาสของคณะฯ ในการพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการที่มีคุณภาพขนาด
ใหญ่เพ่ือสร้างผลงานตีพิมพ์ และนวัตกรรม ตัววัดผลที่ส าคัญในด้านบริการวิชาการ มี 4 ตัวชี้วัด เป็นตัววัดที่บอกถึง
การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสร้างรายได้ ส่วนด้านการบริหารจัดการมี 5 ตัวชี้วัด ที่บอกถึงการบริหารงาน 
และจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ  คณะฯ มีวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย ก าหนดความถี่ และ
ผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล (KPI Owner) ในแผนการปฏิบัติงาน (Action plan) ของแต่ละกลยุทธ์หลัก 
ได้แก่ รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างาน ซึ่งมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ (ตารางที่ 4.1.1) ซึ่ง
คณะฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในรูปแบบเอกสาร และในระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่คณะฯ พัฒนาขึ้น เช่น 
ระบบบันทึกโครงการ (e-Action plan) ระบบติดตามผลตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติงาน (PA Online) และระบบ
บริหารจัดการด้านงบประมาณ (Budget Management) 

ผู้บริหารสามารถติดตามผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดได้ทุกวันในระบบ e-Action plan ฝ่ายนโยบายและ
แผน ก ากับติดตาม สรุปผลการผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดทุกไตรมาส และติดตามการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตาม
ค ารับรองการปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยรายงานผ่านระบบ CMU-PA 3 ครั้ง/ปี มีการสรุปผลการด าเนินการ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ เพ่ือให้ผู้บริหารใช้ในการวิเคราะห์วางแผนปรับ/ทบทวน แผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ ประกอบการจัดสรรงบประมาณ และประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงก าร
ด าเนินการของคณะฯ ในปีต่อไป 

 

ตารางที่  4.1.1 ตัววัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ 2559 
ตัววัดที่ส าคัญ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ความถี ่ ผู้รับผดิชอบ วิธีการใช้ข้อมูล ผลลัพธ ์

การเรียนการสอน      
1. จ านวนหลักสูตรทีป่รับปรุง

เป็น Smart Agriculture 
รวบรวมจากฝ่าย
การศึกษา 

รายภาค
การศึกษา 

งานบริการ
การศึกษา 

- ปรับ/ทบทวนกลยุทธ ์
- ปรับ/ทบทวน
แผนปฏิบัติการ 

1 

2. จ านวนกระบวนวิชาที่
ปรับปรุงเพิ่มเนื้อหา
เกี่ยวกับ Smart 
Agriculture 

รวบรวมจากฝ่าย
การศึกษา 

รายภาค
การศึกษา 

งานบริการ
การศึกษา 

- ปรับ/ทบทวนกลยุทธ ์
- ปรับ/ทบทวน
แผนปฏิบัติการ 

51 
 
 

3. จ านวนหลักสูตรที่ได้รับ
คะแนนประเมิน > 3 

รวบรวมจากฝ่าย
การศึกษา 

รายปี  งานบริการ
การศึกษา 

- ปรับ/ทบทวนกลยุทธ ์
- ปรับ/ทบทวน
แผนปฏิบัติการ 

2 

4. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัล ด้านวิชาการดีเด่น 
ระดับบัณฑติศึกษา 

รวบรวมจากฝ่าย
การศึกษา 

รายปี  งานบริการ
การศึกษา 

- ปรับ/ทบทวนกลยุทธ ์
- ปรับ/ทบทวน
แผนปฏิบัติการ 

3 

5. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลเกี่ยวกับ Smart 
Agriculture 

รวบรวมจากฝ่าย
การศึกษา/พัฒนา
คุณภาพนักศึกษา/
งานประชาสัมพันธ์ 

รายภาค
การศึกษา 

งานบริการ
การศึกษา/
พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 

- ปรับ/ทบทวนกลยุทธ ์
- ปรับ/ทบทวน
แผนปฏิบัติการ 

5 
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ตัววัดที่ส าคัญ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ความถี ่ ผู้รับผดิชอบ วิธีการใช้ข้อมูล ผลลัพธ ์
6. จ านวนนักศึกษาที่ไปเสนอ

งาน/ฝึกงาน/ดูงาน
ต่างประเทศ 

รวบรวมจากฝ่าย
การศึกษา/ภาควิชา 

รายภาค
การศึกษา 

งานบริการ
การศึกษา/
ภาควิชา 

- ปรับ/ทบทวน
แผนปฏิบัติการ 
- การจัดสรร
งบประมาณ 

15 

7. จ านวนโครงการ/กิจกรรม
เสริมสร้างความรู้
ภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษา 

- รวบรวมจากฝ่าย
การศึกษา/ภาควิชา 
-e Action plan  

รายภาค
การศึกษา 

งานบริการ
การศึกษา/
ภาควิชา 

- ปรับ/ทบทวน
แผนปฏิบัติการ 
- การจัดสรร
งบประมาณ 

6 

8. จ านวนของอาจารย์ที่เข้า
รับการอบรมการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 

รวบรวมจากฝ่าย
การศึกษา/ภาควิชา 

รายภาค
การศึกษา 

งานบริการ
การศึกษา/
ภาควิชา 

- ปรับ/ทบทวน
แผนปฏิบัติการ 
- ประกอบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

63.41% 

9. จ านวนของอาจารย์ที่เข้า
รับการอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม ่

รวบรวมจากฝ่าย
การศึกษา/ภาควิชา 

รายภาค
การศึกษา 

งานบริการ
การศึกษา/
ภาควิชา 

- ปรับ/ทบทวน
แผนปฏิบัติการ 
- ประกอบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

10% 

10. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการสอนของ
อาจารย์ 

รวบรวมจากฝ่าย
การศึกษา 

รายภาค
การศึกษา 

งานบริการ
การศึกษา 

- ปรับ/ทบทวน
แผนปฏิบัติการ 
- ประกอบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

4.3 

11. ภาวะการได้งานท าของ
บัณฑิต (ปริญญาตรี) 

รับข้อมูลจากส านัก
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

รายป ี งานบริการ
การศึกษา 

- ปรับ/ทบทวนกลยุทธ ์
- ปรับ/ทบทวน
แผนปฏิบัติการ 

69.84% 

12. ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต (ปริญญาตรี) 

รับข้อมูลจากส านัก
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

รายป ี งานบริการ
การศึกษา 

- ปรับ/ทบทวนกลยุทธ ์
- ปรับ/ทบทวน
แผนปฏิบัติการ 

4.14 

13. จ านวนข้อร้องเรียน/กรณี
ทุจริตของนักศึกษา 

รวบรวมจากฝ่าย
การศึกษา 

รายภาค
การศึกษา 

งานบริการ
การศึกษา 

- ปรับ/ทบทวน
แผนปฏิบัติการ 
- ประกอบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

0 

การวิจัยและบริการวิชาการ      
14. ร้อยละของอาจารย์และ

นักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน
การท าวิจัย 

รวบรวมจาก
ฐานข้อมูล CMU-
MIS 

รายป ี งานบริการ
งานวิจัย 

- ปรับ/ทบทวนกลยุทธ ์
- ปรับ/ทบทวน
แผนปฏิบัติการ 
- ประกอบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

89.19% 

15. จ านวนเงินทุนวิจัย จาก
แหล่งทุนทั้งหมด 

รวบรวมจาก
ฐานข้อมูล CMU-
MIS 

รายป ี งานบริการ
งานวิจัย 

- - ปรับ/ทบทวนกล
ยุทธ์ /แผนปฏิบัติการ 
- ประกอบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

91.38 
ล้านบาท 

16. จ านวนผลงานวิจัยที่
สามารถต่อยอดในเชิง
พาณิชย์/สร้างมูลค่าเพิ่ม  

รวบรวมจาก
ฐานข้อมูล CMU-
MIS 

รายป ี งานบริการ
งานวิจัย 

- ปรับ/ทบทวนกลยุทธ์ 
/แผนปฏิบัติการ 

5 
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ตัววัดที่ส าคัญ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ความถี ่ ผู้รับผดิชอบ วิธีการใช้ข้อมูล ผลลัพธ ์
- ประกอบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

17. ร้อยละการตีพิมพ์ท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI หรือ 
Scopus ในระดับ
บัณฑิตศึกษาต่อจ านวน
ผลงานที่ตีพิมพ์ท้ังหมด 

รวบรวมจาก
ฐานข้อมูล CMU-
MIS 

รายป ี งานบริการ
งานวิจัย 

- ปรับ/ทบทวนกลยุทธ์ 
/แผนปฏิบัติการ 
- ประกอบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

15 

18. จ านวนผลงานวิจัยที่
น าไปใช้ประโยชน์แก่
สังคม/ชุมชน 

งานบริการงานวิจัย รายป ี งานบริการ
งานวิจัย 

- ปรับ/ทบทวนกลยุทธ์ 
/แผนปฏิบัติการ 
- ประกอบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

15 

19. จ านวนทรัพย์สินทาง
ปัญญา/นวัตกรรม 

งานบริการงานวิจัย รายป ี งานบริการ
งานวิจัย 

- - ปรับ/ทบทวนกล
ยุทธ์ /แผนปฏิบัติการ 
- ประกอบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1/4 

20. รายได้จากการบริการ
วิชาการ (ก่อนหัก
ค่าใช้จ่าย) 

การรายงานของ
ศูนย์บริการวิชาการฯ 

รายไตร
มาส 

ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

- ปรับ/ทบทวนกลยุทธ์ 
/แผนปฏิบัติการ 
- ประกอบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

15.60 
ล้านบาท 

21. จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ให้บริการวิชาการที่มีผลต่อ
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

-การรายงานของ
ศูนย์บริการวิชาการฯ 
-e Action plan 

รายป ี ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

- ปรับ/ทบทวนกลยุทธ์ 
/แผนปฏิบัติการ 
- ประกอบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานปฏิบัติงาน 

35 

22. จ านวนชุมชนที่ได้รับการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ภายใต้ความร่วมมือกับ
คณะฯ 

การรายงานของ
ศูนย์บริการวิชาการฯ 

รายป ี ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

ปรับ/ทบทวนกลยุทธ์ /
แผนปฏิบัติการ 
 

7 

23. จ านวนผู้เข้ารับบริการ
หลักสูตรฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้องกับด้าน Smart 
Agriculture 

การรายงานของ
ศูนย์บริการวิชาการฯ 

รายป ี ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

- ปรับ/ทบทวนกลยุทธ์ 
/แผนปฏิบัติการ 
- ประกอบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

800 

การบริหารจัดการ      
24. จ านวนระบบสารสนเทศ 

ที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่ 
การรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

รายป ี ฝ่ายนโยบาย
และแผน 

- ปรับ/ทบทวน
แผนปฏิบัติการ 

3 

25. ร้อยละของอาจารย์ที่มีการ
เสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการตามแผน 

รวบรวมจากฝ่ายงาน
บริหารงานบุคคล 

รายป ี ฝ่ายงาน
บริหารงาน
บุคคล 

- ปรับ/ทบทวน
แผนปฏิบัติการ 

15 

26. ร้อยละของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะในการท างาน 

รวบรวมจากฝ่ายงาน
บริหารงานบุคคล 

รายป ี ฝ่ายงาน
บริหารงาน
บุคคล 

- ปรับ/ทบทวน
แผนปฏิบัติการ 

90% 

27. ความพึงพอใจของบุคลากร
สายวิชาการ/สาย

รวบรวมจากฝ่ายงาน
บริหารงานบุคคล 

รายป ี ฝ่ายงาน
บริหารงาน
บุคคล 

- ปรับ/ทบทวน
แผนปฏิบัติการ 

3.80 
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ตัววัดที่ส าคัญ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ความถี ่ ผู้รับผดิชอบ วิธีการใช้ข้อมูล ผลลัพธ ์
สนับสนุนต่อการบริหาร
คณะฯ 

28. จ านวนเงินรายได้สะสม 
ของคณะฯ 

การรายงานผลการ
ด าเนินการ 

รายเดือน ฝ่ายการเงินฯ - ปรับ/ทบทวนกลยุทธ ์
- ปรับ/ทบทวน
แผนปฏิบัติการ 

44.94 
ล้านบาท 

 

4.1 ก(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ /(3) ข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน /(4) ความคล่องตัวของการวัด 
คณะฯ มี การ เที ยบเคี ยงผลการด า เนิ น การกับสถาบั นคู่ เที ยบ ในประ เทศไทย  1  แห่ งคื อ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและเปิดการเรียนการสอนด้านการเกษตรมาอย่าง
ยาวนาน โดยพิจาณาจากภาวะการได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (เนื่องจากปัจจุบันไม่สามารถหาข้อมูล
มหาวิทยาลัยคู่เทียบได้จาก CHE-QA online จึงยังไม่มีระบบเทียบเคียงผลการด าเนินการ) น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในการปรับปรุงผลการด าเนินการให้เทียบเท่าหรือดีกว่าคู่เทียบ คณะฯ ส ารวจความพึงพอใจ 
ความไม่พึงพอใจ ความคาดหวัง ตลอดจนข้อร้องเรียนของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (C1-C5) จากช่องทางต่าง ๆ 
(ตารางที่ 3.1.1) ผู้บริหารวิเคราะห์ และเลือกข้อมูลสารสนเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อพันธกิจหลัก เช่น ความ
คาดหวังของคุณภาพหลักสูตร/การฝึกอบรม และการมีอาชีพที่มั่นคง เพื่อใช้ในการออกแบบ ปรับปรุงหลักสูตรและ
บริการต่อไป  

ผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันทุกสัปดาห์ เพ่ือติดตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอก ที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน คณะฯ ได้ติดตามผลการด าเนินการตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์เป็นราย
ไตรมาส โดยมีตัวชี้วัดที่สามารถติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง เช่น จ านวนผู้สมัครเข้าเรียนฯ 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ รวมถึง
ตัวชี้วัดด้านการบริหารงบประมาณ ซึ่งผู้บริหารสามารถตรวจสอบการใช้งบประมาณของแต่ละส่วนงานได้ทุกวัน 
(Daily review) ผ่านระบบ E-budget และฝ่ายบัญชีสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ ในการประชุมทุกเดือน เพ่ือพิจารณาทบทวนปรับแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงาน 

 

4.1 ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 
คณะฯ มีการวิเคราะห์ทบทวนผลการด าเนินการและขีดความสามารถของคณะฯ โดยก าหนดให้ KPI 

Owner รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการต่อที่ประชุมกรรมการบริหารประจ าคณะทุกไตรมาส และมี
การรายงานด้านการเงินของคณะฯ ทุกเดือน ผู้บริหารมีการประชุมวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด เทียบกับ
ค่าเป้าหมาย และกรอบเวลาที่วางไว้ รวมถึงวิเคราะห์บางตัวชี้วัดที่สามารถเทียบกับคู่เทียบ มีการทบทวนผลการ
ด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามเป้า เพ่ือปรับแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ในไตรมาสที่ 2 ฝ่ายนโยบายและแผนสรุปผล
การด าเนินการประจ าปีเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ เพ่ือน าข้อมูลเสนอต่อกรรมการบริหารคณะใช้ในการทบทวน 
วางแผนกลยุทธ์ของปีต่อไป  

 

ตารางที ่4.1.1  การวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินงานที่ส าคัญขององค์กร 
Performances Review  Frequency  Purpose  Type of Analysis  Participants  
Strategic plan  Haft year  OS, LTG, I SWOT Administrative team  
Action plan/KPI  Quarterly   OS, OC, STG, 

