




ค ำน ำ 

แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน ภาควิชา และศูนย์วิจัยภายในคณะเกษตรศาสตร์ จากวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ วัฒนธรรม ค่านิยม และเจตนารมณ์ของคณะเกษตรศาสตร์ ให้ผู้บริหารทุกระดับ หัวหน้างาน 
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ได้รับทราบจุดมุ่งหมายของคณะเกษตรศาสตร์ โดย
มุ่งหวังให้เกิดการท างานอย่างบูรณาการ และมีทิศทางที่สอดคล้องกับปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 
- 2564) ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อย่างยั้งยืน

คณะเกษตรศาสตร์ได้ให้ความส าคัญต่อการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะท่ี 
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยยึดถือเป็นภารกิจหลักที่จะต้องเร่งด าเนินการ เพ่ือให้การพัฒนากระบวนการวางแผน
ทุกด้านของคณะเกษตรศาสตร์มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ซึ่งแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ฉบับนี้ได้
ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายในคณะฯ ผ่านการสัมมนาเรื่อง “การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” เมื่อวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 
2559 รวมทั้งได้รับความเห็นชอบเรื่องแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 

คณะเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษาเก่าและปัจจุบัน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีส่วนให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะเกษตรศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 จะเป็นแนวทางส าคัญในการพัฒนา และขับเคลื่อนคณะเกษตรศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
ในทุก ๆ ด้านต่อไป    

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา  โพธาภรณ์) 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
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ส่วนที่ 1
ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 



สวนท่ี 1 

ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัดทําตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร 

ระยะท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เพ่ือเปนกรอบในการดําเนินงานของคณะฯ โดยไดถายทอดใหทุกสวนงานนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทํา

แผนปฏิบัติงานและมีสวนรวมในการขับเคล่ือนแผนใหบรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

พรอมท้ังไดดําเนินการติดตามประเมินผลเปนประจําทุกป โดยมีการดําเนินการตามยุทธศาสตรและตัวช้ีวัดหลัก

ท่ีสําคัญตามวิสัยทัศนและพันธกิจ ดังน้ี 

วิสัยทัศน “คณะเกษตรศาสตรเปนสถาบันวิทยาศาสตรการเกษตรช้ันนําระดับโลก” 

พันธกิจ  

1) ดานการจัดการศึกษา จัดหลักสูตรการศึกษาท่ีมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ ตรงตามความ

ตองการตอการพัฒนาประเทศ และผลิตบัณฑิตท่ีเปนคนดี คนเกง รูจริงปฏิบัติได มีความเปนสากลและเปนผูนํา 

2) ดานการวิจัย วิจัยและพัฒนาองคความรูใหม ๆ เพ่ือแกปญหา และพัฒนาการเรียนการสอน

เผยแพรงานวิจัยสูระดับสากล กอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ 

3) ดานการบริการวิชาการ ใหบริการวิชาการแกสังคม โดยถายทอดและขยายผลงานวิจัย ใหกับ

เกษตรกร ชุมชน สังคม ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือนําองคความรูไปปรับใชประโยชน 

4) ดานการบริหาร พัฒนาระบบบริหารและการจัดการทุก ๆ ดาน ภายใตระบบมหาวิทยาลัยในกํากับ

ดวยหลักธรรมาภิบาล อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม อนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมลานนา ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินดานการเกษตร และส่ิงแวดลอมใน

ภาคเหนือ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ผลการดําเนินการตัวช้ีวัดท่ีสําคัญตามพันธกิจดานการจัดการศึกษา มีดังน้ี 

การจัดอันดับสาขา Agriculture & Forestry ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับการจัดอันดับโลกจาก

สถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก QS Quacquarelli Symonds Ltd. QS World University 

Rankings และ Times Higher Education The World Rankings by Subject 2016/2017 

ป 2556 ติดอันดับ 51-100  

ป 2557 ติดอันดับ 101-150 

ป 2558 ติดอันดับ 51-100 (ไดรับการจัดอันดับสูงสุดของมหาวิทยาลัย) 

ป 2559 ติดอันดับ 101-150 

ติดอันดับ 601-800 (เปนอันดับ 1 ของประเทศไทย) โดย Times Higher Education 
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การประกันคุณภาพการศึกษา มีผลการตรวจประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ  CMU QA โดย

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปการศึกษา 

2555-2556 อยูในระดับดี (4.50) และดีมาก (4.64) ตามลําดับ (จากคะแนนเต็ม 5) สําหรับปการศึกษา 2557-

2558 มีการปรับเปล่ียนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เปนเกณฑ CMU EdPEx ในระดับคณะ และ 

CMU QA ในระดับหลักสูตร โดยยังไมมีการประเมินผลคะแนน 

อาจารย จํานวนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกตออาจารยประจําท้ังหมด อยูระหวางรอยละ 83.83 - 

95.12 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดไวเทากับรอยละ 

60 ไดรับคะแนนเต็ม 5 และในป 2559 มีสัดสวนคุณวุฒิปริญญาโท : ปริญญาเอกเทากับ 4.88 : 95.12 สัดสวน

ของอาจารย : ผูชวยศาสตราจารย : รองศาสตราจารย : ศาสตราจารย เทากับ 45.12 : 25.61 : 23.17 : 6.10 

สูงกวามาตรฐานของ สกอ. ท่ีกําหนดไวรอยละของอาจารยท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไปเทากับ 30 

ไดคะแนนเต็ม 5 

หลักสูตร ในป 2559 มีหลักสูตรท้ังหมด 20 หลักสูตร เปนหลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร (ปริญญาโท 

2 หลักสูตร ปริญญาเอก 1 หลักสูตร) 

นักศึกษา มีนักศึกษาตางชาติในปการศึกษา 2554 - 2558 จํานวน 21, 27, 30, 42 และ 29 

ตามลําดับ มีนักศึกษาท้ังหมด ดังน้ี 

ระดับการศึกษา 
จํานวนนักศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 

ปริญญาตรี 1,319 1,355 1,353 1,393 1,423 

ปริญญาโท 546 441 458 446 431 

ปริญญาเอก 104 99 90 89 87 

รวม 1,969 1,895 1,901 1,928 1,941 

บัณฑิต มีบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป อยูระหวางรอยละ 65.64 

- 73.31 มีความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตปริญญาตรี อยูในระดับดี มีคะแนนเฉล่ีย 3.88 - 4.11 (จาก

คะแนนเต็ม 5) ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

(องคการมหาชน) หรือ “สมศ." กําหนดไวเทากับ 3.50 และบัณฑิตปริญญาตรีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอยู

ระหวางรอยละ 74 - 84

ในปการศึกษา 2554 - 2558 มีผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ระดับการศึกษา 
จํานวนนักศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 

จํานวนท่ีรับเขาในรหัสน้ัน 314 354 362 364 346 

จํานวนท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 219 250 251 281 264 

คิดเปนรอยละ 69.75 70.62 69.34 77.20 76.30 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนางานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

คณะเกษตรศาสตร  ได ดํา เนินการวิจัย ภายใต โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2554-2558) ในนาม “กลุมคลัสเตอรมูลคาเพ่ิมของการ

ผลิตและแปรรูปพืชและสัตวเศรษฐกิจ” ประกอบดวย กลุมวิจัยขาว ลําไย สัตวเศรษฐกิจ และกาแฟ  

ในป 2556 คณะฯ ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยใหเปนผูประสานงานหลักในการจัดต้ัง “ศูนยวิจัย

ขาวลานนา” ซ่ึงเปนการดําเนินการวิจัยรวมกันคณาจารย/นักวิจัยกลุมขาวและผูเช่ียวชาญทางดานขาวของ

มหาวิทยาลัยและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวมกันพัฒนางานวิจัยดานขาว ตลอดจนพัฒนาเพ่ือเปนศูนย

ถายทอดองคความรูแบบครบวงจรทางดานขาวของมหาวิทยาลัย และในป 2558 สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ไดผลักดันใหโครงการมหาวิทยาลัยแหงชาติไดรับการสนับสนุนตอไป โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานมากกวาการขยายเชิงปริมาณ และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ภายใตโครงการ 

“มหาวิทยาลัยระดับโลก” (World Class University) และคณะฯ ไดรับมอบหมายใหเปนผูประสานงานหลัก

ในการพัฒนาขอเสนอโครงการทางดานขาวและโคเน้ือคุณภาพ ซ่ึงดําเนินการภายใตกลุมวิจัยคลัสเตอรเกษตร

และอาหาร 

คณะฯ มีศูนยวิจัยท่ีดําเนินการวิจัย จํานวน 3 ศูนย คือ ศูนยวิจัยและฝกอบรมท่ีสูง ศูนยวิจัย สาธิต

และฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ และศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ผลงานวิจัยเดนของหนวยวิจัยท่ีสราง

ช่ือเสียงใหกับคณะฯ และสามารถนําไปใชประโยชนอยางกวางขวาง เชน กลุมงานวิจัยขาว กลุมงานวิจัยเกษตร

ท่ีสูง กลุมงานวิจัยกาแฟ กลุมงานวิจัยไมดอกไมประดับ กลุมงานวิจัยปศุสัตว และกลุมงานวิจัยเพ่ือการ

สนับสนุนการตัดสินใจ เปนตน 

เงินสนับสนุนงานวิจัยท้ังหมด (หารเฉล่ียตามการปฏิบัติงานจริงของอาจารยและบุคลากรคณะฯ ท่ีทํา

วิจัย) ในปงบประมาณ 2555 - 2559 เทากับ 49.33, 74.47, 63.82, 76.62 และ 79.23 ลานบาท ตามลําดับ 

อยูระหวาง 0.73 - 1.03 ลานบาทตอคน 

รางวัลดานวิจัยและวิชาการ ท้ังระดับชาติและนานาชาติ ในป 2555 - 2559 มีอาจารยและบุคลากร

ไดรับรางวัลจํานวน 6, 5, 1, 7 และ 3 คน ตามลําดับ 

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย ท่ีตีพิมพเผยแพร หรือนําไปใชประโยชน ท้ังระดับขาติและนานาชาติ ในป

ปฏิทิน 2555 - 2558 จํานวน 180, 181, 202, 203 เรื่อง มีบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน 

refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ และนานาชาติ จํานวน 114, 116, 133, 138 เรื่อง และมี

ผลงานวิจัยไดรับการจัดทะเบียนพันธุพืช/สัตว ป 2556 - 2559 จํานวน 12, 2, 0 และ 9 ผลงาน ตามลําดับ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : บริการวิชาการแบบมีสวนรวมบนฐานความตองการของสังคมท้ังในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีมีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ อยูระหวาง 21 - 45 โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรมถายทอดความรูบริการและวิชาชีพ มีจํานวนเฉล่ียประมาณ 1,500 โครงการ/

กิจกรรมตอป และมีผูเขารับการบริการอยูระหวาง 200,000 - 500,000 คนตอป 
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ความรวมมือทางวิชาการกับองคกรภายนอก มีโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิโครงการ

หลวง ป 2555 - 2559 จํานวน 9, 7, 8, 3 และ 5 โครงการ ตามลําดับ 

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จํานวน 3, 12, 11, 10 และ 5 

โครงการ ตามลําดับ 

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 1, 6, 

5, 4 และ 9 โครงการ ตามลําดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ ตอการใหบริการวิชาการและวิชาชีพมีคาเฉล่ียในแตละปสูงกวารอยละ 

80 แสดงถึงความสําเร็จ ความไววางใจจากผูรับบริการ ซ่ึงผลกาประเมินคุณภาพท้ังระบบประกันคุณภาพจาก

ภายในและภายนอก อยูในระดับดีมากทุกป 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอม 

โครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม ป 2555 - 2559 อยู

ระหวาง 23 - 24 โครงการ/กิจกรรมตอป 

โครงการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อยูระหวาง 9 - 15 โครงการตอป 

