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ภารกิจเชิงพ้ืนฐาน

ด้านการเรียนการสอน

ด้านวิจัย

ด้านบริการวิชาการ
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ด้านการสนับสนุนวิชาการ

ด้านการบริหารมหาวิทยาลัย

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  :  การพัฒนาการเรียนการสอนมุ่งสู่ Smart Agriculture

กลยุทธ์ท่ี 1.1 พัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการท่ีมุ่งเน้น Smart Agriculture

กลยุทธ์ท่ี 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีองค์ความรู้และทักษะทางด้าน Smart Agriculture และทักษะความเป็นพลเมืองโลก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  :  การพัฒนานวัตกรรมงานวิจัย Smart Agriculture

กลยุทธ์ท่ี 2.1 พัฒนากลไกผลักดันงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมด้าน Smart Agriculture และ

เผยแพร่องค์ความรู้สู่วงวิชาการ และสาธารณะ (CMU RL 1-3)

กลยุทธ์ท่ี 2.2 พัฒนากลไกการต่อยอดองค์ความรู้ และการน านวัตกรรมไปใช้แก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม และใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (CMU RL 4-7 และ CMU-RL 8-9)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  :  การบริการวิชาการ Smart Agriculture เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และหารายได้

กลยุทธ์ท่ี 3.1 พัฒนากลไกการบริการวิชาการและสร้างแหล่งเรียนรู้ด้าน Smart Agriculture แบบครบวงจรแก่

เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  :  การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ท่ี 4.1 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง รวมท้ัง

เสริมสร้างความสุขในการท างาน และความผูกพันต่อองค์กร

กลยุทธ์ท่ี 4.2 สร้างระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ท่ี 4.3 สร้างรายได้จากองค์ความรู้และทรัพยากรของคณะฯ เพ่ือพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  :  การพัฒนากายภาพและสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยและความสุขของบุคลากร

กลยุทธ์ท่ี 5.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาพ้ืนท่ี สนับสนุนพันธกิจหลักให้บรรลุวิสัยทัศน์

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์คณะ

(1) QS University Ranking by Subject (Agriculture and Forestry) ล าดับท่ี 51-100 (โครงการน้ีสามารถช่วยให้การจัด

อันดับมหาวิทยาลัยในสาขา  Agriculture and Forestry ดีข้ึน เช่น การอ้างอิงผลงานวิจัย, Academic reputation, Employer

 reputation ดีข้ึนได้)

(2) มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (Social Return on Investment :SROI) 2 เท่าของทุนวิจัยท่ีคณะฯ ได้รับ 

(โครงการน้ี ช่วยให้เกิดการประเมินมูลค่า SROI  หรือผลักดันให้โครงการวิจัยและบริการวิชาการของคณะเกิดการน าไปใช้

ประโยชน์จนก่อให้เกิดผลกระทบทางเศณษฐกิจและสังคมได้)

(3) BCG Model / Low carbon agriculture (โครงการท่ีสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรม หรือการบริการวิชาการท่ี

เก่ียวข้องกับ BCG Model หรือ Low carbon agriculture)

(4) รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ท่ีระดับคะแนน 350 คะแนน (TQC) (โครงการน้ีช่วยพัฒนาการ

บริหารจัดการของคณะฯ สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศตามเกณฑ์ TQA)
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ตัวช้ีวัดคณะ

1.1.1 จ านวนหลักสูตรเชิงบูรณาการ/หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร)

1.1.2 จ านวนกระบวนวิชาปรับปรุง/กระบวนวิชาใหม่  Smart Agriculture (กระบวนวิชา)

1.1.3 หลักสูตร Life Long Learning (หลักสูตร)

1.1.4 จ านวนนักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรนานาชาติ (คน)

1.1.5 จ านวนนักศึกษาต่างชาติท่ีลงทะเบียนศึกษาในหลักสูตรของคณะ (คน)

1.1.6 โครงการ Double Degree ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (นับใหม่ทุกปี) (โครงการ)

