
กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ งบประมาณ งบประมาณ แหล่งทุนอ่ืน รวม

(ส่วนงาน) (แผ่นดิน) (รายได้ส่วนงาน) (ระบุ) งบประมาณ

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์               -          24,341,100              -          24,341,100 

กลยุทธ์ท่ี 1.1 พัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการท่ีมุ่งเน้น Smart 
Agriculture

1. อุดหนุนโครงการฝึกงาน/สหกิจศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ -            710,000           -            710,000           1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

ตัวช้ีวัด 1.1.1 จ ำนวนหลักสูตรเชิงบูรณำกำร/หลักสูตร
นำนำชำติ

หลักสูตร 2 - โครงกำรนิเทศนักศึกษำ กระบวนวิชำฝึกงำน 3 (365390  
คณำจำรย์)

10,000              10,000             ภำควิชำเกษตรท่ีสูงและทรัพยำกรธรรมชำติ

ตัวช้ีวัด 1.1.2 จ ำนวนกระบวนวิชำปรับปรุง/กระบวนวิชำ
ใหม่  Smart Agriculture

จ ำนวน
กระบวนวิชำ

2 - กิจกรรมสนับสนุนกำรไปนิเทศฝึกงำน/สหกิจ ของนักศึกษำภำควิชำ
กีฏวิทยำและโรคพืช

15,000              15,000             ภำควิชำกีฏวิทยำและโรคพืช

ตัวช้ีวัด 1.1.3 หลักสูตร Life Long Learning หลักสูตร 5 - โครงกำรสหกิจศึกษำและฝึกงำนภำยในประเทศ 65,000              65,000             ภำควิชำพัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตร (ส่วนกลำง)

ตัวช้ีวัด 1.1.4 จ ำนวนนักศึกษำท่ีเรียนในหลักสูตรนำนำชำติ คน 5 - โครงกำรสร้ำงเสริมทักษะวิชำชีพ (ฝึกงำน3) 80,000              80,000             ภำควิชำสัตวศำสตร์และสัตว์น้ ำ

ตัวช้ีวัด 1.1.5 จ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติท่ีลงทะเบียนศึกษำ
ในหลักสูตรของคณะ

คน 30 - โครงกำรนิเทศนักศึกษำ 20,000              20,000             ภำควิชำสัตวศำสตร์และสัตว์น้ ำ

ตัวช้ีวัด 1.1.6 โครงกำร Double Degree ร่วมกับ
มหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ (นับใหม่ทุกปี)

โครงกำร 1 - โครงกำรฝึกงำนนักศึกษำช้ันปีท่ี 1 และ 2 520,000            520,000           งำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

ตัวช้ีวัด 1.1.7 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญำตรีท่ีมีงำน
ท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ ภำยใน 1 ปีหลังส ำเร็จ
กำรศึกษำ

ร้อยละ 80 2. อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาและการเป็นพลเมืองโลก -            1,337,500         -            1,337,500         1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

กลยุทธ์ท่ี 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีองค์ความรู้และทักษะทางด้าน
 Smart Agriculture และทักษะความเป็นพลเมืองโลก

- โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรระบบสำรสนเทศทำงด้ำนกำรศึกษำ
ส ำหรับนักศึกษำ

10,000              10,000             งำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

ตัวช้ีวัด 1.2.1 ร้อยละนักศึกษำระดับปริญญำตรีท่ีได้
ฝึกงำนและสหกิจศึกษำกับภำคเอกชน

ร้อยละ 50 - โครงกำรศึกษำดูงำนทรัพยำกรป่ำไม้เบ้ืองต้น (365321) ดร.ปณิดำ 3,000               3,000               ภำควิชำเกษตรท่ีสูงและทรัพยำกรธรรมชำติ

ตัวช้ีวัด 1.2.2 จ ำนวนนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำท่ี

ร่วมงำนวิจัยกับหน่วยงำนภำยนอก

คน 5 - โครงกำรศึกษำดูงำนกระบวนวิชำกำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจกใน

ภำคป่ำไม้และกำรเกษตร (365429) ดร.มนตรี
3,000               3,000               ภำควิชำเกษตรท่ีสูงและทรัพยำกรธรรมชำติ

ตัวช้ีวัด 1.2.3 ร้อยละของนักศึกษำระดับปริญญำตรีท่ีมีผล
กำรสอบวัดควำมรู้และทักษะภำษำอังกฤษก่อนส ำเร็จ
กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำน Common European 
Framework of Reference for Language อยู่ในระดับ 
B1 ข้ึนไป

ร้อยละ 10 - โครงกำรศึกษำดูงำน กระบวนวิชำพืชเคร่ืองด่ืม 359461 (ดร.นริศ) 3,000               3,000               ภำควิชำเกษตรท่ีสูงและทรัพยำกรธรรมชำติ

ตัวช้ีวัด 1.2.4 ร้อยละผลงำนของนักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำท่ีอยู่ในฐำนข้อมูล Scopus ต่อจ ำนวนผลงำน
ท่ีเผยแพร่ท้ังหมด ในระดับนำนำชำติ

ร้อยละ 80 - โครงกำรศึกษำดูงำน กระบวนวิชำระบบเกษตรบนพ้ืนท่ีสูง  
(365211)  ดร.นริศ

3,000               3,000               ภำควิชำเกษตรท่ีสูงและทรัพยำกรธรรมชำติ

ตัวช้ีวัด 1.2.5 จ ำนวนรำงวัลนักศึกษำในกำรน ำเสนอ

ผลงำนวิจัยในระดับชำติ/นำนำชำติ

รำงวัล 10 - โครงกำรฝึกปฏิบัติภำคสนำม กระบวนวิชำกำรอนุรักษ์สัตว์ป่ำ 

(365425  ดร.สุรีรัตน์)
15,500              15,500             ภำควิชำเกษตรท่ีสูงและทรัพยำกรธรรมชำติ

ตัวช้ีวัด 1.2.6 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
ทักษะด้ำนคุณธรรม คุณภำพ และทักษะกำรเป็นพลเมือง
โลก

ระดับ 4.5 - โครงกำรศึกษำดูงำน กระบวนวิชำพืชสวนบนท่ีสูง (359409)  ดร.
นริศ

3,000               3,000               ภำควิชำเกษตรท่ีสูงและทรัพยำกรธรรมชำติ

ตัวช้ีวัด 1.2.7 ร้อยละของนักศึกษำท่ีได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรเป็นพลเมืองโลกและประกอบ
อำชีพในอนำคต โดยผ่ำนกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ร้อยละ 100 - โครงกำรฝึกปฏิบัติภำคสนำมในระบบนิเวศป่ำไม้และวนเกษตร 
(365291)  ดร.นริศ

30,000              30,000             ภำควิชำเกษตรท่ีสูงและทรัพยำกรธรรมชำติ

- กิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะให้กับนักศึกษำ ของภำควิชำกีฏวิทยำและ
โรคพืช

25,000              25,000             ภำควิชำกีฏวิทยำและโรคพืช

- โครงกำรศึกษำดูงำนและเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ด้ำน Smart 
farmer และ Smart Agriculture ในประเทศ (ระดับปริญญำตรี)

60,000              60,000             ภำควิชำพัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตร (ส่วนกลำง)

1. จ ำนวนนักศึกษำท่ีได้รับกำรสนับสนุน
ตำมแผนงำน/โครงกำร จ ำนวน 100 คน
2. จ ำนวนอำจำรย์ท่ีได้รับกำรสนับสนุน
ตำมแผนงำน/โครงกำร 10 คน

SO4 - 1. Multidisciplinary Program 
for Future Development หลักสูตร
สหวิทยากรเพ่ือการพัฒนาในอนาคต

1. จ ำนวนนักศึกษำท่ีได้รับกำรสนับสนุน
ตำมแผนงำน/โครงกำร จ ำนวน 1,540 คน
2. ร้อยละของนักศึกษำท่ีได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรเป็นพลเมืองโลก
ผ่ำนกิจกรรมเสริมหลักสูตร ร้อยละ 100

SO4 - 1. Multidisciplinary Program 
for Future Development หลักสูตร
สหวิทยากรเพ่ือการพัฒนาในอนาคต

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566
เป้าหมาย
 2566

โครงการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน ผลผลิตของโครงการ
ตัวช้ีวัดสอดคล้องกับ Flagship 

(มหาวิทยาลัย)
หน่วยงาน

1



กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ งบประมาณ งบประมาณ แหล่งทุนอ่ืน รวม

(ส่วนงาน) (แผ่นดิน) (รายได้ส่วนงาน) (ระบุ) งบประมาณ

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566
เป้าหมาย
 2566

โครงการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน ผลผลิตของโครงการ
ตัวช้ีวัดสอดคล้องกับ Flagship 

(มหาวิทยาลัย)
หน่วยงาน

- โครงกำรยกระดับคุณภำพนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำสู่ควำมเป็น

สำกลและกำรเป็นพลเมืองโลก
180,000            180,000           ภำควิชำพืชศำสตร์และปฐพีศำสตร์ (ส่วนกลำง)

- โครงกำรจิตอำสำพัฒนำพ้ืนท่ีวิจัยฝ่ำยสนำมสำขำปฐพีศำสตร์ 2,000               2,000               สำขำวิชำปฐพีศำสตร์และอนุรักษศำสตร์

- โครงกำรสมำร์ฟำร์มของสำขำวิชำปฐพีศำสตร์ 5,000               5,000               สำขำวิชำปฐพีศำสตร์และอนุรักษศำสตร์

- โครงกำรควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรและเทคนิคพ้ืนฐำนกำรใช้
เคร่ืองมือวิทยำศำสตร์สำขำพืชไร่

1,000               1,000               สำขำวิชำพืชไร่

- โครงกำรจิตอำสำพัฒนำพ้ืนท่ีวิจัยฝ่ำยสนำมสำขำพืชสวน 10,000              10,000             สำขำวิชำพืชสวน

- โครงกำรพัฒนำคุณภำพนักศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำวิชำพืชสวน 30,000              30,000             สำขำวิชำพืชสวน

- โครงกำรควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรและเทคนิคพ้ืนฐำนกำรใช้
เคร่ืองมือวิทยำศำสตร์สำขำพืชสวน

5,000               5,000               สำขำวิชำพืชสวน

- โครงกำรพัฒนำคุณภำพนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำสำขำวิชำพืชสวน 38,000              38,000             สำขำวิชำพืชสวน

- โครงกำรพัฒนำทักษะของนักศึกษำสำขำวิชำส่งเสริมฯ และกำรเป็น
พลเมืองโลก

65,000              65,000             สำขำวิชำส่งเสริมและเผยแพร่กำรเกษตร

- โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ด้ำนส่งเสริมกำรเกษตรและพัฒนำชนบทของนักศึกษำ

5,000               5,000               สำขำวิชำส่งเสริมและเผยแพร่กำรเกษตร

- โครงกำรเตรียมควำมพร้อมและเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ด้ำนกำร
ส่งเสริมกำรเกษตรและพัฒนำชนบทยุคใหม่

20,000              20,000             สำขำวิชำส่งเสริมและเผยแพร่กำรเกษตร

- โครงกำรพัฒนำนักศึกษำสู่ควำมเป็นเกษตรอัจฉริยะ (Young Smart
 Farmer)

100,000            100,000           หน่วยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- โครงกำรประเพณี 4 จอบแห่งชำติคร้ังท่ี 38 (คณะเกษตรศำสตร์ ม.
ขอนแก่น)

288,000            288,000           หน่วยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมกีฬำ Sport Day & Sport Night 10,000              10,000             หน่วยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- โครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพ่ือเตรียมควำมพร้อมด้ำนวิชำกำรและ
ทักษะควำมเป็นพลเมืองโลกส ำหรับกำรแข่งขันในระดับชำติและ
นำนำชำติ

50,000              50,000             หน่วยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- โครงกำรค่ำยอบรมคุณธรรมจริยธรรม ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีท่ี 1 
คณะเกษตรศำสตร์

50,000              50,000             หน่วยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- โครงกำรนักศึกษำเกษตรศำสตร์มีจิตสำธำรณะและรักษำส่ิงแวดล้อม 30,000              30,000             หน่วยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- โครงกำรสนับสนุนกำรออกค่ำยอำสำพัฒนำ นักศึกษำคณะ
เกษตรศำสตร์

40,000              40,000             หน่วยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- โครงกำรรับน้องรถไฟ ต้อนรับน้องใหม่สู่ร้ัว มช. 8,000               8,000               หน่วยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- โครงกำรสำนสัมพันธ์นักศึกษำใหม่ 10,000              10,000             หน่วยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- โครงกำรน ำนักศึกษำใหม่ข้ึนไปนมัสกำรพระบรมธำตุดอยสุเทพ 5,000               5,000               หน่วยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษำสำขำเกษตรศำสตร์ของสมำชิก
ภำคี 4 จอบ

100,000            100,000           หน่วยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- โครงกำรอบรมเสริมสร้ำงทักษะกำรสมัครงำน กำรส่ือสำร
ประสำนงำนและทักษะกำรท ำงำนกับพลเมืองยุคใหม่

20,000              20,000             หน่วยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- โครงกำรเตรียมควำมพร้อมแข่งขันกีฬำทักษะงำนประเพณี 4 จอบ
แห่งชำติ

50,000              50,000             หน่วยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- โครงกำรเรียนรู้กำรเป็นเกษตรท่ีดีกับวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ปลูกข้ำว-
เก่ียวข้ำว)

60,000              60,000             หน่วยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ
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กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ งบประมาณ งบประมาณ แหล่งทุนอ่ืน รวม

(ส่วนงาน) (แผ่นดิน) (รายได้ส่วนงาน) (ระบุ) งบประมาณ

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566
เป้าหมาย
 2566

โครงการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน ผลผลิตของโครงการ
ตัวช้ีวัดสอดคล้องกับ Flagship 

(มหาวิทยาลัย)
หน่วยงาน

3. อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา -            2,000               -            2,000               1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

- โครงกำรยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรน ำเสนอในกำร
ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำตินักศึกษำบัณฑิตศึกษำ

2,000               2,000               สำขำวิชำส่งเสริมและเผยแพร่กำรเกษตร

4. อุดหนุนโครงการพัฒนาหลักสูตร Smart Agriculture & 
Entrepreneurship

-            96,500             -            96,500             1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

- โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 1,500               1,500               งำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- โครงกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ
กำรจัดท ำหลักสูตร

5,000               5,000               งำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- โครงกำรสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร 40,000              40,000             งำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- โครงกำรพัฒนำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
ผู้ประกอบกำรสมัยใหม่ด้ำนเกษตรและอำหำร

15,000              15,000             งำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- โครงกำรพัฒนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษำระดับนำนำชำติ 15,000              15,000             ภำควิชำสัตวศำสตร์และสัตว์น้ ำ

- โครงกำรพัฒนำหลักสูตร Smart Agriculture & Entrepreneurship 20,000              20,000             ภำควิชำสัตวศำสตร์และสัตว์น้ ำ

5. อุดหนุนโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา -            2,426,000         -            2,426,000         1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

- โครงกำรอุดหนุนทุนกำรศึกษำ 20,000              20,000             ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเก่ียว

- ทุนกำรศึกษำประเภทขำดแคลนทุนทรัพย์ 450,000            450,000           หน่วยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- ทุนกำรศึกษำโครงกำรอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์เกษตร 608,000            608,000           หน่วยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- ทุนกำรศึกษำโครงกำรนักวิทยำศำสตร์เกษตร 640,000            640,000           หน่วยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- ทุนกำรศึกษำโครงกำรอุดมศึกษำเพ่ือทำยำทเกษตรกร 640,000            640,000           หน่วยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- ทุนรำงวัลนักศึกษำเรียนดีเด่น 60,000              60,000             หน่วยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- โครงกำรสัมภำษณ์นักศึกษำเพ่ือรับทุนกำรศึกษำคณะเกษตรศำสตร์ 8,000               8,000               หน่วยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

6. อุดหนุนโครงการสนับสนุนทุนวิจัยของนักศึกษา -            521,000           -            521,000           1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

- กิจกรรมสมทบกำรท ำวิจัยเพ่ือวิทยำนิพนธ์ 25,000              25,000             ภำควิชำกีฏวิทยำและโรคพืช

- โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนวิจัยส ำหรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 170,000            170,000           ภำควิชำพัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตร (ส่วนกลำง)

- โครงกำรสนับสนุนนักศึกษำตีพิมพ์/น ำเสนอผลงำนวิจัยใน
ระดับชำติ/นำนำชำติ (Scopus/ISI)

15,000              15,000             ภำควิชำพัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตร (ส่วนกลำง)

- โครงกำรสนับสนุนกำรท ำวิจัยเพ่ือวิทยำนิพนธ์และปัญหำพิเศษ 5,000               5,000               ภำควิชำสัตวศำสตร์และสัตว์น้ ำ

- โครงกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำวิทยำนิพนธ์ 5,000               5,000               ภำควิชำสัตวศำสตร์และสัตว์น้ ำ

- สนับสนุนกำรท ำวิจัยเพ่ือวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำสำขำปฐพีศำสตร์

25,000              25,000             สำขำวิชำปฐพีศำสตร์และอนุรักษศำสตร์

- สนับสนุนกำรท ำปัญหำพิเศษของน้กศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำ
ปฐพีศำสตร์

15,000              15,000             สำขำวิชำปฐพีศำสตร์และอนุรักษศำสตร์

- เงินสนับสนุนกำรท ำปัญหำพิเศษของนักศึกษำระดับปริญญำตรี
สำขำพืชไร่

29,000              29,000             สำขำวิชำพืชไร่

- เงินสนับสนุนกำรท ำวิจัยเพ่ือวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำระดับปริญญำ
โทสำขำพืชไร่

42,000              42,000             สำขำวิชำพืชไร่

- เงินสนับสนุนกำรท ำวิจัยเพ่ือวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำระดับปริญญำ
เอกสำขำพืชไร่

20,000              20,000             สำขำวิชำพืชไร่

- สนับสนุนกำรท ำวิจัยเพ่ือวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำสำขำพืชสวน

70,000              70,000             สำขำวิชำพืชสวน

- สนับสนุนกำรท ำปัญหำพิเศษของน้กศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำพืช

สวน
100,000            100,000           สำขำวิชำพืชสวน

1. ร้อยละผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ปริญญำโท - ปริญญำเอก ท่ีได้รับกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Scopus ร้อยละ 28
2. จ ำนวนผลงำนของนักศึกษำท่ีได้
น ำเสนอผลงำน/ ตีพิมพ์ 20 ช้ิน

1. จ ำนวนหลักสูตรท่ีได้รับกำรปรับปรุง 2 
หลักสูตร
2. จ ำนวนหลักสูตรนำนำชำติ 4 หลักสูตร
3. ร้อยละผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำ
ตำมแผนงำน/โครงกำร ร้อยละ 80