โครงการวิจัยเก่ียวของกับการพัฒนา อนุรักษส่ิงแวดลอมและภูมิปญญาทองถ่ิน อยูระหวาง 13 - 38 

โครงการตอป 

ความพึงพอในของบุคลากรและนักศึกษา ตอโครงการดานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ

และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม มากกวารอยละ 80 ในทุกป 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : พัฒนาความเปนสากลของคณะ 

ในป 2555 - 2559 

กิจกรรมดานความรวมมือทางวิชาการ รวมกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานตางประเทศ ป 2555 - 

2559 มีการขยายความรวมมือเพ่ิมข้ึนจาก 51 สถาบัน 18 ประเทศ เปน 72 สถาบัน 23 ประเทศ 

การแลกเปล่ียนในกลุมประเทศอาเซียนและนานาชาติท้ัง Inbound และ Outbound มีนักศึกษาอยู

ระหวาง 60 - 80 คนตอป และมีบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน อยูระหวาง 52 - 104 คนตอป 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการมีระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการขอมูลของ

สวนงานในระบบ CMU-MIS อยูในระดับเต็ม 5 ทุกป 

ดานบุคลากร มีความพึงพอใจตอการจัดการดานกายภาพ มีคาเฉล่ียอยูระหวาง 2.74 - 4.19 มีความ

พึงพอใจในดานการนําองคกรและการบริหารงานของผูบริหาร มีคาเฉล่ียอยูระหวาง 4.04 - 4.35 มีบุคลากร

สายวิชาการไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการสอน การวิจัย และทักษะวิชาชีพ ป 2555 - 2559 
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รอยละ 96, 94, 89, 95 และ 96 ตามลําดับ มีบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถ 

และทักษะในการทํางาน รอยละ 92, 87, 80, 77 และ 83 ตามลําดับ 

ดานการบริหารการเงิน มีการใชจายงบประมาณอยางคุมคา และสามารถตรวจสอบได มีการดําเนิน

มาตรการประหยัดงบประมาณ รวมท้ังไดดําเนินการแสวงหารายได เพ่ือการพึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน  

ในป 2555 - 2559 ไดรับงบประมาณแผนดิน จํานวน 145, 135, 137, 129 และ 138 ลานบาท 

ตามลําดับ และไดรับงบประมาณเงินรายได จํานวน 32, 39, 54, 56, และ 50 ลานบาท  

ดานศิษยเกา มีเครือขายศิษยเกาท่ีเขมแข็ง ไดรับการสนับสนุนในการพัฒนาอยางตอเน่ือง ท้ังในรูป

ของการสนับสนุนอุปกรณ สนับสนุนเงินทุน ตลอดจนการลงนาม MOU โครงการความรวมมือทางการวิจัยและ

วิชาการกับเอกชน ในป 2555 - 2559 ไดรับเงินและสินทรัพยจากการบริจาค จํานวนเงินหรือมูลคารวมเทากับ 

16.55, 2.17, 4.19, 11.73 และ 7.72 ลานบาท 

ยุทธศาสตรท่ี 7 : การพัฒนาตามแนวทางการบริหารท่ีผูบริหารสวนงานแถลงตอ 

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ในป 2556 - 2559 

ทีมวิจัย Cluster มีจํานวน 4, 5, 5 และ 5 ทีมวิจัย ตามลําดับ 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมใหบริการวิชาการท่ีมีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน อยูระหวาง 21 - 45 โครงการ/กิจกรรม ตอป 

จํานวนสถาบัน/องคกรในกลุมประเทศอาเซียน ท่ีลงนามความรวมมือทางวิชาการในระดับคณะฯ มี

จํานวน 2, 0, 3 และ 2 สถาบัน/องคกร ตามลําดับ 

ผลงานวิจัยไดรับการจัดทะเบียนพันธุพืช/สัตว จํานวน 12, 2, 0 และ 9 ผลงาน ตามลําดับ 

โครงการวิจัยท่ีทํารวมกับชุมชน จํานวน 8, 9, 8 และ 7 โครงการ ตามลําดับ 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาตามแนวทางการบริหารท่ีผูบริหารสวนงานแถลงตอสภามหาวิทยาลัย 

เชียงใหม อยูในระดับ 4.6, 4.1, 4.2 และ 4.6 ตามลําดับ (จากคะแนนเต็ม 5) 
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ส่วนที่ 2
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
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ส่วนที ่2 
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 

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

2.1 วิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 11 
คณะเกษตรศาสตร์  ได้วิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงานระหว่างปี 2555 - 2559 ของ

แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 11 (2555 - 2559) จากการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนด ซึ่งมี
รายละเอียดที่ได้เสนอไว้ในส่วนที่ 1 เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 12 (2560 - 
2564) รวมทั้ง ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ตามกรอบยุทธศาสตร์
อุดมศึกษาสาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้าและข้อเสนอแนะ (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดท าภาพอนาคตและ
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสาขาเกษตร 10 ปี ข้างหน้า , สถาบันคลังสมองของชาติ  ภายใต้มูลนิธิส่งเสริม
ทบวงมหาวิทยาลัย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สิงหาคม 2557) เพ่ือประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 12 ซึ่งจัดท ากรอบยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการปรับเปลี่ยน และพัฒนาอุดมศึกษาสาขา
เกษตรภายใต้ภาพอนาคตแต่ละภาพ ได้ใช้กรอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอุดมศึกษาสาขาเกษตร โดย
พิจารณาทั้งภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ซึ่ งประกอบด้วย จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน 
(Weakness) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) โดยแยกพิจารณาตามภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การเรียนการสอน (Teaching & Learning) การวิจัยและพัฒนา (Research & 
Development) การเชื่อมโยงกับภายนอก (Engagement) และการบริหารจัดการ (Management) รวมทั้ง
การวิเคราะห์ TOWS Matrix เมื่อน าจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) และ
อุปสรรค (Threats) มาพิจารณา และก าหนดมาตรการหรือทางออก โดยการเชื่อมโยงทั้งสภาพแวดล้อมภายใน 
และภายนอกเข้าด้วยกันใน 2 มิติ จะพบว่า 

- มาตรการเชิงรับหรือมาตรการในการส่งเสริม/สนับสนุนจุดแข็งที่มีอยู่ โดยน าโอกาสเป็นปัจจัย
ผลักดัน เพ่ือสร้างความได้เปรียบและความเข้มแข็ง รายละเอียดปรากฏในตาราง SO Strategic
Option และ ST Strategic Option

- มาตรการเชิงรุก หรือมาตรการในการป้องกันจุดอ่อนที่มีอยู่และเลี่ยงอุปสรรค โดยน าโอกาสมา
เป็นเป้าหมาย เพ่ือลดความสูญเสียและชะลอความล้มเหลว รายละเอียดปรากฏในตาราง WO
Strategic Option และ WT Strategic Option
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TOWS Matrix ตามกรอบยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้า 
(ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจดัท าภาพอนาคตและยุทธศาสตร์อุดมศกึษาสาขาเกษตร 10 ป ีข้างหนา้, สถาบนัคลังสมองของชาติ ภายใต้
มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สิงหาคม 2557) 

Opportunities (O) Threats (T) 

St
re

ng
th

s 

SO Strategic Option ST Strategic Option 
การเรียนการสอน 

- พัฒนาหลักสตูรให้มีความหลากหลาย ตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายของสังคม ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน โดยแตล่ะสถาบันฯ ต้อง
วิเคราะหจ์ุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของตนเอง และดึง
บุคคลเป้าหมายเข้ามาเพิม่พูนความรู้ อาจมีความ
ร่วมมือระหว่างคณะวิชาสาขาเกษตรต่างมหาวิทยาลยั
เช่น การโอนหน่วยกิจของวิชาในหลักสตูร

- น าผลการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน
- สร้างหรือพัฒนาหลักสตูรเฉพาะสาขา เช่น ด้านอาหาร

สุขภาพ เกษตรอินทรีย์ และพลังงานทดแทน
- ขยายการศึกษาในระดับ International และ

Localization สู่กลุม่ประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว พม่า
และกัมพูชา)

- พัฒนาสมรรถนะ/คุณภาพผูส้อน ให้สามารถบูรณาการ
ได้หลายศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา 

- สร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจยั (Excellence
Center) และผลักดันผลการวิจยัน าไปสูเ่ชิงการค้า
รวมทั้งสนองตอบต่อความต้องการของเกษตรกร

- สนับสนุนการท าวิจัยเชิงประยุกตท์ี่สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้จริงและพัฒนาสินค้าให้มีคุณคา่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บรโิภค เพิ่มมูลค่า เป็นแนวทาง
การผลิตบณัฑิตและการวิจัย

การบริหารจัดการ 

- พัฒนาตนเอง (สถาบันอุดมศึกษาด้านการเกษตร) ให้
เป็นศูนย์กลางทางวิชาการดา้นการเกษตรของอาเซยีน
หรือระดับโลก

- พัฒนาเครือข่ายสาขาวิชาย่อยร่วมกัน แลกเปลี่ยน
บุคลากรและทรัพยากร พัฒนาหลกัสูตรร่วมกัน โดย
อาศัยกลไกของสภาคณบดสีาขาเกษตร เพื่อโอกาสใน
การรับนักศึกษาใน และต่างประเทศ

- ท า Marketing Strategies โดยรว่มจัด Road Show/
Direct Sale (Niche) เพื่อเปลี่ยนทัศนคติบุคคล
เป้าหมาย เพื่อพัฒนาทั้งปริมาณและคณุภาพ

การเรียนการสอน 

- พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่รอบรู้ และลึกในการผลิต
เฉพาะพืชในพื้นที่ (ของท้องถิ่นตนเอง)

- สร้างหรือพัฒนาหลักสตูรทางการเกษตรที่รองรับ
Climate Change

- ปรับหลักสูตร ม.ต้น-ปลาย ให้นักเรียนได้เห็น
คุณประโยชน์ และการน าไปใช้ของวิทยาศาสตร์
เกษตร

- ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
หลักสตูรร่วม หรือท าวิจัยร่วมกัน ปรับระยะเวลาให้
สั้นลง เท่าต่างชาติ

- เตรียมความพร้อมและปรับพ้ืนฐานความรู้ของ
นักศึกษาก่อนเข้าเรียน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ

การวิจัยและพัฒนา 
- เผยแพร่และยกระดับความส าคัญของงานวิจัย
การบริหารจัดการ

- พัฒนาเอกลักษณ์จากความเข้มแขง็ทางวิชาการ
และความเป็นไทย

- Collaboration กับมหาวิทยาลยัช้ันน าของโลก
- ส่งเสริมบุคคลที่เป็นตัวอยา่งในระดับประเทศ (Idol)

ที่ท าเกษตรส าเร็จ
- แต่ละสถาบันการศึกษา ควรหาจดุเด่น/จดุแข็งของ

ตัวเอง ให้แตกต่างกันออกไป (ไม่ท าหลักสตูร
เหมือนกันทุดสถาบันฯ)

- ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการให้มีความยดืหยุ่น
- ท า Marketing Strategies โดยรว่มจัด Road

Show/ Direct Sale (Niche) เพื่อเปลี่ยนทัศนคติ
บุคคลเป้าหมาย เพื่อพัฒนาทั้งปรมิาณและคณุภาพ
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Opportunities (O) Threats (T) 

W
ea

kn
es

s 
WO Strategic Option WT Strategic Option 

การเรียนการสอน 

- มีระบบกลไกในการเตรียมความพร้อมในการสอน ปรับ
หรือเสริมวิชาพื้นฐานความรู้ของนักศึกษาปีท่ี 1 และ
พัฒนาเครื่องมือแบบเรยีนให้เพิ่มพูนความรู้ของผู้เรียน
มากขึ้น