1.1.7 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา (ร้อยละ)

1.2.1 ร้อยละนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้ฝึกงานและสหกิจศึกษากับภาคเอกชน (ร้อยละ)

1.2.2 จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีร่วมงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก (คน)

1.2.3 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีผลการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา ตามมาตรฐาน

 Common European Framework of Reference for Language อยู่ในระดับ B1 ข้ึนไป (ร้อยละ)

1.2.4 ร้อยละผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีอยู่ในฐานข้อมูล Scopus ต่อจ านวนผลงานท่ีเผยแพร่ท้ังหมด ในระดับ

นานาชาติ (ร้อยละ)

1.2.5 จ านวนรางวัลนักศึกษาในการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ (รางวัล)

1.2.6 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก (ระดับ)

1.2.7 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการเป็นพลเมืองโลกและประกอบอาชีพในอนาคต โดยผ่าน

กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ร้อยละ)

2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus จ านวน 2 บทความต่อคนต่อปี (เก่ียวข้องกับคุณสมบัติ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร / การขอต าแหน่งทางวิชาการ) (ร้อยละ)

2.1.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus จ านวน 1 บทความต่อคนต่อปี (เก่ียวข้องกับคุณสมบัติ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร / การขอต าแหน่งทางวิชาการ) (ร้อยละ)

2.1.3 จ านวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์และนักวิจัย (ผลงาน)

2.1.4 ร้อยละของจ านวนผลงาน Scopus Q1 ต่อจ านวนผลงานตีพิมพ์ท้ังหมดในฐานข้อมูล Scopus (ร้อยละ)

2.1.5 จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus (บทความ)

2.1.6 จ านวนโครงการวิจัยท่ีมีความร่วมมือระดับนานาชาติ (โครงการ)

2.2.1 รายได้สนับสนุนงานวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม หรือชุมชน หรือผู้ใช้งานจริง (โครงการวิจัยร่วมเอกชน) (ล้านบาท)

2.2.2 จ านวนสิทธิบัตรท่ีย่ืนจดในประเทศ (สิทธิบัตร) หรือ จ านวนผลงานวิจัยท่ีอยู่ใน CMU-RL 4-7 (ผลงาน) (นับรวมทะเบียน

พันธ์ุพืช)

2.2.3 จ านวนการให้บริการ IP ต่อปี (สิทธิบัตร) หรือ จ านวน Spin off/Start up ต่อปี (ธุรกิจ) หรือผลงานท่ีเทียบเท่า CMU-RL 

8-9 (ผลงาน)

2.2.4 สัดส่วนผลงานนวัตกรรม/โครงการวิจัยของคณะฯ ด้าน BCG และ Low Carbon agriculture (เทียบกับผลงานท้ังหมด) 

(ร้อยละ)

3.1.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 5 แห่ง (โครงการ)

3.1.2 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีมีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน (โครงการ)

3.1.3 จ านวนองค์ความรู้พร้อมใช้ นวัตกรรม และบทเรียนท่ีสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินและสังคม รวบรวมในรูปแบบ

ส่ือออนไลน์ (ผลงาน)

3.1.4 ร้อยละผลผลิตของคณะฯ ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานของภาครัฐและของคณะ (มาตรฐาน AgTrace) (ร้อยละ)

2



3.1.5 สัดส่วนมูลค่าผลตอบแทนจากโครงการบริการวิชาการท่ีมีผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม (SROI) (สัดส่วน

เม่ือเทียบจากงบประมาณโครงการบริการวิชาการท่ีได้รับการประเมิน) (สัดส่วน)

4.1.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับรางวัลในระดับต่างๆ ของส่วนงาน (ร้อยละ)

4.1.2 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ (Smart Agri)/วิชาชีพ (Smart officer) (ร้อยละ)

4.1.3 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กรท่ีอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ)

4.2.1 จ านวนนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน (ผลงาน)

4.2.2 จ านวนระบบงาน/กระบวนการท่ีได้รับการปรับปรุงตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 