SO4 - 1. Multidisciplinary Program 
for Future Development หลักสูตร
สหวิทยากรเพ่ือการพัฒนาในอนาคต

1. จ ำนวนนักศึกษำท่ีได้รับกำรสนับสนุน
ตำมแผนงำน/โครงกำร 70 คน

SO4 - 3. Inclusive Education การ
เรียนรู้ท่ีเท่าเทียมส าหรับทุกคนใน
มหาวิทยาลัย

SO5 - 2. Frontier & Deep Tech 
Research Incubation Platform 
แพลตฟอร์มการบ่มเพาะงานวิจัยช้ันแนว
หน้าและเทคโนโลยีดิจิทัล

1. จ ำนวนนักศึกษำท่ีได้รับกำรสนับสนุน

ตำมแผนงำน/โครงกำร 50 คน

SO4 - 1. Multidisciplinary Program 

for Future Development หลักสูตร
สหวิทยากรเพ่ือการพัฒนาในอนาคต
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กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ งบประมาณ งบประมาณ แหล่งทุนอ่ืน รวม

(ส่วนงาน) (แผ่นดิน) (รายได้ส่วนงาน) (ระบุ) งบประมาณ

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566
เป้าหมาย
 2566

โครงการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน ผลผลิตของโครงการ
ตัวช้ีวัดสอดคล้องกับ Flagship 

(มหาวิทยาลัย)
หน่วยงาน

- โครงกำรอบรมกำรเขียนบทควำมทำงวิชำกำรเพ่ือตีพิมพ์ผลงำนวิจัย

ให้กับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
-                  -                  ภำควิชำพัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตร 

7. หลักสูตรอบรมระยะส้ัน/ lifelong non-degree เพ่ือพัฒนา
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและ YSF

-            -                  -            -                  1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

- lifelong Postharvest Management for Grain -                  -                  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเก่ียว

- non degree หลักสูตรกำรวำงแผนและกำรจัดกำรแมลงศัตรู
ผลผลิตหลังกำรเก็บเก่ียว

-                  -                  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเก่ียว

- non degree หลักสูตรระบบกำรผลิตกำแฟอะรำบีกำเพ่ือควำมย่ังยืน -                  -                  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมท่ีสูง

- lifelong หลักสูตร Smart Dairy Farming -                  -                  ภำควิชำสัตวศำสตร์และสัตว์น้ ำ

- non degree หลักสูตรน้ ำผ้ึงคุณภำพ -                  -                  ภำควิชำกีฏวิทยำและโรคพืชวิทยำ

- หลักสูตรกำรเพำะเล้ียงเน้ือเย่ือ -                  -                  ภำควิชำพืชศำสตร์และปฐพีศำสตร์

- lifelong ส่องธุรกิจปทุมมำ อำชีพเสริมเพ่ิมรำยได้ (CURCUMA, 
SIDE BUSINESS FOR EXTRA INCOME) (CMU0002)

-                  -                  ภำควิชำพืชศำสตร์และปฐพีศำสตร์

- lifelong “พืชช ำระล้ำงท้องถ่ิน” กำรอนุรักษ์และเพ่ิมมูลค่ำอย่ำง
ย่ังยืน (CMU0097)

-                  -                  ภำควิชำพืชศำสตร์และปฐพีศำสตร์

- lifelong From Monstera to Taro: Araceae Plants in Thai 
Landscapes and Homes (CMU0045)

-                  -                  ภำควิชำพืชศำสตร์และปฐพีศำสตร์

- lifelong ไมโครกรีน (Microgreens) (CMU0007) -                  -                  ภำควิชำพืชศำสตร์และปฐพีศำสตร์

8. หลักสูตรเชิงบูรณาการระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับ
หน่วยงานและคู่ความร่วมมือท่ีเก่ียวข้อง

-            -                  -            -                  1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 1. หลักสูตรเชิงบูรณำกำร 3 หลักสูตร

- พัฒนำหลักสูตรปริญญำตรีสำขำ IA (SAFE) -                  -                  งำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- พัฒนำหลักสูตรปริญญำตรีสำขำภูมิทัศน์ -                  -                   งำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ และ
ภำควิชำพืชศำสตร์และปฐพีศำสตร์

- พัฒนำหลักสูตรปริญญำตรีสำขำวนเกษตร (เกษตรท่ีสูงและ
ทรัพยำกรป่ำไม้)

-                  -                   งำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำและ
ภำควิชำเกษตรท่ีสูงและทรัพยำกรธรรมชำติ

- ปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ MCC -                  -                   งำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ และศูนย์วิจัยระบบทรัพยำกรเกษตร

9. พัฒนาโครงการ Double Degree ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ -            -                  -            -                  1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

- พัฒนำโครงกำร Double Degree ร่วมกับมหำวิทยำลัย Kagawa 
University ประเทศญ่ีปุ่น

-                  -                   ภำควิชำพืชศำสตร์และปฐพีศำสตร์ (สำขำวิชำปฐพี
ศำสตร์)

- พัฒนำโครงกำร Double Degree ร่วมกับมหำวิทยำลัย Nanjing 
University ประเทศจีน

-                  -                   ภำควิชำพืชศำสตร์และปฐพีศำสตร์ (สำขำวิชำปฐพี
ศำสตร์)

กลยุทธ์ท่ี 2.1 พัฒนากลไกผลักดันงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้
ใหม่ และนวัตกรรมด้าน Smart Agriculture และเผยแพร่องค์
ความรู้สู่วงวิชาการ และสาธารณะ (CMU RL 1-3)

1. อุดหนุนโครงการ/กิจกรรมวิชาการด้านการเกษตร -            120,000           -            120,000           1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

ตัวช้ีวัด 2.1.1 อัตรำกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำรต่อ
อำจำรย์/นักวิจัย  ตีพิมพ์ในฐำนข้อมูล ISI หรือ Scopus 
(ปีปฏิทิน)

สัดส่วน 
(อำจำรย์/
นักวิจัยต่อ
บทควำม)

1 ต่อ 1 - โครงกำรเชิดชูเกียรติและสนับสนุนรำงวัลผลงำนวิจัยของอำจำรย์ 
นักวิชำกำร นักศึกษำ และบุคลำกรคณะเกษตรศำสตร์

70,000              70,000             หน่วยบริกำรวิจัย

SO5 -3 Open Innovation Platform 
แพลตฟอร์มการสร้างและถ่ายทอด
นวัตกรรมสู่การใช้งานจริง

1. หลักสูตร lifelong 10 หลักสูตร SO4 - 3. Inclusive Education การ
เรียนรู้ท่ีเท่าเทียมส าหรับทุกคนใน
มหาวิทยาลัย

SO4 - 1. Multidisciplinary Program 
for Future Development หลักสูตร
สหวิทยากรเพ่ือการพัฒนาในอนาคต

1. จ ำนวนคู่ควำมร่วมมือกับองค์กรภำครัฐ
และเอกชนช้ันน ำ จ ำนวน 2 หน่วยงำน/
สถำบัน
2. จ ำนวนข้อตกลงควำมร่วมมือทำง

วิชำกำรกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ 2 
ฉบับ

SO4 - 4. Data & Demand Driven 
CMU Academy การขับเคล่ือน
มหาวิทยาลัยผ่านการวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้เรียนและข้อมูลลัย

1. จ ำนวนอำจำรย์ท่ีได้รับกำรสนับสนุน
ตำมแผนงำน/โครงกำร 50 คน
2. จ ำนวนกำรน ำเสนอผลงำนในเวที
ระดับประเทศและนำนำชำติ 5 คร้ัง
3. ร้อยละของบทควำมท่ีตีพิมพ์ในวำรสำร
กลุ่ม Q1 (Quartile score) ร้อยละ 50
4. จ ำนวนนวัตกรรม 5 ผลงำน
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กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ งบประมาณ งบประมาณ แหล่งทุนอ่ืน รวม

(ส่วนงาน) (แผ่นดิน) (รายได้ส่วนงาน) (ระบุ) งบประมาณ

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566
เป้าหมาย
 2566

โครงการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน ผลผลิตของโครงการ
ตัวช้ีวัดสอดคล้องกับ Flagship 

(มหาวิทยาลัย)
หน่วยงาน

ตัวช้ีวัด 2.1.2 จ ำนวนบทควำมตีพิมพ์ในฐำนข้อมูล 

Scopus ของอำจำรย์และนักวิจัย

ผลงำน 130 - โครงกำรประชำสัมพันธ์น ำเสนอโครงกำรและงำนวิจัยของคณะ

เกษตรศำสตร์
30,000              30,000             หน่วยประชำสัมพันธ์

ตัวช้ีวัด 2.1.3 ร้อยละของจ ำนวนผลงำน Scopus Q1 ต่อ
จ ำนวนผลงำนตีพิมพ์ท้ังหมดในฐำนข้อมูล Scopus 

ร้อยละ 60 - โครงกำรประชุมวิชำกำรสัตวศำสตร์แห่งชำติ คร้ังท่ี 10 20,000              20,000             ภำควิชำสัตวศำสตร์และสัตว์น้ ำ

ตัวช้ีวัด 2.1.4 จ ำนวนบทควำมตีพิมพ์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่
ในวำรสำร ระดับนำนำชำติ (ไม่นับรวม Scopus) และ
วำรสำรระดับชำติ (TCI) (นับรวมท้ังฉบับพิเศษ)

ผลงำน 65 2. อุดหนุนโครงการเผยแพร่นวัตกรรมผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ -            508,000           -            508,000           1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