I, IM 
 

Comparative  
analysis  

Administrative team  
KPI Owner 

Budget management  Monthly  OS, OC, Comparative  
analysis,  
Prioritization 

Administrative team 

Income   
 

Monthly OC Comparative 
analysis, Trend 

Administrative team 
Head of Departments 

Student number Yearly  OS Comparative 
analysis, Trend 

Administrative team 
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Performances Review  Frequency  Purpose  Type of Analysis  Participants  
Student achievement Quarterly OC, IM Trend Administrative team 

Head of Departments 
Lecturer achievement Quarterly  OC, OS, LTG Trend Administrative team 

Head of Departments 
Curriculum development Yearly I, OS Comparative 

analysis, Survey, 
Trend 

Administrative team 
Board of Education 

Research/Publications/Academic 
Service 

Quarterly  OC, I Comparative 
analysis, Trend 

Administrative team 

Student’s Job opportunity Yearly OS Survey, Trend Administrative team 
Employer satisfaction Yearly OS Survey, Trend Administrative team 
Staff satisfaction Yearly LTG Survey, Trend Administrative team 

OS: Organizational success, OC: Organizational capabilities, IM: Improvement, LTG: Long term goal process, I: 
Innovation 
 

4.1 ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ 
4.1 ค(1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
คณะฯ พิจารณากระบวนการ/หน่วยงานที่มีผลการด าเนินการที่เป็น best practice โดยการพิจารณาจาก

การรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละส่วนงานภายใน เช่น หลักสูตรที่ได้รับคะแนนการประเมินจากกรรมการ
มากกว่า 3 คะแนน จัดเป็น best practice ที่สามารถน ามาจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการบริหาร
หลักสูตร และสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลหน่วยงานภายนอก ตลอดจนมีการศึกษาดูงานหน่วยงาน/
บริษัท/ผู้ประกอบการที่มีผลการด าเนินงานเป็นเลิศด้านต่าง ๆ เช่น ระบบบริหารจัดการด้านการเงินและ
งบประมาณ ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบศตวรรษที่ 21 และการท าการเกษตรแบบ smart Agriculture 
เป็นต้น เพ่ือรวบรวมข้อมูลมาถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร รวมถึงการใช้ผลการประเมินหลักสูตร 
และผลการประเมินการบริหารองค์กรตามแนวทาง EdPEx ของปี 2558 มาใช้เพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินงานของ
องค์กรต่อไป 

 

4.1 ค(2) ผลการด าเนินงานในอนาคต 
คณะฯ น าข้อมูลจากข้อ 4.1ข มาวิเคราะห์แนวโน้ม รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ

ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรมาคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคต เพ่ือปรับค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี ให้เหมาะสม ทั้งทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาทักษะนักศึกษาที่มุ่งเป็น Smart 
Agriculture และการพัฒนาบุคลากร  

 

4.1 ค(3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม 
คณะฯ มีการใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการในการจัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่าง

ต่อเนื่องและโอกาสในการสร้างนวัตกรรมตามพันธกิจหลักขององค์กร เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร มีการ
ถ่ายทอดการจัดล าดับความส าคัญดังกล่าวผ่านการประชุมคณะกรรมบริหารประจ าคณะ เพ่ือน าไปถ่ายทอดในระดับ
ภาควิชา/หน่วยงาน และก าหนดเป็นภาระงานให้กับคณาจารย์และบุคลากรน าไปปฏิบัติต่อไป  
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4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.2 ก. ความรู้ขององค์กร 

4.2 ก(1) การจัดการความรู้ และ (2) การเรียนรู้ระดับองค์กร 
คณะฯ มขีั้นตอนการจัดการความรู้โดยเริ่มจาก  
1) การแต่งตั้งคณาจารย์จากสาขาวิชาต่าง ๆ นักวิชาการ และพนักงานสายสนับสนุนเป็นคณะกรรมการ

การจัดการองค์ความรู้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านตามพันธกิจหลักของคณะฯ ได้แก่ คณะกรรมการการจัดการองค์
ความรู้ด้านการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต (มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน) คณะกรรมการ
การจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัย (มีรองคณบดีฝ่ายวิจัยเป็นประธาน) และคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้
ด้านบริหารจัดการ (มีรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน)  

2) คณะกรรมการฯ แต่ละด้าน มีการประชุมวิเคราะห์องค์ความรู้ส าคัญที่มีในส่วนงาน และองค์ความรู้ที่
ส่วนงานต้องการ รวบรวมองค์ความรู้ รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางท่ีจะได้มาซึ่งความรู้ ได้แก่ การดึงองค์ความรู้ออก
จากบุคลากรในคณะฯ และการรวบรวมองค์ความรู้จากภายนอกที่จะสนับสนุนให้คณะฯ ด าเนินการบรรลุวิสัยทัศน์
การเป็น Smart Agriculture  

3) ก าหนดเป็นแผน KM ประจ าปีตามพันธกิจหลักในแต่ละด้าน เช่น เกณฑ์การประเมินหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ อบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การถ่ายประสบการณ์ด้าน
การวิจัยระหว่างนักวิจัยอาวุโสสู่นักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่ การขอต าแหน่งทางวิชาการ/การขอต าแหน่งช านาญ
การ ช านาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ อบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ อบรมการใช้ระบบ IT ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน เช่น ระบบ e-action plan ระบบ e-budgeting ระบบการจัดการพัสดุ การพัฒนางานประจ าด้วย
หลักการ Kaizen เป็นต้น  

4) ฝ่ายงานบริหารบุคคล รวบรวมเป็นแผน KM ของคณะฯ  
5) เสนอเพ่ือขอความเห็นชอบต่อกรรมการบริหารคณะฯ  
6) ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
7) รวบรวมองค์ความรู้และจัดท า KM Corner ในเว็บไซต์ของคณะฯ รวมถึงจัดท าคู่มือแนวปฏิบัติ เช่น 

คู่มือการบริหารงบประมาณ คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารโครงการวิจัย คู่มือโปรแกรม e-salary และคู่มือการ
จัดการพัสดุ/ครุภัณฑ์ เพ่ือเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไป  

8) ประเมิน ทบทวนกระบวนการจัดการความรู้ 
 

4.2 ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.2 ข(1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ 
คณะฯ มีเว็บไซต์ ประกอบด้วยเว็บเพจของหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะฯ เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่

บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก บนเว็บไซต์ได้เชื่อมโยงเข้ากับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
CMU-MIS และระบบสารสนเทศของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ส านักทะเบียน และส านักพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และคณะฯ ยังได้มีระบบสารสนเทศเฉพาะของคณะฯ คือ AGRI-MIS นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการบริการออนไลน์อ่ืน ๆ ได้แก่ ระบบขอใช้ห้องเรียน ระบบการจอง
ยานพาหนะ ระบบลงทะเบียนฝึกงาน ระบบส ารวจความพึงพอใจ ฯลฯ เพ่ือความรวดเร็วและถูกต้องของข้อมูล 

คณะฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ และปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานอยู่เสมอ โดย
มีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 1) รองคณบดีฝ่ายบริหารประชุมร่วมกับหัวหน้างาน (KPI Owner) และเลขานุการ
คณะฯ รับฟังความต้องการระบบสารสนเทศที่ต้องการใช้หรือให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับระบบที่ใช้งานอยู่  และ
พิจารณาคัดเลือกระบบงานส าคัญ  2) รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ เลขานุการคณะฯหัวหน้างาน ประชุมร่วมกับ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนาระบบ IT ประจ าปี 3) เสนอแผนต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
พิจารณาเห็นชอบให้ด าเนินการ 4) เมื่อพัฒนาระบบหรือปรับปรุงระบบแล้วมีท าการทดสอบระบบโดยผู้ใช้งานเพ่ือ
รับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล 5) มีการจัดฝึกอบรมการใช้งานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 6) 
ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของผู้ใช้ระบบ และ 6) ติดตามการด าเนินการและปรับปรุงระบบตามผลการ
ประเมิน 
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4.2 ข(2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะฯ มีความแม่นย าถูกต้องและเชื่อถือได้  

คณะฯ มีระบบการกลั่นกรองข้อมูล โดยหัวหน้างาน และรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีของฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเป็น 
ผู้ตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะส่งให้ฝ่ายสารสนเทศเผยแพร่ และมีการก าหนดผู้มีอ านาจจัดการข้อมูลในแต่ละส่วน เพ่ือ
ความปลอดภัยและป้องกันข้อมูลที่เป็นความลับ ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศของ
บุคคลภายนอก นักศึกษา และบุคลากร จะมีความลึกในระดับที่ความแตกต่างกัน ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรต้อง
มีการ login โดยใช้ User Name และ Password  

 

4.2 ข(3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ 
คณะฯ มีการพัฒนาระบบเว็บไซต์ และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ของแต่ละภาควิชา/หน่วยงาน ฝ่าย IT 

ของคณะฯ จัด KM ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้รับผิดชอบสามารถปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของภาควิชาให้เป็นปัจจุบัน 
และถูกต้อง พร้อมใช้งาน มีการติดตามการปรับปรุงและ update ข้อมูลบนเวบไซต์ ในการประชุมกรรมการบริหาร
ประจ าคณะทุกไตรมาส    

 

4.2 ข(4) คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ 
คณะฯ มีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศท าหน้าที่พัฒนาและทดสอบระบบ ตลอดจนดูแลฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ  ของคณะฯ ให้

อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานได้อย่างปกติ คณะฯ ผ่านการประเมินระบบมาตรฐานสากลด้านกระบวนพัฒนา
ซอฟต์แวร์ (ISO/IEC 29110 Software Engineering Profiles for VSE: Very Small Entities) มีระบบ Firewall 
เพ่ือป้องกันการโจรกรรมข้อมูลและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศของคณะฯ จัดหาโปรแกรม
ป้องกันไวรัสให้กับบุคลากร 

 

4.2 ข(5) ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน 
คณะฯ มีระบบส ารองไฟฟ้าส าหรับ Server เตรียมพร้อมส าหรับการเกิดเหตุฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบ

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง มีการส ารองข้อมูลใน  
Server โดยอัตโนมัติไปยัง Server ส ารองทุกวัน และมีการส ารองข้อมูลจากห้อง Server ไปเก็บไว้อีกอาคารหนึ่งทุก
เดือน ถ้าหากเกิดภาวะฉุกเฉิน จะน าอุปกรณ์ส ารองหรือข้อมูลที่ส ารองไว้มากู้คืนเพ่ือให้ระบบกลับมาสามารถใช้งาน
ได้ตามปกติภายใน 1 ชั่วโมง ในปี 2559 คณะฯ เสนอของบประมาณในการจัดซื้อ Server ใหม่ และได้รับอนุมัติ
งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2560 ซึ่งจะท าให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลมีความปลอดภัยมากข้ึน 
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
 
5.1 สภาพแวดล้อมในการท างาน (Workforce Environment) 

5.1 ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
5.1 ก(1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
คณะฯ มีวิธีการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ และอัตราก าลัง โดยผู้บริหารภาควิชา ศูนย์/

สถานี และหน่วยงาน ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติงานโดยตรงเป็นผู้วิเคราะห์อัตราก าลังและคณณสมบัติบณคลากรีี่ต้องการ 
โดยพิจารณาข้อมูลการเกษียณอายณราชการของบณคลากรส่วนงาน และภาระงานตามพันธกิจหลัก เสนอขอ
อัตราก าลังีี่ต้องการต่องานนโยบายและแผนของคณะฯ ซึ่งมีหน้าีี่รวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ผู้บริหารวิเคราะห์ขีด
ความสามารถและอัตราก าลังในภาพรวมของคณะฯ ีั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยในกรณีของบณคลากรสาย
วิชาการ พิจารณาจากค่า FTES, core competency ในพันธกิจหลัก และพันธกิจเชิงรณก ด้าน Smart Agriculture 
ในกรณีของบณคลากรสายสนับสนณนพิจารณาจากภาระงานประจ า และีักษะการี างานแบบ smart officer (ตาราง
ีี่ 5.1.1) รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนพิจารณาเรียงล าดับการจัดสรรอัตราก าลังของแต่ละหน่วยงานตามความ
จ าเป็นในแต่ละพันธกิจหลัก และพันธกิจเชิงรณก เสนอต่อกรรมการบริหารคณะฯ ให้ความเห็นชอบแล้วจึงเสนอต่อ
กองแผนงานของมหาวิียาลัยเพื่อวิเคราะห์อัตราก าลังีี่สามารถจัดสรรให้กับคณะฯ หากมหาวิียาลัยไม่ได้จัดสรร
อัตราก าลังตามจ านวนีี่หน่วยงานเสนอขอ คณะกรรมการบริหารคณะฯ จะพิจารณาจัดสรรอัตราก าลังีี่ได้มาตาม
ความจ าเป็นของหน่วยงานเป็นส าคัญ และใช้กลไกการเพ่ิมศักยภาพของบณคลากร การเกลี่ยภาระงาน และโยกย้าย
บณคลากรระหว่างหน่วยงาน ในส่วนของการจ้างพนักงานมหาวิียาลัยเงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ คณะฯ 
พิจารณาเงื่อนไขีางด้านงบประมาณประกอบด้วย ฝ่ายนโยบายและแผน มีการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงจ านวน
บณคลากรในภาพรวมของคณะใน 5 ปี ข้างหน้า และวางแผนการขอกรอบอัตราก าลังประจ าปีเพ่ือีดแีนบณคลากรีี่
เกษียณอายณ คณะฯ พิจารณาต่ออายณราชการของอาจารย์ีี่มีศักยภาพและมีคณณสมบัติครบตามเกณฑ์ รวมถึง
สนับสนณนการจ้างอาจารย์พิเศษีี่มีความรู้ความสามารถมาช่วยสอนในสาขาวิชาีี่มีอาจารย์ไม่ เพียงพอ รวมถึงมี
นโยบายในการี างานเชิงบูรณาการของบณคลากรเพ่ือรองรับปัญหาบณคลากรไม่เพียงพอ 

 

ตารางีี่ 5.1.1 วิธีการประเมินขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
ประเภีบณคลากร วิธีการประเมินขีดความสามารถ วิธีประเมินอัตราก าลัง ผู้ประเมิน 

สายวิชาการ 
(อาจารย์) 

- วิเคราะห์ขีดความสามารถีี่สอดคล้องกับ
การมณ่งสู่ Smart Agriculture  
- วิเคราะห์ความก้าวหน้าต าแหน่งวิชาการ
และประวัติผลงานวิจัย 
- วิเคราะห์ผลการประเมินการเรียนการสอน 
- ประเมินการสอนแบบ Smart Agriculture 
และ smart class 

- วิเคราะห์ตามค่า FTES อัตราการ
เกษียณ ระยะ 1 ปี และ 3 ปี 
- วิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลัง 
ตามพันธกิจหลักและพันธกิจเชิงรณก 

ผู้บริหาร  

สายสนับสนณน - วิเคราะห์ความก้าวหน้าระดับต าแหน่งงาน  
- วิเคราะห์ผลการประเมินการปฏบิัติงาน 
- วิเคราะห์พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  

- วิเคราะห์ภาระงานและปริมาณงาน 
- วิเคราะห์ความต้องการตามพันธกิจ
หลักและพันธกิจเชิงรณก 
- วิเคราะห์ความเช่ียวชาญของผูเ้กษียณ 
- วิเคราะห์งบประมาณของคณะฯ 

