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 งานยุทธศาสตร์และแผน สังกัด ส านักงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการด าเนินงานเกี่ยวกับแผนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ แผนปฏิบัติการเชิง
พันธกิจและเชิงรุก แผนงบประมาณ แผนอัตราก าลัง แผนกายภาพ การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของคณะฯ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่
เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) การบริหารจัดการความเสี่ยง 
รวมทั้งการจัดท าสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือการวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ การด าเนินงานของงานยุทธศาสตร์และแผน ยังครอบคลุมถึงงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาทักษะบุคลากรของคณะฯ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกด้วย 
 งานยุทธศาสตร์และแผน ได้รวบรวมผลการด าเนินงานของหน่วยงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ตามขอบเขตงานที่ได้น าเสนอไว้ข้างต้น และจัดท า
เป็นรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงาน และเป็นข้อมูล 
แก่ผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงานอ่ืนๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์และแผน การพัฒนาคุณภาพองค์กร และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของคณะเกษตรศาสตร์ 
 รายงานประจ าปีฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรทุก
หน่วยงานในภาควิชา ศูนย์ และส านักงานคณะ และความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
งานยุทธศาสตร์และแผน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ าปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ข้อมูล  
และผู้สนใจไม่มากก็น้อย 
 
  
 งานยุทธศาสตร์และแผน 
 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 งานยุทธศาสตร์และแผน เป็นหน่วยงานภายใต้ส านักงานคณะเกษตรศาสตร์  ประกอบด้วย
หน่วยงานย่อย 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยยุทธศาสตร์และแผน และหน่วยสารสนเทศ มีโครงสร้างการก ากับ
ดูแล และบคุลากรในสังกัด ดังแผนภาพที่ 1  
 
แผนภำพที่ 1 โครงสร้ำงกำรก ำกับดูแล และบุคลำกรในสังกัดงำนนโยบำยและแผนฯ 

 
  

ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ

ประชาสัมพันธ์

น.ส.วิไลพร ธรรมตา 
เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 

หน่วยยุทธศำสตร์และแผน 

น.ส.พัชราพร บุญจันต๊ะ 

นางมนสิชา ศาลติกุลนุการ 

น.ส.วิราวรรณ ใจเงิน 

หน่วยสำรสนเทศ 

นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์ 

นายพีรภพ สมภมิตร 

นายศุภกิจ โพธารินทร์ 

ผศ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล
ผู้ช่วยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ์ 

สารสนเทศและกายภาพ 

น.ส.สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผน 
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ขอบเขตงำน 
 หน่วยยุทธศำสตร์และแผน รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ดังนี้ 

(1) งานยุทธศาสตร์และแผน ประกอบด้วย การสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ (แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี) การจัดท าแผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติการประจ าปี) 
การติดตาม และการรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 

(2) งานงบประมาณ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าค าของบประมาณ การติดตาม 
และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรา ยได้  
การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมทั้งการสนับสนุนกรจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือประกอบการ
จัดท าค าของบลงทุน 

(3) งานแผนอัตราก าลัง ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลด้านอัตราก าลังของบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน การจัดท าแผนเพื่อก าหนอกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย 

(4) งานบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย การจัดท าแผน การติดตาม และการรายงานผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการด าเนินงานอ่ืนๆ ตามแนวทางด้านการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย  

(5) งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบข้อมูล ประกอบด้วย งานวิเคราะห์ข้อมูล และการพัฒนาระบบ
การจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ และการก าหนดนโยบายด้านต่างๆ ของคณะฯ 

(6) งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่
เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: ExPEx) 

หน่วยสำรสนเทศ รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะฯ เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงานของบุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ รวมทั้งงานด้านการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ อาทิ ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย  
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ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2564 
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หนว่ยยทุธศาสตรแ์ละแผน 

ในปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) หน่วยยุทธศาสตร์และแผน  
มีการด าเนินงานต่างๆ ที่ส าคัญ ดังนี้  

 
1. งำนยุทธศำสตร์และแผน  

1.1 แผนพัฒนำกำรศึกษำคณะเกษตรศำสตร์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565)  

 คณะเกษตรศาสตร์ ด าเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์เกษตรชั้นน า
ระดับโลก และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร เพ่ิมผลผลิตด้าน
เกษตรและยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรทั้งในภาคเหนือและประเทศโดยใช้องค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์เกษตร มีพันธกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการบริการ
วิชาการ มีวิสัยทัศน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2562 คือ “Go for Smart Agriculture” “การมุ่งไปสู่
การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม” และต่อมาในปี พ.ศ. 2563 คณะฯ ได้มีการทบทวน และปรับวิสัยทัศน์ใหม่ เป็น “Smart 
Agriculture for Better Life” “กำรเกษตรที่มีกำรใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระบบกำรผลิตที่มี
มำตรฐำน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดี ” และได้
ปรับเปลี่ยนค่านิยมคณะฯ ใหม่ คือ AGGIE TEAM มีรายละเอียดดังนี้ 

A=attitude มีทัศนคติที่ดี    
G=great heart ใจสู้     
G=gratitude ส านึกบุญคุณแผ่นดิน    
I= integrity มีศักดิ์ศรีและคุณธรรม  
E=excellence มุ่งคุณภาพเลิศ  
T=technology มุ่งสร้างเทคโนโลยี 
E=environmental integrity มุ่งสร้างความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม 
A=accountability มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 
M=multidisciplinary มุ่งสร้างความหลากหลายด้านวิทยาการ  

 วัฒนธรรม เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม  เป็นวัฒนธรรมชาวเกษตรที่อยู่กับแบบพ่ีน้อง  
และมีการท างานเป็นทีมตามลักษณะงานเกษตรที่ต้องช่วยเหลือกัน (ลงแขก) จึงจะประสบความส าเร็จ 
เป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมานาน 
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 สมรรถนะหลัก “ความโดดเด่นและช านาญการเรียนการสอน การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เกษตร 
และระบบการเกษตรบนพ้ืนที่สูง” อาทิ ข้าวก่ า ไม้ดอก สตรอว์เบอร์รี กาแฟ หอมกระเทียม พืชผักเมือง
หนาว และนมโคล้านนาคุณภาพสูง ซ่ึงเป็นผลิตผลการเกษตรเชิงพ้ืนที่ ที่แตกต่างจากคณะเกษตรศาสตร์
ในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  
 ปัจจุบัน คณะเกษตรศาสตร์ บริหารจัดการและพัฒนาการด าเนินงานของคณะฯ ตามแผนพัฒนา
การศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมียุทธศาสตร์
การด าเนินงาน 5 ด้าน เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการและรับใช้สังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเกษตรศาสตร์ได้มีการทบทวนผลการด าเนินงาน และได้มีการ
ปรับกลยุทธ์ และตัวชี้วัดการด าเนินงานให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ รายละเอียดดังแผนภาพที่ 2 

1.2 แผนปฏิบัติกำรคณะเกษตรศำสตร์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการเชิงพันธกิจ และเชิงรุก คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นแผนการด าเนินงานระยะสั้นของหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะฯ ระยะที่ 12 
(รายละเอียดแผนปฏิบัติการเชิงพันธกิจ และเชิงรุกฯ ดังภาคผนวก) 
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แผนภำพที่ 2 Road Map 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ 1 
กำรจัดกำรกำรศึกษำให้มีคุณภำพระดับสำกล 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 
งำนวิจัยและสร้ำงนวัตกรรม 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรบริกำรวิชำกำรและรับใช้สังคม 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 
กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 
กำรจัดกำรด้ำนกำยภำพ ทรัพยำกรและ

สิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1.1 ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี มีคุณธรรม เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลงของโลก 
1.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

เกษตร มีทักษะวิชาชีพเกษตรสมัยใหม่ และ
สามารถเป็นผู้ประกอบการ 

1.3 เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.1 ผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ใช้พัฒนาการเรียน
การสอน การพัฒนาชุมชนและใช้ทาง
อุตสาหกรรมหรือธุรกิจการเกษตร 

2.2 เพื่อผลิตผลงานวิชาการคุณภาพระดับสากล 

2.1 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน เพื่อสร้างรายได้ และเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

2.2 สร้างรายได้จากโครงการบริการ
วิชาการโดยใช้องค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์เกษตร 

2.1 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 
2.2 เสริมสร้างให้บุคลากรมีความสุขในการท างานและภักดี

ต่อองค์กร 
2.3 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อสร้างนวัตกรรม 
2.4 บริหารจัดการงบประมาณอย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ 

5.1 สร้างคณะเกษตรศาสตร์ให้มีภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

5.2 เสริมสร้างบรรยากาศการท างานและความ
ปลอดภัยของบุคลากร และนักศึกษา 

5.3 บริหารการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ 
กลยุทธ์เชิงพันธกิจ 
1.1 แสวงหาผู้เรียนที่มีคุณภาพและมีความ

ต้องการเรียนทางด้านเกษตร (60-64) 
1.2 การปรับปรุงหลักสูตร (64) 
1.3 พัฒนาบรรยากาศนานาชาติด้านการเรียน

การสอน (63-64) 
1.4 สนับสนุนการน าเสนอ/ตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ของนักศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ (63-
64) 

1.5 พัฒนาความรู้และทักษะนักศึกษาด้าน
การเกษตรสมัยใหม่ (Smart Agriculture) 
และการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) (64) 

1.6 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และทักษะการเป็นพลเมืองโลก 
(60-64) 

กลยุทธ์เชิงพันธกิจ 
2.1 สร้างโครงการวิจัยบูรณาการ Smart 

Agriculture กับภาคเอกชน/อุตสาหกรรม/
หน่วยงาน/คณะฯ อื่นๆ (64) 

2.2 พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (60-64) 
2.3 พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่สถานี/

ศูนย์วิจัยของคณะฯ (64) 
2.4 ผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพระดับสากล (63-

64) 
- พัฒนาโครงการวิจัยบูรณาการเชิงพาณิชย์และ

อุตสาหกรรม (60-63) 
- พัฒนาโครงการวิจัยร่วมขนาดใหญ่ (60-61) 
- เพิ่มทุนวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก 

(60) 
- สนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมในการท าวิจัย (60) 

กลยุทธ์เชิงพันธกิจ 
3.1 สร้างโครงการบูรณาการบริการ

วิชาการรับใช้สังคม (60-64) 
3.2 สร้างโครงการความร่วมมือกับ

หน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชน
ด้านการบริการวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ (60-64) 

3.3 โครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ (60-64) (เดิมเป็นกลยุทธ์เชิง
รุก) 

3.4 การน าองค์ความรู้จากงานวิจัยของ
อาจารย์มาพัฒนาโครงการบริการ
วิชาการ (64) 

3.5 อบรมวิชาชีพที่สอดรับกับสังคม
ผู้สูงอายุหรือผู้ที่สนใจกลุ่มอื่น (63-
64) (เดิมเป็นกลยุทธ์เชิงรุก) 

กลยุทธ์เชิงพันธกิจ 
4.1 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน

เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของคณะฯ (60-64) 
4.2 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายวิขาการ

เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของคณะฯ (60-64) 
4.3 ก าหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย

มุ่งเน้นประสิทธิผล (63-64) 
4.4 สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (60-64) 
4.5 บริหารจัดการการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ (64) 
4.6 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงาน

องค์กร (60-64) 
4.7 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลส าคัญ (63-64) 
4.8 พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (60-64) 
4.9 พัฒนากระบวนการติดตาม และประเมินผลกระบวนงาน

ส าคัญ (63-64) 

กลยุทธ์เชิงพันธกิจ 
5.1 สร้างภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่าง

ย่ังยืน (Green & Clean Faculty) (60-64)  
5.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลและ

การติดต่อสื่อสาร (Digital Faculty) (60-
64) 

5.3 พัฒนากายภาพ และเสริมสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานของคณะฯ (63-64) 

5.4 พัฒนาการใช้พื้นที่ของศูนย์/สถานีวิจัย
คณะฯ  
อย่างเป็นระบบ (63-64) 

- Happiness and Safety workplace (60-
62) 

- Land use Development (60-62) 
กลยุทธ์เชิงรุก 
5.1 พัฒนา smart farm (64) 

 
Smart Agriculture for Better Life 

กำรเกษตรท่ีมีกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบกำรผลิตท่ีมีมำตรฐำน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม เพื่อคุณภำพชีวิตท่ีดี 
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ยุทธศำสตร์ 1 
กำรจัดกำรกำรศึกษำให้มีคุณภำพระดับสำกล 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 
งำนวิจัยและสร้ำงนวัตกรรม 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรบริกำรวิชำกำรและรับใช้สังคม 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 
กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 
กำรจัดกำรด้ำนกำยภำพ ทรัพยำกรและ

สิ่งแวดล้อม 
1.7 สร้างจิตส านึกของนักศึกษาในการ

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือ
สังคม/ผู้สูงอายุ (63-64) 

- พัฒนาการจัดการการศึกษาที่เป็นสากลและ
มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิต (Smart 
Agriculture, food and health) (60 - 62) 

กลยุทธ์เชิงรุก 
1.1 พัฒนาหลักสูตรใหม่ (64)  
1.2 สร้างหลักสูตร non degree เพื่อพัฒนา

ทักษะด้านเกษตรสมัยใหม่ (64) 
- เปิดหลักสูตร non degree/ lifelong 

learning ส าหรับบุคคลหรือผู้ที่สนใจกลุ่มอื่น 
(63) 

- การออกแบบหลกัสตูรปรญิญาตรีทีมุ่่งเนน้
ผลลัพธ์การเรียนรูข้องผูเ้รียน (outcome-
based education) ให้ได้บัณฑิตที่มี
คุณลกัษณะตอบโจทย์ smart agriculture 
(63) 

- เพิ่มการฝึกงาน/สหกิจต่างประเทศส าหรับ
นักศึกษา (63) 

- เพิ่มผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus 
(60) 

- พัฒนาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการขนาดใหญ่  
ด้านอาหารและสุขภาพ (62) 

- สนับสนุนอาจารย์และนักวิจัยให้มีผลงานวิจัย/
วิชาการ/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ (63) 

กลยุทธ์เชิงรุก 
2.1 พัฒนาความร่วมมือในระดับนานาชาติ (64) 
2.2 พัฒนาโครงการวิจัยและบูรณาการแก้ปัญหา

หมอกควนั (63-64) 
2.3 พัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (64) 
2.4 ขับเคลื่อนการท าวิจัยแบบ Trans disciplinary 

ทั้งภายใน และภายนอกมหาวทิยาลัย เพือ่ตอบ
โจทย์ AIC/BCG Model (64) 

- ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และการด าเนินงาน
ด้านงานวิจัยในระดับนานาชาติ (63) 

- พัฒนากระบวนการสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรม/license/สิทธิบัตร (63) 

กลยุทธ์เชิงรุก 
3.1 สร้างมาตรฐานการผลิตของคณะ

เกษตรฯ และบริการวิชาการความรู้
มาตรฐานการผลิต 

 

4.10 แสวงหารายได้ (จ าหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์) (63-64) 
4.11 พัฒนาความร่วมมือกับศิษย์เก่า (63-64) 
4.12 พัฒนาระบบการสื่อสารภายในคณะฯ (63-64) (เดิมเป็น

กลยุทธเ์ชิงรกุ) 
4.13 สร้างภาพลักษณ์วิชาชีพเกษตร ในยุค 4.0 

(ประชาสัมพันธ์เชิงรุก) (62-64) (เดิมเป็นกลยุทธ์เชิง
รุก) 

4.14 สร้างค่านิยมองค์กรและการขับเคลื่อนค่านิยม (64) 
- Information management (62) 
- การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีในการพัฒนา 

smart farm (62) 
- ปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้น

ประสิทธิผล (60-62) 
- การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน (62-63) 
กลยุทธ์เชิงรุก 
4.1 พัฒนาระบบบริหารงานองค์กรตามแนวทาง EdPEx 

(60-64) 
4.2 โครงการจัดตั้งบริษัท AgriCMU 55 (64) 

 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด-กลยุทธ์เชิงพันธกิจ 
1.1.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าเรียนในคณะ
เกษตรศาสตร์เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา (63-
64) 
1.1.2 ค่าเฉลี่ย GPA ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาค
เรียนที่ 1 ที่เรียนตามแผนการศึกษา (โดยไม่มี
การ drop W) (ปริญญาตรี) (60-64) 
1.1.3 จ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มี
ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนรับ 
(62-64) 

ตัวชี้วัด-กลยุทธ์เชิงพันธกิจ 
2.1.1 รอ้ยละตน้แบบเทคโนโลยีนวตักรรมการเกษตร
สมัยใหมใ่น TRL (Technology Readiness Level) 
ในระดับ 7 (64) 
2.1.2 จ านวนธรุกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up) 
(63-64) 
2.1.3 รอ้ยละของรายไดจ้ากการวิจัยตอ่รายไดร้วม 
(63-64) 
2.1.4 จ านวนทุนสนับสนนุงานวิจัยและพฒันา
นวตักรรมจากแหล่งทนุภายนอก (63-64) 