- ปรับหลักสูตรให้เน้นการปฏิบัติ หรือลงไปดูในพ้ืนท่ีจริง
ให้มากข้ึน

- สร้างเส้นทางอาชีพในอนาคตที่ชัดเจน ส าหรับบัณฑิต
ทางการเกษตร

- เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บัณฑติ (ภาคเอกชน) มีบทบาทในการ
พัฒนาหลักสตูรร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา

การวิจัยและพัฒนา 

- น าวิชาการสร้างความเข้มแข็งสู่การผลิตจริง เพ่ือเป็น
ต้นแบบการจดัการศึกษาและการวิจัย

- เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บัณฑติ (ภาคเอกชน) มีบทบาทเข้า
ร่วมในการพัฒนาหรือตั้งโจทย์วิจัยร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา

การบริหารจัดการ 

- จัดท าแผนพัฒนาประชาสมัพันธ์ให้ผู้เรยีนได้ทราบถึง
ผลดีของการเรียนเกษตร

- น าเสนอบุคคลต้นแบบท่ีประสบความส าเร็จทาง
การเกษตร เพื่อจูงใจบุคคลเปา้หมายมาเรียนรูด้้าน
การเกษตร

- ก าหนดทิศทางร่วมกันในการพัฒนาสาขาเกษตรอย่าง
เป็นรูปธรรมและยั่งยืน

- ใช้ Low-but suitable technology ในการ
พัฒนาการเกษตรและเป็นจุดขายสู่ประเทศท่ีก าลัง
พัฒนา เช่น CLM

- ปรับการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับบณัฑติศึกษา
ให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับเวลาของผู้เรยีน ใหส้ามารถ
จบได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสตูร เช่น 2 ปี
ส าหรับระดับปรญิญาโท

- จัดท าแผนเพิม่ศักยภาพและทักษะบุคลากร

การเรียนการสอน 

- คัดเลือกนักเรียนท่ีสนใจเรียนทางด้านการเกษตรมา
เรียนเกษตร โดยหลักสูตรต้องเน้นการท างานได้จริง

- พัฒนาสถานีฝึกงาน รองรับการวิจยัเฉพาะทาง ให้
โอกาสการฝึกงานของนักศึกษาให้ทั่วถึงปฏิบัติอย่างรู้
จริง ท าได้

- มีการสอนเสริมให้นักศึกษาที่มีปญัหาในการเรยีน
- พัฒนาหลักสตูรให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้

จริง สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพได้เอง
- เน้นวิชาการที่ปฏิบัติและสร้างจดุเด่นต่างจากคู่แข่ง
การบริหารจัดการ

- สร้างยุทธศาสตร/์นโยบายให้เป็นวาระแห่งชาติใน
การสร้างคนภาคการเกษตร ตลอดเส้นทาง/ทุก
ระดับ

- มีการแนะแนบหรือ Career Path ของคนท่ีเรียน
เกษตรทั้งในระดบันักเรียน ม.ปลาย และนักศึกษาปี
1-2

- สร้างความเข้าใจและปรับทัศนคตติ่ออาชีพทาง
การเกษตรผ่านครูแนะแนว มีการท างานเชิงรุก
ร่วมกับโรงเรียน เช่น การให้ทุนการศึกษา

- จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

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

แผนพัฒนาฯ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ระยะที่ 11 : ปรับปรุงปี 2559 

กรอบยุทธศาสตร์อุดมศึกษา 
สาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้า 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สรา้งมหาวิทยาลยัที่ม ี
ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมทีด่ีอย่างยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ 1 :  นวตักรรมดา้นสิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน (Environment and Energy 
Innovation) 

เป้าประสงค ์
การจัดการกายภาพของมหาวทิยาลัยอยา่งยัง่ยืน 
กลยุทธห์ลัก 
1. จัดท าแผนบรหิารระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ที่มีความเชือ่มโยงกันอยา่งเป็นองค์รวม (ภูมทิัศน์ 
และสิ่งแวดล้อม ระบบขนส่งมวลชน การจราจร 
พื้นที่จอดรถและระบบสาธารณูปการ)
2. ใช้ระบบ GIS ในการบรหิารจัดการระบบกายภาพ
3. น าพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนมาใช ้ลด
ร่องรอยคาร์บอน ลดการใชโ้ฟมและขยะที่เปนพิษ
ภายในมหาวิทยาลยั
4. สร้างจิตส านึกใหก้ับนกัศึกษา บุคลากร และ
คณาจารย์ในเรื่องการค านึงถึงสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วดั
1. ปริมาณ Carbon footprint ของมหาวิทยาลัย
2. คุณภาพน้ าาเสียทีบ่ าบัดแล้วก่อนปล่อยออกมา
จากมหาวิทยาลัย
3. ดัชนีน้ าอปุโภคที่ใช้ต่อประชากร 
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อระบบ
ขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัย

เป้าหมายเชงิยุทธศาสตร ์  
เป็นผู้น าในการสร้าง จัดการ สร้างเสริมสมรรถนะและ
แบ่งปันด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมสีเขียว
ที่ยั่งยืน 
ตัวชี้วดัเป้าหมายเชงิยุทธศาสตร ์  
1. ความเป็นผู้น าอันดับ 1 ด้านสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานเมื่อเทียบกบัสถาบันการศึกษาในประเทศ
(โดยใช้ผลส ารวจ) 
2. Carbon footprint ลดลง 10% เทยีบกับปี 59
3. สัดส่วนการใชพ้ลังงานทดแทนสูงสุดเมื่อเทียบกบั
สถาบันการศึกษาในประเทศ
กลยุทธห์ลัก
1. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลย ีและ
นวัตกรรม
2. น าองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมในด้านสิ่งแวดล้อม
และพลังงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงประจักษ์
3. สร้างวัฒนธรรม พัฒนาสมรรถนะ ดา้นพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนใหแ้ก่สังคมภายใน 
(นักศึกษาบุคลากร) และสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วดักลยุทธห์ลัก
1.1 จ านวนผลงานทางวิชาการ (Intellectual 
Contributions) และการอ้างอิงในด้านสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน 
2.1 จ านวนผลงานทางวิชาการที่ถกูน าไปใชป้ระโยชน์
2.2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่
เกิดจากการน าผลงานทางวิชาการไปใช้
2.3 จ านวนธุรกจิบ่มเพาะที่เกิดจากนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลยั และผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมทีธุ่รกจิบ่มเพาะนัน้
2.4 จ านวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอกและภายใน 
2.5 จ านวนโครงการความร่วมมอืกบัภาครัฐ เอกชน 
และโครงการที่มหาวิทยาลยัมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาหรือชว่ยพัฒนาสังคม
3.1 นักศึกษาบุคลากร และสมาชิกของชุมชน
ภายนอก มีความเขา้ใจในหลักการของการพฒันา
อยา่งยั่งยืนและแสดงออกถึงเจตคติที่ดีในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
3.2 โครงการและกิจกรรมการมีสว่นร่วมของนักศึกษา
คณาจารย์ และบุคลากรในการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์หรอืใช้ทรัพยากรธรรมชาตและพลังงานอยา่ง
มีจิตสานกึ
3.3 ผลสัมฤทธิ์ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลยั โดยอาศัยดัชนีชี้วัดมาตรฐานที่
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แผนพัฒนาฯ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
ระยะที่ 11 : ปรับปรุงปี 2559 

กรอบยุทธศาสตร์อุดมศึกษา 
สาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้า 

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

ได้รับการยอมรับ (อาท ิEcological Footprint 
(ครอบคลุม Carbon Footprint, Water Footprint, 
LEED, TREE) หรอืที่มหาวทิยาลัยเชยีงใหมคิ่ดขึ้น
ด้วยหลักวิชาการ) 
ยุทธศาสตร์ 2 : นวัตกรรมด้านอาหาร สขุภาพ และ
ผู้สูงอายุ (Food, Health, and Aging 
Innovation) 
เป้าหมายเชงิยุทธศาสตร ์
เป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นน าที่เป็นทีย่อมรับด้าน
อาหารสุขภาพ ระบบการจัดการ และการดูแลสังคม
ผู้สูงอายุเพือ่ชีวิตที่ดีขึน้ 
ตัวชี้วดัเป้าหมายเชงิยุทธศาสตร ์
1. ความเป็นผู้น าอันดับ 1 ด้านอาหาร สขุภาพ ระบบ
การจัดการ และการดแูลสังคมผู้สูงอายุเมือ่เทียบกบั
สถาบันการศึกษาในประเทศ (โดยใช้ผลส ารวจ)
2. ร้อยละ 90 ของผลงานวิชาการด้านอาหารและ
สุขภาพ มีการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง 
กลยุทธห์ลัก
1. สร้างนวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์ และบริการดา้น
อาหาร สุขภาพและผู้สูงอายุที่สร้างรายได้หรือมี
ผลกระทบต่อสังคม 
2. เป็นผู้น าในการบูรณาการรว่มกับหนว่ยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน กลุม่อุตสาหกรรมเครือข่าย (Clusters) 
และภาคสังคม ในการน านวัตกรรมไปขับเคลื่อนการ
แก้ปัญหาดา้นอาหาร สุขภาพและผู้สูงอายุ
3. เป็นผู้น าในการให้บริการขอ้มูลและคลังความรู้
ด้านอาหาร สุขภาพ และผู้สูงอายุ
ตัวชี้วดักลยุทธห์ลัก
1.1 จ านวนนวัตกรรมด้านอาหาร สุขภาพ และ
ผู้สูงอายุ
1.2 ปริมาณรายไดห้รือผลกระทบตอ่สังคมทีเ่กิดจาก
นวัตกรรมดา้นอาหาร สุขภาพและผู้สูงอายุ
1.3 จ านวนผลงานทางวิชาการ (Intellectual 
Contributions) และการอ้างอิง ในด้านอาหาร
สุขภาพและผู้สูงอายุ
1.4 จ านวนธุรกจิบ่มเพาะที่เกิดจากนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลยั และผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมทีธุ่รกจิบ่มเพาะนัน้
2.1 จ านวนเงินสนับสนนุแหล่งทุนภายนอกจาก
โครงการบูรณาการความรว่มมือรว่มกบัหนว่ยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคสังคมที่ไปขับเคลื่อนการ
แก้ปัญหาดา้นอาหารสุขภาพและผู้สูงอาย ุและ
เสริมสร้างเศรษฐกิจ
2.2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจาก
การบูรณาการการแก้ไขปัญหาดา้นอาหาร สุขภาพ
และผู้สูงอายุ
3.1 ฐานขอ้มูลที่ได้มาตรฐานและเป็นทีย่อมรับใน
ระดับสากล หรือชี้น าเชิงนโยบายสาธารณะให้แก่
สังคม
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แผนพัฒนาฯ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ระยะที่ 11 : ปรับปรุงปี 2559 

กรอบยุทธศาสตร์อุดมศึกษา 
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ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 

3.2จ านวนผู้ใช้ฐานขอ้มูลและคลังความรู้ด้านอาหาร
สุขภาพและผู้สูงอาย ุ
3.3 จ านวนโครงการที่น าไปขบัเคลื่อนการแก้ปัญหา
ด้านอาหาร สุขภาพ และผู้สูงอาย ุ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : น าศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ล้านนาสู่สากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : นวัตกรรมล้านนา (Lanna 
Innovation) 

เป้าประสงค ์
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และมุ่ง
ส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนา 
กลยุทธห์ลัก 
1. จัดตั้งวิทยาลยัล้านนาศึกษาในลักษณะบรูณาการ
2. สร้างช่องทางที่หลากหลายในการเผยแพร่ข้อมูล
ล้านนาศึกษา
3. สร้างเครือข่ายกับผู้น าชมุชน/ปราชญ์ลา้นนา
ศึกษา/องค์กรหนว่ยงานภายนอก
4. แสวงหาผู้สบืทอด /ทายาทดา้นล้านนา
ตัวชี้วดั
จ านวนการอา้งอิงและการน าองค์ความรู้ดา้นล้านนา
ศึกษาของมหาวทิยาลัยไปใช้ โดยบุคคล หรอืองค์กร
ภายนอก