ผู้บริหาร ภาควิชา 
ศูนย์/สถาน ีและ
หน่วยงาน 

 

5.1 ก(2) บุคลากรใหม่ 
กระบวนการรับบณคลากรใหม่ เริ่มจากหน่วยงานต้นสังกัดีบีวนและก าหนดคณณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของ

บณคลากรตามีี่หน่วยงานได้รับการจัดสรรอัตราก าลังในแต่ละปี คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโดยมี
กรรมการจากต้นสังกัดและกรรมการจากส่วนกลาง คณะฯ มีระบบการคัดเลือกบณคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนณนแบบเปิดเผย (Open recruitment) โดยมีการก าหนดคณณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกี่ีต้องการ ในช่วง 
2 ปีีี่ผ่านมา มหาวิียาลัย ได้ก าหนดคณณสมบัติบณคลากรสายวิชาการว่าต้องมีวณฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก มี
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ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และมีผลงานวิชาการ และก าหนดคณณสมบัติบณคลากรสายสนับสนณนบาง
ต าแหน่งเน้นให้มีความสามารถีางด้านภาษาอังกฤษ ในกระบวนการคัดเลือก มีการสอบข้อเขียน (ในบางต าแหน่ง) 
สอบสัมภาษณ์ และให้มีการน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ และ/หรือ การสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษส าหรับสาย
วิชาการ รวมีั้งเปิดโอกาสในการรับชาวต่างชาติเข้ามาเป็นบณคลากรสายวิชาการ ซึ่งระบบการคัดเลือกบณคลากรใหม่
ดังกล่าว ี าให้ส่งผลให้บณคลากรใหม่ีี่มีคณณภาพมากขึ้น สามารถปฏิบัติงานในหน้าีี่ได้เป็นอย่างดี และผ่านการ
ประเมินีั้งหมด นอกจากนี้ คณะฯ มีการรักษา/พัฒนาบณคลากรใหม่ดังตารางีี่ 5.1.2  

 

ตารางีี่ 5.1.2 วิธีการสรรหา ว่าจ้าง บรรจณ และการรักษา/พัฒนาบณคลากรใหม่ 
บณคลากรใหม่ วิธีการสรรหา ว่าจ้าง บรรจณ ผู้รับผดิชอบ การรักษา/พัฒนาบณคลากรใหม่ 

สายวิชาการ 
(อาจารย์) 

- ก าหนดคณณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
- ประกาศรับโดยเปิดเผยใน
ระยะเวลาีี่เหมาะสม 
- ชักชวนผู้ีี่มีความเช่ียวชาญตาม
คณณสมบตัิีี่ต้องการ 
- คัดกรองคณณสมบัติผู้สมัคร 
- แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 
- ด าเนินการคัดเลือกและประกาศ
ผล 
 

ผู้บริหาร 
ภาควิชา ศูนย์/
สถาน ีและ
หน่วยงาน 

- มีการปฐมนิเีศอาจารย์ใหม่โดยใช้ระบบของ
มหาวิียาลัย 
- มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยง 
- มีโครงการพัฒนาอาจารย์ในด้านการสอนและการ
วิจัย 
- สนับสนณนีณนนักวิจัยรณ่นใหม่ 
- มีการสนับสนณนรางวัลอาจารย์ีี่มีผลงานดีเด่น 
- มโีครงการออมเงินเหรียญเป็นเงินล้าน 
- มีสวัสดิการ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล โครงการธาร
น้ าใจ (ฌาปนกิจ) เงินสมีบกองีณนส ารองเลี้ยงชีพ 
เงินสมีบค่าประกันสังคมส่วนของนายจ้าง สิีธิการ
ขอีี่พักอาศัย สิีธิในการลาต่าง ๆ   

สายสนับสนณน  - ก าหนดคณณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง 
- ประกาศรับโดยเปิดเผยใน
ระยะเวลาีี่เหมาะสม 
- ชักชวนผู้ีี่มีความสามารถตาม
คณณสมบตัิีี่ต้องการ 
- คัดกรองคณณสมบัติผู้สมัคร 
- แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 
- ด าเนินการคัดเลือกและประกาศ
ผล 

ผู้บริหาร 
ภาควิชา ศูนย์/
สถาน ีและ
หน่วยงาน 

- มีการปฐมนิเีศบณคลากรใหม่โดยใช้ระบบของ
มหาวิียาลัย 
- มีระบบพี่เลี้ยง 
- มีโครงการพัฒนาบณคลากรในด้านีักษะปฏิบัติงาน 
- มีการสนับสนณนรางวัลบณคลากรีี่มีผลงานดีเด่น 
-โครงการออมเงินเหรียญเป็นเงินล้าน 
- มีสวัสดิการ ได้แก่ ค่ารักษา พยาบาล โครงการธาร
น้ าใจ (ฌาปนกิจ) เงินสมีบกองีณนส ารองเลี้ยงชีพ 
เงินสมีบค่าประกันสังคมส่วนของนายจ้าง สิีธิการ
ขอีี่พักอาศัย สิีธิในการลาต่าง ๆ   

 

5.1 ก(3) การท างานให้บรรลุผล 
คณะฯ มีการแต่งตั้งกรรมการพัฒนาีรัพยากรบณคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่าย

บริหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักเรียนเก่าสัมพันธ์ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าศูนย์วิจัย เลขานณการคณะ
เกษตรศาสตร์ หัวหน้างาน มีการประชณมเพ่ือพิจารณาจัดี าแผนพัฒนาบณคลากรประจ าปีให้สอดคล้องกับแผน
ยณีธศาสตร์และวิสัยีัศน์ของคณะ ในการมณ่งสู่ Smart Agriculture มีการถ่ายีอดแผนไปยังภาควิชา/ศูนย์ เพื่อจัด
กิจกรรมพัฒนาบณคลากร และติดตามผลการด าเนินงาน ประเมินผลเพ่ือปรับปรณงแผนพัฒนาบณคลากรในปีถัดไป 

คณะฯ มีการปรับปรณงระบบการเมินผลการปฏิบัติงานของบณคลากรให้สะี้อนความเป็นจริงตามเกณฑ์ของ
มหาวิียาลัย โดยมณ่งผลสัมฤีธิ์ของงานีี่เป็นไปตามค่าความคาดหวัง และเกินค่าคาดหวังขององค์การ เพ่ือน าไปใช้
ในการพิจารณาขึ้นขั้นเงินเดือนหรือต่อสัญญาจ้าง  

 

5.1 ก(4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 
ฝ่ายนโยบายและแผนวิเคราะห์อัตราก าลังน าเสนอผู้บริหารเพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการการ

เปลี่ยนแปลงด้านบณคลากรีั้งสายวิชาการและสายสนับสนณน ตัวอย่างเช่น ในปี 2559 มีการวิเคราะห์อัตราก าลังสาย
วิชาการในระยะสั้น 1 ปี ของปี 2560 และระยะยาว 5 ปี 2560-2564 (ตารางีี่ 4.1.1 และ 4.1.2) ผู้บริหารวางแผน
การจัดการบณคลากร มีการหารือถึงการหลอมรวมีรัพยากรบณคคล และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กร  
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ตารางีี่ 4.1.1  การวิเคราะห์อัตราก าลังในระยะสั้น 1 ปี 
 

ประจ ำ อัตรำว่ำง รวม

ภำควิชำกีฏวิทยำและโรคพืช 204.87 14 14 14 0

 - สาขาวิชากีฏวิทยา 111.93 8 6 6 -2

 - สาขาวิชาโรคพืช 92.94 6 8 8 2

ภำควิชำเกษตรท่ีสูงและทรัพยำกรธรรมชำติ 14.55 1 7 7 6

ภำควิชำพัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตร 292.28 19 16 5 21 1 2

 - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 156.64 10 9 4 13 1 3

 - สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 135.64 9 7 1 8 -1

ภำควิชำพืชศำสตร์และปฐพีศำสตร์ 461.01 30 27 1 28 -2

 - สาขาวิชาพืชไร่ 140.22 9 8 8 -1

 - สาชาวิชาพืชสวน 214.13 14 13 1 14 0

 - สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ฯ 106.65 7 6 6 -1

ภำควิชำสัตวศำสตร์และสัตว์น  ำ 228.90 15 15 2 17 2

รวม 1,201.61 79 79 87 1 8

 * ใช้ค่า FTES ของภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2558

เกษียณ

อำยุ
ขำด/เกินหน่วยงำน

FTES*

2558

อัตรำอำจำรย์ท่ี

ควรมีตำม FTES*

อัตรำคงอยู่ 2560

 
 

ตารางีี่ 4.1.2 การวิเคราะห์อัตราก าลังในระยะยาว 5 ปี 

อัตรำก ำลัง เกษียณ อัตรำก ำลัง เกษียณ อัตรำก ำลัง เกษียณ อัตรำก ำลัง เกษียณ อัตรำก ำลัง เกษียณ

ภำควิชำกีฏวิทยำและโรคพืช 14 14 14 14 2 12

 - สาขาวิชากีฏวิทยา 6 6 6 6 1 5

 - สาขาวิชาโรคพืช 8 8 8 8 1 7

ภำควิชำเกษตรท่ีสูงและทรัพยำกรธรรมชำติ 7 7 7 1 6 6

ภำควิชำพัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตร 22 1 21 1 20 20 3 17 1

 - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 13 1 12 1 11 11 1 10

 - สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 9 9 9 9 2 7 1

ภำควิชำพืชศำสตร์และปฐพีศำสตร์ 28 29 29 2 27 3 24 1

 - สาขาวิชาพืชไร่ 8 8 8 1 7 7

 - สาชาวิชาพืชสวน 14 15 15 15 2 13 1

 - สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ 6 6 6 1 5 1 4

ภำควิชำสัตวศำสตร์และสัตว์น  ำ 17 17 1 16 16 1 15

รวม 88 1 88 2 86 3 83 9 74 2

2562 2563 25642561
หน่วยงำน

2560

 
 

คณะฯ มีระบบการถ่ายีอดความรู้ประสบการณ์ โดยอาจารย์อาวณโสีี่มีความเชี่ยวชาญสู่คณาจารย์รณ่นกลาง
และรณ่นเยาว์ ผ่านการสอนและการวิจัยร่วมกันเพ่ือให้องค์ความรู้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 

มีระบบพ่ีเลี้ยงีั้งสายวิชาการและสายสนับสนณนให้กับบณคลากรใหม่ เพ่ือให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวีาง
ในการี างานในช่วงีดลองปฏิบัติงาน 

มีการพัฒนาระบบงานให้มีภาระงานเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน และบณคลากรสามารถปฏิบัติงานีดแีนกัน
ได้ โดยสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในงานีี่เกี่ยวข้องกัน และจัดี าคู่มือปฏิบัติงาน  

มีการพัฒนาระบบสารสนเีศมาใช้ในการบริหารจัดการงานขององค์กร เนื่องจากมีบณคลากรลดลง 
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5.1 ข. บรรยากาศด้านบุคลากร 
5.1 ข(1) สภาพแวดล้อมของท่ีท างาน 
คณบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ ก ากับดูแลหน่วยอาคารสถานีี่  รับผิดชอบสร้าง

สภาพแวดล้อมเพ่ือสร้างบรรยากาศการี างานของบณคลากร โดยให้ค านึงถึงความสณข ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในีรัพย์สิน ความสะอาดสวยงามของสถานีี่ มีระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (e-service) ีี่
บณคลากรในคณะฯสามารถแจ้งการแจ้งซ่อมบ ารณงอาคารสถานีีห่ากพบสิ่งีี่เสียหาย และมีรายงานผลการปฏิบัติงาน
ในระบบีี่สามารถติดตามได้ (ภาพีี่ 1.1.1) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพรายงานผลการด าเนินงานต่อกรรมการบริหาร
ประจ าคณะฯ ีณกไตรมาส 

 

 

ภาพีี่ 1.1.1 ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
คณะฯ ใช้ระบบการจ้างหน่วยงานภายนอกรับผิดชอบความสะอาดอาคารสถานีี่ภายในคณะฯ ีั้งหมด  

ส าหรับระบบความปลอดภัย คณะฯ มีการจัดบณคลากรอยู่เวรยามในช่วงวันหยณดและกลางคืน มีการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดีณกอาคาร และมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ิมเติม มีการส ารวจอาคารสถานีี่และจัดี าแผนซ่อมบ ารณง เพ่ือเสนอ
ของบประมาณแผ่นดินในการด าเนินการ นอกจากนี้จากผลการส ารวจ และผลการประเมินความพึงพอใจด้านอาคาร
สถานีี่ในปี 2558 พบว่าบณคลากรมีความไม่พึงพอใจสภาพห้องน้ า และโรงอาหาร ผู้บริหารจึงมีการหารือและวาง
แผนการปรับปรณงห้องน้ า และโรงอาหารของคณะฯ โดยบรรจณในแผนงบประมาณปี 2559-2561 และในปี 2559
คณะฯ ได้รับงบประมาณแผ่นดิน หมวดงบลงีณน (ครณภัณฑ์+สิ่งก่อสร้าง) จ านวน ประมาณ 44 ล้าน ซึ่งสามารถ
ปรับปรณงห้องน้ าได้ไปในบางส่วน 

  

5.1 ข(2) สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร 
คณะฯ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารงานบณคคล ดูแลจัดการสิีธิประโยชน์ให้แก่บณคลากรีั้งสายวิชาการและ

สายสนับสนณน โดยมีการก าหนดแผนการให้ความรู้ด้านสิีธิประโยชน์ีี่บณคลากรแต่ละกลณ่มพึงได้รับดังตารางีี่ 2.1.1  
คณะฯ มีการประเมินความพึงพอใจของบณคลากรีณกปี และน าผลการประเมินมาปรับปรณงแผนการด าเนินงานในปี
ต่อไป 

 

ตารางีี่ 2.1.1 สิีธิประโยชน์ของบณคลากร 
ประเภีบณคลากร สิีธิประโยชน ์

สายวิชาการ / สายสนับสนุน  
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า - มีสวัสดิการ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบณตร โครงการธารน้ าใจ 

(ฌาปนกิจ) เงินสมีบกองีณนบ าเหน็จ/บ านาญ สิีธิการขอีี่พักอาศัย ค่าเช่าบ้าน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สิีธิในการลาต่าง ๆ   

พนักงานมหาวิียาลัยประจ า - มีสวัสดิการ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม ค่าเล่าเรียนบณตร โครงการธาร
น้ าใจ (ฌาปนกิจ) เงินสมีบกองีณนส ารองเลี้ยงชีพ เงินสมีบค่าประกันสังคมส่วน
ของนายจ้าง สิีธิการขอีี่พักอาศัย สิีธิในการลาต่าง ๆ   
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ประเภีบณคลากร สิีธิประโยชน ์
สายวิชาการ / สายสนับสนุน  
พนักงานส่วนงาน (พนักงานเงินรายได้/
ลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้) 

- มีสวัสดิการ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม โครงการธารน้ าใจ (ฌาปนกิจ) 
เงินสมีบกองีณนส ารองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานเงินรายได้) เงินสมีบค่า
ประกันสังคมส่วนของนายจ้าง สิีธิในการลาต่าง ๆ   

 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร 

5.2 ก. ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ 
5.2 ก(1) วัฒนธรรมองค์กร 
คณะฯ มีวัฒนธรรมขององค์กร “เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ สามัคคี มีคณณธรรม” เนื่องจากลักษณะงานด้านการเกษตร