ตัวชี้วัด-กลยุทธ์เชิงพันธกิจ 
3.1.1 จ านวนโครงการบรกิารวชิาการที่มี
ผลตอ่การพฒันาและเสรมิสร้างความ
เขม้แข็งของชมุชน (60-64) 
3.1.2 จ านวนผลงานบรกิารวชิาการสห
วิทยาการทีส่ร้างผลกระทบสงูในวงกว้างต่อ
ชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ (63-64) 
3.1.3 ความพึงพอใจของชมุชน/สังคมต่อ
การบรกิารวชิาการ (62-64) 

ตัวชีว้ัด-กลยุทธ์เชิงพันธกิจ 
4.1.1 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนแต่ละภาควิชาฯ/
หน่วยงานที่เข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้/ทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
งาน (62-64) 
4.1.2 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการในแต่ละหน่วยงานที่
มีกระบวนการปรับปรุงงานประจ า (62-64) 
4.1.3 ร้อยละของการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนอยู่ในระดับดีมาก (60-64) 

ตัวชี้วัด-กลยุทธ์เชิงพันธกิจ 
5.1.1 ความพึงพอใจของนกัศกึษาและบุคลากร
ด้านภมูิทศันแ์ละสิ่งแวดลอ้ม (60-64) 
5.1.2 จ านวนโครงการ/กจิกรรมและการมีส่วน
ร่วมของนกัศกึษา คณาจารย์ และบุคลากรใน
การอนรุกัษ์หรอืใชท้รัพยากรธรรมชาตแิละ
พลังงานอย่างมีจติส านกึ (63-64) 
5.1.3 การเพิ่มขึน้ค่าใชจ้่ายดา้นพลังงาน/
เชือ้เพลิง (60-64) 
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ยุทธศำสตร์ 1 
กำรจัดกำรกำรศึกษำให้มีคุณภำพระดับสำกล 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 
งำนวิจัยและสร้ำงนวัตกรรม 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรบริกำรวิชำกำรและรับใช้สังคม 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 
กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 
กำรจัดกำรด้ำนกำยภำพ ทรัพยำกรและ

สิ่งแวดล้อม 
1.1.4 ร้อยละของรายได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษาต่อรายได้รวม (63-64) 
1.2.1 จ านวนหลักสูตรปรับปรุงที่มีการเรียนการ
สอนที่เน้นด้าน smart agriculture ระดับ
ปริญญาตรี (เป้าหมายปี 65) (64) 
1.3.1 จ านวนหลักสูตรนานาชาติ (60-64) 
1.3.2 ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่
เป็นหลักสูตรนานาชาติต่อหลักสูตรทั้งหมด (63-
64) 
1.3.3 ร้อยละของกระบวนวิชาปริญญาตรีที่มี
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
และ/หรือภาษาต่างประเทศ (63-64) 
1.3.4 จ านวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียน
ศึกษาในหลักสูตรของคณะฯ (63-64) 
1.3.5 จ านวน inbound/outbound 
exchange student (63-64) 
1.3.6 จ านวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
(International Staff) (63-64) 
1.3.7 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มี
ผลการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
ก่อนส าเร็จการศึกษา ตามมาตรฐาน Common 
European Framework of Reference for 
Language อยู่ในระดับ B1 ขึ้นไป (63-64) 
1.4.1 ร้อยละผลงานของนักศึกษาที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล Scopus ต่อจ านวนผลงานที่เผยแพร่
ทั้งหมด ในระดับนานาชาติ (63-64) 
1.4.2 ร้อยละผลงานของนักศึกษาต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (ที่
คณะกรรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะให้
ความเห็นชอบ) (63-64) 

2.1.5 จ านวนเงนิรายได้จากแหล่งทนุวิจัยภายนอก
หลังหักคา่ใช้จา่ย (64) 
2.2.1 จ านวนโครงการวจิัยพัฒนาชุมชน (ภาคเหนอื
ตอนบน) (60-64) 
2.2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารงานวจิัยปีทีผ่่าน
มา (62-64) 
2.2.3 จ านวนผลงานวิจัยที่ถกูน าไปใช้ประโยชนจ์รงิ 
(63-64) 
2.2.4 จ านวนผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขา (63-64) 
2.2.5 จ านวนโครงการวจิัยรวม (63-64) 
2.3.1 จ านวนโครงการพฒันาพืน้ที ่(64) 
2.4.1 จ านวนผลงานวิจัยตีพมิพ์ในฐานขอ้มลู ISI หรอื 
Scopus ตอ่จ านวนอาจารย์ (ปีปฏทินิ) (60-64) 
2.4.2 ค่าเฉลี่ย academic reputation (64) 
2.4.3 สดัส่วนงบประมาณตอ่นกัวจิัย (60-64) 
2.4.4 จ านวนบทความตีพมิพ์ในฐานขอ้มลูระดบัชาติ
และนานาชาตขิองอาจารย์และนกัวจิัย (63-64) 
2.4.5 จ านวนบทความตีพมิพ์ด้านอาหารและสขุภาพ 
และการดแูลผู้สงูอายุ ในฐานข้อมูล Scopus ของ
อาจารย์และนกัวจิัย (63-64) 
2.4.6 จ านวนบทความตีพมิพ์ด้านสิง่แวดล้อมและ
พลังงาน ในฐานขอ้มูล Scopus ของอาจารย์และ
นักวิจัย (64) 
2.4.7 จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ใน
ฐานขอ้มูล Scopus (63-64) 
2.4.8 จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ใน
ฐานขอ้มูล Scopus ด้านอาหารและสขุภาพและการ
ดูแลผู้สงูอายุ (63-64) 
- จ านวนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ เชงิพาณชิย์

และอตุสาหกรรม (60-63) 

3.1.4 รอ้ยละของผูร้ับบรกิารทีน่ า
นวตักรรม/องค์ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ (62-
64) 
3.1.5 รอ้ยละของครวัเรอืนในชุมชนทีน่ า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์/ลดต้นทนุ/มีรายได้
เพิ่ม (62-64) 
3.1.6 จ านวนงบประมาณสนบัสนนุจาก
แหล่งทนุภายนอก (นอกเหนอืจากการวิจัย
และพัฒนา) (63-64) 
3.1.7 บทบาทของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในองคก์ร (63-64) 
3.1.8 จ านวนบุคลากรที่ด าเนนิการ
เกี่ยวขอ้งในงานวชิาการเพือ่สังคม (63-64) 
3.1.9 การมีสว่นรว่มในการจดัท าคลัง
ความรูพ้รอ้มใช ้นวัตกรรมและบทเรียนที่
สามารถแก้ไขปัญหาส าคญัและเสรมิพลัง 
(Empowerment) ของชมุชนท้องถิน่และ
สังคม (63-64) 
3.2.1 จ านวนโครงการบรกิารวชิาการที่มี
ความรว่มมอืกับหนว่ยงานของรฐั เอกชน 
หรอืชุมชนด้านการบรกิารวชิาการทั้งใน
และต่างประเทศ (60-64) 
3.3.1 อตัราการเติบโตของรายได้สุทธิจาก
การบรกิารวชิาการของปีที่ผา่นมา (60-64) 
(ย้ายมาจากเชิงรกุ) 
3.3.2 รอ้ยละของรายไดจ้ากการบรกิาร
วิชาการตอ่รายได้รวม (63-64) (ย้ายมาจาก
เชิงรกุ) 
3.3.3 จ านวนเงนิรายได้จากการให้บริการ
วิชาการหลังหักค่าใชจ้่าย (63-64) (ย้ายมา
จากเชิงรกุ)  

4.1.4 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการที่เข้าสู่ระดับ
ต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อจ านวนบุคลากรของส่วนงานทั้งหมด (63-
64) 
4.1.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับจัดสรรทุน
เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ (63-64) 
4.1.6 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับรางวัลใน
ระดับต่างๆ ของส่วนงาน (63-64) 
4.2.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่เข้าสู่ระดับต าแหน่ง
ที่สูงขึ้นต่อจ านวนบุคลากรของส่วนงานทั้งหมด (60-63) 
4.2.2 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการแต่ละภาควิชาฯ/
หน่วยงานที่เข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้/ทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
งาน (63-64) 
4.2.3 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่เข้าอบรมเพิ่มพูน
ความรู้/ทักษะด้าน Smart Agriculture (63-64) 
4.2.4 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับจัดสรรทุนเพื่อ
พัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ (63-64) 
4.2.5 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับรางวัลในระดับ
ต่างๆ ของส่วนงาน (63-64) 
4.3.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพิ่มขึ้น 
(60-64) 
4.3.2 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (63-64) 
4.4.1 ระดับความผูกพันต่อองค์กร (60-64) 
4.4.2 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรที่อยู่ใน
ระดับสูง (63-64) 
4.5.1 จ านวนระบบการท างานร่วมกัน (63-64) 
4.6.1 จ านวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร
เพิ่มขึ้น (60-64) 
4.7.1 ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลส าคัญ
ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อตอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง (62-64) 
4.8.1 จ านวนเงินรายได้เหลือจ่ายสุทธิ (60-64) 

5.1.4 รอ้ยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา (63-64) 
5.1.5 รอ้ยละของความส าเร็จของการคดัแยก
ขยะภายในสว่นงาน (62-64) 
5.1.6 ปริมาณไขมนัทีป่ลอ่ยออกจากสว่นงาน 
(63-64) 
5.1.7 รอ้ยละพืน้ที่สีเขียวทีเ่พิ่มขึน้ของส่วนงาน 
(จ านวนตน้ไมท้ี่ปลกูเพิ่มขึ้นภายในสว่นงาน
ค านวณเป็นพืน้ที่) (62-64) 
5.2.1 มรีะบบเครอืข่ายไรส้ายครอบคลุมทกุ
พื้นที ่(60-64) 
5.2.2 จ านวนระบบฐานขอ้มลูส าคญั (Agri MIS) 
(62-64) 
5.2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใชข้อ้มูล (63-
64) 
5.3.1 จ านวนอุบัตเิหตทุีเ่กดิขึน้เป็นศนูย์ (60-
64) 
5.3.2 ระดับความสุขของบุคลากร/นกัศกึษาตอ่
บรรยากาศและความปลอดภัยในการท างาน/
การเรียนการสอน (62-64) 
5.3.3 จ านวนโครงการพฒันาระบบกายภาพ/
เสริมสรา้งโครงสร้างพืน้ฐาน (63-64) 
5.4.1 รอ้ยละแปลงปลกูและผลติพืชที่ได้
มาตรฐาน (62-64) 
5.4.2 รอ้ยละแปลงปลกูแม่พนัธุ์พชืที่ได้
มาตรฐาน (62-64) 
5.4.3 รอ้ยละพืน้ที่ที่ไม่ได้รับการดูแลหรอืใช้
ประโยชน ์(63-64) 
5.4.4 จ านวนโครงการวจิัยทีใ่ช้พืน้ทีข่องศนูย์/
สถานีวจิัย (63-64) 
- จ านวน Carbon Emission ลดลง (60) 
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ยุทธศำสตร์ 1 
กำรจัดกำรกำรศึกษำให้มีคุณภำพระดับสำกล 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 
งำนวิจัยและสร้ำงนวัตกรรม 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรบริกำรวิชำกำรและรับใช้สังคม 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 
กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 
กำรจัดกำรด้ำนกำยภำพ ทรัพยำกรและ

สิ่งแวดล้อม 
1.4.3 จ านวนรางวัลนักศึกษาในการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ (63-64) 
1.4.4 จ านวนกระบวนวิชาปรับปรุง/กระบวน
วิชาใหม่ (Smart Agriculture 
/entrepreneurship) (60-64) 
1.5.1 จ านวนโครงการพัฒนาความรู้และทักษะ
นักศึกษาด้านการเกษตรสมัยใหม่ (Smart 
Agriculture) และการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) (63-64) 
1.5.2 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อหลักสูตรฯ 
(60-64) 
1.5.3 ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มี 
Entrepreneurship/Startup/สหกิจศึกษา/WIL 
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร (63-64) 
1.5.4 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจ
ศึกษา / WIL (63-64) 
1.5.5 จ านวนรางวัลทักษะวิชาชีพของนักศึกษา 
(Smart Agriculture/กีฬาสี่จอบ) (63-64) 
1.6.1  ร้อยละของอาจารย์ที่สามารถน า
เครื่องมือ/วิธีการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
แห่งศตวรรษที่ 21 และ/หรือทักษะการเป็น
พลเมืองโลกไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน (63-64) 
1.6.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มี
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
หลังส าเร็จการศึกษา (63-64) 
1.6.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และทักษะการเป็น
พลเมืองโลก (ภายหลังการท างาน 1 ปี) (63-64) 
1.6.4 จ านวนนักศึกษาที่ท าผิดวินัย (63-64) 

- จ านวนสาขาวชิาที่ได้รับการจัดอนัดับของ QS 
World Ranking by Subject (สาขาวชิา) (อนัดบั
ต่ ากว่า 300) (63) 

- จ านวนอาจารย์และนกัวจิัยที่มผีลงานวจิัย/
วิชาการ/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ (63) (ย้ายไป
กลยุทธเ์ชิงรกุ) 

- จ านวนโครงการ/นวัตกรรมและผลงานเชิง
ประจกัษ์ 
เพือ่ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณชิย์ (60-61) 

- จ านวนนกัศึกษามีชื่อร่วมในโครงการวิจัย (60-61) 
- ความพึงพอใจของชมุชน (60-61) 
- จ านวนโครงการบูรณาการ และผลงานเชงิ

ประจกัษ์ (มากกวา่ 10 ล้านบาท) (62) 
- จ านวนนวตักรรม (62) (ย้ายไปกลยุทธเ์ชิงรกุ) 
- ร้อยละการน าผลงานวิจัยปีที่ผ่านมาไปใช้

ประโยชน ์(62) 
ตัวชี้วัด-กลยุทธ์เชิงรุก 
2.1.1 จ านวนโครงการความร่วมมอื (63-64) 
2.1.2 จ านวนทุน Post-Doctoral Fellowships ที่
สนับสนนุโดยส่วนงานหรือทนุที่สว่นงานสามารถ
แสวงหาไดเ้พิ่มเตมิ (63-64) 
2.2.1 จ านวนโครงการวจิัยฯ (sandbox) (63-64) 
2.2.2 จ านวนโครงการวจิัยทีม่ีผลกระทบสูงตอ่
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม (63-64) 
2.3.1 จ านวนนวตักรรม (62-64) 
2.3.2 จ านวนนวตักรรมด้านอาหารและสุขภาพ และ
การดแูลผู้สูงอายุ (63-64) 
2.3.3 จ านวนการอนญุาตให้ใช้สทิธิ (Licensing) ใน
เทคโนโลยีของมหาวทิยาลัย (63-64) 
2.3.4 จ านวนสทิธิบัตร/สทิธิบัตรออกแบบ
ผลิตภณัฑ์/อนุสทิธิบัตร/ลขิสทิธิท์ี่ย่ืนขอรับความ
คุ้มครองทั้งหมด (63-64) 

3.4.1 จ านวนองค์ความรู้ด้าน smart agri 
เชิงประจกัษ์ (โครงการวิจัยที่มกีาร
ถ่ายทอด เป็นมติรกับสิง่แวดล้อม สรา้ง
มูลค่าเพิ่ม นวตักรรม เทคโนโลยี) (64) 
3.4.2 ระดับการรับรู้ของเกษตรกรตอ่องค์
ความรูด้้าน smart agri เชิงประจกัษ์ (64)  
3.4.3 รายได้ชมุชนเพิม่ขึน้ เทียบกบัรายได้
ปีที่ผ่านมา(หมู่บ้านตน้แบบ/กลุ่ม
เกษตรกร) ไดแ้ก่ MCC กลุม่ไมด้อก กลุม่
กาแฟ กลุม่หอมแดง กลุ่มโคนม และกลุม่
หลักอืน่  ๆ(64) 
3.5.1 จ านวนโครงการ/กจิกรรม ทีน่ าไป
ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านอาหาร 
สุขภาพ และการดแูลผู้สูงอายุ (63-64) 
(ย้ายมาจากเชิงรกุ) 
3.5.2 จ านวนโครงการ/กจิกรรม Food 
Safety (Healthy diet and balanced 
nutrition) (63-64) (ย้ายมาจากเชงิรกุ) 
3.5.3 ความพึงพอใจของผูเ้ขา้อบรม (62-
64) (ย้ายมาจากเชิงรกุ) 
3.5.4 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์/
ประกอบอาชีพ (63-64) (ย้ายมาจากเชิงรกุ) 
3.5.5 การมีสว่นรว่มในการจดัท า
ฐานขอ้มูลดา้นอาหารและสขุภาพ และการ
ดูแลผู้สงูอายุ (63-64) (ย้ายมาจากเชิงรกุ) 
3.5.6 จ านวนผู้ใชฐ้านขอ้มูลและคลัง
ความรูด้้านอาหารและสขุภาพ และการ
ดูแลผู้สงูอายุ (63-64) (ย้ายมาจากเชิงรกุ) 
- จ านวนองคค์วามรู้ด้านเกษตร (62) 
ตัวชี้วัด-กลยุทธ์เชิงรุก 