Award: TQA) (งาน/ระบบงาน)

4.2.3 ร้อยละการบรรลุตัวช้ีวัด (KPI) ของแผนกลยุทธ์ (ร้อยละ)

4.3.1 จ านวนรายได้จากการแปลงสินทรัพย์ (ล้านบาท)

4.3.2 จ านวนรายได้รวมหลังหักค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)

5.1.1 จ านวนคร้ังของการเกิดอุบัติเหตุ / โจรกรรม (คร้ัง)

5.1.2 จ านวนคร้ังของการถูกโจมตีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (คร้ัง)

กิจกรรมหลัก

โครงการพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรอบรมระยะส้ัน/Lifelong/non-degree/Double Degree

พัฒนาความร่วมมือแหล่งฝึกงานและสหกิจศึกษา

โครงการฝึกงาน/สหกิจศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาและการเป็นพลเมืองโลก

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยของนักศึกษา

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ และแสวงหาผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

โครงการบริหารจัดการหลักสูตร

โครงการ/กิจกรรมแสดงความยินดีกับผู้ส าเร็จการศึกษา

โครงการ/กิจกรรมวิชาการด้านการวิจัย

โครงการสนับสนุนทุนวิจัย

โครงการเผยแพร่นวัตกรรมผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร์

โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

โครงการบริการวิชาการคณะเกษตรศาสตร์

โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน/พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

กิจกรรมเสริมสร้างความสุขและความผูกพันบุคลากร

โครงการบริหารจัดการคณะเกษตรศาสตร์

โครงการขับเคล่ือนการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA

โครงการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการแสวงหารายได้

โครงการสัมมนาภายใน คณะเกษตรศาสตร์

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

โครงการพัฒนาระบบกายภาพคณะเกษตรศาสตร์

โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัย และรองรับภาวะฉุกเฉิน
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โครงการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถ่ิน

อ่ืนๆ

ตัวช้ีวัดโครงการ

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ)

จ านวนผลงานวิจัยท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์ (ผลงาน)

จ านวนผู้รับบริการ (คน)

ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับการพัฒนาทักษะ (ความรู้ในงาน ทักษะ สมรรถนะ ฯลฯ) (ร้อยละ)

ระดับความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ (ระดับ)

จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการสนับสนุนตามแผนงาน/โครงการ (คน)

จ านวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ (บทความ)

จ านวนชุมชนท่ีได้รับการสนับสนุนตามแผนงาน/โครงการ (ชุมชน)

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาทักษะ (ความรู้ในงาน ทักษะ สมรรถนะ ฯลฯ) (ร้อยละ)

ระดับคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรต่อบรรยากาศการท างาน (ระดับ)

จ านวนหลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร)

จ านวนองค์ความรู้ด้านการเกษตร (เร่ือง)

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ระดับ)

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (คน)

ร้อยละความครอบคลุมของระบบเครือข่ายไร้สาย (ร้อยละ)

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมสหกิจศึกษา / WIL (คน)

จ านวนนวัตกรรมด้านการเกษตร (ผลงาน)

ระดับความพึงพอใจของชุมชน (ระดับ)

ระดับความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กร (ระดับ)

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ (ระดับ)

ร้อยละผลประเมินการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน (ร้อยละ)

จ านวนโครงการวิจัยบูรณาการข้ามสาขา (โครงการ)

ร้อยละของผู้รับบริการท่ีน านวัตกรรม/องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)

ผลการประเมินตามเกณฑ์ TQC (คะแนน)

จ านวนโครงการพัฒนาระบบกายภาพ/เสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (โครงการ)

จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการเป็นพลเมืองโลก (คน)

จ านวนโครงการความร่วมมือ (โครงการ)

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้ารับการฝึกงาน (คน)

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (ร้อยละ)

จ านวนพ้ืนท่ีท่ีมีการใช้ประโยชน์/พัฒนา (ไร่)

จ านวนคู่ความร่วมมือ (หน่วยงาน)

ร้อยละการเติบโตของรายได้สุทธิ (ร้อยละ)