โดยธรรมชาติเป็นงานีี่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากคนจ านวนมาก การเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ จึงเป็นวัฒนธรรมีี่
เกิดขึ้นในองค์กรมาอย่างช้านาน และมีวิธีการในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยส่งเสริมการี างานเป็นีีมของ
บณคลากร ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ (ตารางีี่ 5.2.1) คณะฯ มั่นใจว่าวัฒนธรรมองค์กรของคณะฯ สามารถี าให้
บณคลากรีั้ง 2 กลณ่ม ซึ่งมาจากหลายสาขาวิชา มีแนวคิดพ้ืนฐานีี่แตกต่าง แต่สามารถี างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิีธิภาพ และปฏิบัติงานได้อย่างประสบความส าเร็จภายใต้วัฒนธรรมองค์กรดังกล่าว  

 

5.2 ก(2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 
คณะฯ มีวิธีการก าหนดปัจจัยผลักดันส าคัญีี่ส่งผลต่อความผูกพันของบณคลากร ดังภาพีี่ 5.2.1 โดย

ผู้บริหารประชณมร่วมกันพิจารณาจากวัฒนธรรมขององค์กร งบประมาณ ผลส ารวจความต้องการ และความคาดหวัง
ของบณคลากรีั้งสายวิชาการและสายสนับสนณน สามารถก าหนดได้ีั้งหมด 9 ปัจจัย (ตารางีี่ 5.2.2)  

คณะฯ มีระบบการสร้างความผูกพันของบณคลากร ผ่านีางการจัดสวัสดิการ รางวัล การจัดสิ่งแวดล้อม 
และกิจกรรมต่าง ๆ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารงานบณคคลจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความผูกพันในบณคลากรแต่ละกลณ่ม 
และสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร (ตารางีี่ 5.2.1) โดยมีตัวชี้วัดคือระดับความพึงพอใจและความผูกพัน เป้าหมาย
คะแนน > 4.0 

 

 
 

ภาพีี่  5.2.1 ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันีี่ส าคัญ 
 
 

บคุลากรสาย
สนับสนนุ 

บคุลากรสาย

วชิาการ 

คณบด/ีผูบ้รหิาร 

แผนการจัดการ 

สภาพแวดลอ้ม 

กจิกรรมสรา้ง 
ความสมัพนัธ ์

-  ความตอ้งการความคาดหวงัของบคุลากร 
-  วฒันธรรมองคก์ร 
-  วเิคราะหง์บประมาณ 

ประเมนิความผกูพนั 

Brain storming/planning 

หน่วยงาน

เจา้หนา้ที ่

ประชมุกลุม่ผูบ้รหิาร (ทกุสปัดาห)์ 

กรรมการบรหิารคณะ 

(ทกุเดอืน) 

รางวลั สวสัดกิาร 
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ตารางีี่ 5.2.1 กิจกรรมในการสร้างความผูกพันในแต่ละองค์ประกอบส าหรับบณคลากรแต่ละกลณ่ม 
กิจกรรม สายวิชาการ สายสนับสนณน ผู้รับผดิชอบ 

สวัสดิการ    
การตรวจสณขภาพประจ าป ี X X HR 
กิจกรรมออกก าลังกาย X X HR 
ร้านอาหารีี่ถูกสณขลักษณะ X X HR 
โครงการออมเงินเหรียญเป็นเงินลา้น X X HR 

การจัดการสิ่งแวดล้อม    
การเพิม่จ านวนต้นไมร้อบอาคาร X X ฝ่ายกายภาพ 
การคัดแยกขยะและลดการใช้ถณงพลาสตกิ X X ฝ่ายกายภาพ 
Big cleaning day X X ฝ่ายกายภาพ 

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์    
การจัดงานเกษตรภาคเหนือ/เกษตรแห่งชาติ X X ผู้บริหาร 
กิจกรรมกีฬาเกษตรสมัพันธ ์ X X HR 
กิจกรรมีางศาสนา/วัฒนธรรม X X HR 
กิจกรรมีัศนศึกษา X X HR 
สนับสนณนการน าเสนอผลงานวิจยั X  งานวิจัย 
การสนบัสนณนีณนวิจยั X  งานวิจัย 

รางวัล/สิ่งสนับสนุน    
รางวลับณคลากรดเีดน่ X X HR 

รางวลัผลงานวิจัยดีเด่น X  HR 
 

5.2 ก(3) การประเมินความผูกพัน 
ในปี 2558 คณะฯ มีการประเมินความผูกพันของบณคลากรต่อองค์กร โดยพิจารณาจากตัววัดีี่ส าคัญ คือ 

จ านวนการคงอยู่ของบณคลากร การร้องีณกข์ และการให้ความร่วมมือในการี ากิจกรรมของคณะฯ และตั้งแต่ ปี 
2559 คณะฯ ได้เริ่มจัดี าแบบสอบถามปัจจัยีี่มีผลต่อความผูกพันส าหรับบณคลากรีั้งสองกลณ่ม ดังตาราง 5.2.2 
และได้น าข้อมูลมาพิจารณาจัดปัจจัยเสริมเพ่ือเพ่ิมความผูกพัน เช่นการให้โบนัสส าหรับสายสนับสนณนประเภี
ลูกจ้างชั่วคราว การปรับต าแหน่งีี่สูงขึ้นของพนักงานประจ า การบรรจณพนักงานส่วนงานเงินรายได้เป็นพนักงาน
ประจ า และการพบปะพูดคณย รับฟังปัญหา ระหว่างผู้บริหารกับบณคลากรีณกหน่วยงาน ี าให้ระดับความผูกพันของ
บณคลากรเพ่ิมจาก 3.79 เป็น 4.13 ในปี 2559 และ2560 ตามล าดับ 

 

ตารางีี่ 5.2.2 ปัจจัยส าคัญี่ีมีผลต่อความผูกพัน 
ปัจจัยส าคัญีี่มผีลต่อความผูกพัน จ านวนบณคลากรีี่ตอบแบบส ารวจ (ร้อยละ) 

อันดับีี่ 1 อันดับีี่ 2 อันดับีี่ 3 รวม 
1. ค่าตอบแีน / รางวัล 14 (50.00%) 6 (21.43%) 8 (28.57%) 28 (100.00%) 
2. สวัสดิการีี่ดี (ค่ารักษาพยาบาล, ีี่พัก ฯลฯ) 13 (33.33%) 19 (48.72%) 7 (17.95%) 39 (100.00%) 
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานีีเ่ป็นธรรม 5 (31.25%) 7 (43.75%) 4 (25.00%) 16 (100.00%) 
4. บรรยากาศสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการี างาน 4 (21.05%) 6 (31.58%) 9 (47.37%) 19 (100.00%) 
5. การได้รับการพัฒนาความรู้ 2 (33.33%) 0 (.00%) 4 (66.67%) 6 (100.00%) 
6. ต าแหน่งีี่มั่นคง 20 (47.62%) 10 (23.81%) 12 (28.57%) 42 (100.00%) 
7. ความสัมพันธ์ี่ีดีกับเพื่อนร่วมงาน 4 (15.38%) 14 (53.85%) 8 (30.77%) 26 (100.00%) 
8. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มคีณณธรรม ของบณคลากรในคณะ 3 (15.00%) 4 (20.00%) 13 (65.00%) 20 (100.00%) 
9. การเอาใจใส่ของผู้บริหาร / หัวหน้า 10 (34.48%) 9 (31.03%) 10 (34.48%) 29 (100.00%) 
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5.2 ก(4) การจัดการผลการด าเนินการ 
คณะฯ มีการสื่อสารีั่วีั้งองค์กรในการใช้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมณ่งผลสัมฤีธิ์ 

(Performance base) เพ่ือกระตณ้นการพัฒนางาน และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ มีการพิจารณาให้ค่าตอบแีน
ขั้นเงินเดือนสอดคล้องกับผลการประเมินอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้  คณะฯ มีระบบการคัดสรรบณคลากรีี่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่นเพ่ือรับรางวัล “บณคลากรดีเด่นประจ าปี” รางวัลช้างีองค า และรางวัลครณฑีองค า เพ่ือสร้าง
ขวัญก าลังใจให้กับบณคลากรให้มีผลการด าเนินงานีี่ดียิ่งขึ้น และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติีี่ดีให้กับบณคลากรคนอื่น 

 

5.2 ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 
5.2 ข(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 
คณะฯ มีการจัดี า SWOT Analysis ขององค์กร ความี้าีายีี่ส าคัญประการหนึ่งคือ การมีีรัพยากร

บณคคลีี่จ ากัด ผู้บริหารคณะจึงมีนโยบายในการี างานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน  มีการพัฒนาขีด
ความสามารถของบณคลากร/ผู้น า โดยพิจารณาจากีักษะการปฏิบัติงานีี่จ าเป็นเพ่ือมณ่งสู่การเป็น smart 
Agriculture  คณะกรรมการพัฒนาีรัพยากรบณคลากร พิจารณาโครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ เพ่ือพัฒนา
บณคลากร/ผู้น า ีั้งสายวิชาการและสายสนับสนณนในภาพรวมของคณะฯ และส่งให้ภาควิชา/ศูนย์ พิจารณากิจกรรม
ในหน่วยงานเพ่ิมเติม ฝ่ายนโยบายและแผนฯ รวบรวมจัดี าเป็นแผนพัฒนาบณคลากรประจ าคณะฯ เสนอกรรมการ
บริหารประจ าคณะรับรอง มีการติดตามผลการด าเนินงานโดยใช้ระบบออนไลน์ีณกไตรมาส น าผลการด าเนินงานมา
ปรับปรณงแผนพัฒนาบณคลากร/ผู้น า ในปี 2559 มีโครงการ/กิจกรรม พัฒนาผู้น าจ านวน 6 โครงการ พัฒนาบณคลากร
สายวิชาการจ านวน 16 โครงการ และสายสนับสนณนจ านวน 26 โครงการ  นอกจากนี้ยังใช้ระบบของมหาวิียาลัยใน
การพัฒนาบณคลากร/ผู้น า ตามยณีธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการีี่ดี และมีประสิีธิภาพ เพ่ือพัฒนาให้
มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ 

 

5.2 ข(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 
คณะฯ มีวิธีการประเมินประสิีธิผลและประสิีธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา ดังนี้  
การประเมินประสิีธิผล : พิจารณาจากผลส าเร็จของงานว่าเป็นไปตามี่ีมณ่งหวังหรือไม่ (หลังจากีี่เข้าร่วม

โครงการพัฒนาบณคลากร) อาีิ สายวิชาการสามารถผลิตผลงานวิชาการ (เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน  
หนังสือ ต ารา) เพิ่มข้ึน การตีพิมพ์งานวิจัยเพ่ิมข้ึน เป็นต้น สายสนับสนณน สามารถปรับปรณงพัฒนางานได้ดีขึ้น หรือ
ปฏิบัติงานบรรลณผลส าเร็จตามี่ีองค์กรตั้งไว้ ในปีการศึกษา 2559 มีเอกสารประกอบการสอน จ านวน 9 เล่ม และมี
ร้อยละการตีพิมพ์ีี่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus ในระดับบัณฑิตศึกษาต่อจ านวนผลงานีี่ตีพิมพ์ีั้งหมด 14 
เรื่อง เพ่ิมจากปี 2558 จ านวน 3 เรื่อง 

การประเมินประสิีธิภาพ : มีการวิเคราะห์บางกระบวนการ ประเมินจากการความรวดเร็วของการปฏิบัติ 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การประหยัดงบประมาณ เช่น ในปี 2559 คณะฯ มีการปรับลดขั้นตอนการลาของ
บณคลากร โดยการลาบณคลากรในภาควิชาฯ ให้สิ้นสณดีี่การอนณมัติของหัวหน้าภาควิชา ส่วนการลาของบณคลากรใน
ส านักงานคณะฯ ให้สิ้นสณดีี่หัวหน้างาน เป็นต้น เพ่ือความรวดเร็วและีันต่อเหตณการณ์     

 

5.2 ข(3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
คณะฯ มีระบบในการส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าีี่การงานของบณคลากร โดยมีนโยบายและแผน ส่งเสริม

ให้บณคลากรมีโอกาสไปศึกษาต่อ ดูงาน ประชณม สัมมนาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และสนับสนณนให้มีการ
ปรับเปลี่ยนต าแหน่งงานีี่สูงขึ้น และใช้ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM) ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

คณะฯ มีวิธีการวางแผนการสืบีอดีี่มีประสิีธิผลส าหรับต าแหน่งผู้บริหารและผู้น า โดย 
- คณบดีแต่งตั้งอาจารย์อาวณโส และอาจารย์รณ่นกลาง ให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดี เพ่ือให้เกิดกระบวนการ

ถ่ายีอดและเรียนรู้งานบริหารร่วมกัน 
- แต่งตั้งอาจารย์รณ่นเยาว์ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับผู้ช่วยคณบดี รองหัวหน้าภาควิชา และรอง

หัวหน้าศูนย์ เพ่ือฝึกีักษะและสั่งสมประสบการณ์ด้านบริหารจัดการแก่อาจารย์รณ่นเยาว์ 
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารีณกระดับมีโอกาสไปประชณม สัมมนา และฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการ 
- จัดโครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารในการบริหารจัดการองค์กร 
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หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 
 
6.1 กระบวนการท างาน  

6.1 ก. การออกแบบหลักสูตร การบริหาร และกระบวนการ 
6.1 ก(1) ข้อก าหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ และ (2) แนวคิดการออกแบบ 
การออกแบบหลักสูตร คณะฯ พิจารณาจากความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย (ตาราง P.1 ข(2)) วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลักของคณะฯ ความได้เปรียบ/โอกาสเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีด้าน
การเกษตรที่ทันสมัย Smart Agriculture นโยบาย Thailand 4.0 และกฎระเบียบต่าง ๆ นอกจากนี้มีการใช้
ประโยชน์จากการท าข้อตกลง (MOU) กับคู่ความร่วมมือได้แก่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกันส าหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งคณะฯ มีหลักสูตร Double 
Degree ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ร่วมกับ Kagawa University และ Nigata University ประเทศญี่ปุ่น 
และมีหลักสูตรระยะสั้นในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Kinki University) มีการออกแบบชุดกระบวนวิชาที่สอนเป็น
ภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับนักศึกษาต่างชาติ ท าให้มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนที่คณะเกษตรศาสตร์ทุกปี 

กระบวนการวิจัย มีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ ในปี 2559 คณะฯ มีการเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนาโครงการวิจัยแบบบูรณาการร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือเสนอขอรับงบประมาณตามแผน
บูรณาการของประเทศ เริ่มจากการประชุมร่วมกันของผู้บริหาร พิจารณาสมรรถนะ ขีดความสามารถของนักวิจัย
จากความเชี่ยวชาญ และประวัติการท างานวิจัย พิจารณาความต้องการของประเทศ ประสานงานกับหน่วยงานด้าน
การเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือก าหนดโจทย์วิจัย จากนั้นจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือรับการ
สนับสนุนงบประมาณ ปี 2560 ซึ่งคณะฯ ได้พัฒนาโครงการบูรณาการหลายโครงการ ได้แก่ โครงการเกษตรเพ่ือ
อาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในเขตภาคเหนือตอนบน  
โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา และ
โครงการการใช้ประโยชน์จากชีวมวลข้าวโพดแทนการเผาทิ้ง  ซึ่งได้รับงบประมาณรวมทั้งหมดร่วม 300 ล้านบาท 
คณะผู้วิจัยมีการประชุมร่วมกันในการด าเนินการวิจัยอย่างสม่ าเสมอ มีคณะกรรมการติดตามความหน้าโครงการวิจัย 
และรายงานผลต่อแหล่งทุนทุกไตรมาส มีฝ่ายบริหารงานวิจัย และฝ่ายการเงินการคลังและพัสดุ สนับสนุนการ
ด าเนินงานวิจัยให้ราบรื่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