4.8.2 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ต่อ
งบประมาณทั้งหมดของส่วนงาน (63-64) 
4.8.3 สัดส่วนเงินสะสมต่องบประจ ารายปี (งบบุคลากรและ
งบด าเนินงาน) (63-64) 
4.9.1 ร้อยละการบรรลุของแผนปฏิบัติงาน (63-64) 
4.9.2 ร้อยละการบรรลุตัวชี้วัด (KPI) ของแผนกลยุทธ์ (63-64) 
4.10.1 จ านวนรายได้จากการแปลงสินทรัพย์ (63-64) 
4.10.2 จ านวนรายได้จากการขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ (63-64) 
4.11.1 จ านวนรายได้จากการบริจาค/สิ่งสนับสนุน (63-64) 
4.11.2 จ านวนโครงการความร่วมมือกับศิษย์เก่า (63-64) 
4.12.1 ระดับการรับรูข้้อมูลขา่วสารที่ส าคัญของบุคลากรและ
นักศึกษาภายในส่วนงาน (63-64) (ย้ายมาจากเชิงรุก) 
4.13.1 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ของคณะเกษตรศาสตร์ของ
นักศึกษาและบุคลากรภายในส่วนงาน (63-64) (ย้ายมาจาก
เชิงรุก) 
4.13.2 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ของคณะเกษตรศาสตร์ของ
บุคคลภายนอก (63-64) (ย้ายมาจากเชิงรุก) 
4.14.1 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรที่อยู่ใน
ระดับสูง (63-64) 
- ความผกูพนัตอ่องคก์ร (ใช้แบบประเมนิความผกูพนัของ

บุคลากรตอ่องคก์ร) (60-63) 
- การบรรลุตวัชี้วดั (KPI) ของ smart team (62-63) 
- จ านวนงบประมาณ (62)  
ตัวชี้วัด-กลยุทธ์เชิงรุก 
4.1.1 ผลการประเมนิการด าเนนิงานขององคก์รตามแนวทาง 
CMU EdPEx (60-64) 
4.1.2 จ านวนผู้บริหารที่เข้ารว่มอบรมการบริหารองคก์รตาม
แนวทาง CMU EdPex (63-64) 
4.2.1 กระบวนการในการจดัตั้งบริษัท (64) 

- ความพึงพอใจ/ความผกูพนัของบุคลากร 
(60-61) 

- ร้อยละของความส าเรจ็ตามแผนแม่บท (60-
61) 

- จ านวนโครงการที่ลดจ านวนกา๊ซเรอืน
กระจก (60-62) 

- ร้อยละของพืน้ที่ ที่มกีารพฒันาเป็น smart 
farm (62) 

ตัวชี้วัด-กลยุทธ์เชิงรุก 
5.1.1 รอ้ยละงบประมาณในการพฒันา smart 
farm (63-64) 
5.1.2 จ านวนโครงการพฒันา Smart farm (63-
64) 
- อาคารใหม ่(63) 
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ยุทธศำสตร์ 1 
กำรจัดกำรกำรศึกษำให้มีคุณภำพระดับสำกล 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 
งำนวิจัยและสร้ำงนวัตกรรม 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรบริกำรวิชำกำรและรับใช้สังคม 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 
กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 
กำรจัดกำรด้ำนกำยภำพ ทรัพยำกรและ

สิ่งแวดล้อม 
1.7.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือสังคม/ผู้สูงอายุ (63-
64) 
1.7.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมด้านล้านนาสร้างสรรค์ 
(63-64) 
1.7.3 ความพึงพอใจของสังคม/ผู้สูงอายุต่อ
โครงการ/กิจกรรม (63-64) 
- ความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษ CMU-ePro ของ นศ. คณะ
เกษตรและของทัง้มหาวทิยาลัย (ปริญญาตรี) 
(60-62) 

- จ านวนหลกัสตูรเชงิบูรณาการ (62) 
- ร้อยละของกระบวนวชิาเอกปรญิญาตรทีี่มี

การสอดแทรกการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ (60-62) 

- จ านวนกระบวนวชิาระดับปรญิญาตรทีี่สอน
เป็นภาษาองักฤษ 100% (61-62) 

- ความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต (60-62) 
- จ านวนรางวัลคณุภาพนกัศกึษา (60-62) 
- ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตร ีและ

บัณฑิตศึกษาที่ได้งานท าในตา่งประเทศ/
องคก์รนานาชาต/ิธรุกิจ 
ข้ามชาต ิ(60-62) 

- ความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตกับทกัษะการ
เป็นพลเมอืงโลก (Global citizen) (62) 

- ร้อยละของนกัศกึษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ทกัษะการเป็นพลเมืองโลก (Global citizen) 
(62) 

- จ านวนหลกัสตูรปรับปรุง/หลกัสตูรใหม/่
หลักสตูรนานาชาต ิ(60-61) 

2.3.5 รายไดท้ี่เพิ่มขึ้นหรอืค่าใช้จ่ายที่ลดลงจาก
นวตักรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดแูล
ผู้สูงอายุ (63-64) 
2.3.6 จ านวนอาจารย์และนกัวจิัยที่มผีลงานวิจยั/
วิชาการ/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ (63-64) 
2.3.7 จ านวนการให้บรกิาร IP ต่อปี (สทิธิบัตร) (64) 
2.4.1 จ านวนโครงการวจิัยบูรณาการตอบโจทย์ BCG 
Model และ SDGs (64) 
2.4.2 จ านวนองคความรดูาน smart agri เชิง
ประจกัษ์ (64) 
2.4.3 ระดับการรับรู้ของเกษตรกรตอ่องค์ความรู้ด้าน 
smart agri เชิงประจกัษ์ (64) 
2.4.4 รายได้ชมุชนเพิม่ขึน้ เทียบกบัรายได้ปีที่ผา่นมา 
(หมู่บ้านต้นแบบ/กลุม่เกษตรกร) ไดแ้ก ่MCC กลุ่มไม้
ดอก กลุม่กาแฟ กลุ่มหอมแดง กลุม่โคนม และกลุ่ม
หลักอืน่  ๆ(64) 

3.1.1 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการ
สนับสนุนการรับรองมาตรฐานของภาครัฐ 
และของคณะฯ  
(ของคณะฯ จาก Agtrace และกาแฟใน
เบ้ืองต้น green&clean เกษตรปลอดภัย 
by aggie) (64) 
3.1.2 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานของภาครัฐ และของคณะฯ 
(ของคณะฯ จาก Agtrace และกาแฟใน
เบ้ืองต้น Green&Clean เกษตรปลอดภัย 
by Aggie) (64) 
3.1.3 ร้อยละคนในชุมชนมีสารเคมีใน
เลือดอยู่ในระดับปกติ (วัดจากการทดสอบ
โคลีนเอสเตอเรส โดยระดับปกติ เอนไซม์
โคลีนเอสเตอเรสมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 
100 หน่วยต่อมิลลิลิตร, วัดจากชุมชน
เดิม) โดยชุมชนหลักคือชุมชนเกษตร
ปลอดสารพิษ MCC (64) 
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ยุทธศำสตร์ 1 
กำรจัดกำรกำรศึกษำให้มีคุณภำพระดับสำกล 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 
งำนวิจัยและสร้ำงนวัตกรรม 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรบริกำรวิชำกำรและรับใช้สังคม 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 
กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 
กำรจัดกำรด้ำนกำยภำพ ทรัพยำกรและ

สิ่งแวดล้อม 
- จ านวนกระบวนวชิาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

(60-61) 
ตัวชี้วัด-กลยทุธ์เชิงรุก 
1.1.1 จ านวนหลักสูตรใหม่ smart agriculture 
ระดับปริญญาตรี ที่ได้เริ่มด าเนินการ (64) 
1.1.2 จ านวนหลักสูตรใหม่ที่มีการบูรณาการ
ปริญญาโทเกษตรศาสตร์ที่ได้เริ่มด าเนินการ 
(64) 
1.1.3 จ านวนหลักสูตรใหม่ที่ได้เสนอขั้นตอนที่ 
1 (64) 
1.2.1 จ านวนหลักสูตร non degree ที่มี
รูปแบบการเรียนการสอนตลอดชีวิต (lifelong 
learning) ที่สามารถพัฒนาทักษะด้าน
การเกษตรสมัยใหม่ที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคมได้ (64) 
- จ านวนหลกัสตูร non degree/ lifelong 

learning (63) 
- จ านวนผูเ้รียนในแต่ละหลกัสตูร (63) 
- จ านวนกระบวนวชิาที่รองรับ lifelong 

learning ในแต่ละภาคการศกึษา (63) 
- ทกัษะ Smart Agri ของนักศกึษาในแต่ละชัน้

ปีของแต่ละสาขาวิชา (63) 
- ความพึงพอใจของผูเ้รียนกระบวนวิชาแกน

เกษตรศาสตร ์(63) 
- ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อหลกัสูตร Smart 

Agri  (63) 
- จ านวนนักศกึษาทีเ่ข้ารว่มสหกจิศกึษาใน

ต่างประเทศ (63) 
- ร้อยละของบัณฑิตที่ไดง้านท าในตา่งประเทศ/

องคก์รนานาชาต/ิธรุกิจข้ามชาติ (63)  
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1.3 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

1.3.1  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรเชิงพันธกิจ และเชิงรุก คณะเกษตรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเกษตรศาสตร์มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด เมื่อพิจารณาราย
ยุทธศาสตร์พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 2 งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เป็นยุทธศาสตร์ที่มีการด าเนินกิจกรรม
เป็นไปตามแผนมากที่สุด รองลงมาเป็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการและรับใช้สังคม และยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามล าดับ ส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล ซึ่งมีการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 67 ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ส่วนหนึ่ง
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รายละเอียดดังแผนภาพที่ 3 - 4 
และตารางที่ 1 - 2 
 

แผนภำพที่ 3  กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ข้อมูลจากระบบ e-Action Plan  ณ วนัที่ 8 ตุลาคม 2564 
  

80%

20%

ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ได้ด ำเนินกำร
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แผนภำพที่ 4  กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ 

ข้อมูลจากระบบ e-Action Plan  ณ วนัที่ 8 ตุลาคม 2564 
 
ตำรำงที่ 1  สัดส่วนโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่ด ำเนินกำรแล้ว และยังไม่ได้

ด ำเนินกำร จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์  
หน่วย: ร้อยละ 

ยุทธศำสตร์ 

ร้อยละกำรด ำเนินงำน
โครงกำร/กิจกรรม 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ 1. กำรจัดกำรกำรศึกษำให้มีคุณภำพระดับสำกล 66.67% 33.33% 

เชิงพันธกจิ 67.01% 32.99% 

1.1 แสวงหาผู้เรียนท่ีมีคุณภาพและมีความต้องการเรยีนทางด้านเกษตร 64.29% 35.71% 

1.2 การปรับปรุงหลักสูตร 75.00% 25.00% 

1.3 พัฒนาบรรยากาศนานาชาตดิา้นการเรยีนการสอน 75.00% 25.00% 

1.4 สนับสนุนการน าเสนอ/ตีพิมพผ์ลงานวิจัยของนักศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ 85.71% 14.29% 

1.5 พัฒนาความรู้และทักษะนักศกึษาด้านการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Agriculture) 
และการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 

65.85% 34.15% 

1.6 พัฒนาคุณภาพนักศกึษาด้านคุณธรรมจริยธรรม และทักษะการเป็นพลเมืองโลก 71.43% 28.57% 

1.7 สร้างจิตส านึกของนักศึกษาในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคม/
ผู้สูงอาย ุ

0.00% 100.00% 

เชิงรุก 50.00% 50.00% 

1.1 พัฒนาหลักสูตรใหม ่ 0.00% 100.00% 

67%
93% 84% 80% 90%

33%
7% 16% 20% 10%

0%

50%

100%

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำร
จัดกำรกำรศึกษำให้มี
คุณภำพระดับสำกล

ยุทธศำสตร์ที่ 2
งำนวิจัยและสร้ำง

นวัตกรรม

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำร
บริกำรวิชำกำรและรับ

ใช้สังคม

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำร
บริหำรจัดกำรอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำร
จัดกำรด้ำนกำยภำพ 

ทรัพยำกรและ
สิ่งแวดล้อม

ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ได้ด ำเนินกำร
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ยุทธศำสตร์ 

ร้อยละกำรด ำเนินงำน
โครงกำร/กิจกรรม 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

1.2 สร้างหลักสตูร non degree เพือ่พัฒนาทักษะด้านเกษตรสมยัใหม ่ 100.00% 0.00% 

ยุทธศำสตร์ 2. งำนวิจัยและสร้ำงนวัตกรรม  93.33% 6.67% 

เชิงพันธกจิ 100.00% 0.00% 

2.1 สร้างโครงการวิจยับูรณาการ Smart Agriculture กับภาคเอกชน/อุตสาหกรรม/
หน่วยงาน/คณะฯ อื่น ๆ 

100.00% 0.00% 

2.2 พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 100.00% 0.00% 

2.3 พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่สถานี/ศูนย์วิจยัของคณะฯ 100.00% 0.00% 

2.4 ผลิตผลงานวิชาการที่มีคณุภาพระดับสากล 100.00% 0.00% 

เชิงรุก 72.73% 27.27% 

2.1 พัฒนาความร่วมมือในระดับนานาชาติ 80.00% 20.00% 

2.2 พัฒนาโครงการวิจัยและบูรณาการแก้ปัญหาหมอกควัน 50.00% 50.00% 

2.3 พัฒนาระบบสนับสนุนการสรา้งนวัตกรรม 100.00% 0.00% 

2.4 ขับเคลื่อนการท าวิจัยแบบ Trans disciplinary ทั้งภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลยั เพื่อตอบโจทย์ AIC/BCG Model 

100.00% 0.00% 

ยุทธศำสตร์ 3. กำรบริกำรวิชำกำรและรับใช้สังคม 83.87% 16.13% 

เชิงพันธกจิ 83.87% 16.13% 

3.1 สร้างโครงการบรูณาการ บริการวิชาการรับใช้สังคม 100.00% 0.00% 

3.2 สร้างโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนด้านการบริการ
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ 

88.89% 11.11% 

3.3 สร้างโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได ้ 50.00% 50.00% 

3.4 การน าองค์ความรู้จากงานวิจยัของมาอาจารย์มาพัฒนาโครงการบริการวิชาการ 100.00% 0.00% 

3.5 อบรมวิชาชีพท่ีสอดรับกับสังคมผู้สูงอายหุรือผู้ทีส่นใจ กลุ่มอื่น 100.00% 0.00% 

เชิงรุก 0.00% 0.00% 

3.1 สร้างมาตรฐานการผลติของคณะเกษตรฯ และบริการวิชาการความรู้มาตรฐานการ
ผลิต 

0.00% 0.00% 

ยุทธศำสตร์ 4. กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 80.26% 19.74% 

เชิงพันธกจิ 79.45% 20.55% 

4.1 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสนับสนนุวิสัยทัศน์ของ
คณะฯ 

93.33% 6.67% 

4.2 พัฒนาขีดความสามารถของเพื่อสนับสนุนวิสยัทัศน์ของคณะฯ บุคลากรสาย
วิชาการ 

100.00% 0.00% 
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ยุทธศำสตร์ 

ร้อยละกำรด ำเนินงำน
โครงกำร/กิจกรรม 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

4.3 ก าหนดตัวช้ีวัดเพื่อการประเมนิผลการปฏิบตัิงานโดยมุ่งเน้นประสิทธิผล 100.00% 0.00% 

4.4 สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 64.71% 35.29% 

4.5 บริหารจัดการการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ 50.00% 50.00% 

4.6 พัฒนาระบบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานองค์กร 100.00% 0.00% 

4.7 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลส าคัญ 0.00% 100.00% 

4.8 พัฒนาการบริหารจดัการงบประมาณสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรเ์พื่อการบรรลุ
วิสัยทัศน์ 