เป้าหมายเชงิยุทธศาสตร ์
เป็นผู้น าในการพัฒนาองค์ความรู้ล้านนาและการ
สร้างนวัตกรรม เพือ่สร้างจิตวิญญาณประจ าถิ่น 
ตัวชี้วดัเป้าหมายเชงิยุทธศาสตร ์
1. ความเป็นผู้น าอันดับ 1 ด้านองค์ความรู้และการ
สร้างนวัตกรรมล้านนาเมื่อเทยีบกับสถาบันการศึกษา
ในระดับนานาชาติ (โดยใช้ผลส ารวจ)
2. ร้อยละ 50 ของผลงานวิชาการด้านลา้นนา
สร้างสรรค์มีการน าไปใช้ให้เกิดประโยชนจ์รงิ
กลยุทธห์ลัก
1. รวบรวมคลังความรู้และพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูล
ด้านล้านนา
2. น าความรู้ดา้นล้านนามาต่อยอดสรา้งนวตักรรม
เชิงสร้างสรรค์
ตัวชี้วดักลยุทธห์ลัก
1.1 ฐานขอ้มูลที่เป็นหนึ่งเดยีวและเปน็ที่ยอมรับใน
ระดับสากล (CMU Lanna Single Database)
1.2 จ านวนผู้ที่ได้รับการเผยแพร่องค์ความรู้ล้านนา
1.3 จ านวนผู้เขา้รับการศึกษาหรือผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกบัล้านนา
2.1 จ านวนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบรกิารที่มี
มูลค่าเพิ่มจากองค์ความรู้ดา้นล้านนา
2.2 ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดจากการ
น านวัตกรรมจากองค์ความรู้ด้านลา้นนาไปใช้
ประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพใน
ระดบัสากล 

ประเด็นที ่1 เพิ่มขีดความสามารถในการ
แขง่ขันดา้นการเรยีนการสอน 

ยุทธศาสตร์ 4 : ผลิตบัณฑติที่มีคุณธรรม คุณภาพ 
และทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global citizen 
skills) 

เป้าประสงค ์
บัณฑิตมีคุณธรรมคุณภาพระดับสากล 
กลยุทธห์ลัก 
1. ปรับปรุงรูปแบบการเปดิหลักสูตรทีห่ลากหลาย
2. จัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม ่(21st Century
Skills)
3. จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งในและนอก
ห้องเรียน
4. จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) 
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัด
การศึกษา (Digital University)
6. สอดแทรกจริยธรรม คุณธรรม ความรับผดิชอบต่อ
สังคมในการเรียนการสอน
7. จัดกจิกรรมพัฒนานกัศึกษาที่มุ่งสร้างจิตส านึกต่อ
สังคม จิตอาสา และสร้างระเบียบวินยั

เป้าหมาย 
เพิ่มจ านวนผู้เรียน 
กลยุทธ ์
กลยุทธ์ที ่1 การพัฒนาหลักสูตร 
- ปรบัปรุงและพัฒนาหลกัสูตรเดิม
- สรา้งและพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคลอ้ง
กับความต้องการของแต่ละกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งไทยและนานาชาติ โดยอาจเป็นหลกัสูตร
ร่วมกับมหาวิทยาลยัตา่งประเทศ (Joint
Venture)
- พัฒนาหลักสูตรที่มีความบูรณาการกบั
สาขาวิชาอื่น เช่น บริหารธุรกจิ, นิติศาสตร์
และพัฒนาชุมชน
- มีระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อม
ผู้เรียน เช่น โครงการเสริมความรู้วิชา

เป้าหมายเชงิยุทธศาสตร ์ 
EDSO บัณฑิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่มี Global 
citizen skills 
ตัวชี้วดัเป้าหมายเชงิยุทธศาสตร ์ 
1. ผลการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ จิตอาสา
ซ่ือสัตย์ ความรบัผิดชอบจากผู้ใช้บัณฑิตอยูใ่นระดับ
ดีมาก
2. ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต/รายได้ในระยะ 5 ปี 
หลังจากส าเร็จการศึกษา
กลยุทธห์ลัก
1. พัฒนาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 และเพิ่ม
ประสบการณ์ในการทางานจริง
(WIL/Entrepreneurship)
2. ปรับปรุงหลกัสูตรให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 
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แผนพัฒนาฯ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
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8. บริหารจัดการหอพกันักศึกษาให้เป็นสถานที่
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตัวชี้วดั
1. จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการยกย่องระดับชาติและ
นานาชาติ
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3. ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิตในปแีรก
4. จ านวนรายได้ที่บัณฑิตได้รับ

พื้นฐานใหก้ับนกัศึกษาใหม ่
- ประชาสัมพันธ์หลกัสูตรเชิงรุกเพื่อเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม
- เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการ
พัฒนาหลกัสูตรและมีส่วนร่วมในการเรยีน
การสอน 
กลยุทธ์ที ่2 การเพิม่ประสิทธภิาพการ
เรียนการสอน
- พัฒนาหอ้งปฏิบัติการและสถานีฝึกงาน
รองรับการวิจยัเฉพาะทาง ใหโ้อกาสการ
ฝึกงานของนักศึกษาให้ทั่วถึง ปฏิบัติอย่างรู้
จริง ท าได้

3. พัฒนานกัศึกษาที่ดีในสังคมและมีจิตอาสาซ่ือสัตย์
และรับผิดชอบ
4. ส่งเสริมความเปน็นานาชาติ
ตัวชี้วดักลยุทธห์ลัก
1.1 สัมฤทธิผลของนักศึกษาในดา้นทักษะ
ภาษาอังกฤษ
1.2 สัมฤทธิผลของนักศึกษาในดา้นความคลอ่งแคล่ว
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalliteracy)
1.3 สัมฤทธิผลของการเพิ่มประสบการณ์ในการ
ท างานจริง (WIL)
2.1 จ านวนหลักสูตร/ฝกึอบรมที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศ 
2.2 จ านวนหลักสูตรที่ผา่นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
2.3 จ านวนหลักสูตรที่มี
Entrepreneurship/Startup
3.1 สัมฤทธิผลของนักศึกษามีจิตสานกึจิตอาสา
ซ่ือสัตย์และความรับผิดชอบ
4.1 ร้อยละสัดส่วนนักศึกษาทีจ่บแล้วท างานใน
บริษัท/องค์กรตา่งประเทศและองค์กรนานาชาติต่อ
นักศึกษาทั้งหมด 
4.2 ร้อยละของกระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีมีการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ (50%) 
4.3 ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีการ
เรียนการสอนเปน็ภาษาอังกฤษทั้งหลกัสูตร (80%) 
4.4 จ านวนนกัศึกษานานาชาติ
- ป.ตรี
- บัณฑิตศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ผลิตงานวิจยัและสรา้งนวัตกรรม
ที่น าไปใชป้ระโยชน์ในการเรยีนการสอนการพัฒนา
เศรษฐกิจ สงัคม และความมั่นคงของท้องถิ่น 
ประเทศและสากล 

ประเด็นที ่2 สร้างความเข้มแขง็การวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 5 : งานวิจัยทีเ่ป็นเลิศ 

เป้าประสงค ์
วิจัยที่เป็นเลิศ 
กลยุทธห์ลัก 
1. เพิ่มทุนวจิัยทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั
2. ปฏิรปูการบริหารจัดการงานวจิัยโดยรวม
3. ท าวิจยัร่วมกับนักวิจยัที่มีชื่อเสยีงจาก
ต่างประเทศและสร้าง International Research
Collaboration 
4. จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวก Talent Mobility
(Talent Mobility Clearing House) 
5. ให้นักวิจยัที่เกษยีณท างานในมหาวิทยาลยัและ
สร้างนักวจิัย รุ่นใหม่
6. จัดตั้ง spin-off company
7. สร้างระบบและกลไกการบรหิารจัดการพนัธกจิ
สัมพันธ ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
8. วิจยัตามปัญหาและโจทย์ของชุมชน
ตัวชี้วดั

เป้าหมาย 
เพิ่มจ านวน คุณภาพ และคุณค่าผลงานวิจัย 
กลยุทธ ์
กลยุทธ์ที ่1 การเพิม่จ านวนผลงานวิจยั 
- สรา้งเครือข่ายความร่วมมือดา้นการวจิัย
กับหนว่ยงานภายนอก ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
- สรา้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจยัทาง
การเกษตร (Excellent Research Center
and Special Research Unit)
กลยุทธ์ที ่2 การสรา้งคุณคา่ของงานวิจยั
(Research Value for Many)
- สรา้งและเชือ่มโยงเครือข่ายความรว่มมือ
กับหนว่ยงานภายนอก ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เชน่ ศูนย์เรยีนรู้
- วางระบบและกลไกในการสร้างและพัฒนา
โจทย์การวิจยัที่สอดคล้องกบัความต้องการ

เป้าหมายเชงิยุทธศาสตร ์ 
ผลงานวิจยัที่เป็นเลิศและมกีารนาไปใช้จริงในการ
ตอบโจทยก์ารพัฒนาประเทศ 
ตัวชี้วดัเป้าหมายเชงิยุทธศาสตร ์ 
1. จ านวนผลงานวจิัยที่มกีารน าไปใชจ้ริงและตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศ
2. จ านวนสาขาวชิาที่ได้รับการจัดอันดับ World QS 
ranking ที่เป็นอันดับที่ดีขึ้นเมื่อเทยีบกบัป ี2559 (4 
สาขาวิชา)
3. จ านวนสาขาวชิาที่ได้รับการจัดอันดับ World QS 
ranking
กลยุทธห์ลัก
1. ส่งเสริมและผลกัดันให้เกิดการผลิตผลงานวิชาการ
ทั้งที่ยกอันดบัของมหาวิทยาลยั (World Ranking) 
หรือมีการน าไปใช้จริงและตอบโจทยก์ารพฒันา
ประเทศ 
2. ปฏิรปูโครงสร้างระบบบรหิารงานวิจยัและศูนย์
ความเป็นเลิศ (CoE) เพื่อรองรับยุทธศาสตรก์ารวิจยั
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แผนพัฒนาฯ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ระยะที่ 11 : ปรับปรุงปี 2559 

กรอบยุทธศาสตร์อุดมศึกษา 
สาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้า 

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

1. จ านวนบทความวิจยัที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
1.1 จ านวนบทความวิจยัที่ได้รับการตีพมิพ์

เผยแพร่ในฐานขอ้มูลระดับนานาชาต ิ
    1.2 จ านวนบทความที่ได้รับการตีพมิพ์ตอ่จ านวน
อาจารย์ (Paper per Faculty) 
2. จ านวนบทความวิจยัที่ได้รับการอ้างอิง 

2.1 จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) 
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ
  2.2 จ านวนบทความวจิัยที่ได้รับการอา้งองิต่อ
จ านวนบทความ (Citation per Paper) 
3. จ านวนผลงานวจิัย งานนวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ สังคม
    3.1 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม 
  3.2 การใช้ประโยชน์ในเชิงชุมชนและสังคม 

4. ผลงานวิจยัที่เกิดมูลค่าทางเศรษฐกจิ
5. จ านวนสาขาที่ได้รับการจัดอันดับ QS World 
University Ranking by Subject
6. จ านวนพื้นที่ชุมชนทีได้รับการแก้ไขและพัฒนา
(Area Based)
7. จ านวนประเด็นที่ได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้กบั
ชุมชนและสังคม (Topic Based)