คณะฯ มีระบบการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยโดยสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ 
สนับสนุนเงินรางวัลในการเผยแพร่งานวิจัย การจดสิทธิบัตร ตลอดจนการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ คณะฯ มีหน่วย
บริหารการวิจัยมีหน้าที่บริการและสนับสนุนกระบวนการวิจัย ติดตามผลการด าเนินงานและประเมินผล
กระบวนการวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิจัย สรุปผลการประเมินน าเสนอต่อกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการต่อไป   

การบริการวิชาการ มีการออกแบบหลักสูตร 2 แบบ คือ การบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ และการบริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน ผู้บริหารพิจารณาจากสมรรถนะหลัก และขีดความสามารถของบุคลากร รวมถึงความ
ต้องการของผู้รับบริการ ชุมชนเป้าหมาย น าข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ และรายได้ที่ได้จากการบริการ มา
ใช้ในการออกแบบจัดหลักสูตรบริการของคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับ Smart Agriculture เช่น เทคนิคการปลูกพืชแบบ
ไม่ใช้ดิน การเพาะเห็ดถั่งเฉ้าคุณภาพสูง การผลิตปุ๋ยชีวภาพคุณภาพสูง การปลูกและการผลิตกาแฟที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เทคนิคการคั่วเมล็ดกาแฟ และการผลิตน้ านมโคคุณภาพสูง เป็นต้น ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนและด าเนินการหลักสูตรการฝึกอบรม มีการสรุปและประเมินผลรายงาน
ต่อกรรมการบริหารคณะฯ ทุกไตรมาส  เพ่ือทบทวนวิเคราะห์ข้อมูลในการปรับปรุงการออกแบบหลักสูตรการ
บริการวิชาการต่อไป 

ข้อก าหนดส าคัญ ตัววัด และแนวปฏิบัติที่จะท าให้มั่นใจว่าในแต่ละกระบวนการจะประสบความส าเร็จตาม
วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้แสดงใน ตารางที่ 6.1.1 ด้านการจัดการกระบวนการ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ เริ่มตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การสอน การพัฒนา
นักศึกษา และการประเมินผลกระบวนการ การรับนักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์มีข้อก าหนดที่ส าคัญคือ คุณภาพ
ของนักเรียน โดยต้องการให้นักเรียนสายวิทย์คณิตที่มีผลการเรียนดีสมัครเข้ามาเรียนเพ่ิมข้ึน มีการประชาสัมพันธ์
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เชิงรุกเพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เกษตรที่เป็น Smart Agriculture คุณภาพและความ
ทันสมัยของหลักสูตรเป็นข้อก าหนดในการพัฒนาหลักสูตร ในด้านคุณภาพของอาจารย์ อาจารย์จะต้องมีคุณวุฒิตรง
ตามสาขาที่ก าหนด และมีคุณสมบัติในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
จะต้องเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับ Smart Agriculture ในด้านการสอนคณะฯ ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนจัดท า
แผนการสอน (มคอ.3-4) ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา มีการเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับ Smart Agriculture ใน
กระบวนวิชาสอน และให้ด าเนินการสอนตามแบบศตวรรษที่ 21 มีการจัด KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ที่
จัดการเรียนการสอนแบบศตวรรษท่ี 21 คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในการก ากับดูแล
การด าเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะฯ จัดตั้งหน่วยวิทยบริการ เพ่ือดูแลความพร้ อมด้านสิ่ง
สนับสนุนการสอน เช่นห้องเรียน สื่อการสอน คอมพิวเตอร์ และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รับผิดชอบการประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนการสอน สรุปผลการประเมินน าเสนอต่อกรรมการบริหารคณะฯ 
เพ่ือทบทวนและปรับปรุงกระบวนการต่อไป  

 

6.1 ข. การจัดการกระบวนการ 
6.1 ข(1) การน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ 
คณะฯ มีการก าหนดตัววัดกระบวนการที่ส าคัญ และแนวปฏิบัติที่ท าให้มั่นใจว่าการด าเนินการจะเป็นไป

ตามเป้าก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการทั้งหมด ตามตารางที่ 6.1.1 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 6.1.1 กระบวนการ ข้อก าหนด ตัววัด และแนวปฏิบัติที่ส าคัญของคณะ 
กระบวนการส าคัญ ข้อก าหนด ตัววัดกระบวนการ แนวปฏิบัติที่ท าให้มั่นใจในกระบวนการ 

การเรียนการสอน 
การรับนักศึกษา คุณภาพของนักเรียน  

- ก าหนด GPA ขั้นต่ า 
- จบมัธยมศึกษาสายวิทย์คณิต 

อัตราการรีไทร์ของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1  

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรทันสมัยตอบสนอง
ความต้องการของตลาด  

จ านวนผู้สนใจสมัครเข้าเรยีน มีคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร 

การพัฒนาอาจารย์ คุณภาพของอาจารย์ คุณวุฒิ/คุณสมบัติของ
อาจารย์ 

- อบรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เกษตรสมัยใหม่ส าหรับคณาจารย ์
- มีการอบรมการสอนในศตวรรษที่ 21 
-มีการท า KM 

การสอน - จัดท า มคอ.3-4 ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา 
- การเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ 
Smart Agriculture 
- การสอนแบบศตวรรษที่ 21 

- ร้อยละของกระบวนวิชาที่
จัดท า มคอ. 3-4 
- ผลประเมินการสอน 

- มีการก าหนดภาระงานสอน 
 

การพัฒนานักศึกษา กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา
ทางด้าน Smart Agriculture  

- รางวัลนักศึกษา 
- ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 

-มีการฝึกงานเพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน 
Smart Agriculture 
- มีคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาก ากับ 

สิ่งสนับสนุนการสอน ทันสมัยและมีเพียงพอ ความพึงพอใจของผู้เรียน - มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ 
- มีหน่วยวิทยบริการดูแล 

การวิจัย 
การก าหนดโจทย์
วิจัย 

- ตอบโจทย์ประเทศ 
- สมรรถนะ/ขีดความสามารถ 

จ านวนโจทย์วิจัย คณะฯ ร่วมกันก าหนดโจทย์วิจัยทีต่อบ
โจทย์ประเทศโดยพิจารณาจาก
สมรรถนะ/ขีดความสามารถ 

การหาทุนวิจัย ข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ จ านวนแหล่งทุน/ทุนวิจัย มีการอบรมการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
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กระบวนการส าคัญ ข้อก าหนด ตัววัดกระบวนการ แนวปฏิบัติที่ท าให้มั่นใจในกระบวนการ 
การด าเนินการวิจัย เสร็จตามก าหนดเวลา จ านวนโครงการที่เสร็จตาม

เวลา 
มีหน่วยบริหารงานวิจัยสนับสนุนและ
ติดตามผลการด าเนินการวิจัย 

การพัฒนานักวิจัย - คุณภาพนักวิจัย 
- งบประมาณ 

- จ านวนอาจารย์ที่มีการ
ตีพิมพ ์
- จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุน
วิจัย 

มีโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยสม่ าเสมอ 

การเผยแพร่งานวิจัย งานวิจัยมีคุณภาพ จ านวนผลงานตีพิมพ ์
นวัตกรรม 

มีระบบสนับสนุนทุนและรางวัลในการ
เผยแพร่งานวิจัย 

การจดสิทธิบัตร/
ทรัพย์สินทางปัญญา 

เกณฑ์ในการจดสิทธิบัตร/
ทรัพย์สินทางปัญญา 

จ านวนสิทธิบัตร/ทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

มีระบบสนับสนุนการจดสิทธิบัตร/
ทรัพย์สินทางปัญญา 

การต่อยอดเชิง
พานิชย์ 

ผลงานวิจัยสอดคล้องกับความ
ต้องการภาค 
อุตสาหกรรม 

รายได ้ สนับสนุนนักวิจัยพบผู้ประกอบการ 

การบริการวิชาการ 
- ก าหนดพื้นที่/
ชุมชนเพื่อบริการ
วิชาการ 
- ก าหนดหลักสูตร
ฝึกอบรมเพื่อหา
รายได ้

- ตอบโจทย์ชุมชน/ผู้รับบริการ 
- สมรรถนะ 

จ านวนโครงการ/หลักสูตร
ฝึกอบรม  

คณะฯ ร่วมกันก าหนดพื้นที่และ
หลักสูตรโดยพิจารณาจากสมรรถนะ 

หางบประมาณ
บริการวิชาการ 

ข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ จ านวนงบประมาณ มีการอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการ 

ด าเนินการบริการ
วิชาการ 

มีแผนการบริการวิชาการ/
ฝึกอบรม 

- ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
- รายได้จากโครงการบริการ
วิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการฯสนับสนุนและ
ติดตามผลโครงการบริการวิชาการ 

เผยแพร่ผลการ
บริการวิชาการ 

งานบริการวิชาการที่มีคุณภาพ จ านวนผลงานที่มีการ
เผยแพร ่

ศูนย์บริการวิชาการฯสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงาน 

 
6.1 ข(2) กระบวนการสนับสนุน 
เพ่ือสนับสนุนกระบวนการที่ส าคัญ (ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ) 

คณะฯ ได้ก าหนดกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ ประกอบด้วย งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
งานห้องสมุด งานห้องปฏิบัติการกลาง งานวิเทศสัมพันธ์ งานการเงิน การคลัง และพัสดุ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ซึ่งแต่ละงานได้ก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัววัด และแนวปฏิบัติที่ท าให้มั่นใจใน
กระบวนการ ดังตารางที่ 6.1.2 

 

ตารางที่ 6.1.2 ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัววัดและค่าเป้าหมายของกระบวนการสนับสนุน 
กระบวนการ

สนับสนุนที่ส าคัญ 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัววัด 

 
แนวปฏิบัติที่ท าให้มั่นใจ 

ในกระบวนการ 
งานบริการการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 

1. การให้บริการ และ
ค าแนะน าที่ถูกต้องและ
รวดเร็ว 
2. กิจกรรมที่พัฒนาทักษะ
นักศึกษาด้าน Smart 
Agriculture  

1. ข้อร้องเรียนจากนักศึกษา 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมทักษะ 
- ภาษาอังกฤษ 
- IT 
- การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตร 

มีคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาก ากับการด าเนินการการศึกษาและ
กิจกรรมของนักศึกษา 
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กระบวนการ
สนับสนุนที่ส าคัญ 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัววัด 
 

แนวปฏิบัติที่ท าให้มั่นใจ 
ในกระบวนการ 

งานห้องสมุด 1. มีหนังสือ ต ารา และสื่อ
การสอนด้านเกษตรศาสตร์
ที่ทันสมัยและครบถ้วน  
2. มีอุปกรณ์หรือระบบ
ส าหรับการค้นคว้าที่
ทันสมัยและสามารถใช้งาน
ได้ง่าย 
3. มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการอ่านหนังสือที่
เพียงพอและพร้อมต่อการ
ใช้งาน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
อยู่ในระดับดีถึง 
ดีมาก 

1. ส ารวจความต้องการหนังสือ ต ารา และสื่อ
การสอน เป็นประจ าทุกปี 
2. มีการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ของ
คณะฯ ในการบริหารจัดการห้องสมุด 

งานห้องปฏิบัติการ
กลาง 

 1. มีมาตรฐานความ
ปลอดภัย 
2. มีอุปกรณ์และเครื่องมือ
ทันสมัยสนับสนุนการวิจัย
การเรียนการสอนที่
เพียงพอ 

1. จ านวนครั้งของการเกิด
อุบัติเหต ุ
2. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

1. มีการอบรมการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือใน
ห้องปฏิบัติการเป็นประจ าทุกปี 
2. มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหา
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย 

งานวิเทศสัมพันธ์ ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศของ
บุคลากร 

ผู้รับบริการให้ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าในระดับด ี

1. จัดท าระบบฐานข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์ 
และมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

งานการเงิน การคลัง 
และพัสด ุ

ความถูกต้องตาม
กฎระเบียบ/กฎหมาย 

1. สัดส่วนของการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามแผนที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
2. จ านวนข้อผิดพลาดจาก
รายงานผลการตรวจสอบ 

1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้า้น
กฎระเบียบทางการเงินและพัสดุ ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
2. มีระบบสารสนเทศการบริหารจดัการ
งบประมาณ (Budget Management) ที่
ถูกต้องและแสดงผลเป็นปัจจุบัน  

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มีระบบมาตรฐานสากล
ด้านกระบวนพัฒนา
ซอฟต์แวร์  
2. มีระบบเพื่อป้องกันการ
โจรกรรมข้อมูลและรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล 

จ านวนระบบสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาประสิทธิภาพของ
แต่ละส่วนงาน 

1. ผ่านการประเมินระบบมาตรฐานสากลด้าน
กระบวนพัฒนาซอฟต์แวร์ (ISO/IEC 29110 
Software Engineering Profiles for VSE: 
Very Small Entities)  
2. มีการติดตั้งระบบ Firewall เพื่อป้องกันการ
โจรกรรมข้อมูลและรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล 
3. มีการสนับสนุนงบประมาณจัดซือ้โปรแกรม
ป้องกันไวรัส 

งานด้านอาคาร
สถานที่และ
ยานพาหนะ 

ความสะอาดและความ
ปลอดภัย 

ความพึงพอใจของบุคลากร
และผู้เรียน 

1. มีหน่วยอาคารสถานทีแ่ละฝ่ายยานพาหนะ
รับผิดชอบการด าเนินงาน 
2. มีการสนับสนุนงบประมาณด้านอาคาร 
สถานที่ และยานพาหนะ  

 
6.1 ข(3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 
คณะฯ มีการปรับปรุงกระบวนตามแนวทาง PDCA โดยทุกกระบวนการมีวางแผนการด าเนินงาน การ

ปฏิบัติตามแผน การประเมินผลการด าเนินงาน และน าเอาผลการประเมินความพึงพอใจที่ให้ ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับไปใช้ในการวางแผนและด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 
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ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร สกอ. ก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีการปรับปรุงทุกรอบ 5 ปี ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรของคณะฯ มีการด าเนินการโดยพิจารณาข้อมูลน าเข้า 
ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก เช่น ความต้องการความคาดหวังของลูกค้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิสัยทัศน์ สมรรถนะ
หลักของคณะฯ ความได้เปรียบโอกาสเชิงกลยุทธ์ นโยบายของประเทศ Thailand 4.0 และข้อก าหนดจาก สกอ. 
ผู้บริหารก าหนดกรอบการปรับปรุงหลักสูตรถ่ายทอดผ่านหัวหน้าภาควิชา ไปยังกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละ
สาขา โดยในระดับปริญญาตรีรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาประธาน
หลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
วางกรอบเวลาปรับปรุงหลักสูตร ด าเนินการปรับโครงสร้างหลักสูตร พิจารณากระบวนวิชาเปิดใหม่/ปรับปรุง และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เสนอกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ใช้บัณฑิตวิพากษ์หลักสูตร ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอผ่านกรรมการวิชาการ และกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไข เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ และแจ้ง สกอ. รับทราบการปรับปรุงหลักสูตร ประกาศใช้หลักสูตรปรับปรุงใน
ภาคการศึกษาถัดไป สื่อสารไปยังภาควิชา/สาขาวิชาเพ่ือด าเนินการจัดการเรียนการสอน ในการด าเนินงานของ
หลักสูตรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีการประเมินระดับหลักสูตรทุกปี  น าผลการประเมินฯ มา
ปรับปรุงผลการด าเนินงานของหลักสูตรต่อไป ในปี 2559 คณะฯ มีการวางแผน และรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียม
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตที่จะครบรอบปรับปรุงตามเกณฑ์ สกอ. ในปี 2560 ซึ่งจะเป็นการปรับปรุง
หลักสูตรในทิศทางการเป็น Smart Agriculture 