83.33% 16.67% 

4.9 พัฒนากระบวนการติดตาม และประเมินผลกระบวนงานส าคัญ 100.00% 0.00% 

4.10 แสวงหารายได้ (จ าหน่ายผลผลิต/ผลิตภณัฑ์) 100.00% 0.00% 

4.11 พัฒนาความร่วมมือกับศิษย์เก่า 0.00% 100.00% 

4.12 พัฒนาระบบการสื่อสารภายในคณะฯ 50.00% 50.00% 

4.13 สร้างภาพลักษณ์วิชาชีพเกษตร ในยุค 4.0 (ประชาสัมพันธ์เชิงรุก) 100.00% 0.00% 

4.14 สร้างค่านิยมองค์กรและการขับเคลื่อนค่านิยม 0.00% 100.00% 

เชิงรุก 100.00% 0.00% 

4.1 พัฒนาระบบบริหารงานองค์กร ตามแนวทาง EdPEx 100.00% 0.00% 

4.2 โครงการจัดตั้งบริษัท Agri CMU 55 100.00% 0.00% 

 ยุทธศำสตร์ 5. กำรจัดกำรด้ำนกำยภำพ ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 90.48% 9.52% 

เชิงพันธกจิ 93.94% 6.06% 

5.1 สร้างภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน (Green & Clean Faculty) 93.33% 6.67% 

5.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการสืบคน้ข้อมูลและการตดิต่อสื่อสาร (Digital Faculty) 100.00% 0.00% 

5.3 พัฒนากายภาพ และเสริมสรา้งโครงสร้างพื้นฐานของคณะฯ 92.31% 7.69% 

5.4 พัฒนาการใช้พื้นที่ของศูนย์/สถานีวิจัยคณะฯ อย่างเป็นระบบ 100.00% 0.00% 

เชิงรุก 77.78% 22.22% 

5.1 พัฒนา smart farm 77.78% 22.22% 

รวมร้อยละกำรด ำเนินงำนทั้ง 5 ยุทธศำสตร์ 79.52% 20.48% 
ข้อมูลจากระบบ e-Action Plan  ณ วนัที่ 8 ตุลาคม 2564 
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ตำรำงที่ 2   โครงกำร/กิจกรรมที่ขอยกเลิกกำรจัดกิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงำน ยุทธศำสตร์

ที่ 1 
ยุทธศำสตร์

ที่ 2 
ยุทธศำสตร์

ที่ 3 
ยุทธศำสตร์

ที่ 4 
ยุทธศำสตร์

ที่ 5 
รวม 

งานยุทธศาสตร์และแผน       3   3 
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 1         1 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 4     1 1 6 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 14     8   22 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 2     3   5 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 10     3 1 14 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

    1     1 

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรม
การเกษตรแม่เหียะ 

1     1 1 3 

รวม 32 0 1 19 3 55 
ข้อมูลจากระบบ e-Action Plan  ณ วนัที่ 8 ตุลาคม 2564 

โครงการ/กิจกรรมของคณะเกษตรศาสตร์ในยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านนั้นมีทั้งหมด 348 โครงการ 
ด าเนินการแล้ว 233 โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ 60 โครงการ และขอยกเลิกการจัดกิจกรรม 55 โครงการ 
 
ตำรำงที ่3 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม แบ่งตำมยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวน
โครงกำร
ทั้งหมด 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ขอยกเลกิ 

ยุทธศาสตร์ 1 การจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล 131 66 33 32 
ยุทธศาสตร์ 2 งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรยีน
การสอนให้มีคณุภาพระดับสากล และเพื่อพัฒนาชุมชน 

45 42 3 0 

ยุทธศาสตร์ 3 การบริการวิชาการและรับใช้สังคม 32 26 5 1 
ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 95 61 15 19 
ยุทธศาสตร์ 5 การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

45 38 4 3 

รวม 348 218 60 55 
ข้อมูลจากระบบ e-Action Plan  ณ วนัที่ 8 ตุลาคม 2564 
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1.4 ตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติกำร และโครงกำร/กิจกรรม
ของคณะเกษตรศำสตร์ 

1.4.1  ตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน (PA, OKRs) 

ค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ถือเป็น
กระบวนการหรือกลไกที่ช่วยสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของส่วนงานในมหาวิทยาลัย  
ในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ของการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 เพ่ือร่วมกันด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม ซึ่งการจัดท าตัวชี้วัด
ตามค ารับรองฯ ได้ก าหนดเป้าหมายให้ครอบคลุมระยะเวลาของแผนและก าหนดเกณฑ์การประเมิน  
ให้สอดคล้องกับการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเป็นส าคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565  
คณะเกษตรศาสตร์ได้ลงนามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานกับมหาวิทยาลัยฯ (OKRs) 
เพ่ิมเติม จ านวน 5 ตัวชี้วัด และได้ทบทวนการก าหนดค่าเป้าหมาย รวมทั้งการถ่วงค่าน้ าหนักการค านวณ
ผลการด าเนินงานตัวตัวชี้วัดค ารับรอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหม่ ดังตารางที่ 4   
 
ตำรำงที่ 4 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน (OKRs) ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด 
ค่ำ

น้ ำหนัก 

ค่ำเป้ำหมำย ค่ำเป้ำหมำย 
รวม 3 ปี  
(2563 – 
2565) 

ผลกำร
ด ำเนินงำน  
ปี 2564 2563 2564 2565 

1. จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus 
(ผลงาน) 

40% 70 90 110 270 207 

2. ร้อยละของจ านวนผลงาน Scopus Q1 ต่อ
จ านวนผลงานตีพิมพ์ท้ังหมดในฐานข้อมูล Scopus 
(ร้อยละ) 

25% 20 25 50 50 62.80 

3. จ านวนสิทธิบัตรที่ยื่นจดในประเทศ (สิทธิบัตร) 
หรือ จ านวนผลงานวิจัยท่ีอยู่ใน RL 4-7 (ผลงาน) 
(นับรวมทะเบียนพันธุ์พืช) 

15% 3 5 7 15 9 

4. จ านวนการให้บริการ IP ต่อปี (สิทธิบัตร) หรือ 
จ านวน Spin off/Start up ต่อปี (ธุรกิจ) หรือ
ผลงานท่ีเทียบเท่า RL 8-9 (ผลงาน) 

15% 2 3 4 9 2 

5. รายไดส้นับสนุนงานวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม 
หรือชุมชน หรือผู้ใช้งานจริง (ล้านบาท) 

5% 10 20 30 60 7.51 
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คณะฯ ได้ด าเนินการติดตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานทั้ง 8 ยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บรรลุผลการด าเนินงานร้อยละ 71.27 รายละเอียดดัง
แผนภาพที่ 5 และ 6  
 

แผนภำพที่ 5  กำรบรรลุผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 
ข้อมูลจากระบบ e-Action Plan  ณ วนัที่ 8 ตุลาคม 2564 

 
แผนภำพที่ 6  กำรบรรลุผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน  

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 แบ่งตำมยุทธศำสตร์ 

 
ข้อมูลจากระบบ e-Action Plan  ณ วนัที่ 8 ตุลาคม 2564 

71.27%

28.73%

บรรลุ ไม่บรรลุ

66.67%

75.00%

100.00%

44.44%

69.23%

100.00%

44.44%

41.67%

100.00%

33.33%

25.00%

55.56%

30.77%

55.56%

58.33%

1 : นวัตกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อมและพลังงำน

2 : นวัตกรรมด้ำนอำหำรและสุขภำพ และกำรดูแลผู้สูงอำยุ

3 : ล้ำนนำสร้ำงสรรค์

4 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภำพ และมีทักษะกำรเป็น…

5 : วิจัยเพื่อควำมเป็นเลิศและนวัตกรรม

6 : บริกำรวิชำกำรที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

7 : แสวงหำรำยได้เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

8 : บริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร

ตัวชี้วัดเพิ่มเติมตำม Commit สภำฯ

บรรลุ ไม่บรรลุ
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1.4.2  ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติกำร (Action plan) 

คณะเกษตรศาสตร์มีแผนปฏิบัติการเชิงพันธกิจ และเชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ซึ่งได้ก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์ เพ่ือวัดการบรรลุเป้าหมายของการด าเนินงาน คณะฯ มีตัวชี้วัด
ทั้งหมด 143 แบ่งเป็นตัวชี้วัดเชิงพันธกิจจ านวน 116 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงรุกจ านวน 27 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะฯ มีตัวชี้วัดที่สามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 60.84 ของตัวชี้วัด
ทั้งหมด 
ตำรำงที ่5 ตัวชี้วัดเชิงรุก และเชิงพันธกิจ ตำมแผนปฏิบัติกำร แบ่งตำมยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนตัวช้ีวัด 

เชิงพันธกิจ เชิงรุก รวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล 28 4 32 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม  19 15 34 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริการวิชาการและรับใช้สังคม 22 3 25 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 30 3 33 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 17 2 19 

รวมทั้งหมด 116 27 143 
ข้อมูลจากระบบ e-Action Plan  ณ วนัที่ 8 ตุลาคม 2564 

แผนภำพที่ 7  กำรบรรลุผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 
ข้อมูลจากระบบ e-Action Plan  ณ วนัที่ 8 ตุลาคม 2564 
 

 

60.84%
39.16%

บรรลุ ไม่บรรลุ
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แผนภำพที่ 8  กำรบรรลุผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
แบ่งตำมยุทธศำสตร์ 

 
ข้อมูลจากระบบ e-Action Plan  ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564 
 
2. งำนงบประมำณ  

2.1 งบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

คณะฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนเงินทั้งสิ้น 
163,332,000 บาท มีรายละเอียดตารางที่ 6 
ตำรำงที่ 6   งบประมำณแผ่นดินที่ได้รับอนุมัติ 

หมวดงบประมำณ งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 2563 2564 

งบบุคลากร 137,140,700 บาท 122,133,200 บาท 
งบด าเนินงาน 1,855,200 บาท 1,695,800 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค 5,040,000 บาท 5,240,000 บาท 
งบลงทุน 60,847,200 บาท 34,263,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน 66,700 บาท  บาท 

รวม 204,949,800 บำท 163,332,000 บำท 
 
  

46.88%

61.76%

76.00%

60.61%

63.16%

53.13%

38.24%

24.00%

39.39%

36.84%

1 : กำรจัดกำรกำรศึกษำให้มีคุณภำพระดบัสำกล

2 : งำนวิจัยและสร้ำงนวัตกรรม 

3 : กำรบริกำรวิชำกำรและรับใช้สงัคม

4 : กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

5 : กำรจัดกำรด้ำนกำยภำพ ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม

บรรลุ ไม่บรรลุ
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2.2 งบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

คณะฯ ตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวงเงินงบประมาณ 
105,961,200 บาท จ าแนกตามหมวดงบประมาณดังตารางที่ 7 
ตำรำงที่ 7  งบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยได้ที่ได้รับอนุมัติประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

หมวดงบประมำณ คณะเกษตรศำสตร์ ศูนย์บริกำรวิชำกำรฯ 
งบบุคลากร 13,332,600.00 3,333,800.00 
งบด าเนินงาน 26,165,200.00 1,148,000.00 
ค่าสาธารณูปโภค 2,943,900.00 2,000.00 
งบลงทุน 21,832,900.00 472,500.00 
งบเงินอุดหนุน 22,374,500.00 11,855,800.00 
งบรายจ่ายอื่น 2,500,000.00 - 

รวม 89,149,100.00 16,812,100.00 
 
2.3 กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณเงินแผ่นดิน และงบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยได้ ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2564 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเกษตรศาสตร์ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณท้ังสิ้น 
95 รายการ เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินแผ่นดิน 12 รายการ และงบประมาณเงินรายได้ 83 
รายการ ตารางที่ 8 แสดงรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายไตรมาสเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ
ก่อนหน้า   
ตำรำงที่ 8  กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 

ไตรมำส 
2560 2561 2562 2563 2564 

แผ่นดิน รำยได้ แผ่นดิน รำยได้ แผ่นดิน รำยได้ แผ่นดิน รำยได้ แผ่นดิน รำยได้ 

ไตรมาสที่ 1 20 19 1 4 4 14 0 18 0 17 
ไตรมาสที ่2 10 6 11 18 1 13 6 34 1 21 
ไตรมาสที ่3 21 18 13 6 12 7 0 43 0 23 
ไตรมาสที ่4 25 23 17 31 27 36 19 56 11 22 

รวม 76 66 42 59 44 70 25 151 12 83 
 142 101 114 176 95 
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2.4 ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 

คณะเกษตรศาสตร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ / แนวทางการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา โดย
อ้างอิงตามมติคณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ และประกาศคณะเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด 5 เรื่อง ดังนี้  

1.  ประกาศคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร
ค่าธรรมเนียม(หน่วยกิต) ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2554  

2.  ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการการ
เรียนการสอนและการจัดสรรค่าตอบแทนกระบวนวิชากลางของคณะ ส าหรับหลักสูตรภาคพิเศษ ลงวันที่ 
27 มกราคม 2558 

3.  ประกาศคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดสรร
ค่าธรรมเนียม(เหมาจ่าย) ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 

4.  มตคิณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดิน (แผนงานการเรียนการสอน/วิจัย) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 

5.  ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุน
ภาควิชา ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเกษตรศาสตร์มีรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นจ านวน
เงินทั้งสิ้น 37,692,129.12 บาท เป็นค่าธรรมเนียมระดับปริญญาตรี 29,255,692.76 และค่าธรรมเนียม
ระดับบัณฑิตศึกษา 8,436,436.36 บาท 
ตำรำงที่ 9  รำยรับค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแบ่งตำมระดับกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2564 

ค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ 

2561 2562 2563 2564 

ปริญญาตรี 27,229,597.76 29,216,969.42 29,753,471.48 29,255,692.76 
บัณฑิตศึกษา 11,452,430.92 9,507,012.42 8,513,655.56 8,436,436.36 

รวม 38,682,028.68 38,723,981.84 38,267,127.04 37,692,129.12 
 

ตำรำงที่ 10  รำยรับค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแบ่งตำมหน่วยงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563-2564 
หน่วยงำน รำยได้ค่ำธรรมเนียม ร้อยละ 

2563 2564 
ส านักงานคณะ (ส่วนกลาง) 14,442,966.62 14,890,269.07 3.10% 
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 

   5,290,172.80  5,868,564.20 10.93% 

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 2,649,333.56 2,531,710.83 -4.44% 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 424,372.14 473,083.95 11.48% 
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หน่วยงำน รำยได้ค่ำธรรมเนียม ร้อยละ 
2563 2564 

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 5,309,451.46 4,394,377.69 -17.23% 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 4,740,945.05 4,542,598.03 -4.18% 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 4,169,281.86 4,207,904.21 0.93% 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 188,772.80 135,836.20 -28.04% 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 350,009.95 285,420.14 -18.45% 
ห้องสมุด 701,820.80 362,364.80 -48.37% 

รวมทั้งหมด  38,267,127.04  37,692,129.12 -1.50% 
ค่าธรรมเนียมภาคพิเศษ    2,835,000.00  1,656,000.00 -41.59% 

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ซึ่งตรงกับปีการศึกษา 2563 มีค่าธรรมเนียมที่

ลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบ ารุงหอพักเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 
ประกอบกับในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยฯ ขยายระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค
การศึกษาที่ 1/2564 ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคณะฯ จะได้รับร้อยละ 40 จากค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาที่ 
1/2564 ดังนั้นในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่คณะฯ ได้รับลดลงร้อยละ 1.50 

ส าหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคพิเศษที่คณะฯได้รับนั้น เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีที่คณะฯ ได้เรียกเก็บจากคณะฯ อ่ืนที่นักศึกษามาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาของคณะฯ ได้รับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลงร้อยละ 41.59 
ตำรำงที่ 11 รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคพิเศษที่คณะฯ ได้รับ ปีงบประมำณ

พ.ศ. 2561 - 2564 

2561 2562 2563 2564 รวมรายได้ แนวโน้ม

นิติศาสตร์     724,500.00 1,579,500.00   451,500.00     2,755,500.00 

บริหารธุรกิจ     235,500.00 883,500.00     648,000.00      586,500.00     2,353,500.00 

วิศวกรรมศาสตร์     183,000.00 579,000.00     571,500.00      588,000.00     1,921,500.00 

มนุษยศาสตร์ 28,500.00       36,000.00        30,000.00       94,500.00      

รวมค่าธรรมเนียม

การศึกษาภาค

พิเศษทัง้สิน้

 1,143,000.00  1,491,000.00  2,835,000.00  1,656,000.00 7,125,000.00 

รายละเอียด รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคพิเศษ (ปงีบประมาณ)
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ตำรำงที่ 12  กระบวนวิชำที่ได้รับค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำภำคพิเศษปีงบประมำณพ.ศ. 2561-2564 

2561 2562 2563 2564 รวม แนวโน้ม

1,231,500.00 

351100 249,000.00     7,500.00         597,000.00     -             853,500.00   

352103      142,500.00 130,500.00     105,000.00     -                  378,000.00   

2,206,500.00 

356100                     -                       -   70,500.00       222,000.00     292,500.00   

356101                     -   175,500.00     538,500.00     259,500.00     973,500.00   