ของภาครัฐ เอกชน และชุมชนทอ้งถิ่น 
รวมทั้งเกษตรกร 

การพัฒนาเศรษฐกจิสังคมของประเทศตามศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัย 
3. สร้างความร่วมมือในการบูรณาการการท าวิจยั
นวัตกรรมรว่มกบัหนว่ยงานภาครัฐภาคเอกชนและ
ภาคสังคม 
ตัวชี้วดักลยุทธห์ลัก
1.1 จ านวนผลงานวชิาการที่ถกูอา้งอิง (Citation)
1.2 ผลงานวิจยัตีพิมพ์ในฐานขอ้มูลระดับนานาชาติ
เพิ่มขึ้นเมื่อเทยีบกบัปี 2559
1.3 จ านวนผลงานวชิาการ (Intellectual 
Contributions) ที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคม
- จ านวนโครงการวิจยัที่ตอบสนองต่อโจทยป์ระเทศ
1.4 อาจารย์/นกัวจิัยที่มีผลงานทางวิชาการต่อ
อาจารย์/นักวิจยัทั้งหมดเพิม่ขึ้น
2.1 สัมฤทธิผลของการปฏิรูปโครงสร้างระบบบริหาร
งานวิจยัและศูนย์ความเป็นเลิศ (CoE) 
- ความพึงพอใจของนักวจิัยและอาจารย์ต่อการ
จัดการงานวจิัย
2.2 ความพึงพอใจในการรบับริการ (Satisfaction
survey จากผู้รับบรกิารทั้งภายในและภายนอก)
2.3 ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการจัดตั้งศูนย์
เครื่องมือ และหนว่ยจัดการความรู ้ทรัพย์สินทาง
ปัญญา และการถา่ยทอดผลงานวิจยั
3.1 จ านวนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นรว่มกบัหนว่ยงาน
ภาครัฐภาคเอกชนและภาคสังคม
3.2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการ
ท าวิจยั นวัตกรรมร่วมกับหนว่ยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริการวิชาการบนฐานความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

ประเด็นที ่3 ยกระดบังานการบริการ
วิชาการสู่สงัคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริการวิชาการที่เกดิประโยชน์
แก่สังคม 

เป้าประสงค ์
บริการวิชาการทีเกิดประโยชน์แก่สังคม 
กลยุทธห์ลัก 
1. ใช้ศักยภาพและองค์ความรู้ทางวิชาการ/วชิาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชวีิตของประชาชนอยา่งครบวงจร
2. ท างานบริการวิชาการแบบบูรณาการขา้มส่วนงาน
ตัวชี้วดั
จ านวนผลงานการบูรณาการการเรยีนการสอน
และ/หรือวิจยั ให้บริการวชิาการ (และบรกิาร
สุขภาพ) ทีเ่กิดประโยชน์ต่อชมุชน ท้องถิน่ และ
สังคม

เป้าหมาย 
เพิ่มจ านวน คุณภาพ และคุณค่าการบริการ
วิชาการ 
กลยุทธ ์
กลยุทธ์ที ่1 การเพิม่จ านวน คุณภาพการ
บริการวิชาการ 
- จัดตั้งหน่วยงานหรือศูนย์ฝึกอบรมด้าน
การเกษตรในแต่ละพื้นที่
- สรา้งเครือข่ายความร่วมมือดา้นการบรกิาร
วิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที ่2 การสรา้งคุณคา่ของงาน
บริการวิชาการ
- สรา้งและเชือ่มโยงเครือข่ายความรว่มมือ
กับหนว่ยงานภายนอก ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เชน่ ศูนย์เรยีนรู้
- วางระบบและกลไกในการสร้างและพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมและกิจกรรมด้านการ

เป้าหมายเชงิยุทธศาสตร ์
การบรกิารวิชาการเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนืแก่
ชุมชนและสังคม 
ตัวชี้วดัเป้าหมายเชงิยุทธศาสตร ์
1. ระดับความพึงพอใจผู้รับบรกิารวิชาการ (90%)
(ระดับความส าเร็จการแก้ปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่
ภาคเหนอื (ฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนอื ไม่เกนิค่า
มาตรฐานภายในปี พ.ศ. 2563)
2. ระดับผลกระทบต่อสังคม และเศรษฐกิจจากการ
บริการวิชาการ 
กลยุทธห์ลัก
1. ผลักดันให้มกีารน าองค์ความรู้และนวัตกรรมใน
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดา้นอาหาร สขุภาพ
และผู้สูงอายแุละดา้นการสร้างสรรค์และนวตักรรม
ล้านนา และด้านอื่น ๆ  ไปใช้ประโยชน์ในเชิงประจกัษ์
บนพื้นฐานของความตอ้งการและการมีส่วนร่วมกับ
ภาคสว่นที่เกีย่วข้อง 
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แผนพัฒนาฯ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
ระยะที่ 11 : ปรับปรุงปี 2559 

กรอบยุทธศาสตร์อุดมศึกษา 
สาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้า 

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

บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความตอ้งการ
ของภาครัฐ เอกชน และชุมชนทอ้งถิ่น 
รวมทั้งเกษตรกร 

2. สร้างเครือข่ายเชิงบูรณาการทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยัในเชิงรุก ที่ตอบโจทยป์ระเทศ
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา การใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสม ปา่
ไม้ แหล่งน้ า และหมอกควัน
ตัวชี้วดักลยุทธห์ลัก
1.1 จ านวนผลงานที่ถูกน าองค์ความรูแ้ละ
นวัตกรรมไปใชป้ระโยชน์
1.2 จ านวนผู้รับบริการที่น าองค์ความรูแ้ละ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
2.1 ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาจากการบูร
ณาการความร่วมมอืของเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : แสวงหารายไดเ้พื่อความยั่งยืน 
เป้าหมายเชงิยุทธศาสตร ์
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วดัเป้าหมายเชงิยุทธศาสตร ์
1. ร้อยละของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไม่ต่ ากวา่
รายได้รวมเมื่อเทยีบกบัรายได้ปี พ.ศ. 2559 (35%) 
กลยุทธห์ลัก
1. เพิ่มรายได้จากการวิจยับรกิารวิชาการและการ
เรียนการสอน 
2. แปลงสินทรพัยข์องมหาวทิยาลัยให้เป็นรายได้
3. เพิ่มรายได้จากรูปแบบการลงทุนและระดมทุนใหม่
ตัวชี้วดักลยุทธห์ลัก
1.1 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการวจิัย บรกิาร
วิชาการและการเรยีนการสอนเพิ่มขึ้น
2.1 รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการแปลงสินทรัพย์
- รายได้จากการบริหารสังหาริมทรัพย์
- รายได้จากการบริหารอสังหาริมทรัพย์
3.1 รายได้จากรูปแบบการลงทุนและระดมทนุใหม่
เพิ่มขึ้น
- เงินบริจาครวมจากศิษย์เก่า
- เงินบริจาครวมจากมูลนิธพิัฒนาฯ มช.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบรหิารจัดการอยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

ประเด็นที ่4 พัฒนาและสรา้งความ
เข้มแขง็ขององค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : บริหารจัดการเชงิบูรณาการ 

เป้าประสงค ์
การบรหิารจัดการมีประสิทธภิาพ 
กลยุทธห์ลัก 
1. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนแก่ส่วนงานที่ผ่าน
การประเมิน EdPEx200 
2. ทบทวนและปรบัปรงกฎระเบยีบที่มอียู่ให้เกิด
ความคล่องตวัเน้นเป้าหมายและผลลพัธ์
3. ทบทวนโครงสรา้งองค์กรใหก้ระชับเหมาะกับ
บริบทของการบริหารที่มีประสิทธภิาพ
4. ปรับปรุงกระบวนการท างานให้เกิดความคล่องตัว
รวดเร็ว และมีประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น
5. สร้างระบบพัฒนาบุคลากรที่เน้นประสิทธิภาพ
ผลงาน และมีน้ าใจเพือ่ส่วนรวม รวมถึงการสร้าง
แรงจูงใจและเงินรางวัล 
6. มีระบบเงินเดือนและโครงสร้างค่าตอบแทนตาม

เป้าหมาย 
เพิ่มประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลขององค์กร 
กลยุทธ ์
กลยุทธ์ที ่1 การปรับโครงสรา้งการบริหาร
ขององค์กรเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลง 
- ก าหนดเป้าหมายและทิศทางในการผลิต
บัณฑิต การวิจยั และการบรกิารวิชาการให้
ชัดเจน 
- บูรณาการหนว่ยงานภายในคณะในรปูของ 
Cluster Department /School
- ปรบัโครงสร้างองค์กรระดับคณะให้มีความ
เข้มแข็งขึ้น
กลยุทธ์ที ่2 การจดัหาแหล่งทุน
- จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อประเมนิ
ความเสีย่งและก าหนดทิศทางการใช้จ่าย

เป้าหมายเชงิยุทธศาสตร ์
มีการบรหิารงานและทรัพยากรร่วมกันอยา่งมี
ประสิทธภิาพสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์และ
ปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลง 
ตัวชี้วดัเป้าหมายเชงิยุทธศาสตร ์
1. ร้อยละของการบรรลุผลส าเรจ็ของแผนพฒันา
การศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ระยะที ่12 (90 %) 
กลยุทธห์ลัก
1. ปฏิรปูโครงสร้างระบบบรหิารจัดการและบทบาท
หน้าที่ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลยัให้มกีารบูร
ณาการรองรับยทุธศาสตร์เชิงรุกและตามพันธกจิ
2. ปฏิรปูระบบการบริหารงานบุคคลและพฒันา
บุคลากร (Human Capital)
3. ปฏิรปูระบบประชาสัมพันธ ์CMU Branding
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แผนพัฒนาฯ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ระยะที่ 11 : ปรับปรุงปี 2559 

กรอบยุทธศาสตร์อุดมศึกษา 
สาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้า 

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

ผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 
7. มีหนว่ยงานมืออาชพีในการหารายได้และบริหาร
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
8. สร้างระบบการสื่อสารให้ทัว่ถึงต่อประชาคมใน
มหาวิทยาลยัในเรื่องส าคัญตา่ง ๆ
9. ใช้ BI เพื่อการบริหารและตัดสินใจ
ตัวชี้วดั
1. จ านวนนวัตกรรมทางการบริหาร 
2. ระบบการบริหารบุคคลแบบมุ่งผลลัพธ์ที่
ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลยั
3. ระดับความผกูพันของบุคลากร 
4. ดัชนีความสุขของบุคลากร 
5. ระดับคุณภาพของการจดัการสารสนเทศ (CMU-
MIS และ BI)

  5.1 ระดับความส าเร็จของการบูรณาการการ
บริหารจดัการข้อมูลระบบ CMU-MIS กับ
กระบวนการท างานประจ า 
     5.2 ระดับความส าเร็จของการบริหารระบบ
ฐานข้อมูลในระบบ CMU-MIS 
     5.3 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Business 
Intelligence: BI) 
6. ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของเงินรายได้มหาวทิยาลัย (ไม่
รวมเงินบ ารุงโรงพยาบาลมหาราชฯ)

งบประมาณที่รัดกุม 
- พัฒนากลไกรองรับการบริหารจัดการทาง
การเงินที่โปร่งใส และมี
ธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที ่3 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้การบรหิารจัดการ
- พัฒนาระบบสนบัสนุนดว้ยเทคโนโลยี เช่น 
E-office และ E-faculty
กลยุทธ์ที ่4 การจดัหาและพัฒนาขดี
ความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร
- แผนพัฒนาอาจารย์
- แผนพัฒนานักวิจยั
- แผนพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุน
- พัฒนาปรบัปรุงระบบการคัดเลือกสรรหา
บุคลากรทั้งระดบับริหารและปฏิบัติ