 

6.1 ค. การจัดการนวัตกรรม 
คณะฯ ถ่ายทอดโอกาสเชิงกลยุทธ์ผ่านทางการประชุมกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาสมรรถนะและขีด

ความสามารถของบุคลากรเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมทั้งบุคลากรสายวิชาการ ทางด้านการเรียนการ
สอน และการพัฒนาโครงการวิจัยเกี่ยวกับการเกษตรสมัยใหม่สามารถสร้างนวัตกรรม เช่น 

- การปรับปรุงหลักสูตร Smart Agriculture 
- การผลิตปุ๋ยหมักจากชีวมวลข้าวโพดเพ่ือลดปัญหาหมอกควัน 
- การผลิตข้าวโพดนะสูง 
- การผลิตกระเทียมด า 
- การผลิตหอมแดงคุณภาพสูง (จัมโบ้) 
- การผลิตดอกหอมนอกฤดู 
- การคัดน้ าเชื้อเลือกเพศโคนม  
- การพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ ได้แก่ ข้าวก่ าหอม มช. ข้าวก่ าดอยสะเก็ด ข้าวก่ าเจ้า มช. 107 และดอกปทุมมา
พันธุ์พิมพ์ใจ เป็นต้น 

- เครื่องก าจัดมอดข้าว ด้วยคลื่นวิทยุ ได้รับรางวัลผลงานเด่น สวก. ซึ่งจัดเป็นนวัตกรรมระดับโลกใช้
ทดแทนการใช้สารเคมีในการก าจัดมอดข้าว ปลอดภัยต่อผู้บริโภคตลอดจนยกระดับข้าว สินค้าส่งออก
ของไทย สามารถต่อยอดขยายผลในระดับอุตสาหกรรมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจต่อประเทศอย่าง
กว้างขวาง 

ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนในปี 2558 มีนวัตกรรมด้านพัฒนาระบบงาน เช่น การพัฒนาระบบ IT 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ได้แก่ e-Budgeting,  e-Meeting, e- Reservation และ e-Salary 
ส าหรับในปี 2559 มีการพัฒนาระบบน าขึ้นเอกสาร (Upload) ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา และระบบลงทะเบียนเข้า
ร่วมกิจกรรม Online มีการเผยแพร่นวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ สู่สาธารณชนผ่านทางการประชุมสัมมนา
วิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ มีการจัดท าวารสารเกษตร ซึ่งมีการตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ (ราย 4 
เดือน คือ มกราคม พฤษภาคม และกันยายน) ในปี 2558 มี impact factor 0.393 ในปี 2559 impact factor 
0.591 เพ่ิมขึ้น 0.198 และอยู่ในข้อมูลระดับชาติ TCI 1  
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6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ 
6.2 ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

คณะฯ มีระบบการควบคุมต้นทุน โดยใช้หลักการ Lean มีการวิเคราะห์รายจ่าย และรายได้ เพ่ือจัดท าแผน
งบประมาณให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เน้นการใช้งบประมาณอย่างประหยัด ลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จ าเป็น 
เช่นการลดกิจกรรมที่ซ้ าซ้อน และกิจกรรมที่ไม่ตอบตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ ในแต่ละกระบวนการหลัก โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 

1. คณะฯ ก าหนดให้แต่ละส่วนงานวิเคราะห์รายจ่ายและประเมินรายได้เพ่ือจัดท าแผนงบประมาณให้
สอดคล้อง  

2. คณะฯ มีการควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน มีการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงินมา
ช่วยในการติดตามการใช้งบประมาณแบบ Real Time   

3. มีการรายงานค่าใช้จ่ายประจ าเดือน เช่น ฝ่ายการเงิน การคลังและพัสดุ สรุปรายงานการใช้
สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น้ าประปา) และเปรียบเทียบอัตราการใช้กับปีที่ผ่านมาของแต่ละส่วนงาน เสนอต่อคณบดี 
ผ่านรองคณบดีฝ่ายบริหารทุกเดือน  

4. คณบดีแจ้งให้แต่ละส่วนงานทราบ ในกรณีที่พบค่าใช้จ่ายที่สูงผิดปกติ จะขอให้ทางส่วนงานชี้แจงเหตุผล
ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น  

5. ปรับปรุงระบบการท างานเพ่ือลดค่าใช้จ่าย เช่น ลดการใช้กระดาษในการท างาน โดยใช้ระบบบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ CMU-MIS และ e-Document เพ่ือจัดส่งหนังสือและเอกสารแจ้งเวียนต่าง ๆ ใช้ระบบ 
e-Meeting เพ่ือการประชุม/บันทึกรายงานการประชุมแบบไร้กระดาษและลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล 
เป็นต้น 

6. ประเมินผลกระบวนการควบคุมต้นทุนโดยพิจารณาจากเงินเหลือจ่ายประจ าปี  
7. ทบทวนปรับปรุงกระบวนการควบคุมต้นทุนในปีต่อไป 
นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้ท าการวิเคราะห์ประเด็นการสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการท างานที่ส าคัญทั้ง 3 

ด้าน และก าหนดมาตรการ/วิธีการจัดการเพ่ือลดความสูญเสีย ดังแสดงในตารางที่ 6.2.1 
 

ตารางที่ 6.2.1 การสูญเสียและวิธีการจัดการลดความสูญเสียของคณะเกษตรศาสตร์ 
กระบวนการ การสูญเสีย วิธีลดการสูญเสีย 

การเรียนการสอน 1. นักศึกษาพ้นสภาพ 1. จัดโครงการติวโดยนักศึกษารุ่นพี่ท่ีมีผลการเรียนดี
หรือคณาจารย ์

  2. จัดโครงการเร่งรัดการจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าแบบอิสระ 

  3. จัดโครงการอบรมเครื่องมือการท าวิจัย 
 2. นักศึกษาย้ายคณะฯ ช้ีแจงให้เห็นถึงความส าคัญและความก้าวหน้าในสาย

งานอาชีพของสาขาเกษตรศาสตร์ 
 3. การลาออกของนักศึกษา กลั่นกรองการรับนักศึกษาโดยพิจารณาความพร้อม

และความสนใจต่อสาขาเกษตรศาสตร์ของผู้สมัคร 
 4. ความไม่ประหยัดจากการจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการ

โดยส่วนกลาง 
จัดสรรงบประมาณให้แต่ละภาควิชาบริหารการ
จัดซื้อจัดจ้างเอง 

 5. การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและอุปกรณ์ของ
ห้องปฏิบัติการที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

รวมศูนย์ห้องปฏิบัติการกลางและจัดระบบการ
บริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและ
อุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการ 

 6. การช ารุดเสียหายของเครื่องจักร ยานพาหนะ 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ 

การจัดท าแผนตรวจสอบสภาพการใช้งาน การ
บ ารุงรักษา และซ่อมบ ารุง 

การวิจัย 1. ข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ได้รับการการสนับสนุนทุน
วิจัย 

1. การจัดโครงการฝึกอบรมการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
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กระบวนการ การสูญเสีย วิธีลดการสูญเสีย 
2. การให้ข้อมูลการสนับสนุนการวิจัยของแหล่งทุน
วิจัย 

2. การด าเนินงานของโครงการวิจัยล่าช้าและไม่เป็นไป
ตามแผนงานการวิจัย 

การจัดระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงและการให้ค าปรึกษาการ
วิจัย 

การบริการวิขาการ 1. มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการน้อย ออกแบบหลักสูตรที่น่าสนใจและทันสมัย 
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 2. การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด สร้างระบบการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

 
6.2 ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

คณะฯ มีการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของคณะฯ ดังตารางที่ 
6.2.2 เกี่ยวกับการจัดการผู้ส่งมอบ คณะฯ มีหน่วยพัสดุ และเลขานุการคณะ เป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดการ 
โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหารก ากับดูแล หากผู้ส่งมอบมีการด าเนินงานไม่ดี หน่วยพัสดุจะเก็บข้อมูลขึ้นใน Blacklist 
เพ่ือป้องกันการซื้อซ้ า  ในส่วนของสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน และรับสมัครงาน ภาควิชาฯ จะเป็น
ผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดการ หากสถานประกอบการมีการด าเนินการที่ไม่ดี ภาควิชาฯ จะเก็บข้อมูลขึ้นใน 
Blacklist และงดส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานหรือสมัครงาน 

 

ตารางที่ 6.2.2 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
ผู้ส่งมอบ สิ่งที่ส่งมอบ ข้อก าหนด กระบวนการจัดการ ผู้รับผดิชอบ 

บริษัท/ห้าง
ร้าน 

วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ 
ครุภัณฑ์ และ
สิ่งก่อสร้าง 

-ราคาสมเหตุสมผล 
-มีประสบการณ์และความ
ช านาญ 
-ไม่มีประวัติเสีย (Black 
list) 
-มีบริการหลังการขายที่ด ี

-ตรวจสอบตามข้อก าหนด 
-ท าข้อตกลงและท าสัญญาการจัดซื้อจัด
จ้างตามระเบียบที่ก าหนด 
-ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เปิดซอง/e- 
Auction) 
-ติดตามงาน/ให้ข้อมูลป้อนกลับ/ตรวจรับ
งาน 
-สรุปและประเมินผลงาน/ปรับปรุง
กระบวนการ 

-หน่วยพัสดุ 
และเลขานุการ
คณะฯ 
-รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

 

คู่ความร่วมมือ สิ่งที่ส่งมอบ ข้อก าหนด กระบวนการจัดการ ผู้รับผดิชอบ 
สถาน
ประกอบการ 

กิจกรรมการ
ฝึกงาน 

-มีการด าเนินงานตรงตาม
ทักษะวิชาชีพเกษตร 
-มีความน่าเช่ือถือ 
-สถานที่ตั้ง/ความปลอดภัย 
-มีพนักงานพี่เลี้ยง 

-ตรวจสอบตามข้อก าหนด 
-ติดต่อประสานงาน 
-ส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน 
-อาจารย์นิเทศการฝึกงาน/แลกเปลี่ยน
ข้อมูล 
-สรุปและประเมินผล/ทบทวนกระบวนการ 

ภาควิชาฯ  

 การรับสมัคร
งาน 

-มีการด าเนินงานตรงตาม
ทักษะวิชาชีพเกษตร 
-มีความมั่นคง น่าเช่ือถือ 

-ตรวจสอบตามข้อก าหนด 
-ติดต่อประสานงานในการมารับสมัคร 
-เตรียมนักศึกษาเพื่อการสมัครงาน 
-จัดเตรียมสถานที่ในการรับสมัคร 
-สรุปและประเมินผล/ทบทวนกระบวนการ 

 

 
  



 

 44  
 

6.2 ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 
6.2 ค(1) ความปลอดภัย และ (2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย และภาวะฉุกเฉิน คณะฯ มีฝ่าย IT รับผิดชอบความปลอดภัย

ทางด้านสารสนเทศ ฝ่ายอาคารสถานที่รับผิดชอบงานด้านกายภาพ และจราจร โดยรองคณบดีฝ่ายกายภาพเป็นผู้
ก ากับดูแล การจัดท า action plan ประจ าปี ในการรักษาความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ในส่วนของการปฏิบัติงาน 
หัวหน้างาน และหัวหน้าห้องปฏิบัติการเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ (ตารางที่ 6.2.3)  

 

ตารางที่ 6.2.3  การจัดการเรื่องความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 
ความปลอดภัยด้านต่าง ๆ ประเด็นความเสี่ยง/

ภาวะฉุกเฉิน 
การจัดการ/ควบคุม ผู้รับผดิชอบ 

อาคารสถานที่  อัคคีภัย/แผ่นดินไหว - ติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้ 
(สัญญาณและอุปกรณ์ดับเพลิง) 
- ซ้อมอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย/
แผ่นดินไหว 
- ก าจัดเศษวัชพืช/ใบไม้แห้ง 

ฝ่ายอาคารสถานที ่

 อาคารช ารุด - มีแผนส ารวจประจ าเดือน 
- ปรับปรุง ซ่อมแซม 

ฝ่ายอาคารสถานที ่

 การโจรกรรม - ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
- จัดระบบเวรยาม 

ฝ่ายอาคารสถานที ่

 พายุ/กิ่งไม้หล่น -มีการส ารวจและตดักิ่งที่มีความ
เสี่ยง 

ฝ่ายอาคารสถานที ่

การปฏิบัติงาน อุบัติเหต ุ - ตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องมือก่อน
การปฏิบัติงาน 

หัวหน้างาน 

 สารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ 

- มกีารอบรมความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 
- มีระบบการจัดการของเสีย 

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ 

การจราจร อุบติเหต ุ - ก าหนดจุดจอดรถให้เหมาะสม 
- ติดป้ายแสดงทางเข้าออกให้ชัดเจน 

ฝ่ายอาคารสถานที ่

ด้านระบบสารสนเทศ ไวรัสคอมพิวเตอร ์ - จัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัสและ
ไฟล์วอลล ์
- มีระบบส ารองข้อมูล 

ฝ่ายสารสนเทศ 

 การโจมตีระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

- ติดตั้งระบบไฟล์วอลล ์
- มีระบบส ารองข้อมูล 

ฝ่ายสารสนเทศ 
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หมวด 7 ผลลัพธ์ 
 
7.1 ผลด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ 

7.1 ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า  
ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก ่จ านวนรางวัลด้านวิชาการดีเด่น ที่นักศึกษาได้รับในแต่ละปี เช่น 

การน าเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ดีเด่น ในปี 2559 มีจ านวน 5 คน ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 (ภาพที่ 7.1.1) และมี
นักศึกษาที่ไปเสนองาน ฝึกงาน หรือดูงานในต่างประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2557-2559 และเกินค่า
เป้าหมายที่คณะฯ ตั้งไว้ที่ 10 คนต่อปี (ภาพที่ 7.1.2)  ในปี 2560-2562 จะปรับค่าเป้าหมายเป็น 20 คนต่อปี 
นอกจากนี้คณะฯ พบว่าคะแนนเฉลี่ยสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (คะแนนเต็ม 100) มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน (ภาพที่ 7.1.3) อาจเป็นไปได้ว่านักเรียนที่เลือกเข้าศึกษาในคณะฯ มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษดีข้ึน 
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามแผนมีจ านวนเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 81 ในปี 2559 ซึ่งเพ่ิมข้ึน
มากกว่าในปี 2557 และ 2558 (ภาพที่ 7.1.4) ภาวการณ์ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษามีแนวโน้มลดลงเป็นร้อยละ 
69. 84 ในปี 2559 อย่างไรก็ตามยังมีค่าสูงกว่าคู่เทียบคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาพที่ 7.1.5) 
 

   

ภาพที่ 7.1.1 จ านวนนักศึกษา 
ที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการดีเด่นระดับ