356102                     -   55,500.00       421,500.00     463,500.00     940,500.00   

1,921,500.00 

357101      106,500.00 205,500.00     147,000.00     381,000.00     840,000.00   

357110      145,500.00 289,500.00     195,000.00     78,000.00       708,000.00   

360100        39,000.00 165,000.00     87,000.00       82,500.00       373,500.00   

756,000.00   

359202      249,000.00 30,000.00       459,000.00     18,000.00       756,000.00   

1,009,500.00 

400110      211,500.00 432,000.00          214,500.00 151,500.00     1,009,500.00 

รวมจ านวน

เงนิทัง้หมด

 1,143,000.00 1,491,000.00  2,835,000.00 1,656,000.00 7,125,000.00 

จัดสรรให้ตามอาจารยผู้์สอน

กระบวนวิชา ปงีบประมาณ

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

ภาควิชาสตัวศาสตรแ์ละสตัว์น้ า

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

ภาควิชาพืชศาสตรแ์ละปฐพีศาสตร์

 
 

3. งำนแผนอัตรำก ำลัง  

 คณะเกษตรศาสตร์ได้มีการวางแผนอัตราก าลังเพ่ือรองรับอัตราการเกษียณอายุของบุคลากรสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน โดยขอรับการจัดสรรอัตราจากมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในปีงบประมาณพ.ศ. 2561-
2564  คณะฯ ได้รับการจัดสรรอัตราก าลังสายวิชาการ และสายสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 30 อัตรา ดังตารางที่ 9 
ทั้งนี้ คณะฯ มีหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราก าลังที่ได้รับ โดยอัตราก าลังสายวิชาการจะพิจารณาจากค่า FTES 
และอัตราก าลังสายสนับสนุนจะพิจารณาจากอัตราการเกษียณอายุ อัตราคงอยู่ และภาระงาน เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดสรร 
 
ตำรำงที่ 13  อัตรำที่ได้รับกำรจัดสรรพนักงำนมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2564 

สำยงำน ชื่อต ำแหน่ง 
ปีงบประมำณทีไ่ด้รับจัดสรร 

2561 2562 2563 2564 
1. สำยวิชำกำร 6 2 2 - 
เชิงพันธกิจ อาจารย์ 5 1 - - 
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สำยงำน ชื่อต ำแหน่ง 
ปีงบประมำณทีไ่ด้รับจัดสรร 

2561 2562 2563 2564 
เชิงรุก อาจารย์ 1 1 - - 
เชิงยุทธศาสตร์ อาจารย์ - - 2 - 
2. สำยสนับสนุน 10 2 6 2 
เชิงพันธกิจ พนักงานปฏิบัติงาน 7 1 1 2 

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 - 1 - 
 นักการเงินและบัญชี - - 1 - 
 พนักงานบริการทั่วไป 2 1 1 - 

เชิงยุทธศาสตร์ พนักงานปฏิบัติงาน - - 1 - 
 นักวิทยาศาสตร์ - - 1 - 

รวมทั้งหมด 16 4 8 2 

3.1 กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 

งานยุทธศาสตร์และแผน วิเคราะห์อัตราก าลังของบุคลากรสายสนับสนุน และสายวิชาการในแต่ละ
ภาควิชา/หน่วยงาน วิเคราะห์อัตราการเกษียณอายุราชการใน 10 ปีข้างหน้า วิเคราะห์ค่า FTES ในสาย
วิชาการ และปริมาณภาระงานในสายสนับสนุน เพ่ือขอรับการจัดสรรอัตราก าลังไปยังมหาวิทยาลัยฯ  

 
ตำรำงที่ 14 ค่ำ FTES ของสำยวิชำกำรตำมเกณฑ์ส ำนักงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงำน 
อัตรำอำจำรย์ที่ 
ควรมีตำม FTES 
(เกณฑ์ สงป.) 

อัตรำคงอยู่ 
อัตรำก ำลัง ขำด (-)/เกิน (+) 

จำกที่ควรมีตำม FTES 
(เกณฑ์ สงป.) 

ภำควิชำกีฏวิทยำและโรคพืช 17.26  13 -4.26 

สาขาวิชากีฏวิทยา  7.51  6 -1.51 

สาขาวิชาโรคพืช  9.76  7 -2.76 

ภำควิชำเกษตรที่สูงและทรัพยำกร 
ธรรมชำติ 

4.16  6 1.84 

ภำควิชำพัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตร 20.91  17 -3.91 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร  11.82  10 -1.82 

สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 9.09  7 -2.09 

ภำควิชำพืชศำสตร์และปฐพีศำสตร์ 36.73  31  -5.73 

สาขาวิชาพืชไร่   8.05  8 -0.05 
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หน่วยงำน 
อัตรำอำจำรย์ที่ 
ควรมีตำม FTES 
(เกณฑ์ สงป.) 

อัตรำคงอยู่ 
อัตรำก ำลัง ขำด (-)/เกิน (+) 

จำกที่ควรมีตำม FTES 
(เกณฑ์ สงป.) 

สาชาวิชาพืชสวน 16.65  12 -4.65 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ 11.61  6 -5.61 

สาขาวิชาภูมิทัศน์ 0.41  5 4.59 

ภำควิชำสัตวศำสตร์และสัตว์น้ ำ 29.29  17 -12.29 

สาขาสัตวศาสตร์ 24.24  13 -11.24 

สาชาสัตว์น้ า 5.04  4 -1.04 

รวม 108.35  84 -24.35 

หมำยเหตุ: 1. ใช้ค่า FTES ของภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 / 2563 จากระบบ e-Planning  ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 
2564 
 2. ข้อมูลอัตราคงอยู่ และอัตราว่าง ณ วันที่ 8 กันยายน 2564 (ไม่นับรวมอาจารย์ต าแหน่งช่ัวคราว) 

3.2 อัตรำคงอยู ่และเกษียณอำยปุระจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

3.2.1 ส ำนักงำนคณะ 

1) อัตรำคงอยู่ และเกษียณอำยุของบุคลำกรสังกัดส ำนักงำนคณะฯ แบ่งตำมหน่วยงำน 
อัตราคงอยู่ และเกษียณอายุของบุคลากรสังกัดส านักงานคณะฯ แบ่งตามหน่วยงานและ

แบ่งกลุ่มตามลักษณะงาน (แผนภาพที่ 9 และ 10) ดังนี้ 

- ส านักงานคณะฯ (ส่วนกลาง) มีอัตราคงอยู่ จ านวน 2 อัตรา (รวมต าแหน่งว่าง 1 อัตรา) 

- งานบริหารทั่วไป มีอัตราคงอยู่ จ านวน 18 อัตรา  

- งานยุทธศาสตร์และแผน มีอัตราคงอยู่ จ านวน 8 อัตรา  

- งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มีอัตราคงอยู่ จ านวน 11 อัตรา 

- งานการเงิน การคลังและพัสดุ มีอัตราคงอยู่ จ านวน 10 อัตรา (รวมต าแหน่งว่าง 1 อัตรา) 

- งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มีอัตราคงอยู่ จ านวน 18 อัตรา  
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แผนภำพที่ 9 อัตรำคงอยู่ และอัตรำเกษียณอำยุรำชกำรจ ำแนกตำมหน่วยงำนที่สังกัด 

 
แผนภำพที่ 10 บุคลำกรส ำนักงำนคณะฯ แบ่งกลุ่มตำมลักษณะงำน 
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พนักงำนบริกำรฝีมือ (ด้ำนเทคนิคและเคร่ืองยนต์)

จ ำนวน (รำย)

กลุ่มงำนส ำนักงำน รวม 47 รำย

กลุ่มงำนสนำม/บริกำร รวม 12 รำย 

กลุ่มงำนวิชำกำร รวม 9 รำย
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2) อัตรำคงอยู่ของบุคลำกรส ำนักงำนคณะจ ำแนกตำมประเภทบุคลำกร  
หากพิจารณาอัตราคงอยู่ของบุคลากรสังกัดส านักงานคณะฯ โดยจ าแนกตามประเภท

บุคลากร แบ่งตามสังกัดหน่วยงานภายในส านักงานคณะฯ (แผนภาพที่ 11) ดังนี้ 

- ส านักงานคณะเกษตรศาสตร์ มีอัตราคงอยู่ จ านวน 2 อัตรา (รวมต าแหน่งว่าง 1 อัตรา) 
ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 1 อัตรา และพนักงานส่วนงาน จ านวน 1 อัตรา 

- งานบริหารทั่วไป มีอัตราคงอยู่ จ านวน 18 อัตรา ได้แก่ ข้าราชการ จ านวน 3 อัตรา 
พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 5 อัตรา ลูกจ้างประจ า จ านวน 5 อัตรา และพนักงานส่วน
งาน จ านวน 5 อัตรา 

- งานยุทธศาสตร์และแผน มีอัตราคงอยู่ จ านวน 8 อัตรา ทั้งหมดเป็นบุคลากรประเภท 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

- งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มีอัตราคงอยู่ จ านวน 11 อัตรา ได้แก่ 
ข้าราชการ จ านวน 1 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 4 อัตรา และพนักงานส่วน
งาน จ านวน 6 อัตรา 

- งานการเงิน การคลังและพัสดุ มีอัตราคงอยู่ จ านวน 10 อัตรา (รวมต าแหน่งว่าง 1 
อัตรา) ได้แก่ ข้าราชการ จ านวน 1 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 7 อัตรา 
ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 อัตรา และพนักงานส่วนงาน จ านวน 2 อัตรา (ต าแหน่งว่าง 1 
อัตรา) 

- งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มีอัตราคงอยู่ จ านวน 18 อัตรา ได้แก่ พนักงาน
มหาวิทยาลัย จ านวน 8 อัตรา ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 อัตรา และพนักงานส่วนงาน 
จ านวน 9 อัตรา  

แผนภำพที่ 11 อัตรำคงอยูจ่ ำแนกตำมประเภทของบุคลำกร และหน่วยงำนที่สังกัด 
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งำนบริกำรกำรศึกษำ
และพัฒนำคุณภำพ

นักศึกษำ

งำนกำรเงิน กำรคลัง
และพัสดุ
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จ ำนวน(รำย)

ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนส่วนงำน
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3.2.2 ภำควิชำฯ 

1) อัตรำคงอยู่ และเกษียณอำยุของบุคลำกรสังกัดภำควิชำ 
บุคลากรในสังกัดภาควิชาทั้ง 5 ภาควิชา มีอัตราคงอยู่ และเกษียณอายุ สายวิชาการและสาย

สนับสนุนแบ่งกลุ่มตามลักษณะงาน (แผนภาพที่ 12 และ 13) ดังนี้ 

- ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ มีอัตราคงอยู่ จ านวน 8 อัตรา  

- ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ มีอัตราคงอยู่ จ านวน 56 อัตรา เกษียณอายุ
ราชการ จ านวน 3 อัตรา 

- ภาควิชากกีฏวิทยาและโรคพืช มีอัตราคงอยู่ จ านวน 22  

- ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า มีอัตราคงอยู่ จ านวน 37 อัตรา เกษียณอายุราชการ 
จ านวน 2 อัตรา 

- ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร มีอัตราคงอยู่ จ านวน 24 อัตรา  
 

แผนภำพที่ 12 อัตรำคงอยู่ และอัตรำเกษียณอำยุรำชกำรจ ำแนกตำมภำควิชำที่สังกัด 

 
ตำรำงที่ 15  คณำจำรยแ์บ่งตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร จ ำนวน 
ศาสตราจารย์ 1 
รองศาสตราจารย์ 13 
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อาจารย์ 27 
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จ ำนวน(รำย)
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แผนภำพที่ 13 บุคลำกรสำยสนับสนุนภำควิชำ แบ่งกลุ่มตำมลักษณะงำน 

 
 

2) อัตรำคงอยู่ของบุคลำกรสังกัดภำควิชำจ ำแนกตำมประเภทบุคลำกร  
หากพิจารณาอัตราคงอยู่ของบุคลากรในสังกัดภาควิชาต่างๆ โดยจ าแนกตามประเภท

บุคลากร แบ่งตามสังกัดภาควิชา (แผนภาพที่ 14) ดังนี้ 

- ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ มีอัตราคงอยู่ จ านวน 8 อัตรา ได้แก่ 
ข้าราชการ จ านวน 3 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 5 อัตรา 

- ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ มีอัตราคงอยู่ จ านวน 56 อัตรา ได้แก่ ข้าราชการ 
จ านวน 10 อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 38 อัตรา ลูกจ้างประจ า จ านวน 7 อัตรา 
และพนักงานส่วนงาน จ านวน 1 อัตรา 

- ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช มีอัตราคงอยู่ จ านวน 22 อัตรา ได้แก่ ข้าราชการ จ านวน 6 
อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 14 อัตรา ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 อัตรา และ
พนักงานส่วนงาน จ านวน 1 อัตรา 

- ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า มีอัตราคงอยู่ จ านวน 37 อัตรา ได้แก่ ข้าราชการ จ านวน 
2 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 29 อัตรา ลูกจ้างประจ า จ านวน 3 อัตรา และ
พนักงานส่วนงาน จ านวน 3 อัตรา 

- ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร มีอัตราคงอยู่ จ านวน 24 อัตรา ได้แก่ ข้าราชการ 
จ านวน 4 อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 16 อัตรา ลูกจ้างประจ า จ านวน 2 อัตรา 
และพนักงานส่วนงาน จ านวน 2 อัตรา 
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จ ำนวน (รำย)

กลุ่มงำนวิชำกำร รวม 19 รำย

กลุ่มงำนส ำนักงำน รวม 22 รำย

กลุ่มงำนสนำม/บริกำร รวม 21 รำย
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แผนภำพที่ 14 อัตรำคงอยู่จ ำแนกตำมประเภทของบุคลำกร และภำควิชำที่สังกัด 

 

3.2.3 ศูนย ์

1) อัตรำคงอยู่ และเกษียณอำยุของบุคลำกรสังกัดศูนย์ฯ  
อัตราคงอยู่ และเกษียณอายุของบุคลากรสังกัดศูนย์วิจัย ทั้ง 4 ศูนย์ และศูนย์บริการวิชาการ

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และแบ่งกลุ่มตามลักษณะงาน (แผนภาพที่ 15 และ 16) ดังนี้ ดังนี้ 

- ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง มีอัตราคงอยู่จ านวน 17 คน เกษียณอายุจ านวน 2 คน 

- ศูนย์วิจัย สาธิต และการฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มีอัตราคงอยู่จ านวน 16 คน 
เกษียณอายุจ านวน 1 คน 

- ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร มีอัตราคงอยู่จ านวน 22 คน เกษียณอายุจ านวน 2 คน 

- ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร มีอัตราคงอยู่จ านวน 17 คน 

- ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มีอัตราคงอยู่จ านวน 7 คน เกษียณอายุจ านวน 1 
คน 
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จ ำนวน(รำย)

ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนส่วนงำน
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แผนภำพที ่15 อัตรำคงอยู่ และอัตรำเกษียณอำยุรำชกำรจ ำแนกตำมศูนย์ฯ ที่สังกัด 

 
แผนภำพที่ 16 บุคลำกรศูนย์แบ่งกลุ่มตำมลักษณะงำน 
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จ ำนวน (รำย)
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กลุ่มงำนส ำนักงำน รวม 27 รำย

กลุ่มงำนสนำม/บริกำร รวม 32 รำย
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2) อัตรำคงอยู่ของบุคลำกรสังกัดศูนย์ฯ จ ำแนกตำมประเภทบุคลำกร  
อัตราคงอยู่ของบุคลากรสังกัดฯ พิจารณาตามประเภทบุคลากร (แผนภาพที่ 17) ดังนี้ 

- ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง มีอัตราคงอยู่ จ านวน 17 อัตรา คือ ข้าราชการ จ านวน 1 
อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 6 อัตรา ลูกจ้างประจ า จ านวน 9 อัตรา และ
พนักงานส่วนงาน จ านวน 1 อัตรา 

- ศูนย์วิจัย สาธิต และการฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มีอัตราคงอยู่ จ านวน 16 อัตรา 
คือ พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 9 อัตรา ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 อัตรา และ
พนักงานส่วนงาน จ านวน 6 อัตรา 

- ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร มีอัตราคงอยู่ จ านวน 22 อัตรา คือ ข้าราชการ จ านวน 
5 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 5 อัตรา ลูกจ้างประจ า จ านวน 8 อัตรา และ
พนักงานส่วนงาน จ านวน 4 อัตรา 

- ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร มีอัตราคงอยู่ จ านวน 17 อัตรา 
คือ ข้าราชการ จ านวน 1 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 2 อัตรา และพนักงาน
ส่วนงาน จ านวน 14 อัตรา 

- ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มีอัตราคงอยู่ จ านวน 7 อัตรา คือ พนักงาน
มหาวิทยาลัย จ านวน 4 อัตราลูกจ้างประจ า จ านวน 1 อัตรา และพนักงานส่วนงาน 
จ านวน 2 อัตรา 