ตัวช้ีวัด 2.1.5 จ ำนวนกำรอ้ำงอิงผลงำนวิจัย (Citations) 
ในฐำนข้อมูล Scopus

บทควำม 500 - โครงกำรเสวนำทำงวิชำกำรระดับบัณฑิตศึกษำ 10,000              10,000             ภำควิชำสัตวศำสตร์และสัตว์น้ ำ

ตัวช้ีวัด 2.1.6 จ ำนวนโครงกำรวิจัยท่ีมีควำมร่วมมือระดับ
นำนำชำติ

โครงกำร 2 - โครงกำรสัมมนำนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 3,000               3,000               ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเก่ียว

กลยุทธ์ท่ี 2.2 พัฒนากลไกการต่อยอดองค์ความรู้ และการน า
นวัตกรรมไปใช้แก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม และใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ (CMU RL 4-7 และ 8-9)

- สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอผลงำนวิจัย กำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัย 5,000               5,000               ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเก่ียว

ตัวช้ีวัด 2.2.1 รำยได้สนับสนุนงำนวิจัยจำก
ภำคอุตสำหกรรม หรือชุมชน หรือผู้ใช้งำนจริง 
(โครงกำรวิจัยร่วมเอกชน)

ล้ำนบำท 10 - โครงกำรสัมมนำวิชำกำรประจ ำปี Smart Agriculture & 
Enterpreneurship

30,000              30,000             ศูนย์วิจัยระบบทรัพยำกรเกษตร

ตัวช้ีวัด 2.2.2 จ ำนวนสิทธิบัตรท่ีย่ืนจดในประเทศ 
(สิทธิบัตร) หรือ จ ำนวนผลงำนวิจัยท่ีอยู่ใน TRL 4-7 
(ผลงำน) (นับรวมทะเบียนพันธ์ุพืช)

สิทธิบัตร/ผลงำน 7 - โครงกำรสัมมนำวิชำกำรนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำสำขำวิชำ
เศรษฐศำสตร์เกษตรธุรกิจเกษตรและกำรประชุมเศรษฐศำสตร์เกษตร
 5 สถำบัน

10,000              10,000             สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์เกษตร

ตัวช้ีวัด 2.2.3 จ ำนวนกำรให้บริกำร IP ต่อปี (สิทธิบัตร) 
หรือ จ ำนวน Spin off/Start up ต่อปี (ธุรกิจ) หรือ

ผลงำนท่ีเทียบเท่ำ TRL 8-9 (ผลงำน)

สิทธิบัตร/
ธุรกิจ/ผลงำน

4 - โครงกำรสัมมนำและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของนักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำส่งเสริมฯ

20,000              20,000             สำขำวิชำส่งเสริมและเผยแพร่กำรเกษตร

ตัวช้ีวัด 2.2.4 สัดส่วนมูลค่ำผลตอบแทนจำกโครงกำรวิจัย
ท่ีมีผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
(SROI) (สัดส่วนเม่ือเทียบจำกงบประมำณโครงกำร)

สัดส่วน 2 - โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิจัย 180,000            180,000           หน่วยบริกำรวิจัย

- โครงกำรสนับสนุนกำรตีพิมพ์ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ 
นักวิชำกำรและบุคลำกรคณะเกษตรศำสตร์

50,000              50,000             หน่วยบริกำรวิจัย

- โครงกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร 200,000            200,000           หน่วยบริกำรวิจัย

3. อุดหนุนโครงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก -            310,000           -            310,000           1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

- โครงกำรสำนสัมพันธ์นักศึกษำเก่ำ 20,000              20,000             ภำควิชำพืชศำสตร์และปฐพีศำสตร์ (ส่วนกลำง)

- โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับหน่วยงำนต่ำงประเทศ 10,000              10,000             ภำควิชำสัตวศำสตร์และสัตว์น้ ำ

- โครงกำรควำมร่วมมือกับภำคเอกชน 30,000              30,000             ภำควิชำสัตวศำสตร์และสัตว์น้ ำ

- งบเจรจำธุรกิจ 100,000            100,000           หน่วยวิเทศสัมพันธ์

- โครงกำรแลกเปล่ียนนักศึกษำกับต่ำงประเทศภำยใต้ข้อตกลงควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำรกับต่ำงประเทศ

100,000            100,000           หน่วยวิเทศสัมพันธ์

- โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยและส่งเสริมกำรเป็นท่ีรู้จักในระดับนำนำชำติ 50,000              50,000             หน่วยวิเทศสัมพันธ์

1. จ ำนวนอำจำรย์ท่ีได้รับกำรสนับสนุน
ตำมแผนงำน/โครงกำร 50 คน
2. จ ำนวนกำรน ำเสนอผลงำนในเวที
ระดับประเทศและนำนำชำติ 5 คร้ัง
3. ร้อยละของบทควำมท่ีตีพิมพ์ในวำรสำร
กลุ่ม Q1 (Quartile score) ร้อยละ 50
4. จ ำนวนนวัตกรรม 5 ผลงำน

SO5 - 3 Open Innovation Platform 
แพลตฟอร์มการสร้างและถ่ายทอด
นวัตกรรมสู่การใช้งานจริง

1. จ ำนวนคู่ควำมร่วมมือกับองค์กรภำครัฐ
และเอกชนช้ันน ำ จ ำนวน 3 หน่วยงำน/
สถำบัน
2. จ ำนวนข้อตกลงควำมร่วมมือทำง

วิชำกำรกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ 3 
ฉบับ

SO5 - 3. Open-Innovation Platform
 แพลตฟอร์มการสร้างและถ่ายทอด
นวัตกรรมสู่การใช้งานจริง
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กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ งบประมาณ งบประมาณ แหล่งทุนอ่ืน รวม

(ส่วนงาน) (แผ่นดิน) (รายได้ส่วนงาน) (ระบุ) งบประมาณ

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566
เป้าหมาย
 2566

โครงการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน ผลผลิตของโครงการ
ตัวช้ีวัดสอดคล้องกับ Flagship 

(มหาวิทยาลัย)
หน่วยงาน

4. อุดหนุนโครงการสนับสนุนทุนวิจัย เพ่ือพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตร -            2,000,000         -            2,000,000         1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

- งบด ำเนินกำรกิจกรรมตำมยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัย เชิงรุก 2,000,000          2,000,000         หน่วยบริกำรวิจัย

5. โครงการการสนับสนุนการแสวงหาโจทย์วิจัยและบริการวิชาการเชิงพ้ืนท่ี -            50,000             -            50,000             ภำควิชำพืชศำสตร์และปฐพีศำสตร์ (ส่วนกลำง) 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 1. จ ำนวนคู่ควำมร่วมมือกับองค์กรภำครัฐ
และเอกชนช้ันน ำ จ ำนวน 3 หน่วยงำน/
สถำบัน
2. จ ำนวนข้อตกลงควำมร่วมมือทำง

วิชำกำรกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ 3 
ฉบับ

SO1-1 CMU BCG Valley พ้ืนท่ีตัวอย่าง
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน 
Biorefinery
SO5 - 4. Research & IP Utilization 

Boosting ระบบผลักดันการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา

6. อุดหนุนการประชุมวิชาการนานาชาติ Innovation for Resilient 
Agriculture

-            200,000           -            200,000           ส ำนักงำนคณะ (ส่วนกลำง) 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 1. จ ำนวนกำรน ำเสนอผลงำนในเวที
ระดับประเทศและนำนำชำติ 5 คร้ัง
2. ร้อยละของบทควำมท่ีตีพิมพ์ในวำรสำร
กลุ่ม Q1 (Quartile score) ร้อยละ 50

SO5 - 3 Open Innovation Platform 
แพลตฟอร์มการสร้างและถ่ายทอด
นวัตกรรมสู่การใช้งานจริง

7. ศึกษาพัฒนาระบบเกษตรปลอดพิษท่ีย่ังยืนสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้
แบบครบวงจร

-            850,000           -            850,000           ศูนย์วิจัยระบบทรัพยำกรเกษตร 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 1. จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรสห
วิทยำกำรท่ีสร้ำงผลกระทบสูงในวงกว้ำงต่อ
ชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ/นำนำชำติ 1 

โครงกำร

SO1 - 1. CMU BCG Valley พ้ืนท่ี
ตัวอย่างในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน 
Biorefinery

8. โครงการวิจัยการกักเก็บคาร์บอนป่าไม้ เพ่ือลดภาวะโลกร้อนและ
บรรเทาวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

-            15,000             -            15,000             ภำควิชำเกษตรท่ีสูงและทรัพยำกรธรรมชำติ 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 1. จ ำนวนองค์ควำมรู้ท่ีถูกเก็บอย่ำงเป็น
ระบบ 1 องค์ควำมรู้

SO1 - 3 Fully Smart Campus พ้ืนท่ี
อัจฉริยะเต็มรูปแบบ
SO1 - 4. PM2.5 & Other Pollutant 
Related NCDs from Field to Cell to
 Bedside นวัตกรรมการจัดการปัญหา
โรคติดต่อเร้ือรังท่ีเกิดจากมลภาวะ PM2.5
 และมลภาวะอ่ืนๆ

กลยุทธ์ท่ี 3.1 พัฒนากลไกการบริการวิชาการและสร้างแหล่ง
เรียนรู้ด้าน Smart Agriculture แบบครบวงจรแก่เกษตรกร 

ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ

1. อุดหนุนโครงการบริการวิชาการคณะเกษตรศาสตร์ -            862,200           -            862,200           1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

ตัวช้ีวัด 3.1.1 จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรบูรณำกำร
เพ่ือพัฒนำพ้ืนท่ีโครงกำรหลวง 5 แห่ง