4. ปรับระบบการสือ่สารภายในมหาวิทยาลยักับ
บุคลากร และนักศึกษาผ่านระบบดจิิทัล และ
ออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ
5. เปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบนิเวศน์ของ
มหาวิทยาลยัให้เอือ้ต่อพันธกจิและยทุธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั
6. Digital University
ตัวชี้วดักลยุทธห์ลัก
1.1 สัมฤทธิผลของการปฏิรูปโครงสร้างระบบบริหาร
จัดการและบทบาทหน้าที่ของส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลยัให้มีการบูรณาการรองรับยุทธศาสตร์
เชิงรุกและตามพันธกจิ (ทุกสว่นงานใช ้EdPEx เป็น
แนวทางในการพัฒนา)
1.2 ความพึงพอใจในการรบับริการ (Satisfaction
survey จากผู้รับบรกิาร บุคลากรและนกัศึกษา)
2.1 สัมฤทธิผลของการปฏิรูประบบบริหารทรัพยากร
บุคคล (HRS, HRM และ HRD)
- จ านวนบุคลากรที่มีความสามารถเพยีงพอที่รองรับ
ยุทธศาสตร์
2.2 ความผูกพนัในการท างาน (Work Force 
Engagement)
3.1 สัมฤทธิผลของ CMU Branding
4.1 ระดับความรบัรู้ของบุคลากรและนกัศึกษาใน
เรื่องที่ส าคัญ
5.1 สัมฤทธิผลของการพัฒนาระบบนิเวศน์ของ
มหาวิทยาลยั
6.1 สัมฤทธิผลของ Digital University
6.2 จ านวนและคุณภาพของสือ่และระบบการเรียน
การสอนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital
Learning)
- ระดับการเขา้ถึงและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย

2.3 การระดมความคิดเห็น 
การประชุม สัมมนา ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ทรงคุณวุฒิ 
1) โครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2559 เรื่อง การจัดท า

แผนพัฒนา การศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เมื่อวันที่ 11 
- 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงป่า
เกี๊ยะ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
จัดท าแผนน าร่องในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ในอีก 5 ปีข้างหน้า พร้อมทั้งมีกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่คมชัดต่อการพัฒนาคณะฯ ไปในทิศทางที่ถูกต้องและมุ่งสู่ผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้
รวมถึงมีกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาฯ ที่ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนงาน

- บรรยายหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)”
โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ พงษ์รักษ์  ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหาร
การเงินและทรัพย์สิน
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- บรรยายหัวข้อ “แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ โดยใช้ EdPEx” โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

2) โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2559 เรื่อง “การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” เมื่อวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์
ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมุ่งเน้นในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

- ยุทธศาสตร์ Environment and Energy (ยุทธศาสตร์เชิงรุก)
- ยุทธศาสตร์ Food and Health (ยุทธศาสตร์เชิงรุก)
- ยุทธศาสตร์ Crenovation Lanna (ยุทธศาสตร์เชิงรุก)
- ยุทธศาสตร์บริหารจัดการเชิงบูรณาการ (ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจ)
3) การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559

ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มีการพิจารณารับรองตัวชี้วัดและเป้าหมายตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 12 เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ปี 2560 - 2564  และแผนปฏิบัติการ ปี 
2560 

2.4 SWOT Analysis และ TOWS Matrix 
คณะเกษตรศาสตร์ ได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องน ามาจัดท า SWOT Analysis และ TOWS Matrix 

น าเสนอในที่สัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2559 เรื่อง การจัดท าแผนพัฒนา 
การศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เมื่อวันที่ 11 - 13 
กุมภาพันธ์ 2559 โดยสรุปได้ดังนี้ 

TOWS Matrix ตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

Opportunities (O) Threats (T) 

St
re

ng
th

s 

SO Strategic Option ST Strategic Option 
1. ด้านการจัดการศึกษา

SO11 มีการเปิดกระบวนวิชาใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของนักศึกษาที่มีจ านวนเพิ่มขึ้น

SO12 เพิ่มจ านวนอาจารย์ต่างชาติให้มากขึ้น
SO13 การรับนักศึกษาให้มีความสอดคล้องกับงานวิจัย
SO14 สร้างโครงการเชิญผู้มีประสบการณ์ทั้งใน/นอกประเทศ

มาร่วมให้ความรู้ในการเรียนการสอน
SO15 สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งกับสถาบันต่างประเทศ
SO16 ส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน/การท าวิจัยกับสถาบัน

เครือข่าย 

1. ด้านการจัดการศึกษา
ST11 มีการปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาการเรียนการสอนให้มี

ความทันสมัย น่าสนใจรองรับการเปิดประชาคม
อาเซียน 

ST12 หาแนวทางจัดการทรัพยากรร่วมกับหลักสูตรอื่น 
ST13 บุคคลท างานด้านการเกษตร/พื้นที่เพาะปลูกน้อยลง

จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี วิชาการ และการจัดการ 

2. ด้านการวิจัย
SO21 คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ท าให้มีแหล่ง

สนับสนุนทุนวิจัย 
SO22 สนับสนุนให้ผู้มีประสบการณท์ั้งใน/นอกประเทศมาร่วม

งานวิจัยและการเรียนการสอน รวมทั้งขยายเครือข่ายวิจัย
และจัดท าโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดและชาติ ให้มากขึ้น 

2. ด้านงานวิจัย
ST21 สร้างอัตลักษณ์งานวิจัยในภาควิชา
ST22 มีแผนการจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มี

ทรัพยากรบุคคลลดลงและข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

17



Opportunities (O) Threats (T) 
St

re
ng

th
s 

SO23 ส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ มีความเป็นผู้น าทาง
วิชาการด้าน “ระบบเกษตร” อย่างเป็นรูปธรรม 

SO24 สร้างทีมงานวิจัย และกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดในด้าน
งานวิจัยเชิงระบบเพื่อขอทุนวิจัย 

SO25 ขยายเครือข่ายวิจัยและแสวงหาแหล่งทุน 
SO26 มีกระบวนการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่โดยใช้ระบบ mentor 

ST23 มีส่วนร่วมในเครือข่ายงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อหาโอกาส
ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย 

ST24 ท างานวิจัยรว่มกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อ
เพิ่มการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ 

SO Strategic Option ST Strategic Option 
3. ด้านการบริการวิชาการ

SO31 ฝึกอบรมและให้ความรู้กับหน่วยงานภายนอกและผู้ที่
สนใจตามสถานการณ์และความนิยมในปัจจุบัน และ
สอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดและ
ประเทศ 

SO32 การเชื่อมโยงงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษากับการ
บริการวิชาการของศูนย์  

SO33 ท าระบบสื่อสาร “การตลาด”  
SO34 พัฒนาสถานีวิจัยให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของนักศึกษา/

กลุ่มสถาบันเกษตรกร/หน่วยงานราชการ 

3. ด้านการบริการวิชาการ
ST31 สร้างนวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น

W
ea

kn
es

s 

WO Strategic Option WT Strategic Option 
1. ด้านการจัดการศึกษา

WO11 ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลในเชิงบวก
WO12 มีระบบติดตามความก้าวหน้าการศึกษาและงานวิจัย
WO13 สร้างหลักสูตรการศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับงานวิจัย
WO14 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกให้มากขึ้น โดยให้มี

กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
WO15 พัฒนาความเป็นสากล/ภาษาของนักศึกษา/บุคลากร โดย

อาศัยเครือข่ายและการเปิด AEC เพื่อการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและบุคลากร 

1. ด้านการจัดการศึกษา
WT11 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย/สอดคล้องกับปัจจุบัน

ยิ่งขึ้น โดยเพิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก 
ช่วยปรับปรุงหลักสูตร 

WT12 แสวงหาทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาคนไทยและ
นักศึกษาต่างชาติ 

WT13 เตรียมองค์กรและกระบวนการท างานเพื่อรองรับการ
ท างานกับต่างประเทศ 

WT14 ความแตกต่างและคุณภาพของบัณฑิต มุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตสู่สากล (เงินเดือนสูง) 

2. ด้านการวิจัย
WO21 ติดตามการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนต่าง ๆ
WO22 รวมกลุ่มคณาจารย์เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยร่วมกัน
WO23 สร้างทีมงานวิจัย และกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดในด้าน

งานวิจัยเชิงระบบเพื่อขอทุนวิจัย และมี
กระบวนการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่โดยใช้ระบบ Mentor 
โดยขอความร่วมมือจากอาจารย์ที่เกษียณแล้ว     

WO24 พัฒนาโครงการเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยท างานร่วมกับ
เครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติ  

WO25 สื่อสาร การตลาด ฝึกอบรม ผลงานวิจัยเชิงรุกมากขึ้น  
WO26 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัยเข้าร่วมในเครือข่ายวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติเพื่อหาทุนสนับสนุนงานวิจัยและ
ผลิตผลงานตีพิมพ์ 

2. ด้านงานวิจัย
WT21 ก าหนดการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารให้เป็นภาระ

งานของนกัวิจัย โดยให้มีการสนับสนุนจากนักวิจัย/
อาจารย์อาวุโส  

WT22 ท างานวิจัยร่วมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อ
เพิ่มการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ 

WT23 สร้างโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ ปรับให้
ไปในทางเดียวกัน และสอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ของส่วนงาน และสร้างกลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนา
โครงการวิจัย 

WT24 ผลักดันการปรับเปลี่ยนต าแหน่งนักวิชาการเกษตรของ
ศูนย์วิจัยให้เป็นต าแหน่งนักวิจัย 

3. ด้านการบริการวชิาการ
WO31 สร้างโครงการพัฒนาสื่อสารการตลาด
WO32 มีระบบ E-learning เพื่อสนับสนุนการให้บริการวิชาการ
WO33 พัฒนาระบบสนับสนุนและวางแผนการให้บริการวิชาการ

เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
WO34 มีการประเมินผลการบริการวิชาการอย่างสมบูรณ์และ

เป็นระบบ

3. ด้านการบริการวชิาการ
WT31 มีคณะท างานในการพัฒนาระบบสนบัสนุนและวาง

แผนการให้บริการวิชาการ 
WT32 มีแผนการจัดการให้สอดคล้องกับจ านวนบุคลากรที่

ลดลงและข้อจ ากัดดา้นงบประมาณ 
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2.5 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 
2.5.1 กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ของคณะเกษตรศาสตร์ ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารคณะ ซึ่งมี

คณบดีเป็นประธาน ร่วมกับรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าศูนย์ จัดประชุมระดมสมอง ข้อมูลที่ใช้ใน
การพิจารณาจัดท าแผนกลยุทธ์ ได้แก่ นโยบายของมหาวิทยาลัย ค ารับรองของคณบดี วิสัยทัศน์และสมรรถนะ
หลักของคณะฯ ความต้องการของนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
กฎระเบียบต่าง ๆ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและสถานการณ์ของคณะฯ ในด้านทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบถึง
โอกาส และความได้เปรียบ และน ามาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และอุปสรรคโดยใช้ SWOT Analysis และ 
TOWS Matrix มีการก าหนดบริบทเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ ความท้าทาย/ความได้เปรียบ/โอกาสเชิงกลยุทธ์ จากนั้นมี
การประชุมระดมสมองในการสร้างกลยุทธ์หลัก ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามกลยุทธ์หลัก ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกรอบเวลาในการด าเนินการ โดยวางแผนกลยุทธ์ระยะยาว 5 ปี มีการจัด
ประชุมเพ่ือท าประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ เพ่ือให้บุคลากรทุกกลุ่มมีส่วนร่วม และรับทราบ จากนั้นน าเสนอต่อ
คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะฯ เพ่ือรับทราบและให้ข้อคิดเห็น ก่อนมีการเผยแพร่แผนกลยุทธ์เพื่อแปลง
ไปสู่แผนการปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป มีการเก็บข้อมูล ประเมินผล และทบทวนผลการด าเนินงานทุก 6 เพ่ือใช้
ในปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในปีต่อไป ตามวงจร PDCA 