 
แผนภำพที่ 17 อัตรำคงอยู่จ ำแนกตำมประเภทของบุคลำกร และศูนย์ฯ ที่สังกัด 

 

1 5 16
9

5 2 4

9

1
8

11 6 4

14

2
0

10

20

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
ที่สูง

ศูนย์วิจัย สำธิต และ
กำรฝึกอบรม

กำรเกษตรแม่เหียะ

ศูนย์วิจัยระบบ
ทรัพยำกรเกษตร

ศูนย์บริกำรวิชำกำร
และถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรเกษตร

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยี
หลังกำรเก็บเกี่ยว

จ ำนวน(รำย)

ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนส่วนงำน
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4. งำนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

4.1 แผนบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

 การบริหารจัดการแนวใหม่ที่มุ่ งเน้นการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
และมีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพ่ือให้การบริการทางการศึกษาที่ดี และมีคุณภาพอันจะน า
ประโยชน์สู่ประเทศชาติอย่างสูงสุด องค์กรควรมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Goog governance) เป็น
องค์ประกอบส าคัญในกระบวนการบริหารจัดการและด าเนินการ ซึ่งการที่จะบรรลุถึงการก ากับดูแลที่ดีได้ 
จ าเป็นต้องมีระบบจัดการเพ่ือให้เกิดการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมภายใน 
(Internal Control) และการตรวจสอบภายในที่ดี  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล อย่างเป็น
ระบบและมีการด าเนินการทั่วทั้งมหาวิทยาลัยโดยครอบคลุมถึงวิธีการจัดการกับความเสี่ยงทั้งหมด และ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากล (Enterprise Wide Risk) เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยสู่
รูปแบบการบริหารจัดการที่มีรูปแบบมาตรฐานสากล ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการก ากับดูแลที่ดี โดยมี
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง และหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังแผนภาพที่ 18 และตารางที่ 16 

แผนภำพที่ 18 โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะเกษตรศำสตร์ 

 
 
 
 

ภำควิชำ / ศูนย์ / หน่วยงำน 

คณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะฯ 

คณบดีคณะเกษตรศำสตร์ 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ระดับคณะ 

งำนยุทธศำสตรแ์ละแผน 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ระดับมหำวิทยำลัย 

สภำมหำวิทยำลัย กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 

อธิกำรบดี ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 
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ตำรำงที่ 16 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงในคณะเกษตรศำสตร์ 
ผู้เกี่ยวข้องระดับคณะฯ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ 1. ก ากับและส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
2. ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
3. ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
4. เสนอแผนบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ มภาย ในต่ อ

คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

1. วิเคราะห์ และวางระบบบริหารความสี่ยงด้านต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ 
พันธกิจ และแผนปฏิบัติการของคณะฯ 

2. สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับ เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน จัดล าดับ
ความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง และด าเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงฯ 

3. ประเมินผลองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงฯ และผลกระทบ
ในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งก าหนดมาตรการ เพ่ือการ
ป้องกัน/ลด/แก้ไข ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ให้ข้อเสนอแนะ ทบทวน 
และประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

4. รายงานผลต่อผู้บริหารคณะฯ และมหาวิทยาลัย เพ่ือทราบความ
เสี่ยง การควบคุม และผลที่เกิดขึ้น เพ่ือการป้องกันและแก้ไขต่อไป 

งานยุทธศาสตร์และแผน 1. รวบรวมความเสี่ยงภายในคณะฯ 
2. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะฯ 
3. ติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงฯ ระดับคณะฯ 

ภาควิชา ศูนย์วิจัย และหน่วยงาน 1. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน 
2. ด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมที่ก าหนดไว้ 
3. รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรมควบคุมฯ ให้งานยุทธศาสตร์

และแผน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯระดับ
คณะฯ 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของคณะเกษตรศาสตร์ พบว่าคณะฯ มี
ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด 13 ประเด็น ดังนี้ 

ตำรำงที่ 17 สรุปกำรประเมินค่ำควำมเสี่ยงเพื่อกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปี
งบประมำณ 2564  

ประเภทควำมเสี่ยง จ ำนวนควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ตำมระดับควำมเสี่ยง รวม ร้อยละ 
ของ

ทั้งหมด 
สูงมำก สูง ปำนกลำง ต่ ำ ต่ ำมำก 

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk : S) - - - - 2 2 15.38 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) 2 - 1 - 4 7 53.85 
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) - - - - 1 1 7.69 
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
(Compliance Risk : C) 

- - - 1 1 2 
15.38 

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง  (Reputation Risk : R) - 1 - - - 1 7.69 
รวม 2 1 1 1 8 13 100.00 

ร้อยละของทั้งหมด 15.38 7.69 7.69 7.69 61.54 100.00  

 
ตำรำงที่ 18 สรุปกำรประเมินค่ำควำมเสี่ยงเพื่อกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 (ไตรมำสที่4) 

ประเภทควำมเสี่ยง จ ำนวนควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ตำมระดับควำมเสี่ยง รวม ร้อยละ 
ของ

ทั้งหมด 
สูงมำก สูง ปำนกลำง ต่ ำ ต่ ำมำก 

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk : S) - - - - 2 2 15.38 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน(Operational Risk : O) 1 1 - 1 4 7 53.85 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) - 1 - - - 1 7.69 

ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
(Compliance Risk : C) 

- - - 1 1 2 15.38 

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง  (Reputation Risk : R) - - - - 1 1 7.69 

รวม ณ ไตรมำสที่ 4 1 2 0 2 8 13 100.00 

ร้อยละของทั้งหมด 7.69 15.38 0.00 15.38 61.54 100.00  

คณะฯ ได้มีการติดตามผลการด าเนินการจัดการความเสี่ยงเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยการจัดการ
ความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม พบว่าในไตรมาสที่ 4  มีประเด็นความเสี่ยงระดับสูงมาก เหลืออยู่ 1 
ประเด็น คือ การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะไม่เต็มศักยภาพ ทั้งนี้ 
มีรายละเอียดผลการด าเนินการ ดังนี้  
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ตำรำงท่ี 19  ผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
ประเภท 
ควำม
เสี่ยง 

ประเด็นควำม
เสี่ยง 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง/ 
กิจกรรมกำรควบคุม 

ระดับควำมเสี่ยงที่
เหลืออยู่ 

หน่วยงำน 
ที่มีควำมเสี่ยง 

ไตรมำสที่ 
1 

ไตรมำสที ่
4 

S1 ด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำ 
จ านวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การเรียน
การสอนด้านวิทยาศาสตร์เกษตรเชิงรุก
(กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับมัธยม
ปลายในอ าเภอรอบนอก) 
2. จัดกิจกรรม Road Show และ
โครงการเพื่อประชาสัมพันธ์และดึงดูด
ผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะฯ 
3. เปิด/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา
ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดและผู้เรียนอย่างแท้จริง  
4. ปรับเกณฑ์การรับเข้าเพื่อเปิดโอกาส
ให้นักเรียนเข้ามาเรียนได้มากขึ้น 
5. จัดท าหลักสูตร non degree เพื่อ
แสวงหาผู้เรียนกลุ่มใหม่ 

ต่ ามาก ต่ ามาก การศึกษา 

S2 ด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำ 
หลักสูตรไมผ่่าน
การประเมิน 

1. แจ้งคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้คณาจารย์
ทราบและตระหนักถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้น 
2. วิเคราะห์อัตราก าลังทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว เพื่อเสนอขอกรอบ
อัตราก าลัง  
3. สร้างระบบติดตามออนไลน์เพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ต่ ามาก ต่ ามาก การศึกษา 

O1 ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศสูญหาย 

1. สร้างระบบป้องกัน และส ารอง
ข้อมูลใน cloud CMU 
2. มีการตรวจสอบเครื่องส ารองและ
รายงานผลการตรวจสอบกรณีฉุกเฉิน 
3. ปรับปรุง และวางระบบห้องserver 

ต่ ามาก ต่ ามาก หน่วยสารสนเทศ 
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ประเภท 
ควำม
เสี่ยง 

ประเด็นควำม
เสี่ยง 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง/ 
กิจกรรมกำรควบคุม 

ระดับควำมเสี่ยงที่
เหลืออยู่ 

หน่วยงำน 
ที่มีควำมเสี่ยง 

ไตรมำสที่ 
1 

ไตรมำสที ่
4 

O2 อุบัติเหต ุ
ห้องปฏิบัติการ/
ภาคสนาม/สถานที่
ท างาน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ห้องปฏิบัติการคณะ(รวมทุกภาค)  
2. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงาน
ห้องแล็บเพื่อวางแผนติดตามตรวจสอบ 
บ ารุงรักษาห้องปฏิบัติการ ระบบ
สายไฟ ระบบน้ าและอุปกรณ์ต่างๆ 
3. มีการรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อ
ติดตาม/สรุปหาสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุของการปฏิบัติงาน เพื่อ
วิเคราะห์หาแนวทางป้องกัน/แก้ไข 
4. วางแผนในการฝึกอบรมให้กับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องและนักศึกษา
ภายในคณะฯ 

ต่ ามาก ต่ ามาก ภาควิชา/ศูนย์/
หน่วยกายภาพ 

O3 ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 
(อัคคีภัย) 

1. ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทา
อัคคีภัยเสมือนจริง 
2. ตรวจสอบระบบน้ าดับเพลิง ที่มีอยู่
เดิมให้พร้อมใช้งานได้ตามปกติอย่าง
ต่อเนื่อง  
3. ก าหนดให้ร้านค้าทุกร้านที่ใช้ก๊าซ 
ต้องมีถังเคมีดับเพลิงที่มีสภาพดีพร้อม
ใช้งาน 1 ถัง 
4. ตรวจสอบสัญญาณเตือนภัย 
5. ซ่อมบ ารุงระบบเมนไฟฟ้า 

ต่ ามาก สูง หน่วยกายภาพ 

O4 ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 
(โจรกรรม) 

1. มีการก ากับติดตามระบบกล้องวงจร
ปิด และมีการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
2. ส ารวจจุดเสี่ยงที่จะเพิ่มเติมกล้อง
วงจรปิด 
3. ติดป้าย ประกาศ เตือน ให้
ระมัดระวังทรัพย์สนิสูญหาย 
4. ก าหนดภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
นอนเวร โดยปรับให้มีการเดินตรวจ
ตราพื้นที่ 

ปานกลาง ต่ ามาก หน่วยกายภาพ 
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ประเภท 
ควำม
เสี่ยง 

ประเด็นควำม
เสี่ยง 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง/ 
กิจกรรมกำรควบคุม 

ระดับควำมเสี่ยงที่
เหลืออยู่ 

หน่วยงำน 
ที่มีควำมเสี่ยง 

ไตรมำสที่ 
1 

ไตรมำสที ่
4 

O5 ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 
(การจราจรบริเวณ
คณะฯ) 

1. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์อบรมให้
ความรู้ ปลูกฝังความเข้าใจเครื่องหมาย
จราจรให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
ถูกต้อง 
2. ปรับปรุงเครื่องหมาย สัญลักษณ์ 
และป้ายจราจรต่างๆ ให้เห็นเด่นชัด  
3. ตั้งงบประมาณประจ าปีในการดูแล 
บ ารุงรักษา ซ่อมแซม สภาพพื้นผิว
ถนน 

ต่ ามาก ต่ ามาก หน่วยกายภาพ 

O6 ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 
(ภัยธรรมชาติ) 

1. ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
2. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค 
3. ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่เพื่อลด
อุบัติเหตุ (รุกขกร) 
4. จัดท าแนวกันไฟ และเฝ้าระวัง 
5. จัดท ารั้วกั้นสัตว์ป่าบุกรุก (รั้วไม้ไผ่/
รั้วลวดไฟฟ้าบางจุด) 
6. ศึกษาแนวทางการจัดการเพื่อจัดท า
ประกันภัยอาคาร 

สูงมาก ต่ า หน่วยกายภาพ 
ศูนย์วิจัยสาธิต
และฝึกอบรม
การเกษตรแม่

เหียะ 
ศูนย์วิจัย และ
ฝึกอบรมที่สูง 

O7 การใช้ประโยชน์
พื้นที่ศูนย์วิจัย 
สาธิต และ
ฝึกอบรม
การเกษตรแม่
เหียะไม่เต็ม
ศักยภาพ 

1. วางแผนจัดท า master plan และ
จัดท าแผนที่การใช้ประโยชน์ท่ีดินพื้นที่
ของคณะฯ ในพื้นที่ไร่แม่เหียะฯ 
2. คณะฯ ได้มีแผนการใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ของศูนย์ฯ มากขึ้น โดยมี
คณะท างาน smart farm คณะท างาน 
Greenhouse Technology และ 
คณะท างานกัญชา ด าเนินโครงการ
ทางด้านการพัฒนา smart farm ของ
คณะฯ เพื่อให้มีการใช้พื้นที่ภายใน
ศูนย์ฯ มากขึ้น 

สูงมาก สูงมาก ศูนย์วิจัย สาธิต 
และฝึกอบรม
การเกษตรแม่

เหียะ 
/ภาควิชาที่ใช้
พื้นที่ในศูนย์ฯ 
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ประเภท 
ควำม
เสี่ยง 

ประเด็นควำม
เสี่ยง 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง/ 
กิจกรรมกำรควบคุม 

ระดับควำมเสี่ยงที่
เหลืออยู่ 

หน่วยงำน 
ที่มีควำมเสี่ยง 

ไตรมำสที่ 
1 

ไตรมำสที ่
4 

F1 ด้านการเงิน 
ศักยภาพในการหา
รายได้ไม่เป็นไป
ตามแผน 

1. จัดท าการวิเคราะห์และประมาณ
การรายรับและรายจ่ายอย่างเป็น
ปัจจุบันและต่อเนื่อง 
2. ควบคุมรายจ่ายให้สมดุลกับรายได้ 
3. ควบคุมการใช้งบประมาณอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิผล 
4. เพิ่มแผนการหารายได้ที่เช่ือมโยงกับ
การศึกษา บริการวิชาการ และการ
วิจัย 
5. ศึกษาแนวทางการจัดตั้ง holding 
company 

ต่ ามาก สูง การเงิน 

C1 จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

1. อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องให้บุคลากร  
กลุ่มเป้าหมาย อบรมผู้บริหาร หัวหน้า
ภาค/ศูนย์ฯ/หน่วยงาน/คณาจารย์ 
นักวิจัย 

ต่ ามาก ต่ า งานบริหารทั่วไป 
งานวิจัยฯ 

C2 การถูกร้องเรียน
เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานที่ไม่
เป็นไปตาม
กฎระเบียบที่
เกีย่วข้อง 

1. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร / ผู้ปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการอบรม / มี
ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน (ระเบียบการ
เบิกจ่าย พัสดุ) 
2. จัดท าคู่มือ / Flowchart แสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ต่ า ต่ ามาก งานบริหารทั่วไป 
งานการเงินฯ 
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ประเภท 
ควำม
เสี่ยง 

ประเด็นควำม
เสี่ยง 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง/ 
กิจกรรมกำรควบคุม 

ระดับควำมเสี่ยงที่
เหลืออยู่ 

หน่วยงำน 
ที่มีควำมเสี่ยง 

ไตรมำสที่ 
1 

ไตรมำสที ่
4 

R1  ข้อมูลทาง Social 
media ที่ส่งผล
กระทบ ต่อ
ภาพลักษณ์ และ
ช่ือเสียง ของ 
คณะฯ 

1. มอบหมายให้หน่วยงานหรือ บุคคล
ที่จะรับผิดชอบในการตอบ ข้อเท็จจริง
หรือให้ข้อมูลที่เป็นทางการต่อ
สาธารณชนอย่างทันท่วงที/ทันการณ์  
(หน่วยประชาสัมพันธ์เป็นผู้ตอบ หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ข้อมูล) 
2. มีการช้ีแจงข้อเท็จจริงจากผู้ที่ 
เกี่ยวข้องผ่านเครือข่ายออนไลน์ ของ
คณะฯ  

สูงมาก ต่ ามาก หน่วย
ประชาสัมพันธ์ 
(ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ที่
ได้รับมอบหมาย) 

 
แผนภำพที่ 19 สัดส่วนประเด็นควำมเสี่ยง ปีงบประมำณ 2564 (จ ำแนกตำมประเภทควำมเสี่ยง)  

 

 

  
สัดส่วนประเด็นความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 

ที่เหลืออยู่ ณ ไตรมาสที่ 1  
(จ าแนกตามระดับความเสี่ยง) 

สัดส่วนประเด็นความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 
ที่เหลืออยู่ ณ ไตรมาสที่ 2  

(จ าแนกตามระดับความเสี่ยง) 