โครงกำร 1 - โครงกำร CMU Beef 100,000            100,000           ภำควิชำสัตวศำสตร์และสัตว์น้ ำ

ตัวช้ีวัด 3.1.2 จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีมีผลต่อ
กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของชุมชน

โครงกำร 35 - โครงกำรสัตว์น้ ำปลอดภัย 82,000              82,000             ภำควิชำสัตวศำสตร์และสัตว์น้ ำ

ตัวช้ีวัด 3.1.3 จ ำนวนองค์ควำมรู้พร้อมใช้ นวัตกรรม และ
บทเรียนท่ีสำมำรถแก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถ่ินและสังคม
 รวบรวมในรูปแบบส่ือออนไลน์

ผลงำน 10 - โครงกำรผลิตข้ำวปลอดสำรพิษ 8,000               8,000               ศูนย์วิจัย สำธิต และฝึกอบรมกำรเกษตรแม่เหียะ

ตัวช้ีวัด 3.1.4 จ ำนวนผลผลิตท่ีได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ของภำครัฐและของคณะ

จ ำนวนผลผลิต 30 - โครงกำรพัฒนำไม้ผล (ล ำไย มะม่วง) 12,000              12,000             ศูนย์วิจัย สำธิต และฝึกอบรมกำรเกษตรแม่เหียะ

1. ร้อยละของรำยได้สุทธิท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2
2. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

ร้อยละ 80

SO1 - 1 CMU BCG Valley พ้ืนท่ี
ตัวอย่างในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน 

Biorefinery
SO5 - 4. Research & IP Utilization 
Boosting ระบบผลักดันการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา

1. ร้อยละของบทควำมท่ีตีพิมพ์ในวำรสำร

กลุ่ม Q1 (Quartile score) ร้อยละ 50
2. จ ำนวนบุคลำกรท่ีได้รับกำรสนับสนุน
ตำมแผนงำน/โครงกำร 20 คน
3. จ ำนวนกำรน ำเสนอผลงำนในเวที
ระดับประเทศและนำนำชำติ 5 คร้ัง

SO1-1 CMU BCG Valley พ้ืนท่ีตัวอย่าง

ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน 
Biorefinery
SO5 - 2. Frontier & Deep Tech 
Research Incubation Platform 
แพลตฟอร์มการบ่มเพาะงานวิจัยช้ันแนว
หน้าและเทคโนโลยีดิจิทัล
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กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ งบประมาณ งบประมาณ แหล่งทุนอ่ืน รวม

(ส่วนงาน) (แผ่นดิน) (รายได้ส่วนงาน) (ระบุ) งบประมาณ

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566
เป้าหมาย
 2566

โครงการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน ผลผลิตของโครงการ
ตัวช้ีวัดสอดคล้องกับ Flagship 

(มหาวิทยาลัย)
หน่วยงาน

ตัวช้ีวัด 3.1.5 สัดส่วนมูลค่ำผลตอบแทนจำกโครงกำรวิจัย

ท่ีมีผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
(SROI) (สัดส่วนเม่ือเทียบจำกงบประมำณโครงกำร)

สัดส่วน 2 - โครงกำรควำมร่วมมือจัดฝึกงำนให้กับนักศึกษำจำกสถำบันศึกษำ

เกษตรภำยในประเทศ
10,000              10,000             ศูนย์วิจัย สำธิต และฝึกอบรมกำรเกษตรแม่เหียะ

- โครงกำรบริหำรจัดกำรแปลงพืชอุตสำหกรรม (ยำงพำรำ ปำล์ม
น้ ำมัน อินทผำลัม)

10,000              10,000             ศูนย์วิจัย สำธิต และฝึกอบรมกำรเกษตรแม่เหียะ

- โครงกำรพัฒนำแปลงทุเรียน 10,200              10,200             ศูนย์วิจัย สำธิต และฝึกอบรมกำรเกษตรแม่เหียะ

- โครงกำรจัดอบรม/สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีหลังกำรเก็บ
เก่ียว

10,000              10,000             ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเก่ียว

- โครงกำรขับเคล่ือนหน่วยตรวจสอบย้อนกลับผลิตผลทำงกำรเกษตร 
(Ag-Trace) คณะเกษตรศำสตร์

50,000              50,000              หน่วยตรวจสอบย้อนกลับผลิตผลเกษตร (Ag-Trace)

- โครงกำรจัดท ำของท่ีระลึกคณะเกษตรศำสตร์ 70,000              70,000             หน่วยประชำสัมพันธ์

- โครงกำรวิเครำะห์คุณภำพผลิตภัณฑ์และปัจจัยกำรผลิตด้ำน
กำรเกษตร

500,000            500,000           หน่วยห้องปฏิบัติกำรกลำง

- กิจกรรมฝึกอบรมส ำหรับเกษตรกร ผู้สนใจท่ัวไป และผู้ประกอบกำร -                  -                   ศูนย์บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร

- ผลิตบทควำมออนไลน์ -                  -                   ศูนย์บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร

- ผลิตคลิปวิดีโองำนวิจัย -                  -                   ศูนย์บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร

- โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรร้ำนเช่ำผลผลิตทำงกำรเกษตร -                  -                   ศูนย์บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร

2. งานเกษตรภาคเหนือ คร้ังท่ี 10 -            200,000           -            200,000           ส ำนักงำนคณะ (ส่วนกลำง) ธ.ค. 65 1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม/อบ

มรม/สัมมนำ 100,000 คน
2. จ ำนวนนักเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 250 
คน
3. จ ำนวนคู่ควำมร่วมมือกับองค์กรภำครัฐ
และเอกชนช้ันน ำ 50 หน่วยงำน/สถำบัน

SO1 - 1. CMU BCG Valley พ้ืนท่ี

ตัวอย่างในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน 
Biorefinery
SO5 - 4. Research & IP Utilization 
Boosting ระบบผลักดันการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา

3. โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน ด้วยแนวทางการจัดการป่าไม้
อย่างย่ังยืน

-            10,000             -            10,000             ภำควิชำเกษตรท่ีสูงและทรัพยำกรธรรมชำติ 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 1. จ ำนวนองค์ควำมรู้ท่ีถูกเก็บอย่ำงเป็น
ระบบ 1 องค์ควำมรู้

SO1 - 4. PM2.5 & Other Pollutant 
Related NCDs from Field to Cell to
 Bedside นวัตกรรมการจัดการปัญหา
โรคติดต่อเร้ือรังท่ีเกิดจากมลภาวะ PM2.5
 และมลภาวะอ่ืนๆ

4. อุดหนุนโครงการบริการวิชาการ (ศูนย์บริการวิชาการฯ) -            12,822,900       -            12,822,900       1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

- โครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีประสงค์ด ำเนินโครงกำรผ่ำนศูนย์ 500,000            500,000            ศูนย์บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร

- โครงกำรกำรตรวจสอบคุณภำพ ควำมปลอดภัยน้ ำเช้ือ 90,000              90,000              ศูนย์บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร

- โครงกำรกำรวิเครำะห์คุณภำพปัจจัยกำรผลิตด้ำนกำรเกษตร
ห้องปฏิบัติกำรกลำง

850,000            850,000            ศูนย์บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร

- โครงกำรออกแบบภูมิทัศน์และจัดกำรส่ิงแวดล้ม 900,000            900,000            ศูนย์บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร

1. จ ำนวนชุมชนท่ีได้รับกำรสนับสนุนตำม
แผนงำน/โครงกำร 7 ชุมชน
2. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม/อบ
มรม/สัมมนำ 500 คน
3. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
ร้อยละ 80

SO5 - 4. Research & IP Utilization 
Boosting ระบบผลักดันการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา
SO1 - 1. CMU BCG Valley พ้ืนท่ี
ตัวอย่างในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน 
Biorefinery
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กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ งบประมาณ งบประมาณ แหล่งทุนอ่ืน รวม

(ส่วนงาน) (แผ่นดิน) (รายได้ส่วนงาน) (ระบุ) งบประมาณ

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566
เป้าหมาย
 2566

โครงการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน ผลผลิตของโครงการ
ตัวช้ีวัดสอดคล้องกับ Flagship 

(มหาวิทยาลัย)
หน่วยงาน

- โครงกำรกำรตรวจสอบคุณภำพ ควำมปลอดภัยของน้ ำนม 900,000            900,000            ศูนย์บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร

- โครงกำรวิเครำะห์คุณภำพและถ่ำยทอดเทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ุ 160,000            160,000            ศูนย์บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร

- โครงกำรกำรบริกำรวิชำกำรห้องปฏิบัติกำรสัตวศำสตร์และสัตว์น้ ำ 130,000            130,000            ศูนย์บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร

- โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนท่ีศูนย์วิจัยสำธิตแม่เหียะ 1,371,000          1,371,000          ศูนย์บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร

- โครงกำรขยำยกำรพัฒนำกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ (แม่เหียะ) 1,145,200          1,145,200          ศูนย์บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร

- โครงกำรโครงกำรบริกำรวิชกำรคลินิกพืช 45,000              45,000              ศูนย์บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร

- โครงกำรโครงกำรจัดจ ำหน่ำยน้ ำผ้ึงท่ีมีคุณภำพ 107,500            107,500            ศูนย์บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร

- โครงกำรวิเครำะห์คุณภำพปัจจัยกำรผลิตด้ำนกำรเกษตร (ภำควิชำ
พืชศำสตร์ฯ)