2.5.2 การวิเคราะห์และการก าหนดกลยุทธ์ 
คณะฯ มีวิธีการรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์เช่นการใช้เอกสารแผน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รายงานการประชุมของหน่วยงานในคณะฯ การใช้แบบสอบถาม การพบปะพูดคุย
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้หลักสถิติ การวิจัย
สถาบัน และ SWOT/TOWS Matrix เพ่ือให้ทราบถึงความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และน ามาก าหนด
กลยุทธ์หลัก/โอกาสเชิงกลยุทธ์ของคณะฯ มีการทบทวนการวิเคราะห์และการวางแผนกลยุทธ์ผ่านการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ และการประชุมพบปะบุคลากรประจ าปี 

2.5.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการและน าไปสู่การปฏิบัติ 
การจัดการท าแผนปฏิบัติการ คณะฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ร่วมกับหัวหน้างานทุกส่วน

งานในการแปลงแผนกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจ าปี โดยระบุ
จ านวนโครงการกิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในแต่ละข้อ มีการก าหนดตัวชี้วัด 
ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ จากนั้นน าเสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาเพ่ือให้ความเห็นชอบ ก่อน
น าไปจัดท าแผนงบประมาณต่อไป คณะฯ มีการประเมินผลกิจกรรม และปรับปรุงแผนทุกปี 
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การน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ คณะฯ มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่ส่วนงานต่าง ๆ ใน
คณะฯ ผ่านทางผู้รับผิดชอบ ได้แก่ รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างานที่รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ เพื่อ
ถ่ายทอดแผนน าสู่การปฏิบัติของบุคลากรในแต่ละส่วนงาน มีการประชุมติดตามทุกไตรมาสว่ามีการปฏิบัติได้
ตามแผนครบถ้วนตามตัวชี้วัดหรือไม่ รวมถึงมีการประเมินผล ทบทวนแผนและกิจกรรมต่าง ๆ ทุกปี ตลอดจนมี
การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปยังผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และคู่ความร่วมมือกลุ่มต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ 

การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ คณะฯ มีการติดตามสถานการณ์โลกทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร 
ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินการภายในทุกไตรมาส เพ่ือน ามาทบทวนปรับเปลี่ยน
แผนปฏิบัติการ และน าเสนอแผนการปฏิบัติการที่มีการปรับเปลี่ยนต่อที่ประชุมกรรมการบริหารประจ าคณะฯ 
ซึ่งมีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน และสื่อสารไปยังผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 

กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจประจ าปีงบประมาณ 2563 

กรรมการบรหิารคณะฯ

ทบทวนแผนกลยทุธป์งีบประมาณ 2562

ปรับเปลีย่นตวัชีว้ดั/คา่เป้าหมาย/แผนปฏบิตักิาร (โครงการ) 
ปีงบประมาณ 2562 (ถ้าม)ี

พิจารณาจดัท าแผนกลยทุธ ์ประจ าปงีบประมาณ 2563

- ก าหนดกลยทุธห์ลกั (ปรบัเปลี่ยนจากแผน ปีงบประมาณ 2562)

- ก าหนดตวัชีว้ดั/คา่เปา้หมาย

- จัดท าแผนปฏบิตังิานสว่นกลาง

- ก าหนดผูร้บัผิดชอบด าเนนิการ

- ฝ่ายแผนกรอกแผนปฏบิตังิานลงในระบบ

ภาควชิา/ศนูย์

- จัดท าแผนปฏบิตังิานของภาควชิา/ศนูย์

- ก าหนดผูร้บัผิดชอบด าเนนิการ

- หัวหน้าภาค/ศนูย ์รับรองแผนปฏบิตังิาน

- กรอกแผนปฏบิตังิานลงในระบบ

กรรมการบรหิารคณะฯ รับรองแผนแผนกลยทุธ์
ปีงบประมาณ 2563

เดือนตลุาคม ปีงบประมาณ 2563 ทุกหนว่ยงาน
เริ่มปฏบิตังิานตามแผน
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ส่วนที่ 3
แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 

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

21



สวนท่ี 3 

แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

3.1 วิสยัทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค 

วิสัยทัศน Go for Smart Agriculture การมุงไปสูการเกษตร ทีม่กีารใชเทคโนโลยแีละนวัตกรรมใน

ระบบการผลิตทีม่ีมาตรฐานปลอดภยั เปนมติรกบัสิง่แวดลอม และสรางมลูคาเพิม่ 

พันธกิจ 

1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพ เปน Global Citizen จัดการเรียนการสอนเกษตรทันสมัย รู

รอบ และรูทันเศรษฐกิจ

2) งานวิจัยท่ีเปนเลิศ ระบบเกษตรปลอดภัย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ใชทรัพยากรอยางคุมคา เพ่ือ

ความยั่งยืน

3) บริการวิชาการท่ีเกิดประโยชนแกสังคม ใหบริการวิชาการรับใชชุมชน และบริการวิชาการสราง

รายได เพ่ือสนับสนุน สงเสริม และการสรางโอกาส ความเทาเทียมของสังคม

4) แสวงหารายไดเพ่ือความย่ังยืน สรางรายไดจากองคความรูและสินทรัพยท่ีมีอยูของคณะ

เกษตรศาสตร

5) บริหารจัดการเชิงบูรณาการ นําระบบสารสนเทศ แนวทาง EdPEx มาใชในการบริหารงาน

วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาเปนสถาบันวิทยาศาสตรเกษตรชั้นนําระดับโลก และแกไขปญหาดาน

การเกษตรตอบสนองตอความตองการของเกษตรกร เพ่ิมผลผลิตดานเกษตรและยกระดับความเปนอยูของ

ประชากรท้ังในภาคเหนือและประเทศโดยใชองคความรูดานวิทยาศาสตรเกษตร 

3.2 วัฒนธรรม และคานิยมองคกร 

วัฒนธรรมองคกร “เอ้ือเฟอเผื่อแผ สามัคคี มีคุณธรรม” 

คานิยมองคกร “เปนองคกรแหงการเรียนรู มุงสูความเปนเลิศ รับผิดชอบตอสังคม” 

3.3 สมรรถนะหลักของคณะเกษตรศาสตร 

1) มีความโดดเดนและชํานาญการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรเกษตร

2) การพัฒนาองคความรูดานการวิจัย บริการวิชาการ และสงเสริมการเกษตรบนพ้ืนท่ีสูง
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ยุทธศาสตร ์1 :  การจดัการการศกึษาใหม้คีณุภาพ

ระดบัสากล 

ยุทธศาสตรท์ี ่2  :  งานวจิยัและสรา้งนวตักรรม 

เพือ่พฒันาการเรยีนการสอนใหม้คีณุภาพระดบัสากล  

และเพือ่พฒันาชมุชน 

ยุทธศาสตรท์ี ่3  :  การบรกิารวชิาการและ 

รบัใชส้งัคม 

ยุทธศาสตรท์ี ่4  :  การบรหิารจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ ยุทธศาสตรท์ี ่5  :  การจดัการดา้นกายภาพ ทรพัยากร

และสิง่แวดลอ้ม 

วัตถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ ์ วัตถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ์ วัตถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ ์ วัตถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ ์ วัตถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ ์

1.1 ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี มีคุณภาพ มีศักยภาพในการ

ท างานทั้งในและต่างประเทศ เป็นที่ต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต รวมถึงสามารถเป็นผู้ประกอบการ 

1.2 ผลิตบัณฑิตที่เป็นบุคคคลที่มีความรู้ความสามารถ

เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม  

เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

1.3 เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.1 เพ่ือผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ 

ในการพัฒนาชุมชนและใช้ทางอุตสาหกรรม/ธุรกิจ

การเกษตร 

2.2 เพ่ือผลิตผลงานวิชาการคุณภาพระดับสากล 

3.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

3.2 สร้างรายได้จากโครงการบริการวิชาการโดยใช้

องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร  

4.1 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร  

4.2 เพ่ือให้บุคลากรมีความสุขและภักดีต่อองค์กร 

4.3 เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน 

4.4 เพ่ือใช้งบประมาณอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

5.1 สร้างคณะเกษตรศาสตร์ให้มีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ด ี

5.2 เสริมสร้างบรรยากาศการท างานและความปลอดภัยของ

บุคลากร และนักศึกษา 

5.3 บริหารการใช้พ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ และถกูต้อง

ตามเงื่อนไข 

กลยทุธ์เชงิพันธกจิ กลยทุธ์เชงิพันธกจิ กลยทุธ์เชงิพันธกจิ กลยทุธ์เชงิพันธกจิ กลยทุธ์หลกั 

1.1 แสวงหาผูเ้รียนที่มีคุณภาพและมีความต้องการเรียน

ทางด้านเกษตร (60 - 63) 

1.2 พัฒนาบรรยากาศนานาชาติด้านการเรียนการสอน 

(63) 

1.3 สนับสนุนการน าเสนอ/ตีพิมพ์ผลงานวจิัยของนกัศึกษา

ในระดับชาติ/นานาชาต ิ(63) 

1.4 พัฒนาความรู้และทักษะนักศึกษาด้านการเกษตร

สมัยใหม่ (Smart Agriculture) และการเป็น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) (63) 

1.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และทักษะการเป็นพลเมืองโลก (60-63) 

1.6 สร้างจิตส านึกของนักศึกษาในการรับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคม/ผู้สูงอายุ (63) 

- พัฒนาการจัดการการศึกษาที่เปน็สากลและมีคุณภาพ

ตอบสนองความต้องการของผูเ้รียน และผู้ใช้บัณฑิต 

(Smart Agriculture, food and health) (60 - 62) 

กลยทุธเ์ชงิรกุ 

1.1 เปิดหลักสูตร non degree/ lifelong learning 

ส าหรับบุคคลหรือผู้ที่สนใจกลุ่มอื่น (63) 

1.2 การออกแบบหลักสูตรปริญญาตรีที่มุ่งเน้นผลลัพธ์

การเรียนรู้ของผู้เรียน (outcome-based education) 

ให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตอบโจทย์ smart 

agriculture (63) 

1.3 เพ่ิมการฝึกงาน/สหกิจต่างประเทศส าหรับนักศึกษา 

(63) 

2.1 พัฒนาโครงการวิจัยบูรณาการเชิงพาณิชย์และ

อุตสาหกรรม (60 - 63) 

2.2 พัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน (60 - 63) 

2.3 ผลิตผลงานวชิาการที่มีคุณภาพระดับสากล (63) 

2.4 สนับสนุนอาจารย์และนักวิจัยให้มีผลงานวิจัย/

วิชาการ/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ (63) 

- พัฒนาโครงการวิจัยร่วมขนาดใหญ่ (60 - 61) 

- เพ่ิมทุนวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก 

(60) 

- สนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมในการท าวิจัย (60) 

- เพ่ิมผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI หรือ 

Scopus (60) 

- พัฒนาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการขนาดใหญ่  

ด้านอาหารและสุขภาพ (62) 

กลยทุธเ์ชงิรกุ 

1.1 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และการด าเนินงาน

ด้านงานวิจัยในระดับนานาชาติ (63) 

1.2 พัฒนาโครงการวิจัยและบูรณาการแก้ปัญหา 

หมอกควัน (63) 

1.3 พัฒนากระบวนการสนับสนุนการสร้าง

นวัตกรรม/license/สิทธิบัตร (63) 

3.1 สร้างโครงการบรูณาการบรกิารวิชาการรับใช้

สังคม (60-63) 

3.2 สร้างโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ 

เอกชน และชุมชนด้านการบริการวิชาการทั้งในและ

ต่างประเทศ (60-63)  

กลยุทธเ์ชิงรกุ 

3.1 สร้างโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

(60-63) 

3.2 อบรมวิชาชีพที่สอดรับกับสังคมผู้สูงอายุหรือผู้ที่

สนใจกลุ่มอื่น 

 