15.38%

53.85%

7.69%

15.38%

7.69%Strategic Risk : S
Operational Risk : O
Financial Risk : F
Compliance Risk : C

15.38%

7.69%

7.69%

7.69%
61.54%

สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
ต่ ำ
ต่ ำมำก

15.38%

7.69%

15.38%

7.69%

53.85%

สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
ต่ ำ
ต่ ำมำก
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สัดส่วนประเด็นความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 
ที่เหลืออยู่ ณ ไตรมาสที่ 3  

(จ าแนกตามระดับความเสี่ยง) 

สัดส่วนประเด็นความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 
ที่เหลืออยู่ ณ ไตรมาสที่ 4 

(จ าแนกตามระดับความเสี่ยง) 
 

5. งำนวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อประกอบกำรก ำหนดนโยบำยของผู้บริหำร  

5.1 อัตรำที่พึงจัดสรร (อัตรำ Plus) ปีงบประมำณ 2565 ตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดค ำ
รับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน (OKRs) 

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์แผนอัตราก าลังพนักงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2565 – 2568 โดยพิจารณาการจัดสรรอัตราก าลังสายวิชาการ 
(อาจารย์) จาก 1) ภาระงานสอนตาม FTES (Full Time Equivalent Student) 2) ผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (OKRs) และจะจัดสรรไม่เกินร้อยละ 25 ของอัตราที่
มหาวิทยาลัยพึงจัดสรร นั้น 

ในการนี้ เพ่ือเป็นการวางแผนการจัดสรรอัตราก าลังของคณะเกษตรศาสตร์ งานยุทธศาสตร์และ
แผนจึงได้วิเคราะห์อัตราที่พึงจัดสรร (อัตรา Plus) ใน 3 รูปแบบ คือ 1) อัตราที่พึงจัดสรร (อัตรา Plus) 
ค านวณจากค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 2565 ทีค่ณะฯ ได้จัดท าค ารับรองไว้กับมหาวิทยาลัย 2) อัตราที่พึง
จัดสรร (อัตรา Plus) ค านวณจากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน 
(OKRs) ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564 3) อัตราที่พึงจัดสรร (อัตรา Plus) ค านวณจากผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (OKRs) ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564  
ดังตาราง 
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7.69%
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ปำนกลำง
ต่ ำ
ต่ ำมำก

7.69%

15.38%

7.69%
61.54%

สูงมำก
สูง
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ตำรำงท่ี 20  อัตรำที่พึงจัดสรร (อัตรำ Plus) ค ำนวณจำกค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ 2565  
อัตรำก ำลังพึงจัดสรร (อัตรำ Plus) 2565 2566 2567 2568 รวม 

ภำควิชำกีฏวิทยำและโรคพืช 1 1 1 2 5 
- สาขาวิชากีฏวิทยา 0 0 1 1 2 
- สาขาวิชาโรคพืช 1 1 0 1 3 
ภำควิชำพืชศำสตร์และปฐพีศำสตร์ 2 2 3 2 9 
- สาขาวิชาพืชไร่ 1 1 1 0 3 
- สาขาวิชาพืชสวน 1 0 1 1 3 
- สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนรุักษศาสตร ์ 0 1 1 1 3 
- สาขาวิชาภูมิสถาปตัย ์ 0 0 0 0 0 
ภำควิชำพัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตร 2 1 1 1 5 
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและธุรกิจเกษตร 1 0 1 0 2 
- สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 1 1 0 1 3 
ภำควิชำสัตวศำสตร์และสัตว์น้ ำ 3 2 2 1 8 
- สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ 2 1 2 1 6 
- สาขาวิชาสัตว์น้ า 1 1 0 0 2 
ภำควิชำเกษตรที่สูงและทรัพยำกรธรรมชำติ 0 0 0 0 0 

รวมท้ังคณะ 8 6 7 6 27 
ข้อมูล ณ วันที ่12 พ.ค. 2564 

หมำยเหตุ : จ านวนอัตราก าลังที่ได้รับจัดสรรจริงอาจจะไม่ตรงตามตัวเลขที่ค านวณ อย่างไรก็ตามนอกจากกรอบตัวเลขที่ค านวณแล้ว 
มหาวิทยาลัยจะวิเคราะห์ตัวแปรอื่นๆ ประกอบด้วย 
 
ตำรำงที่ 21  อัตรำที่พึงจัดสรร (อัตรำ Plus) ค ำนวณจำกผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดค ำรับรองกำร

ปฏิบัติงำนของส่วนงำน (OKRs) ณ ไตรมำส 2 ปีงบประมำณ 2564 

ภำควิชำ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำม OKRs ปี 2564 ณ ไตรมำส 2 อัตรำท่ีพึง
จัดสรร 

ปีงบประมำณ 
2565  
(คน) 

ตัวชี้วัดที่  
1* 

ตัวชี้วัดที่ 
2** 

ตัวชี้วัดที่ 
3*** 

ตัวชี้วัดที่ 
4**** 

ภำควิชำกีฏวิทยำและโรคพืช  0 2 0 0 0 
- สาขาวิชากีฏวิทยา 0 2 0 0 0 
- สาขาวิชาโรคพืช  0 0 0 0 0 
ภำควิชำพืชศำสตร์และปฐพี
ศำสตร์  

0 7 0 0 0 

- สาขาวิชาพืชไร่  0 2 0 0 0 
- สาขาวิชาพืชสวน  0 5 0 0 0 
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ภำควิชำ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำม OKRs ปี 2564 ณ ไตรมำส 2 อัตรำท่ีพึง
จัดสรร 

ปีงบประมำณ 
2565  
(คน) 

ตัวชี้วัดที่  
1* 

ตัวชี้วัดที่ 
2** 

ตัวชี้วัดที่ 
3*** 

ตัวชี้วัดที่ 
4**** 

- สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุ
รักษศาสตร์  

0 0 0 0 0 

- สาขาวิชาภูมิสถาปตัย ์ 0 0 0 0 0 
ภำควิชำพัฒนำเศรษฐกิจ
กำรเกษตร  

0 0 0 0 0 

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร
และธุรกิจเกษตร 

0 0 0 0 0 

- สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่
การเกษตร  

0 0 0 0 0 

ภำควิชำสัตวศำสตร์และสัตว์น้ ำ  16 20 0 0 5 
- สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ 0 3 0 0 1 
- สาขาวิชาสัตว์น้ า 16 17 0 0 4 
ภำควิชำเกษตรที่สูงและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ  

0 0 0 0 0 

รวม 16 29 0 0 5 
หมำยเหตุ :  
(1) อัตราอาจารย์ที่ควรมีตาม FTES สงป. ปีการศึกษา 2563 อ้างอิงจากระบบ CMU MIS ระบบสนับสนุนด้านนโยบาย แผน และงบประมาณ 
(e-Planning) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ซ่ึงระบบยังค านวณค่า FTES ไม่สิ้นสุด 
(2) จ านวนอัตราก าลังที่ได้รับจัดสรรจริง มหาวิทยาลัยวิเคราะห์ตัวแปรอื่นๆ นอกเหนือจากอัตราก าลังตามค่า FTES และผลงานตาม OKRs 
ประกอบด้วย 
(3) รายได้สนับสนุนงานวิจัยจากภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชน หรือผู้ใช้งานจริง (ล้านบาท) ไม่ได้น ามาค านวณในที่นี้ 
*ตัวชี้วัดที่ 1 คือ จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus (ผลงาน) ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน และด้านอาหารและสุขภาพและการดูแล
ผู้สูงอายุ 
**ตัวชี้วัดที่ 2 คือ จ านวนผลงาน Scopus Q1 ในฐานข้อมูล Scopus (ผลงาน)  
***ตัวชี้วัดที่ 3 คือ จ านวนสิทธิบัตรที่ยื่นจดในประเทศ (สิทธิบัตร) หรือ RL 4-7 (นับรวมทะเบียนพันธุ์พืช) 
****ตัวชี้วัดที่ 4 คือ จ านวนการให้บริการ IP ต่อปี (สิทธิบัตร) หรือจ านวน Spin off/Start up ต่อปี (ธุรกิจ)หรือผลงานที่เทียบเท่า RL 8-9 
(ผลงาน) 
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ตำรำงที่ 21  อัตรำที่พึงจัดสรร (อัตรำ Plus) ค ำนวณจำกผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดค ำรับรองกำร
ปฏิบัติงำนของส่วนงำน (OKRs) ณ ไตรมำส 3 ปีงบประมำณ 2564 

ภำควิชำ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำม OKRs ปี 2564 ณ ไตรมำส 3 อัตรำท่ีพึงจัดสรร 
ปีงบประมำณ 

2565  
(คน) 

ตัวชี้วัดที ่
1* 

ตัวชี้วัดที ่
2** 

ตัวชี้วัดที ่
3*** 

ตัวชี้วัดที่ 
4**** 

ภำควิชำกีฏวิทยำและโรคพืช 15 8 0 0 1.9 
- สาขาวิชากีฏวิทยา 6 3 0 0 0.5 
- สาขาวิชาโรคพืช 9 5 0 0 1.5 
ภำควิชำพืชศำสตร์และปฐพี
ศำสตร์ 

29 20 1 0 3.4 

- สาขาวิชาพืชไร่ 10 7 0 0 1.0 
- สาขาวิชาพืชสวน 16 13 1 0 3.3 
- สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนรุักษ
ศาสตร ์

3 0 0 0 1.0 

- สาขาวิชาภูมิสถาปตัย ์ 0 0 0 0 -1.9 
ภำควิชำพัฒนำเศรษฐกิจ
กำรเกษตร 

3 2 0 0 -0.7 

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและ
ธุรกิจเกษตร 

3 2 0 0 -0.3 

- สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่
การเกษตร 

0 0 0 0 -0.5 

ภำควิชำสัตวศำสตร์และสัตว์น้ ำ 31 30 0 2 9.0 
- สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ 3 6 0 2 3.0 
- สาขาวิชาสัตว์น้ า 28 24 0 0 6.0 
ภำควิชำเกษตรที่สูงและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

1 0 0 0 -1.2 

รวม 79 60 1 2 12.4 
หมำยเหตุ :  
(1) อัตราอาจารย์ที่ควรมีตาม FTES สงป. ปีการศึกษา 2563 อ้างอิงจากระบบ CMU MIS ระบบสนับสนุนด้านนโยบาย แผน และงบประมาณ 
(e-Planning) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
(2) จ านวนอัตราก าลังที่ได้รับจัดสรรจริง มหาวิทยาลัยวิเคราะห์ตัวแปรอื่นๆ นอกเหนือจากอัตราก าลังตามค่า FTES และผลงานตาม OKRs 
ประกอบด้วย 
(3) รายได้สนับสนุนงานวิจัยจากภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชน หรือผู้ใช้งานจริง (ล้านบาท) ไม่ได้น ามาค านวณในที่นี้ 
*ตัวชี้วัดที่ 1 คือ จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus (ผลงาน) ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน และด้านอาหารและสุขภาพและการดูแล
ผู้สูงอายุ 
**ตัวชี้วัดที่ 2 คือ จ านวนผลงาน Scopus Q1 ในฐานข้อมูล Scopus (ผลงาน)  
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***ตัวชี้วัดที่ 3 คือ จ านวนสิทธิบัตรที่ยื่นจดในประเทศ (สิทธิบัตร) หรือ RL 4-7 (นับรวมทะเบียนพันธุ์พืช) 
****ตัวชี้วัดที่ 4 คือ จ านวนการให้บริการ IP ต่อปี (สิทธิบัตร) หรือจ านวน Spin off/Start up ต่อปี (ธุรกิจ)หรือผลงานที่เทียบเท่า RL 8-9 
(ผลงาน) 

5.2 อัตรำก ำลังสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนคณะเกษตรศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 – 2574 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานยุทธศาสตร์และแผน ได้รวบรวมข้อมูลอัตราก าลังสายวิชาการ
และสายสนับสนุนของคณะฯ พิจารณาตามโครงสร้างองค์กร แบ่งออกเป็น ส านักงานคณะเกษตรศาสตร์ 
ภาควิชา และศูนย์ สายวิชาการและสายสนับสนุน ทั้งนี้ ในสายสนับสนุนมีการจัดกลุ่มงานตามชื่อต าแหน่ง
และลักษณะงานแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มงานวิชาการสายสนับสนุน 2) กลุ่มงานส านักงาน และ  
3) กลุ่มงานสนามและบริการ 

 
แผนภำพที่ 20 อัตรำก ำลังสำยวิชำกำร คณะเกษตรศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 – 2574 

 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิ.ย. 2564 

 
ในปีงบประมาณ 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มีอัตราก าลังวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 85 ราย มีผู้

เกษียณอายุราชการ จ านวน 2 ราย ในปีงบประมาณ 2574 หากไม่ไดร้ับการจัดสรรอัตราก าลังเพ่ิมเติมและไม่
มีการต่ออายุราชการ คณะฯ คงเหลืออัตราก าลังสายวิชาการ จ านวน 58 ราย  
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แผนภำพที่ 21 อัตรำก ำลังสำยสนับสนุน คณะเกษตรศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 – 2574 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 

ในปีงบประมาณ 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มีอัตราก าลังสายสนับสนุนรวมอัตราว่าง (ไม่นับรวมจ้าง
เหมาและลูกจ้างชั่วคราว) จ านวนทั้งสิ้น 210 ราย มีผู้เกษียณอายุราชการ จ านวน 11 ราย หากไม่ได้รับการ
จัดสรรอัตราก าลังเพ่ิมเติม ในปีงบประมาณ 2574 คงเหลืออัตราก าลังสายสนับสนุน จ านวน 139 ราย  

 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

หากพิจารณาโครงสร้างองค์กร แบ่งเป็น ส านักงานคณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชา และศูนย์  
ในปีงบประมาณ 2564 มีอัตราก าลังสายสนับสนุนของส านักงานคณะฯ จ านวน 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 
31.90 ภาควิชา จ านวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.48 และศูนย์ จ านวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.62 โดย
แบ่งกลุ่มงานตามชื่อต าแหน่ง จัดเป็นกลุ่มงานวิชาการสายสนับสนุน 48 ราย กลุ่มงานส านักงาน 95 ราย และ
กลุ่มงานสนามและบริการ 67 ราย  
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แผนภำพที ่22 อัตรำก ำลังแบ่งกลุ่มตำมลักษณะงำน ปีงบประมำณ 2564 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
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นักกำรเงินและบัญชี

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
นักวิชำกำรเงินและบัญชี

นักวิชำกำรศึกษำ
บุคลำกร

ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร
พนักงำนกำรเงินและบัญชี

พนักงำนธุรกำร
พนักงำนบริกำรฝีมือ (ด้ำนส ำนักงำน)

พนักงำนปฏิบัติงำน
พนักงำนพัสดุ

คนสวน
ช่ำงไฟฟ้ำ

ผู้ช่วยช่ำงท่ัวไป
พนักงำนเกษตรพ้ืนฐำน

พนักงำนขับรถงำนเกษตรและก่อสร้ำง
พนักงำนขับรถยนต์

พนักงำนช่ำง
พนักงำนทั่วไป

พนักงำนบริกำรท่ัวไป
พนักงำนบริกำรฝีมือ (ด้ำนเทคนิคและเคร่ืองยนต์)

พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย
พนักงำนเลี้ยงสัตว์

พนักงำนสถำนท่ี
พนักงำนห้องปฏิบัติกำร

จ ำนวน (รำย)

กลุ่มงำนวิชำกำร รวม 48 รำย

กลุ่มงำนส ำนักงำน รวม 95 รำย

กลุ่มงำนสนำม/บริกำร รวม 67 รำย 
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แผนภำพที่ 23 อัตรำก ำลังแบ่งกลุ่มตำมลักษณะงำน ปีงบประมำณ 2574 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  
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พนักงำนปฏิบัติงำน

พนักงำนพัสดุ

ช่ำงไฟฟ้ำ

พนักงำนขับรถยนต์

พนักงำนช่ำง

พนักงำนบริกำรทั่วไป

พนักงำนบริกำรฝีมือ (ด้ำนเทคนิคและเครื่องยนต์)

พนักงำนห้องปฏิบัติกำร

จ ำนวน (รำย)

กลุ่มงำนวิชำกำร รวม 37 รำย

กลุ่มงำนส ำนักงำน รวม 70 รำย

กลุ่มงำนสนำม/บริกำร รวม 32 รำย 
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6. งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับองค์กร  

คณะเกษตรศาสตร์ ได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: Education Criteria for 
Performance Excellence (EdPEx) 200 รุ่นที่ 8 ของส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยการตรวจเยี่ยมคณะฯ ในรูปแบบ Online ผ่าน
โปรแกรม Zoom Meeting ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 จากคณะผู้ประเมิน ดังรายนามต่อไปนี้ 