879,000            879,000            ศูนย์บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร

- โครงกำรรับปรับปรุงภูมิทัศน์ 3,651,500          3,651,500          ศูนย์บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร

- โครงกำรร้ำนสเต็กและกำแฟ 735,000            735,000            ศูนย์บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร

- โครงกำร้ำนค้ำเกษตร มช. 1,040,300          1,040,300          ศูนย์บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร

- โครงกำรกำดวัฒธรรมเกษตร และกำดป๋ีใหม่เมือง 318,400            318,400            ศูนย์บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร

กลยุทธ์ท่ี 4.1 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือ
สนับสนุนพันธกิจของคณะฯ ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง รวมท้ัง
เสริมสร้างความสุขในการท างาน และความผูกพันต่อองค์กร

1. อุดหนุนเพ่ือพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย -            1,035,000         -            1,035,000         1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

ตัวช้ีวัด 4.1.1 ร้อยละของบุคลำกรท่ีได้รับรำงวัลในระดับ
ต่ำงๆ ของส่วนงำน

ร้อยละ 15 - โครงกำรสภำกำแฟทีมงำนกำรศึกษำยุค New Normal ประจ ำปี
งบประมำณ 2566

10,000              10,000             งำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

ตัวช้ีวัด 4.1.2 ร้อยละของบุคลำกรท่ีได้รับกำรพัฒนำทักษะ
ทำงวิชำกำร (Smart Agri)/วิชำชีพ (Smart officer)

ร้อยละ 90 - โครงกำรศึกษำดูงำนบุคลำกรคณะเกษตรศำสตร์ 400,000            400,000           งำนบริหำรท่ัวไป

ตัวช้ีวัด 4.1.3 ร้อยละควำมผูกพันของบุคลำกรท่ีมีต่อ
องค์กรท่ีอยู่ในระดับสูง

ร้อยละ 85 - โครงกำรพัฒนำบุคลำกรและจัดกำรองค์ควำมรู้ 100,000            100,000           งำนบริหำรท่ัวไป

กลยุทธ์ท่ี 4.2 สร้างระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

- โครงกำร One Day Trip 20,000              20,000             งำนบริหำรท่ัวไป

ตัวช้ีวัด 4.2.1 จ ำนวนนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีท่ี
น ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน

ผลงำน 1 - โครงกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรประเมินต้นทุนกำรบริหำรหลักสูตร 5,000               5,000               งำนยุทธศำสตร์และแผน

ตัวช้ีวัด 4.2.2 จ ำนวนระบบงำน/กระบวนกำรท่ีได้รับกำร
ปรับปรุงตำมแนวทำง EdPEx

งำน/ระบบงำน 5 - โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน 35,000              35,000             ภำควิชำเกษตรท่ีสูงและทรัพยำกรธรรมชำติ

ตัวช้ีวัด 4.2.3 ร้อยละกำรบรรลุตัวช้ีวัด (KPI) ของแผนกล
ยุทธ์

ร้อยละ 80 - โครงกำรพัฒนำศักยภำพคณำจำรย์ด้ำนกำรวิจัย 80,000              80,000             ภำควิชำพัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตร (ส่วนกลำง)

1. ร้อยละของบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำให้
มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะในกำร
ท ำงำน ร้อยละ 80
2. แผนพัฒนำบุคลำกรท่ีสอดคล้องกับ
สมรรถนะหลักของส่วนงำน 1 แผน

SO6 - 3. Learning & Innovation 
Workforce with Growth Mindset 
บุคลากรท่ีพร้อมเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม
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กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ งบประมาณ งบประมาณ แหล่งทุนอ่ืน รวม

(ส่วนงาน) (แผ่นดิน) (รายได้ส่วนงาน) (ระบุ) งบประมาณ

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566
เป้าหมาย
 2566

โครงการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน ผลผลิตของโครงการ
ตัวช้ีวัดสอดคล้องกับ Flagship 

(มหาวิทยาลัย)
หน่วยงาน

ตัวช้ีวัด 4.2.4 ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)

คะแนน 200 - โครงกำรศึกษำดูงำนและเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ด้ำน Smart 

farmer และ Smart Agriculture ในประเทศหรือต่ำงประเทศ 
(คณำจำรย์)

100,000            100,000           ภำควิชำพัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตร (ส่วนกลำง)

กลยุทธ์ท่ี 4.3 สร้างรายได้จากองค์ความรู้และทรัพยากรของ
คณะฯ เพ่ือพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน

- โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน 20,000              20,000             ภำควิชำสัตวศำสตร์และสัตว์น้ ำ

ตัวช้ีวัด 4.3.1 จ ำนวนรำยได้จำกกำรแปลงสินทรัพย์ ล้ำนบำท 3 - โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร 20,000              20,000             ภำควิชำสัตวศำสตร์และสัตว์น้ ำ

ตัวช้ีวัด 4.3.2 จ ำนวนรำยได้รวมหลังหักค่ำใช้จ่ำย ล้ำนบำท 1.5 - สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 20,000              20,000             ส ำนักงำนคณะ (ส่วนกลำง)

- โครงกำรฝึกซ้อมอพยพจำกภัยธรรมชำติ อพยพหนีไฟบนอำคำร 30,000              30,000             หน่วยกำยภำพ

- โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรประจ ำห้องปฏิบัติกำรกลำง 20,000              20,000             หน่วยห้องปฏิบัติกำรกลำง

- โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน กำรคลังและ
พัสดุ

20,000              20,000             งำนกำรเงิน กำรคลังและพัสดุ

- กิจกรรมพัฒนำคุณภำพสำยปฏิบัติกำร 20,000              20,000             ภำควิชำกีฏวิทยำและโรคพืช

- โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะควำมรู้ประสบกำรณ์ของ
บุคลำกรสำยวิชำกำร

25,000              25,000             ศูนย์วิจัยระบบทรัพยำกรเกษตร

- โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะควำมรู้และประสบกำรณ์ของ
บุคลำกรสำยปฏิบัติกำร

10,000              10,000             ศูนย์วิจัยระบบทรัพยำกรเกษตร

- กิจกรรมพัฒนำคุณภำพสำยวิชำกำร 100,000            100,000           ภำควิชำกีฏวิทยำและโรคพืช

2. อุดหนุนโครงการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ -            265,000           -            265,000           1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

- โครงกำรพัฒนำคุณภำพองค์กร 200,000            200,000           งำนยุทธศำสตร์และแผน

- โครงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และบริหำรจัดกำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 50,000              50,000             งำนยุทธศำสตร์และแผน

- โครงกำรส่ือสำรเพ่ือกำรรับรู้วิสัยทัศน์และร่วมขับเคล่ือนค่ำนิยม
องค์กร

15,000              15,000             หน่วยประชำสัมพันธ์

กลยุทธ์ท่ี 5.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาพ้ืนท่ี 
สนับสนุนพันธกิจหลักให้บรรลุวิสัยทัศน์

1. แผน Master Plan ระบบกายภาพคณะเกษตรศาสตร์ -            -                  -            -                  1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

ตัวช้ีวัด 5.1.1 ควำมพึงพอใจของต่อบรรยำกำศและควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำน/กำรเรียนกำรสอน

ระดับ 4.1 - แผนพัฒนำ Knowledge market place / Innovation alley -                  -                   หน่วยกำยภำพ/งำนบริหำรงำนวิจัยฯ/งำนยุทธศำสตร์
และแผน

ตัวช้ีวัด 5.1.2 จ ำนวนคร้ังของกำรเกิดอุบัติเหตุ / โจรกรรม คร้ัง 0 - แผนพัฒนำ BCG แม่เหียะโมเดล -                  -                   หน่วยกำยภำพ/งำนยุทธศำสตร์และแผน/หน่วยงำนใน
พ้ืนท่ีไร่แม่เหียะ

ตัวช้ีวัด 5.1.3 จ ำนวนคร้ังของกำรถูกโจมตีระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์คร้ัง 0 2. ระบบความปลอดภัย และรองรับภาวะฉุกเฉิน -            -                  -            -                  1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

- แผนตรวจสอบและปรับปรุงระบบกำยภำพเพ่ือควำมปลอดภัย และ
รองรับภำวะฉุกเฉิน

-                  -                  หน่วยกำยภำพ

ภารกิจพ้ืนฐาน -            2,164,600.00     -            2,164,600.00     

ด้านการเรียนการสอน 1. อุดหนุนโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแสวงหาผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ -            285,000           -            285,000           1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

ตัวช้ีวัด 1 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะ
ด้ำนคุณธรรม คุณภำพ และทักษะกำรเป็นพลเมืองโลก

ระดับ 4.5 - โครงกำรแนะแนวนักเรียนกลุ่มเป้ำหมำย (Road Show) ตำม
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีภำคเหนือ

30,000              30,000             งำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

ตัวช้ีวัด 2 ร้อยละของนักศึกษำท่ีได้รับกำรพัฒนำทักษะท่ี
จ ำเป็นส ำหรับกำรเป็นพลเมืองโลกและประกอบอำชีพใน
อนำคต โดยผ่ำนกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ร้อยละ 100 - โครงกำรตลำดนัดหลักสูตร/Open House 30,000              30,000             งำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

ตัวช้ีวัด 3 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้ำเรียนในคณะ
เกษตรศำสตร์เป็นไปตำมแผนรับนักศึกษำ (ปีกำรศึกษำ)

ร้อยละ 80 - โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรประกวดโครงงำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร (Smart Aggie Projects)

25,000              25,000             งำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