บัณฑิต  

ภาพที่ 7.1.2 จ านวนนักศึกษาที่ไป 
น าเสนองาน ฝึกงานในระดับนานาชาติ 

ภาพที่ 7.1.3 คะแนนเฉลี่ยสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 

   

  

ภาพที่ 7.1.4 ร้อยละนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามแผน 

ภาพที่ 7.1.5 ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษาเทียบกับมหาวิทยาลัยคู่เทียบ 

 

 (ที่มา: ภาพที่ 7.1.5 ข้อมูลจาก CMU MIS / CHE-QA online และปี 2559  KU ข้อมูลจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย) 
 

จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus ในระดับบัณฑิตศึกษาต่อจ านวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด
ในปี 2559 เท่ากับ 14 ผลงาน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2557 และ 2558 แต่ยังต่ ากว่าค่าเป้าหมายคือ 15 ผลงาน (ภาพที่ 
7.1.6) จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์แก่สังคม/ชุมชนในปี 2560 มีเท่ากับ 16 ผลงาน จ านวนผลงานวิจัยที่
สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์/สร้างมูลค่าเพ่ิมมีเท่ากับ 9 ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 และ 2559 มีจ านวนหน่วยงานที่
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย 9 แห่ง ในปี 2560 (ภาพที่ 7.1.7, 7.1.8, 7.1.9) สูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ซึ่งคณะฯ จะปรับค่าเป้าหมายเพ่ิมขึ้นในปี 2561-2563  
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ภาพที่ 7.1.6 ร้อยละการตีพิมพ์ท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus ในระดับ
บัณฑิตศึกษาต่อจ านวนผลงานที่ตพีิมพ์

ทั้งหมด 

ภาพที่ 7.1.7 จ านวนผลงานวิจัย 
ที่น าไปใช้ประโยชน์แก่สังคม/ชุมชน 

ภาพที่ 7.1.8 จ านวนผลงานวิจัย 
ที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์/ 

สร้างมูลค่าเพิ่ม 

 

  

ภาพที่ 7.1.9 จ านวนหน่วยงานที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
จากผลงานวิจัย 

ภาพที่ 7.1.10 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

 
7.1 ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 

7.1 ข(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
ในปี 2559 จ านวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนลดลงจากปี 2558 (ภาพที่ 7.1.11) คณะฯ ได้มีการปรับ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร ให้เป็น Smart Agriculture 1 หลักสูตร โดยมีการปรับปรุงกระบวนวิชาเพ่ือเพ่ิม
เนื้อหาด้าน Smart Agriculture และมีกระบวนวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ  (ภาพที่ 7.1.12 และ 7.1.13) 
นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณในส่วนงบลงทุนเพ่ือพัฒนาการเป็น smart Agriculture (ภาพที่ 7.1.14) 

 

   

ภาพที่ 7.1.11 จ านวนนักเรียนที่ 
สมัครเข้าเรียนในคณะเกษตรศาสตร์ 
(รวมทุกช่องทางที่สมัครเข้าเรียน) 

ภาพที ่7.1.12 จ านวนกระบวนวิชาที ่
มีการเพิ่มเติมเนื้อหาด้าน 

Smart Agriculture 

ภาพที่ 7.1.13 จ านวนกระบวนวิชา 
ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

 

 

ภาพที่ 7.1.14 จ านวนงบลงทุนท่ีได้รับอนุมัตเิพื่อพัฒนา ความ
เป็น Smart Agriculture 
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7.1 ข(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
คณะฯ มีแผนการจัดการด้านกายภาพประจ าปีในการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน เช่น การส ารวจและตัด

แต่งกิ่งต้นไม้ในช่วงก่อนฤดูฝน มีการส ารวจอาคาร สถานที่ และระบบไฟฟ้า มีการวางแผนซ่อมแซมปรับปรุง และ
วางแผนเสนอของบประมาณประจ าปี มีการอบรมให้ความรู้กรณีเกิดภัยพิบัติ มีการซ้อมอพยพ เมื่อเกิดเหตุเพลิง
ไหม้ หรือ แผ่นดินไหว 

 

7.1 ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดห่วงโซ่อุปทาน  
ฝ่ายพัสดุของคณะฯ การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามระบบและตามกฏระเบียบของทางราชการ ได้แก่การ

จัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และการจ้างบริษัทท าความสะอาดพ้ืนที่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ และ
กรรมการตรวจรับ มีการประสานกับผู้ส่งมอบ ซึ่งได้สินค้ามีคุณภาพ และบริการที่คุ้มค่า ท าให้ผลการด าเนินงานเป็น
ที่น่าพอใจ เช่น บุคลากรในคณะมีความพึงพอใจด้านความสะอาด เท่ากับ และในปี 2559 ท าให้ไม่พบปัญหาเรื่อง
การส่งมอบสินค้า หรือการทิ้งงาน  

 

 
 

 
 

ภาพที่ 7.1.15 จ านวนคู่ความร่วมมือ (มหาวิทยาลัยใน/
ต่างประเทศ) ที่มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานและวิจัย 

ภาพที่ 7.1.16 จ านวนคู่ความร่วมมือ (มหาวิทยาลัยใน/
ต่างประเทศ) ที่มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน 

 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  

7.2 ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
7.2 ก(1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนในปี 2557-2559  ได้คะแนน

ในระดับ 4.30, 4.30 และ 4.38 ตามล าดับ ส าหรับความพึงพอใจต่อกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในปี 2559
มีคะแนนอยู่ที่ 3.63 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้วที่มีคะแนนเท่ากับ 3.49 ส่วนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในปี 2557-
2559 ได้คะแนนในระดับ 3.88, 4.14 และ 4.13 ตามล าดับ ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตรและการ
สอนของอาจารย์ มีค่าเท่ากับ 4.32 และ 4.45 ตามล าดับซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 นอกจากนี้ผู้รับบริการด้านวิชาการ
มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับคงที่ 3.93, 3.92 และ 4.07 (ภาพที่ 7.2.1) 
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ภาพที่ 7.2.1 คะแนนความพึงพอใจของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น 
 

7.2 ก(2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
การคงอยู่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ นับจากแรกเข้าจนถึงส าเร็จการศึกษา ในปี 

2557-2559 คิดเป็นร้อยละ 92.12, 91.22 และ 93.08 ตามล าดับ ซึ่งการคงอยู่ของนักศึกษาตลอด 3 ปี มีค่า
มากกว่าค่าเป้าหมายคือร้อยละ 85 (ภาพที่ 7.2.2) ร้อยละของนักศึกษาที่สละสิทธิ์การเข้าศึกษาในปี 2559 เท่ากับ 
4.13 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 และยังต่ ากว่าค่าเป้าหมายคือน้อยกว่าร้อยละ 5 (ภาพที่ 7.2.3) ส่วนจ านวน
ผู้รับบริการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรบริการวิชาการและฝึกอบรมมีจ านวนลดลง (ภาพที่ 7.2.4)  

 

   

ภาพที่ 7.2.2 ร้อยละการคงอยู่ของ 
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ภาพที่ 7.2.3 ร้อยละนักศึกษาที่สละสิทธิ์ 
การเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ 

ภาพที่ 7.2.4 จ านวนผู้เข้ารับบริการ
หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวข้องกับ 

ด้าน Smart Agriculture 
   

   

ภาพที่ 7.2.5 จ านวนนักเรียนที่เข้า 
เยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร ์

ภาพที่ 7.2.6 จ านวนแหล่งทุนวิจัย 
ที่ให้ทุนต่อเนื่อง 

ภาพที่ 7.2.7 ความพึงพอใจของ 
นักเรียนมัธยมต่อบริการที่ได้รับ 

 
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

7.3 ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
ในปี 2557-2559 คณะเกษตรศาสตร์มีสัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลา ต่ออาจารย์  เท่ากับ 15.34 ,  

18.15 และ 15.56 ตามล าดับ (ภาพที่ 7.3.1) ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ของส านักงบประมาณที่ตั้งไว้ คณะฯ ด าเนินการ
ขอกรอบอัตราไปยังมหาวิทยาลัยในการขอรับอาจารย์ใหม่ทดแทนอัตราการเกษียณ ซึ่งในปี 2558-2560 คณะฯ ได้
บรรจุอาจารย์ใหม่จ านวน 8, 2 และ 4 คน ตามล าดับ ท าให้มีจ านวนอาจารย์สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษา ส าหรับ
สัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการต่อสายสนับสนุนในปี 2557-2559 มีค่าเท่ากับ 1 : 4.13, 1 : 2.96 และ 1 : 2.71 
ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าคณะเกษตรศาสตร์มีจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนลดลงอย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ 7.3.2) ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานค่อนข้างมาก ทางคณะฯ ได้ด าเนินการขอกรอบอัตราไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือขอรับ
พนักงานสายสนับสนุนให้มีจ านวนสอดคล้องกับปริมาณภาระงาน ซึ่งในปี 2558-2560 คณะฯ ได้บรรจุบุคลากรสาย
สนับสนุน จ านวน 6, 6 และ 2 คน ตามล าดับ ในปี 2559 ผู้บริหารคณะฯ เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการหลอมรวม
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บุคลากรในสายสนับสนุนของแต่ละภาควิชา/ศูนย์ และปรับเปลี่ยนระบบเป็นการจ้างเหมาแทนการจ้างบุคลากรใน
ส่วนคนงานประจ า  

   

  

 

ภาพที่ 7.3.1 สัดส่วนอาจารย์ต่อ 
นักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 

ภาพที่ 7.3.2 สัดส่วนอาจารย์ต่อ 
บุคลากรสายสนับสนุน 

ภาพที่ 7.3.3 ร้อยละของอาจารย์ที่เสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการตามแผน (รอบเวลาที่

ต้องขอ) ต่ออาจารย์ที่มีสิทธิ์ขอทั้งหมด 
   

   

ภาพที่ 7.3.4 สัดส่วนผลงานวิจัย/ 
นวัตกรรม ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI  
หรือ Scopus ต่ออาจารย์ทั้งหมด 

ภาพที่ 7.3.5 จ านวนโครงการวิจัย 
จากแหล่งทุนภายนอก 
ของอาจารย์ทั้งหมด 

ภาพที่ 7.3.6 จ านวนงบประมาณ
โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

ของอาจารย์ทั้งหมด 
 

ผลลัพธ์ด้านขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ คณะฯ มีการจัดอบรมบุคลากรสายวิชาการเกี่ยวกับ
การเขียนต ารา การเขียนผลงานตีพิพ์ และการเตรียมการเสนอขอต าแหน่งอย่างต่อเนื่อง ท าให้ในปี 2559 คณาจารย์
มีการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการได้ตามแผน (รอบเวลาที่ต้องขอ) คิดเป็นร้อยละ 14.29 ต่ออาจารย์ที่มีสิทธิ์ขอ
ทั้งหมด (ภาพที่ 7.3.3) และมีสัดส่วนจ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus ต่อ
อาจารย์ 1 ท่านเพิ่มข้ึน (ภาพที่ 7.3.4) นอกจากนี้มีจ านวนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกของอาจารย์ทั้งหมด 
(ภาพที่ 7.3.5) และจ านวนงบประมาณโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกของอาจารย์ทั้งหมด เพ่ิมขึ้น (ภาพที่ 
7.3.6) 

 

   

ภาพที่ 7.3.7 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 
จากภายในและภายนอกสถาบัน 

ต่ออาจารย์และนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 

ภาพที่ 7.3.8 จ านวนโครงการบริการ
วิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน 

ภาพที่ 7.3.9 จ านวนชุมชนที่ได้รับการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งภายใต้ 

ความร่วมมือกับคณะฯ 
 

จากนโยบายของรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินแบบบูรณาการในปี 2559 ผู้บริหารคณะฯ 
วิเคราะห์แผนงานบูรณาการด้านการเกษตร และมีจัดการประชุมร่วมกันระหว่างแหล่งทุน และนักวิจัย ในการจัดท า
ข้อเสนอโครงการ และได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ 2560 แผนงาน
บูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (OSM) จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) 
โครงการเกษตรเพ่ืออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา 2) โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา 3) โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพใน
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 1 Lanna Thai Coffee Hub และ 4) โครงการใช้ประโยชน์จากชีวมวลข้าวโพดแทนการเผา
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ทิ้งซึ่งก่อให้เกิดปัญหามลพิษหมอกควัน โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้ง 4 โครงการเป็นเงิน 277,000,000 
ล้านบาท และได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งหมด 258,188,000 บาท ท าให้คณะฯ สามารถจัดหาครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างเพ่ือพัฒนางานวิจัย และบริการวิชาการในทิศทางการมุ่งสู่  Smart Agriculture ได้มากขึ้น เช่น 
Liquid/Gas Chromatography Mass Spectrophotometer, Atomic Absorption Spectrophotometer, 
Radio-frequency generator, Near IR Spectophotometer, Milkoscan FT2 , Somatic cell detection 
(Fossomatic FC), Palarbolar dome, Greenhouse และห้องเย็น เป็นต้น 

 

7.3 ข. บรรยากาศการท างาน 
ในปี 2559 บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์มีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นมากกว่าปี 2558 เกี่ยวกับบรรยากาศการ

ท างานภายในหน่วยงาน กระบวนการติดต่อสื่อสารภายในคณะฯ ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน สิทธิประโยชน์
และสวัสดิการที่พึงได้รับ สถานที่จอดรถ และโรงอาหาร ส่วนบรรยากาศด้านอ่ืน ๆ ความพึงพอใจลดลงจากปี 2558 
เช่น ระบบสาธารณูปโภค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องน้ า สภาพแวดล้อม และความสะอาดในสถานที่ท างาน 
เป็นต้น ซึ่งในภาคการศึกษาที่ผ่านมา คณะฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงห้องน้ าบริเวณชั้นสองอาคารเรียนเดิม ห้องน้ า
ชาย 3 ห้อง หญิง 3 ห้อง มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในส านักงานคณะเพ่ิมเติมครบทุกหน่วยงาน นอกจากนั้น มี
การออกแบบปรับปรุงโรงอาหาร รอการอนุมัติงบประมาณจากส านักงบประมาณ คาดว่าจะด าเนินการได้ในปี 2562  
และได้ท าการส ารวจเพ่ือวางแผนการของบประมาณ ในการปรับปรุงซ่อมแซมส่วนอ่ืน ๆ ต่อไป 

 

ตารางที่ 7.3.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ต่อบรรยากาศการท างาน 
 

 รายการ 2558 2559 2560 แนวโน้ม

สายวิชาการ

 การมีส่วนร่วมด าเนินงานในกิจกรรมของคณะฯ  -  - 4

 บรรยากาศการท างานภายในหน่วยงาน 3.94 4.2  -

 กระบวนการติดต่อส่ือสารภายในคณะฯ 3.56 3.5 3.37

 ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 3.67 3.5 3.39

 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการท่ีพึงได้รับ 3.6 3.5 3.35

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.1 3.5 3.49

 สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ความสะอาด ในสถานท่ีท างาน 4 3.8 3.42

 ระบบการรักษาความปลอดภัย 3.44 3.3 3.08

สายสนับสนุน

 การมีส่วนร่วมด าเนินงานในกิจกรรมของคณะฯ  -  - 4.27

 บรรยากาศการท างานภายในหน่วยงาน 3.63 4.02 -

 กระบวนการติดต่อส่ือสารภายในคณะฯ 3.62 3.78 3.84

 ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 3.19 3.55 3.53

 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการท่ีพึงได้รับ 3.29 3.59 3.68