(1) ศาสตราจารย์จามรี ธีรตกุลพิศาล ประธานกรรมการ 
(2) อาจารย์สุนันทา คเชศนันทน์ กรรมการ 
(3) รองศาสตราจารย์สุรัตน์ เจียรณ์มงคล กรรมการ 
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตชัย เอ้ืออนันตสันต์ กรรมการ 
(5) ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ผู้แทนคณะอนุกรรมการ 
(6) นางสาวศุภลักษณ์ โอสถานนท์ เลานุการ 
(7) นางสาวมนัสวี เชียะไชย ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ซึ่ งคณะฯ จะได้น าความเห็น และข้อเสนอแนะโอกาสในการพัฒนา (Opportunities for 
Improvement: OFI) จากคณะผู้ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
และยั่งยืนต่อไป  
 งานยุทธศาสตร์และแผน ได้จัดกิจกรรมเพ่ือให้คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx รวมทั้งประกอบการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) 200 ดังนี้ 
  

  

โครงการ EdPEX Overview: บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx ในวันที่ 13 มกราคม 2564 การบรรยายโดย 
รองศาสตราจารย์ นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล หัวหน้าภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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การน าเสนอระบบงาน 32 ระบบตามแนวทาง EdPEx ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบ  
ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2564 

  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทาง EdPEx ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 
และในวันที่ 12 มีนาคม 2564 การบรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย 
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

  

โครงการอบรม "การออกแบบและพัฒนาระบบงานส าคัญ เพื่อการพัฒนาคุณภาพองค์กร” ระบบงาน 32 ระบบตามแนวทาง 
EdPEx ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 การบรรยายโดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย 

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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หนว่ยสารสนเทศ 

1. งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ 

1.1 พัฒนำระบบ AGRI MIS 

การพัฒนาระบบ AGRI-MIS เป็นการพัฒนาระบบเพ่ือให้ข้อมูลต่าง ๆ มีคุณภาพใช้ประโยชน์ใน
การรองรับการตัดสินใจการบริหารของผู้บริหารทุกระดับได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนคณะ
เกษตรศาสตร์บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจที่วางไว้ ทั้งยังสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่การเป็น Digital 
University โดยปรับปรุงฐานระบบ AGRI-MIS ให้มีความทันสมัย มีความปลอดภัยในการใช้งาน และลด
ความซ้ าซ้อนของข้อมูล เพ่ือให้ระบบมีข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งมีการปรับปรุงฐานข้อมูลด้านบุคลากร ด้านการ
วิจัย ด้านการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรต่างๆ ได้แก่ ระบบ
ลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์ ระบบแจ้งซ่อม ระบบค าสั่งออนไลน์ ระบบประกาศออนไลน์ ระบบจอง
ยานพาหนะ ระบบจองห้องประชุม ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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1.2 พัฒนำระบบลงเวลำปฏิบัติรำชกำรออนไลน์  

 

1.3 พัฒนำระบบแจ้งซ่อม 
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1.4 พัฒนำระบบค ำสั่งออนไลน์ 

 

1.5 พัฒนำระบบประกำศออนไลน์ 
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1.6 พัฒนำระบบจองยำนพำหนะ 

 
 

1.7 พัฒนำระบบจองห้องประชุม ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 

 

1.8 พัฒนำระบบให้บริกำรเครื่องจักรกลเกษตร 

คณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการด้าน
ต่างๆ ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาการด าเนินงานของคณะฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลสูงสุด และเพ่ือให้ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนการควบคุม มุ่งเน้น
ผลงานการปฏิบัติการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ขององค์กรและได้มีการด าเนินงานโครงการบูรณาการ
โครงสร้างการบริหารจัดการพื้นที่วิจัยและศูนย์ภายใต้คณะเกษตรศาสตร์ 

คณะเกษตรศาสตร์ จึงได้พัฒนาระบบให้บริการเครื่องจักรกลเกษตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการจองใช้งานเครื่องจักรกลเกษตร และเพ่ือเป็นการพัฒนาระบบให้บริการ
เครื่องจักรกลเกษตร  ให้เป็นระบบงานที่สามารถบันทึกข้อมูล  และประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ค้นหาข้อมูลและแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว  ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างแม่นย า รวมถึงเพ่ือแบ่งเบางานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานต่อไป 

 

1.9 ปรับปรุงแก้ไขระบบบันทึกโครงกำรแผนปฏิบัติกำร e-Action Plan 

คณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการด้านต่างๆ 
ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาการด าเนินงานของคณะฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
และเพ่ือให้ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนการควบคุม มุ่งเน้นผลงานการปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ขององค์กร 

คณะเกษตรศาสตร์ จึงได้พัฒนาระบบบันทึกโครงการแผนปฏิบัติการ (e-Action Plan) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตาม
การด าเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ง่ายและสะดวกต่อทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 



58  
  

 

 
 

2. งำนพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

2.1 เพิ่มจุดติดตั้ง wifi คณะเกษตรศำสตร์ 

 คณะเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการเพ่ิมจุดติดตั้ง wifi Jumbo plus ทั้งหมด 4 จุด โดยติดตั้งภายใน
คณะเกษตรศาสตร์ 3 จุด และติดตั้งภายในศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 1 จุด ดังนี้  

อำคำร จ ำนวนจุดติดตั้ง 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 3 
หน่วยบริการวิชาการ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 1 

และไดด้ าเนินการเพ่ิมจุดติดตั้ง wifi ของคณะ ทั้งหมด 3 จุด ดังนี้  
อำคำร จ ำนวนจุดติดตั้ง 

อาคารเรียนเดิม ส านักงานคณบดี 2 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาโรคพืช 1 

2.2 ปรับปรุงงำนพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ระบบส ำรองข้อมูลและระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  

คณะเกษตรศาสตร์ โดยได้ท าการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จ านวน 1 ตัว 

- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จ านวน 1 ตัว 

- เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จ านวน 1 ตัว 
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3. งำนพัฒนำทักษะบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3.1 กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรใช้งำนแอพพลิเคชั่น Microsoft Team” 

 ปัจจุบันการน า Application สมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นเรื่องที่จ าเป็นอย่างมาก 
เนื่องจาก Application สมัยใหม่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็ว ช่วย
ประหยัดทรัพยากร ท าให้การปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแอพพลิเคชั่น Microsoft 
Team เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารและการท างานร่วมกัน ซึ่งมีความสามารถทั้งการแชทในองค์กร การ
ประชุมออนไลน์ การจัดเก็บไฟล์ การท างานร่วมกับแอพพลิเคชั่น Office 365 และมีส่วนขยายที่สามารถ
ท างานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft ได้ ซึ่งจะช่วยท าให้การสื่อสารและการท างานร่วมกันมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

คณะเกษตรศาสตร์ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก จึงเห็นควรจัดให้มีการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานแอพพลิเคชั่น Microsoft Team” ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 
เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านทางการอบรมออนไลน์โดยใช้ Application Zoom ในการอบรม โดย
โครงการนี้จัดขึ้นเพ่ือที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็ว ช่วยประหยัดทรัพยากร ท าให้การ
ปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแอพพลิเคชั่น Microsoft Team เป็นแพลตฟอร์มการ
สื่อสารและการท างานร่วมกัน ซึ่งมีความสามารถทั้งการแชทในองค์กร การประชุมออนไลน์ การจัดเก็บ
ไฟล์ การท างานร่วมกับแอพพลิเคชั่น Office 365 และมีส่วนขยายที่สามารถท างานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่
ไม่ใช่ของ Microsoft ได้ ซึ่งจะช่วยท าให้การสื่อสารและการท างานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมี 
นายศุภกิจ โพธารินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร ทั้งนี้ มีบุคลากรสาย
ปฏิบัติงานเข้าร่วมประมาณ 90 คน 
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ภาคผนวก 
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แผนปฏิบัติกำรเชิงพันธกิจ และเชิงรุก คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1:  กำรจัดกำรกำรศึกษำให้มีคุณภำพระดับสำกล 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: 1.1 ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี มีคุณธรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 1.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร มีทักษะวิชาชีพเกษตรสมัยใหม่ และสามารถเป็นผู้ประกอบการ 
 1.3 เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก หน่วยวัด เป้ำหมำย 
2564 

โครงกำร/กิจกรรม (Action Plan) ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1. เสริมสร้างความรู้และ
ทักษะด้านการเกษตร
สมัยใหม่ (Smart 
Agriculture) และการ
เป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) 
ของบัณฑิต 

1.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะของบัณฑติ
ด้านวชิาชีพ Smart Agriculture 

ระดับ 4.20 การปรับปรุงหลักสูตร/กระบวนวิชา ให้
เป็น Smart Agriculture & 
Entrepreneurship 

งานบริการ
การศึกษาฯ, 

ภาควิชา 
1.2 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อหลักสูตรฯ ระดับ 4.01 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะนักศึกษา

ด้าน Smart Agriculture 
งานบริการ
การศึกษาฯ, 

ภาควิชา 
1.3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 80 โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผูป้ระกอบ
ธุรกิจเกษตร (ร้านนมเกษตรและ Mor 
milk/ธุรกิจจ าลอง)   

งานบริการ
การศึกษาฯ, 

ภาควิชา 
1.4 ร้อยละการเป็นผู้ประกอบการของบัณฑิตระดบั
ปริญญาตร ี

ร้อยละ 5 โครงการสหกิจศึกษาร่วมกับภาคเอกชน งานบริการ
การศึกษาฯ, 
ภาควิชา  

2. เสริมสร้างความรู้และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
(Critical Thinking, 

2.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะของบัณฑติ
ด้านทักษะการเป็นพลเมืองโลก 

ระดับ 4.60 โครงการพัฒนาทักษะการสอนของ
อาจารย์ ใน21st Century Skill 

งานบริการ
การศึกษาฯ, 
ภาควิชา  



63  
  

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก หน่วยวัด เป้ำหมำย 
2564 

โครงกำร/กิจกรรม (Action Plan) ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

Creative Thinking, 
Learner Person และ 
English Literacy) 

โครงการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองโลก 
และ 21st Century Skill ของนักศึกษา 

 งานบริการ
การศึกษาฯ, 
ภาควิชา  

2.2 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่มีผลสอบวัดทักษะ
ภาษาอังกฤษในระดบั B1 ข้ึนไป 

ร้อยละ 20 โครงการพัฒนากระบวนวิชาเอกที่
สอดแทรกเป็นภาษาอังกฤษในระดับ
ปริญญาตร ี

งานบริการ
การศึกษาฯ, 
ภาควิชา  

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2:  งำนวิจัยและสร้ำงนวัตกรรม  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: 2.1 ผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ใช้พัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาชุมชนและใช้ทางอุตสาหกรรมหรือธุรกิจการเกษตร 
 2.2 เพ่ือผลิตผลงานวิชาการคุณภาพระดับสากล 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก หน่วยวัด เป้ำหมำย 
2564 

โครงกำร/กิจกรรม (Action Plan) ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1. ผลิตผลงานวชิาการ
คุณภาพระดับสากล 

1.1 จ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติของนักศึกษาระดบับัณฑติศึกษา 

จ านวน 32 โครงการสนบัสนนุทนุวิจัยเพื่อสร้างผลงาน
ในระดับนานาชาติ  

งานวิจยัฯ, 
ภาควิชา, ศูนย ์

1.2 จ านวนผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์ในฐานข้อมูล 
Scopus 

จ านวน 40 โครงการพัฒนากลุ่มนักวิจยัตามความ
เชี่ยวชาญ (Researcher Clusters) เพื่อ
ท างานร่วมกัน 

งานวิจยัฯ, 
ภาควิชา, ศูนย ์

1.3 Academic reputation ร้อยละ 70 โครงการจัดตั้ง Research driver unit 
เพื่อสนับสนุน อ านวยความสะดวกแก่
นักวิจัย 

งานวิจยัฯ, 
ภาควิชา, ศูนย ์1.4 Citation per paper ร้อยละ 70 

1.5 H-index citation ร้อยละ 70 
2.1 จ านวนนวัตกรรม ผลงาน 1 โครงการสนบัสนนุทนุวิจัยส าหรับสร้าง

นวัตกรรม 
งานบริหารวิจัยฯ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก หน่วยวัด เป้ำหมำย 
2564 

โครงกำร/กิจกรรม (Action Plan) ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

2. ผลิตผลงานวจิัย/
นวัตกรรมทางการ
เกษตร 

2.2 ร้อยละต้นแบบเทคโนโลยนีวัตกรรมการเกษตร
สมัยใหม่ใน TRL (Technology Readiness Level)  
ในระดับ 7 

ร้อยละ 15 โครงการจัดตั้ง Center of excellence 
ของกลุ่มนักวิจัย 

งานบริหารวิจัยฯ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  :  กำรบริกำรวิชำกำรและรับใช้สังคม 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์:  3.1 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพ่ือสร้างรายได้ และเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
 3.2 สร้างรายได้จากโครงการบริการวิชาการโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก หน่วยวัด เป้ำหมำย 
2564 

โครงกำร/กิจกรรม (Action Plan) ผู้รับผิดชอบ 
โครงกำร 

1. พัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนด้วย Smart 
Agriculture 
  

  

1.1 จ านวนผลงานบริการวชิาการสหวิทยาการทีส่ร้าง
ผลกระทบสูงในวงกว้างต่อชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ 
ประเทศ 

ผลงาน 2 โครงการบริการวิชาการพัฒนาชุมชนบน
พื้นที่สูง 

ศูนย์บริการฯ, 
ศูนย์, ภาควิชา 

1.2 ร้อยละของครัวเรือนในชุมชนที่น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์/ลดต้นทุน/มีรายได้เพิ่ม  

ร้อยละ 100 โครงการบริการวิชาการเพิ่มขีด
ความสามารถเกษตรกร 

ศูนย์บริการฯ, 
ศูนย์, ภาควิชา 

1.3 รายได้ของเกษตรกรเครือข่ายปลอดพษิแม่ปิง  ล้านบาท  10 โครงการ 1 สาขาวชิา 1 หลักสตูร ศูนย์บริการฯ, 
ศูนย์, ภาควิชา  
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ยุทธศำสตร์ที่ 4  : กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: 4.1 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 
 4.2 เสริมสร้างให้บุคลากรมีความสุขในการท างานและภักดีต่อองค์กร 
 4.3 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างนวัตกรรม 
 4.4 บริหารจัดการงบประมาณอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก หน่วยวัด เป้ำหมำย 
2564 

โครงกำร/กิจกรรม (Action Plan) ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1. การบริหารจัดการ
อย่างมีประสทิธิภาพ 

1.1 ร้อยละบุคลากรสายวชิาการที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะ Smart Agriculture (IoT, Drone, 
Greenhouse technology) 

ร้อยละ 50 แผนพัฒนาทักษะบุคลากร งานบริหารฯ, งาน
แผนฯ, งานคลังฯ 

1.2 ร้อยละบุคลากรสายสนบัสนุนทีไ่ด้รับการพฒันา
ทักษะการปฏิบตัิงานแบบ smart officer 

ร้อยละ 90 แผนพัฒนา KM งานบริหารฯ, งาน
แผนฯ, งานคลังฯ 

1.3 ร้อยละตัวชี้วัดค ารับรองฯ (PA) ที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 95 การติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงาน ผ่านระบบ KPI Online 

งานบริหารฯ, งาน
แผนฯ, งานคลังฯ 

1.4 จ านวนเงินรายได้เหลือจ่ายสุทธิ ร้อยละ 77 การจัดการงบประมาณใหส้อดคลอ้งกับ
แผนยุทธศาสตร์ และการบริหาร
งบประมาณผ่าน  
e-Budget Management 

งานบริหารฯ, งาน
แผนฯ, งานคลังฯ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5  : กำรจัดกำรด้ำนกำยภำพ ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: 5.1 สร้างคณะเกษตรศาสตร์ให้มีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดี       
 5.2 เสริมสร้างบรรยากาศการท างานและความปลอดภัยของบุคลากร และนักศึกษา  
 5.3 บริหารการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามเงื่อนไข       

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก หน่วยวัด เป้ำหมำย 
2564 

โครงกำร/กิจกรรม (Action Plan) ผู้รับผิดชอบ 
โครงกำร 

1. พัฒนา smart farm 
ในพื้นที่สถานีวิจยั 

1.1 ร้อยละงบประมาณในการพัฒนา smart farm ร้อยละ 20 โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ของคณะฯ หน่วยกายภาพ 

 1.2 จ านวนโครงการ smart farm โครงการ 5 โครงการดูแลต้นไม้ใหญ่ของคณะฯ หน่วยกายภาพ/ภาควิชา/ศูนย์ 

 
1.3 จ านวนผู้เข้ารับบริการหลักสูตรฝึกอบรมที่
เก่ียวข้องกับด้าน Smart Agriculture 

คน 600 โครงการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก หน่วยกายภาพ 

 