จ านวนเงินบริจาค (บาท)

ระดับคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบรรยากาศการท างาน (ระดับ)

จ านวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก (บาท)

จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (คน)

จ านวนเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการหลังหักค่าใช้จ่าย (บาท)

จ านวนโครงการความร่วมมือกับศิษย์เก่า (โครงการ)
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จ านวนอุบัติเหตุ/ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (คร้ัง)

จ านวนโครงการวิจัยพัฒนาชุมชน (ภาคเหนือตอนบน) (โครงการ)

จ านวนโรงเรียนท่ีเข้าไปประชาสัมพันธ์ (โรงเรียน)

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับจัดสรรทุนเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ (คน)

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (ร้อยละ)

จ านวนหน่วยงาน/กลุ่มท่ีขอรับบริการ (หน่วยงาน/กลุ่ม)

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยปีท่ีผ่านมา (ระดับ)

จ านวนส่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ส่ือ)

จ านวนบุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับจัดสรรทุนเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ (คน)

จ านวนผลงานทางวิชาการท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์จริง (ผลงาน)

จ านวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการท่ีสร้างผลกระทบสูงในวงกว้างต่อชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ (ผลงาน)

จ านวนโครงการพัฒนา Smart Farm (โครงการ)

ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อหลักสูตรฯ (ระดับ)

จ านวนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร (ระบบ)

จ านวนโครงการความร่วมมือกับศิษย์เก่า (โครงการ)

ระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ระดับ)

ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ของคณะเกษตรศาสตร์ของบุคคลภายนอก (ระดับ)

จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีมีความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือชุมชนด้านการบริการวิชาการท้ังในและ

ต่างประเทศ (โครงการ)

ระดับคะแนนการประเมินหลักสูตร (ระดับ)

จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการสนับสนุนตามแผนงาน/โครงการ (คน)

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ระดับ)

ร้อยละการด าเนินการตามแผน (ร้อยละ

ระดับความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนของผู้เรียน (ระดับ

ร้อยละผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ (ร้อยละ

จ านวนรางวัลทักษะวิชาชีพของนักศึกษา (Smart Agriculture/กีฬาส่ีจอบ) (รางวัล

จ านวนเงินรายได้จากการขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ (บาท

จ านวนนักศึกษาต่างชาติท่ีลงทะเบียนศึกษาในหลักสูตรของคณะฯ (คน

ร้อยละเงินสะสมต่องบประมาณรายปี (ร้อยละ)

จ านวน inbound exchange student (คน)

จ านวนรายได้ของหน่วยงานต่างๆ (ท่ีนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) (บาท)

จ านวน Outbound Exchange Student (คน)

ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีได้คะแนนหลังการทดสอบผ่านเกณฑ์ประเมิน (ร้อยละ)

ร้อยละของกระบวนวิชาในสาขาท่ีมีการสอดแทรกภาษาอังกฤษ (ร้อยละ)

จ านวนกระบวนวิชาปรับปรุง/กระบวนวิชาใหม่ (กระบวนวิชา)

จ านวนหลักสูตรท่ีได้รับการปรับปรุง (หลักสูตร)

จ านวนโครงการ/กิจกรรม (โครงการ)

จ านวนรางวัลนักศึกษาในการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ (รางวัล)

จ านวนโครงการประชุมวิชาการ / สัมมนาระดับนานาชาติ (Webinar) (โครงการ)

จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการบ่มเพาะเป็น Young smart farmers (คน)

จ านวนผู้เรียนท่ีเข้าเรียนในหลักสูตร Non-degree (คน)
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จ านวนหลักสูตร non degree ท่ีมีรูปแบบการเรียนการสอนตลอดชีวิต (lifelong learning) ท่ีสามารถพัฒนาทักษะด้าน

การเกษตรสมัยใหม่ท่ีตอบสนองความต้องการของสังคมได้ (หลักสูตร)

ค่าเฉล่ียการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการจัดโครงการ (คะแนน)
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