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.73 3.7 3.78

 สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ความสะอาด ในสถานท่ีท างาน 3.71 3.77 3.8

 ระบบการรักษาความปลอดภัย 3.31 3.44 3.58
 

 
7.3 ค. ความผูกพันของบุคลากร 

ในปี 2559 คณะฯ มีการจัดสวัสดิการ และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ โดยพิจารณาข้อมูลจากการส ารวจ
ในปีที่ผ่านมาเพ่ือจัดปัจจัยเสริมเพ่ือเพ่ิมความผูกพัน เช่นการให้โบนัสส าหรับสายสนับสนุนประเภทลูกจ้างชั่วคราว 
การปรับต าแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานประจ า การบรรจุพนักงานส่วนงานเงินรายได้เป็นพนักงานประจ า และมีการ
พบปะพูดคุย รับฟังปัญหา ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรทุกหน่วยงาน การจัดท าโครงการออมเงินเหรียณเป็นเงิน
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ล้านส าหรับบุคลากรทุกกลุ่ม นอกจากนีห้ลังจากที่บุคลากรได้รับเงินออมและเงินปันผลคืน คณะฯ จัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาต่อเนื่องจากกิจกรรมโครงการออมเงินเหรียญเป็นเงินล้านในปี 2559 หลังจากท่ีบุคลากรได้รับเงินออมและเงิน
ปันผล ท าให้บุคลากรมีโอกาสเดินทางร่วมกัน มีประสบการณ์ ได้พบปะสังสรรค์ ท าให้ระดับระดับความผูกพันของ
บุคลากรเพ่ิมจาก 3.79 เป็น 4.17 ในปี 2559 และ2560 ตามล าดับ (ภาพที่ 7.3.10) และมีจ านวนหุ้นของบุคลากร
สมาชิกโครงการฯ เพ่ิมขึ้นจากรุ่นที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 52.12 (ตารางที่ 7.3.2)   

 

 

ภาพที่ 7.3.10 ระดับความผูกพันที่บุคลากรมตี่อคณะฯ 

 

ตารางที ่7.3.2  โครงการออมเงินเหรียญเป็นเงินล้านของบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์  
 

รุ่น จ านวนหุ้น จ านวนเงิน (บาท) 
รุ่นที่ 1 378 1,814,400.00 
รุ่นที่ 2 575 2,760,000.00 
ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น 52.12 52.12 

 
ในปี 2559 บุคลากรในกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวมีการลาออกลดลง 3 คน เมื่อเทียบกับ ปี 2557 และ 2558 ที่มีการลาออก

เท่ากับ 14 และ 6 คน ตามล าดับ ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ า มีการลาออก จ านวน 4 และ 2 คน ตามล าดับ 
ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนมกีารลาออกมากกว่าสายวิชาการคิดเป็นร้อยละ 3.65 และ 1.22 ตามล าดับ (ภาพที่ 7.3.11)  

 

  

ภาพที่ 7.3.11 จ านวนและร้อยละของบุคลากรสายงานต่าง ๆ ที่ออกจากงานในแต่ละปี 
 

7.3 ง. การพัฒนาบุคลากร 
ในปี 2559 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีการพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมอบรม สัมมนา 

ประชุมวิชาการ และทักษะเกี่ยวกับ smart Agriculture คิดเป็นจ านวนร้อยละ 79 และ 96 ตามล าดับ โดยมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากปี 2557 และ 2558 (ตารางที่ 7.3.1) บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนาด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริหารจัดการ ส่วนสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็น 
smart officer เช่น  problem solving (Kaizen) ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะด้าน IT เช่นการใช้
โปรแกรม Microsoft Office เป็นต้น 

 

ตารางที่ 7.3.1 จ านวนของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 
 

กลุ่มบุคลากร ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ค่าเป้าหมาย 
ทั้งหมด ได้รับการพัฒนา ทั้งหมด ได้รับการพัฒนา ทั้งหมด ได้รับการพัฒนา % 

สายวิชาการ 71 63 (89%) 82 78 (95%) 82 79 (96%) 100 
สายสนบัสนุน 297 239 (80%) 243 188 (77%) 222 184 (83%) 100 
รวมทั้งหมด 368 302 (82%) 325 266 (82%) 304 263 (87%) 100 
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและธรรมาภิบาล 
7.4 ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร การก ากับดูแล และความรับผิดชอบต่อสังคม 

7.4 ก(1) การน าองค์กร 
ผลการประเมินคณบดีในด้านธรรมมาภิบาลจากบุคลากรทุกกลุ่ม ปี 2558 และปี 2559 มีค่าเท่ากับ 3.23 และ 4.57

คะแนน (ภาพที่ 7.4.1) และผลการประเมินคณะผู้บริหาร ด้านธรรมาภิบาล และด้านบริหารจัดการองค์กร ปี 2558 ได้ 3.06 และ 
3.70 ตามล าดับ ปี 2559 ได้ 3.67 และ 4.01 ตามล าดับ (ภาพที่ 7.4.2) นอกจากนี้พบว่า ในปี 2557-2559 ไม่มีจ านวนข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร ไม่มีจ านวนข้อร้องเรียนจ านวนข้อร้องเรียนจากชุมชน/สังคม ไม่มีจ านวนข้อ
ร้องเรียนด้านจริยธรรม ไม่มีกรณีทุจริตของนักศึกษาและบุคลากรไม่มีจ านวนข้อทักท้วงจากฝ่ายตรวจสอบการเงินทั้งภายในและ
ภายนอก 

 

  

ภาพที่ 7.4.1 ผลการประเมินคณบดี 
ด้านธรรมมาภิบาล 

ภาพที ่7.4.2 ผลการประเมินคณะผู้บริหาร 
ด้านธรรมาภิบาล และด้านบริหารจัดการองค์กร 

 

7.4 ก(2) การก ากับดูแล 
คณบดี ก ากับดูแลการบริหารงาน ผ่านกระบวนการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ ที่มี

ก าหนดการประชุมทุกเดือน และมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  
โดยให้รองคณบดี หัวหน้าภาค และหัวหน้าศูนย์รายงานสรุปผลการด าเนินงานทุกไตรมาส ซึ่งในปี 2559

ร้อยละตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 82.86 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2557 และ 2558 (ภาพที่ 
7.4.2) 

 

ภาพที่ 7.4.3 ร้อยละตัวบ่งช้ีแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย 

 

7.4 ก(3) กฎหมาย ข้อบังคับ และการรับรองมาตรฐาน 
ผู้บริหารมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  ในปี 2559 ไม่มีกรณีการกระท าผิด

กฎหมาย หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ อย่างไรก็ตามในปี 2558 และ 2559 มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามข้อก าหนดของ สกอ. (ไม่สามารถปรับปรุงหลักสูตรได้ตามรอบ เนื่องจากจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรไม่ครบ สาเหตุจากการเกษียณอายุราชการของอาจารย์) 1 หลักสูตร ซึ่งกรรมการบริหารหลักสูตรได้
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร และผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามข้อก าหนดของ สกอ.เรียบร้อยแล้วในปี 2560  

 

7.4 ก(4) จริยธรรม 
คณะฯ มีการบริหารภายใต้ระบบธรรมาภิบาล ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ มีคณะกรรมการ

จรรยาบรรณ ท าหน้าที่ก ากับดูแลจรรยาบรรณของบุคลากร โดยก าหนดบทลงโทษที่ชัดเจนส าหรับผู้ที่กระท าผิด
จรรยาบรรณ เชิดชูคนดีโดยให้รางวัลบุคลากรดีเด่นเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งคณะฯ ได้ให้การสนับสนุนบุคลากรที่มี
ผลงานดีเด่น ให้เข้ารับรางวัลในระดับชาติ ในปี 2559 ที่ผ่านมา บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการครองตน ครองคน 
และครองงาน และได้รับรางวัลในระดับชาติคือ รางวัลครุฑทองค า และรางวัลช้างทองค า จ านวน 1 ท่าน และ 2 
ท่านตามล าดับ ในปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ไม่มีข้อร้องเรียนของลูกค้า และบุคลากร เกี่ยวกับธรรมาภิบาล หรือ
การผิดจรรยาบรรณในเรื่องใด ๆ ของผู้บริหาร คณบดีเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และด้านจริยธรรม ในปี 2557-2559 ไม่มีผู้บริหารหรือบุคลากรท าทุจริต ผิดวินัย  
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7.4 ก(5) สังคม 
คณะเกษตรศาสตร์มีโครงการวิจัยร่วมกับโครงการหลวง และสถาบันพัฒนาการเกษตรที่สูงมายังต่อเนื่อง 

แต่ละปี ในปี 2559 มีโครงการวิจัยบนชุมชนพื้นที่สูง จ านวน 32 โครงการ (ภาพที่ 7.4.3) ซึ่งเก่ียวข้องกับการผลิต
พืช การผลิตสัตว์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ยกตัวอย่างเช่น  

- โครงการปรับปรุงพันธุ์สุกรลูกผสม (พันธุ์พ้ืนเมือง) เพ่ือให้เหมาะสมกับการเลี้ยงบนพื้นที่สูง ปีที่ 2 
- โครงการศึกษารูปแบบและกระบวนการส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้าในพ้ืนที่โครงการหลวงและ

โครงการขยายผลโครงการหลวง 
- โครงการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการเก็บกักน้ าใน

ดินของพ้ืนที่สูงโดยการจัดการวัสดุในแปลงและถ่านชีวภาพในแปลงเกษตรบนพื้นที่สูง 
- โครงการการศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการจัดการที่ดินและน้ าของชุมชนบนพื้นที่สูง  
- โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับดักสารล่อเพ่ือควบคุมแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae บน

พ้ืนที่สูง 
- โครงการการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของพืชท้องถิ่นบนที่สูงต่อการยับยั้งโรคติดเชื้อในสัตว์   
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

 

   

ภาพที่ 7.4.4 จ านวนโครงการวิจัย 
บนพื้นที่สูง 

ภาพที่ 7.4.5 จ านวนโครงการ 
ที่สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

ภาพที่ 7.4.6 คู่มือการผลิตหอมแดง
คุณภาพสูง และการผลิตดอกหอมแดง 

นอกฤดู 
 

7.4 ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
ส าหรับร้อยละตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย ในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 82.86 ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปี 

2557 และ 2558 (ภาพที่ 7.4.3) 
ในปี 2017 สาขาเกษตรศาสตร์และป่าไม้ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ติดอันดับ QS Ranking ในอันดับที่ 

101-150 ของโลก (ภาพที่ 7.4.7) ซึ่งอันดับต่ ากว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  อย่างไรก็ตามองค์ประกอบที่ได้
คะแนนค่อนข้างมากคือ Citation per paper และ Employer reputation (ภาพที่ 7.4.8) 

 

  

ภาพที่ 7.4.7 QS World University Rankings by  
Subject - Agriculture & Forestry 2015-2017 

ภาพที่ 7.4.8 QS World University  Rankings by Subject - 
Agriculture & Forestry 2017 (Performance Measurement) 

 
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 

7.5 ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
7.5 ก(1) ผลการด าเนินการด้านงบประมาณ และการเงิน  
คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินในปี 2559 จ านวน 149.1 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก

ปี 2558 ที่ได้รับการจัดสรรประมาณ 133.56 ล้านบาท ในส่วนของบประมาณเงินรายได้ในปี 2559 มีจ านวน 46.68 
ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2558 ที่มีรายได้ 63.92 ล้านบาท (ภาพที่ 7.5.1) โดยแหล่งที่มาของเงินรายได้หลักคือ
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รายได้จากค่าธรรมเนียมนักศึกษา 56.02%  และรายได้จากการบริการวิชาการและขายสินค้า15.39% (ภาพที่ 
7.5.2) อย่างไรก็ตามคณะฯ มีนโยบายลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จ าเป็น ควบคุมรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพท าให้ในปี 
2558 และ 2559 มีรายได้มากกว่ารายจ่าย งบประมาณเกินดุล (ภาพที่ 7.5.3) และมีสภาพคล่องทางการเงินเพ่ิมข้ึน
เป็นร้อยละ 30.6 (ภาพที่ 7.5.3) นอกจากนี้คณะเกษตรศาสตร์มีศิษย์เก่าจ านวนมาก และมีความผูกพันกับคณะฯ 
อยู่ในระดับสูง เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานของคณะฯ และให้ความร่วมมือในการพัฒนากิจกรรมต่าง 
ๆ ของคณะฯ สม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2559 ยังได้รับเงินบริจาคจากศิษย์เก่าอีก จ านวน 4.7 ล้านบาท และ
คณะฯ ไม่ได้ตั้งเป้าหมายส าหรับเงินบริจาค (ภาพที่ 7.5.4)  

 
 

  

ภาพที่ 7.5.1 งบประมาณอนุมัติเงินแผ่นดินและเงินรายได ้ ภาพที่ 7.5.2 แหล่งงบประมาณเงินรายได้ ปี 2559 
  

  

    ภาพที่ 7.5.3  งบประมาณเงินรายได้ รายรับ/รายจ่ายจริง ภาพที่ 7.5.4 จ านวนเงินบริจาคจากเครือข่ายศิษย์เก่า 
  
 

 

 

 

ภาพที่ 7.5.5 สภาพคล่องทางการเงิน ภาพที่ 7.5.6 งบประมาณส าหรับกจิกรรมการพัฒนาบุคลากร 
  
 

 

ภาพที่ 7.5.7 จ านวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการ 
ของคณะฯ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 

 
7.5 ก(2) ผลการด าเนินการด้านการตลาด 
ในปี 2558-2560 คณะเกษตรศาสตร์รับนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ตามเป้าหมายคือ 350 คน/ปี ส่วนในระดับ

บัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และมีแนวโน้มลดลง (ตารางที่ 7.5.1)  คณะฯ เริ่มมีการรับนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตร
แบบ non course work เพ่ือท างานวิจัยเพ่ิมขึ้น ซึ่งในปี 2557-2560 มีจ านวน 1, 4, 12 คน ตามล าดับ ซึ่งถือเป็นลูกค้ากลุ่มใหม่ 
ในด้านงานวิจัยคณะฯ ได้รับทุนวิจัยจากหลายแหล่งทุน (ตารางที่ 7.5.1) และในปี 2559 มีแหล่งทุนใหม่เพ่ิมขึ้น คือกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งเป็นการจัดสรรงบประมาณวิจัยและบริการวิชาการแบบบูรณาการผ่านทางกลุ่มจังหวัด  
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ตารางที่ 7.5.1 จ านวนนักศึกษารับเข้า 
ระดับการศึกษา  2558 2559 2560 

ปริญญาตร ี 396 395 366 
ปริญญาโท 111 87 81 
ปริญญาเอก 24 18 16 

 
ตารางที่ 7.5.1  ร้อยละของงบประมาณโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

จ าแนกตามหน่วยงานที่ให้ทุน (ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2561) 
  

หน่วยงาน จ านวนโครงการ 
1. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 25 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 63 
3. งบประมาณแผ่นดิน 19 
4. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 5 
5. มูลนิธิโครงการหลวง 21 
6. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 9 
7. บริษัทเอกชน 6 
8. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 21 

 



 


	หน้าแรก
	คำนำ
	สารบัญ
	Organization Chart
	โครงร่างองค์กร
	หมวด 1 การนำองค์กร
	หมวด 2 การวางแผนกลยุทธ์
	หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า
	หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
	หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
	หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ
	หมวด 7 ผลลัพธ์