ตัวช้ีวัด 4 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญำตรีท่ีมีงำนท ำ
หรือประกอบอำชีพอิสระ ภำยใน 1 ปีหลังส ำเร็จกำรศึกษำ

ร้อยละ 80 - โครงกำรสัมมนำอำจำรย์แนะแนว 20,000              20,000             งำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

1. จ ำนวนโรงเรียนท่ีเข้ำไปประชำสัมพันธ์ 
180 โรงเรียน
2. จ ำนวนนักเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 400 
คน

SO4 - 3. Inclusive Education การ
เรียนรู้ท่ีเท่าเทียมส าหรับทุกคนใน
มหาวิทยาลัย

1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม/
อบรม/สัมมนำ 100 คน
2. ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระดับดีข้ึนจำกกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80

SO6 - 1. Agile & Resilient 
Organization มหาวิทยาลัยยืดหยุ่น 
ประสิทธิภาพสูง

1. ควำมพึงพอใจของต่อบรรยำกำศและ
ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน/กำรเรียน
กำรสอน ระดับ 4

SO1 - 1. CMU BCG Valley พ้ืนท่ี
ตัวอย่างในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน 
Biorefinery
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กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ งบประมาณ งบประมาณ แหล่งทุนอ่ืน รวม

(ส่วนงาน) (แผ่นดิน) (รายได้ส่วนงาน) (ระบุ) งบประมาณ

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566
เป้าหมาย
 2566

โครงการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน ผลผลิตของโครงการ
ตัวช้ีวัดสอดคล้องกับ Flagship 

(มหาวิทยาลัย)
หน่วยงาน

ตัวช้ีวัด 5 ร้อยละผลงำนของนักศึกษำท่ีอยู่ในฐำนข้อมูล 

Scopus ต่อจ ำนวนผลงำนท่ีเผยแพร่ท้ังหมด ในระดับ
นำนำชำติ

ร้อยละ 28 - โครงกำรพัฒนำส่ือประชำสัมพันธ์เชิงรุกในกำรน ำเสนอกำรรับ

นักเรียน TCAS
120,000            120,000           หน่วยประชำสัมพันธ์

- โครงกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 50,000              50,000             ภำควิชำสัตวศำสตร์และสัตว์น้ ำ

- โครงกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร 5,000               5,000               ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเก่ียว

- โครงกำรวิเครำะห์ส่ือและพัฒนำส่ือประชำสัมพันธ์เชิงรุกในหลักสูตร
ส่งเสริมและพัฒนำชนบท

5,000               5,000               สำขำวิชำส่งเสริมและเผยแพร่กำรเกษตร

2. อุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา -            178,100           -            178,100           1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

- โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ระดับปริญญำตรี 10,000              10,000             งำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 4,000               4,000               งำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- โครงกำรแนะน ำสำขำวิชำเอก ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 10,000              10,000             งำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำสำขำวิชำเอก 5,000               5,000               ภำควิชำเกษตรท่ีสูงและทรัพยำกรธรรมชำติ

- โครงกำรแนะน ำสำขำวิชำเอก 5,000               5,000               ภำควิชำเกษตรท่ีสูงและทรัพยำกรธรรมชำติ

- โครงกำรแนะน ำอำจำรย์ท่ีปรึกษำและนักศึกษำใหม่ 5,000               5,000               ภำควิชำเกษตรท่ีสูงและทรัพยำกรธรรมชำติ

- โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ 5,000               5,000               ภำควิชำสัตวศำสตร์และสัตว์น้ ำ

- โครงกำรเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำ 84,100              84,100             ภำควิชำสัตวศำสตร์และสัตว์น้ ำ

- โครงกำร Refreshing Course สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์เกษตร 10,000              10,000             สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์เกษตร

- โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเชิงวิชำกำรส ำหรับนักศึกษำคณะ
เกษตรศำสตร์

40,000              40,000             หน่วยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

3. อุดหนุนโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการสโมสรนักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์

-            150,000           -            150,000           1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

- โครงกำรพัฒนำผู้น ำองค์กรและเตรียมควำมพร้อมในกำรบริหำรงำน

สโมสรนักศึกษำ
100,000            100,000           หน่วยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- โครงกำรสนับสนุนเคร่ืองหมำยส ำหรับนักศึกษำช้ันปีท่ี 4 คณะ
เกษตรศำสตร์  (Senior Emblem)

30,000              30,000             หน่วยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- โครงกำรสนับสนุนชุดสูทประจ ำต ำแหน่งคณะกรรมกำรบริหำร
สโมสรนักศึกษำ

20,000              20,000             หน่วยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

5. อุดหนุนการบริหารจัดการหลักสูตร -            131,500           -            131,500           1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

- โครงกำรจัดท ำปกเกียรติบัตรเรียนดี 20,000              20,000             งำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- โครงกำรสำนสัมพันธ์อำจำรย์ท่ีปรึกษำกับนักศึกษำ 70,000              70,000             งำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 20,500              20,500             ภำควิชำสัตวศำสตร์และสัตว์น้ ำ

- โครงกำรประชุมผู้ปกครองนักศึกษำใหม่คณะเกษตรศำสตร์ 10,000              10,000             หน่วยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- โครงกำรบรรยำยพิเศษในกระบวนวิชำ/กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ฯ

6,000               6,000               สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์เกษตร

- โครงกำรสำนสัมพันธ์คณำจำรย์และนักศึกษำเพ่ือช่วยเหลือสังคม 5,000               5,000               สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์เกษตร

6. อุดหนุนการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพเกษตร -            35,000             -            35,000             1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

- โครงกำรพัฒนำช่องทำงกำรส่ือสำรข้อมูลผ่ำนแอพพลิเคช่ันออนไลน์ 20,000              20,000             หน่วยประชำสัมพันธ์

- โครงกำรจัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์คณะเกษตรศำสตร์ 15,000              15,000             หน่วยประชำสัมพันธ์

7. อุดหนุนโครงการ/กิจกรรมแสดงความยินดีกับผู้ส าเร็จการศึกษา -            186,000           -            186,000           1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

- โครงกำรแสดงควำมยินดีกับบัณฑิต 3,000               3,000               ภำควิชำเกษตรท่ีสูงและทรัพยำกรธรรมชำติ

- โครงกำรปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ 5,000               5,000               ภำควิชำเกษตรท่ีสูงและทรัพยำกรธรรมชำติ

- โครงกำรแสดงควำมยินดี ดุษฎีบัณฑิต มหำบัณฑิต และบัณฑิต ใน

พิธีรับพระรำชทำนปริญญำบัตร
15,000              15,000             ภำควิชำสัตวศำสตร์และสัตว์น้ ำ

SO4 สร้างการพัฒนาท่ีย่ังยืนด้านการจัด
การศึกษา (Education Platform)

1. จ ำนวนส่ือประชำสัมพันธ์หลักสูตร 5 
รำยกำร
2. จ ำนวนส่ือส่ิงพิมพ์ประชำสัมพันธ์ส่วน
งำน 5 ฉบับ/เร่ือง/คอลัมน์

SO4 - 3. Inclusive Education การ
เรียนรู้ท่ีเท่าเทียมส าหรับทุกคนใน
มหาวิทยาลัย

1. ร้อยละควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรม
 ร้อยละ 80

1. จ ำนวนนักศึกษำท่ีได้รับกำรสนับสนุน
ตำมแผนงำน/โครงกำร  400 คน
2. ร้อยละควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรม
 ร้อยละ 80

SO4 - 1. Multidisciplinary Program 
for Future Development หลักสูตร
สหวิทยากรเพ่ือการพัฒนาในอนาคต

1. จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 80 
คน

SO4 - 1. Multidisciplinary Program 
for Future Development หลักสูตร
สหวิทยากรเพ่ือการพัฒนาในอนาคต

1. จ ำนวนหลักสูตรท่ีผ่ำนกำรประเมิน 2 
หลักสูตร

SO4 - 1. Multidisciplinary Program 
for Future Development หลักสูตร
สหวิทยากรเพ่ือการพัฒนาในอนาคต
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กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ งบประมาณ งบประมาณ แหล่งทุนอ่ืน รวม

(ส่วนงาน) (แผ่นดิน) (รายได้ส่วนงาน) (ระบุ) งบประมาณ

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566
เป้าหมาย
 2566

โครงการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน ผลผลิตของโครงการ
ตัวช้ีวัดสอดคล้องกับ Flagship 

(มหาวิทยาลัย)
หน่วยงาน

- โครงกำรจัดงำนแสดงควำมยินดีกับบัณฑิตฯ คณะเกษตรศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
50,000              50,000             งำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- โครงกำรปัจฉิมนิเทศและพิธีอ ำลำสถำบัน 60,000              60,000             หน่วยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- โครงกำรฝึกซ้อมบัณฑิตเพ่ือเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 5,000               5,000               งำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- โครงกำรแสดงควำมยินดีบัณฑิตใหม่ 3,000               3,000               ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเก่ียว

- โครงกำรแสดงควำมยินดีกับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 40,000              40,000             ภำควิชำพัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตร (ส่วนกลำง)

- โครงกำรแสดงควำมยินดีกับบัณฑิตในโอกำสส ำเร็จกำรศึกษำ 5,000               5,000               ศูนย์วิจัยระบบทรัพยำกรเกษตร

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1. อุดหนุนโครงการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถ่ิน -            235,000           -            235,000           1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

ตัวช้ีวัด 1 ร้อยละควำมผูกพันของบุคลำกรท่ีมีต่อองค์กรท่ี
อยู่ในระดับสูง

ร้อยละ 85 - กิจกรรมประเพณีสงกรำนต์ 50,000              50,000             งำนบริหำรท่ัวไป

- กิจกรรมพิธีทอดกฐินมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 5,000               5,000               งำนบริหำรท่ัวไป

- กิจกรรมพิธีทอดผ้ำป่ำสำมัคคีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 3,000               3,000               งำนบริหำรท่ัวไป

- กิจกรรมพิธีท ำบุญครบรอบวันสถำปนำคณะเกษตรศำสตร์ 40,000              40,000             งำนบริหำรท่ัวไป

- กิจกรรมพิธีท ำบุญสืบชะตำเมืองเชียงใหม่ 2,000               2,000               งำนบริหำรท่ัวไป

- กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษำและถวำยเทียนพรรษำของคณะ
เกษตรศำสตร์

20,000              20,000             งำนบริหำรท่ัวไป

- งำนฌำปนกิจ 60,000              60,000             งำนบริหำรท่ัวไป

- โครงกำรท ำบุญภำควิชำพัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตร 10,000              10,000             ภำควิชำพัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตร (ส่วนกลำง)

- กิจกรรมกำรสืบสำนประเพณีรดน้ ำด ำหัว 10,000              10,000             ภำควิชำสัตวศำสตร์และสัตว์น้ ำ

- งำนท ำนุบ ำรุงศำสนำ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน 15,000              15,000             ศูนย์วิจัยระบบทรัพยำกรเกษตร

- โครงกำรส่งเสริมและแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมระหว่ำงคณำจำรย์ 
บุคลำกร และนักศึกษำ

18,000              18,000             ศูนย์วิจัยระบบทรัพยำกรเกษตร

- โครงกำรท ำนุบ ำรุง ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถ่ิน 2,000               2,000               ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเก่ียว

ด้านการสนับสนุนวิชาการ 2. อุดหนุนกิจกรรมเสริมสร้างความสุขและความผูกพันบุคลากร -            385,000           -            385,000           1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

ตัวช้ีวัด 1 ร้อยละของบุคลำกรท่ีได้รับรำงวัลในระดับต่ำงๆ 
ของส่วนงำน

ร้อยละ 15 - โครงกำรวันส่ือสำรองค์กร 40,000              40,000             งำนบริหำรท่ัวไป

ตัวช้ีวัด 2 ร้อยละของบุคลำกรท่ีได้รับกำรพัฒนำทักษะทำง
วิชำกำร (Smart Agri)/วิชำชีพ (Smart officer)

ร้อยละ 90 - กีฬำบุคลำกรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 100,000            100,000           งำนบริหำรท่ัวไป

ตัวช้ีวัด 3 ร้อยละควำมผูกพันของบุคลำกรท่ีมีต่อองค์กรท่ี
อยู่ในระดับสูง

ร้อยละ 85 - กีฬำและเกษตรสัมพันธ์เกษตร มช. 120,000            120,000           งำนบริหำรท่ัวไป

- โครงกำร Healthy Agri CMU 20,000              20,000             งำนบริหำรท่ัวไป

- โครงกำรประกำศเกียรติคุณบุคลำกรดีเด่นคณะเกษตรศำสตร์ 8,000               8,000               งำนบริหำรท่ัวไป

- โครงกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ภำควิชำสัตวศำสตร์ 10,000              10,000             ภำควิชำสัตวศำสตร์และสัตว์น้ ำ

- กิจกรรมงำนแสดงมุทิตำจิตของผู้เกษียณอำยุรำชกำร 72,000              72,000             งำนบริหำรท่ัวไป

- กิจกรรมแสดงมุทิตำจิตผู้เกษียณอำยุรำชกำร 15,000              15,000             ภำควิชำกีฏวิทยำและโรคพืช

ด้านการบริหารมหาวิทยาลัย 1. โครงการอุดหนุนการประเมินผู้บริหาร -            30,000             -            30,000             ส ำนักงำนคณะ (ส่วนกลำง) 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 1. ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อ
กำรบริหำรองค์กำร ระดับ 4.5
2. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรคณะฯ โดยภำพรวม ระดับ 
4.5

SO6 บริหารจัดการองค์กรเพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ (CMU Excellent 
Management Platform)

ตัวช้ีวัด 1 ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรบริหำร
องค์กำร

ระดับ 4.5 2. อุดหนุนโครงการสัมมนาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ -            262,000           -            262,000           1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

ตัวช้ีวัด 2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำกำรบริหำร

จัดกำรคณะฯ โดยภำพรวม

ระดับ 4.5 - โครงกำรสัมมนำผู้บริหำรร่วมกับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 30,000              30,000             งำนบริหำรท่ัวไป

1. แผนพัฒนำบุคลำกรท่ีสอดคล้องกับ
สมรรถนะหลักของส่วนงำน 1 แผน

SO6 - 2. Intelligent Organization 
with Data Driven Management 
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะท่ีขับเคล่ือนด้วย

ข้อมูล

1. ระดับควำมผูกพันของบุคลำกรท่ีมีต่อ
องค์กร ระดับ 4.5

SO6 - 3. Learning & Innovation 
Workforce with Growth Mindset 
บุคลากรท่ีพร้อมเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม

1. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมในกำรท ำนุ
บ ำรุงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
และท้องถ่ินล้ำนนำ กลุ่มชำติพันธ์ุ ท้ัง
ภำยใน/ภำยนอก 12 โครงกำร/กิจกรรม

SO3  สร้างการพัฒนาท่ีย่ังยืนด้านล้านนา
สร้างสรรค์ (Creative Lanna Platform)

11



กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ งบประมาณ งบประมาณ แหล่งทุนอ่ืน รวม

(ส่วนงาน) (แผ่นดิน) (รายได้ส่วนงาน) (ระบุ) งบประมาณ

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566
เป้าหมาย
 2566

โครงการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน ผลผลิตของโครงการ
ตัวช้ีวัดสอดคล้องกับ Flagship 

(มหาวิทยาลัย)
หน่วยงาน

- โครงกำรสัมมนำและทัศนศึกษำดูงำน (ผู้บริหำร) 75,000              75,000             งำนบริหำรท่ัวไป

- โครงกำรสัมมนำภำควิชำเกษตรท่ีสูงและทรัพยำกรธรรมชำติ 10,000              10,000             ภำควิชำเกษตรท่ีสูงและทรัพยำกรธรรมชำติ

- กิจกรรมสัมมนำบุคลำกรประจ ำปี 2566 10,000              10,000             ภำควิชำกีฏวิทยำและโรคพืช

- โครงกำรสัมมนำภำควิชำพัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตร 20,000              20,000             ภำควิชำพัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตร (ส่วนกลำง)

- โครงกำรประชุม/สัมมนำภำควิชำพืชศำสตร์และปฐพีศำสตร์ 30,000              30,000             ภำควิชำพืชศำสตร์และปฐพีศำสตร์ (ส่วนกลำง)

- โครงกำรสัมมนำภำควิชำ 40,000              40,000             ภำควิชำสัตวศำสตร์และสัตว์น้ ำ

- โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้บริหำร พนักงำน คณำจำรย์ นักวิจัย 5,000               5,000               ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเก่ียว

- โครงกำรสัมมนำภำยในของคณำจำรย์สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์เกษตร
ธุรกิจเกษตร

2,000               2,000               สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์เกษตร

- โครงกำรสัมมนำภำยในของคณำจำรย์สำขำวิชำส่งเสริมเผยแพร่
กำรเกษตร

10,000              10,000             สำขำวิชำส่งเสริมและเผยแพร่กำรเกษตร

- โครงกำรประชุมภำควิชำพืชศำสตร์และปฐพีศำสตร์และมุฑิตำจิต 30,000              30,000             ภำควิชำพืชศำสตร์และปฐพีศำสตร์ (ส่วนกลำง)

3. อุดหนุนโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม -            202,000           -            202,000           1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

- โครงกำรพัฒนำกำยภำพและส่ิงแวดล้อมงำนบริกำรกำรศึกษำและ
พัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

10,000              10,000             งำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

- โครงกำรพัฒนำภูมิทัศน์ของคณะเกษตรศำสตร์ 100,000            100,000           หน่วยกำยภำพ

- กิจกรรมพัฒนำตกแต่งสถำนท่ีเพ่ือแสดงควำมยินดีกับบัณฑิตท่ีเข้ำ
รับพระรำชทำนปริญญำบัตร

80,000              80,000             หน่วยกำยภำพ

- โครงกำร Big cleaning day 2,000               2,000               ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเก่ียว

- โครงกำร Big Cleaning Day 10,000              10,000             ภำควิชำพัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตร (ส่วนกลำง)

4. สมทบสภาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเครือข่ายวนเกษตร -            20,000             -            20,000             ส ำนักงำนคณะ (ส่วนกลำง) 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 1. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรคณะฯ โดยภำพรวม ระดับ 
4.5

SO6 บริหารจัดการองค์กรเพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ (CMU Excellent 
Management Platform)

5. ค่า anti-virus -            65,000             -            65,000             ส ำนักงำนคณะ (ส่วนกลำง) 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 1. ระดับควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ ระดับ 4

SO6 บริหารจัดการองค์กรเพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ (CMU Excellent 
Management Platform)

SO6 - 3. Learning & Innovation 

Workforce with Growth Mindset 
บุคลากรท่ีพร้อมเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม

1. ระดับควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ ระดับ 4

SO6 บริหารจัดการองค์กรเพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ (CMU Excellent 
Management Platform)
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