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรสายสนับสนุน 60-63) 

4.2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรสายวิขาการ (60-63) 

4.3 ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้น

ประสิทธิผล (63) 

4.4 สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (60-63) 

4.5 การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน (62-63) 

4.6 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานส านักงาน 

(60-63) 

4.7 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลส าคัญ (63) 

4.8 พัฒนาการบริหารจดัการงบประมาณสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 

(60-63) 

4.9 พัฒนากระบวนการติดตาม และประเมินผลกระบวนงานส าคญั (63) 

4.10 แสวงหารายได้ (63) 

4.11 พัฒนาความร่วมมือกับศิษย์เก่า 

- Information management (62) 

- การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีในการพัฒนา smart 

farm (62) 

- ปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นประสิทธิผล 

(60-62) 

กลยุทธเ์ชิงรกุ 

4.1 พัฒนาระบบบริหารงานองค์กรตามแนวทาง CMU EdPEx (60-63) 

4.2 พัฒนาระบบการสื่อสารภายในคณะฯ (63) 

4.3 สร้างภาพลักษณ์วิชาชีพเกษตรในยุค 4.0 (ประชาสัมพันธ์เชิงรุก) 

(62-63) 

5.1 สร้างภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างย่ังยืน (Green 

& Clean Faculty) (60-63)  

5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลและการ

ติดต่อสื่อสาร (Digital Faculty) (60-63) 

5.3 พัฒนากายภาพ และเสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ของคณะฯ (63) 

5.4 พัฒนาการใช้พ้ืนที่ของศูนย์/สถานีวิจัยคณะฯ อย่าง

เป็นระบบ (63) 

- Happiness and Safety workplace (60-62) 

- Land use Development (60-62) 

 
Go for Smart Agriculture 

การมุง่ไปสูก่ารเกษตร ทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในระบบการผลติทีม่มีาตรฐานปลอดภยั เปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม และสรา้งมลูคา่เพิ่ม 
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ยุทธศาสตร์ 1 :  การจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ

ระดบัสากล 

ยุทธศาสตรท์ี ่2  :  งานวจิยัและสรา้งนวตักรรม 

เพือ่พฒันาการเรยีนการสอนใหม้คีณุภาพระดบัสากล 

และเพือ่พฒันาชมุชน 

ยุทธศาสตรท์ี ่3  :  การบรกิารวชิาการและ 

รบัใชส้งัคม 

ยุทธศาสตรท์ี ่4  :  การบรหิารจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ ยุทธศาสตรท์ี ่5  :  การจดัการดา้นกายภาพ ทรพัยากร

และสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชีว้ดั-กลยทุธเ์ชงิพนัธกจิ ตวัชีว้ดั-กลยทุธเ์ชงิพนัธกจิ ตวัชีว้ดั-กลยทุธเ์ชงิพนัธกจิ ตวัชีว้ดั-กลยทุธเ์ชงิพนัธกจิ ตวัชีว้ดั-กลยทุธเ์ชงิพนัธกจิ

1.1.1 ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 

CMU-ePro ของ นศ. คณะเกษตรและของทั้งมหาวิทยาลยั 

(ปริญญาตรี) (60-62)" 

1.1.2 ค่าเฉลี่ย GPA ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 

ที่เรียนตามแผนการศึกษา (โดยไม่มีการ drop W) 

(ปริญญาตรี) (60-62) 

1.1.3 จ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผู้เรียนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนรับ (62) 

1.2.1 จ านวนหลักสูตรเชิงบูรณาการ (62) 

1.2.2 จ านวนหลักสูตรนานาชาติ (60-62) 

1.2.3 จ านวนกระบวนวิชาปรับปรงุ/กระบวนวิชาใหม่ 

(60-62) 

1.2.4 ร้อยละของกระบวนวชิาเอกปรญิญาตรีที่มีการ

สอดแทรกการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (60-62) 

1.2.5 จ านวนกระบวนวิชาระดับปรญิญาตรีที่สอนเป็น

ภาษาอังกฤษ 100% (61-62) 

1.2.6 ความพึงพอใจต่อหลักสตูรของผูเ้รียน (60-62) 

1.2.7 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (60-62) 

1.3.1 จ านวนรางวัลคุณภาพนักศึกษา (60-62) 

1.3.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่

ได้งานท าในต่างประเทศ/องค์กรนานาชาติ/ธุรกิจ 

ข้ามชาติ (60-62) 

1.3.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตกับทักษะการเป็น

พลเมืองโลก (Global citizen) (62) 

1.3.4 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะ

การเป็นพลเมืองโลก (Global citizen) (62) 

- จ านวนหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่/หลักสูตร

นานาชาติ (60-61)

- จ านวนกระบวนวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ (60-61)

ตัวชี้วัด-กลยุทธ์เชิงรุก

1.1 จ านวนหลักสูตร non degree/ lifelong learning

1.2 จ านวนผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร

1.3 จ านวนกระบวนวิชาที่รองรับ lifelong learning ใน

แต่ละภาคการศึกษา

2.1 ทักษะ Smart Agri ของนักศึกษาในแต่ละชั้นปีของแต่ละ

สาขาวิชา

2.2 ความพึงพอใจของผู้เรียนกระบวนวิชาแกนเกษตรศาสตร์

2.1.1 จ านวนโครงการวิจัยเชิงบรูณาการ เชิงพาณิชย์

และอุตสาหกรรม (60-63) 

2.1.2 จ านวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up) (63) 

2.1.3 ร้อยละของรายได้จากการวิจัยต่อรายได้รวม (63) 

2.1.4 จ านวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

จากแหล่งทนุภายนอก (63) 

2.2.1 จ านวนโครงการวจิัยพัฒนาชุมชน (ภาคเหนอื

ตอนบน) (60-63) 

2.2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยปีท่ีผ่านมา 

(62-63) 

2.2.3 จ านวนผลงานวิจัยที่ถูกน าไปใช้ประโยชนจ์รงิ 

(63) 

2.2.4 จ านวนผลงานวจิัยบูรณาการข้ามสาขา (63) 

2.2.5 จ านวนโครงการวิจัยรวม (63) 

2.3.1 จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานขอ้มูล ISI 

หรือ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ (ปีปฏิทิน) (60-

63) 

2.3.2 สัดสว่นงบประมาณต่อนกัวิจัย (60-63) 

2.3.3 จ านวนบทความตีพิมพ์ในฐานขอ้มูลระดับชาติ

และนานาชาติของอาจารย์และนกัวิจัย (63) 

2.3.4 จ านวนบทความตีพิมพ์ด้านอาหารและสขุภาพ 

และการดูแลผู้สูงอายุ ในฐานข้อมูล Scopus ของ

อาจารย์และนกัวิจัย (63) 

2.3.5 จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ใน

ฐานข้อมูล Scopus (63) 

2.3.6 จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ใน

ฐานข้อมูล Scopus ด้านอาหารและสขุภาพและการ

ดูแลผู้สูงอายุ (63) 

2.3.7 จ านวนสาขาวิชาที่ไดร้ับการจดัอันดับของ QS 

World Ranking by Subject (สาขาวิชา) (อนัดบั

ต่ ากว่า 300) (63) 

2.4.1 จ านวนอาจารย์และนักวจิัยที่มีผลงานวิจัย/

วิชาการ/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ (63) 

- จ านวนโครงการ/นวัตกรรมและผลงานเชิงประจักษ์

เพ่ือใช้ประโยชน์ในเชงิพาณิชย์ (60-61)

- จ านวนนักศึกษามีชื่อร่วมในโครงการวิจัย (60-61)

- ความพึงพอใจของชุมชน (60-61)

3.1.1 จ านวนโครงการบรกิารวิชาการที่มีผลต่อการ

พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน (60-63) 

3.1.2 จ านวนผลงานบรกิารวชิาการสหวิทยาการ 

ที่สร้างผลกระทบสูงในวงกว้างต่อชุมชน/กลุ่มจงัหวดั/

ประเทศ (63) 

3.1.3 ความพึงพอใจของชุมชน/สังคมต่อการบริการวิชาการ 

(62-63) 

3.1.4 ร้อยละของผู้รับบริการที่น านวัตกรรม/องค์ความรู้ 

ไปใช้ประโยชน์ (62-63) 

3.1.5 ร้อยละของครัวเรือนในชุมชนที่น าความรู้ไปใช้

ประโยชน์/ลดต้นทนุ/มีรายไดเ้พ่ิม (62-63) 

3.1.6 จ านวนงบประมาณสนบัสนนุจากแหล่งทนุ

ภายนอก(นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา) (63) 

3.1.7 บทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน

องค์กร (63) 

3.1.8 จ านวนบุคลากรที่ด าเนนิการเกี่ยวขอ้งในงาน

วิชาการเพ่ือสังคม (63) 

3.1.9 การมีส่วนร่วมในการจดัท าคลังความรู้พร้อมใช้ 

นวัตกรรมและบทเรียนที่สามารถแก้ไขปัญหาส าคญั

และเสริมพลงั (Empowerment) ของชุมชนท้องถิน่

และสังคม (63) 

3.2.1 จ านวนโครงการบรกิารวชิาการที่มีความรว่มมือ

กับหนว่ยงานของรฐั เอกชน หรือชุมชนด้านการบรกิาร

วิชาการทั้งในและต่างประเทศ (60-62) 

- จ านวนองคค์วามรู้ด้านเกษตร (62)

ตัวชี้วัด-กลยุทธ์เชิงรุก

1.1 อัตราการเติบโตของรายได้สุทธจิากการบรกิาร

วิชาการของปีท่ีผ่านมา (60-63)

1.2 ร้อยละของรายไดจ้ากการบรกิารวิชาการต่อ

รายได้รวม (63)

1.3 จ านวนเงินรายไดจ้ากการให้บรกิารวิชาการหลงั

หักค่าใช้จ่าย (63)

2.1 จ านวนโครงการ/กจิกรรม ทีน่ าไปขับเคลือ่นการ

แก้ปัญหาด้านอาหาร สขุภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ

2.2 จ านวนโครงการ/กจิกรรม Food Safety

(Healthy diet and balanced nutrition) (63)

2.3 ความพึงพอใจของผูเ้ข้าอบรม (62-63)

4.1.1 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนแต่ละภาควิชาฯ/หน่วยงานที่เข้า

อบรมเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงาน (62-63) 

4.1.2 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการในแต่ละหน่วยงานที่ มี

กระบวนการปรับปรุงงานประจ า (62-63) 

4.1.3 ร้อยละของการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนนุอยู่

ในระดับดีมาก (60-63) 

4.1.4 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการที่เข้าสู่ระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อ

จ านวนบุคลากรของส่วนงานทั้งหมด (63) 

4.1.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับจัดสรรทุนเพ่ือพัฒนา

ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ (63) 

4.1.6 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ  

ของส่วนงาน (63) 

4.2.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ที่เข้าสู่ระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อ

จ านวนบุคลากรของส่วนงานทั้งหมด (60-63) 

4.2.2 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการแต่ละภาควิชาฯ/หน่วยงานที่เข้า

อบรมเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงาน (63) 

4.2.3 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่เข้าอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะ

ด้าน Smart Agriculture (63) 

4.2.4 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับจัดสรรทุนเพ่ือพัฒนา

ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ (63) 

4.2.5 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ  ของ

ส่วนงาน (63) 

4.3.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ิมขึ้น (60-63) 

4.3.2 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(63) 

4.4.1 ความผูกพันต่อองค์กร (ใช้แบบประเมินความผูกพันของบุคลากร

ต่อองค์กร) (60-63) 

4.4.2 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรที่อยู่ในระดับสูง (63) 

4.5.1 จ านวนระบบการท างานร่วมกัน (63) 

4.5.2 การบรรลุตัวชี้วัด (KPI) ของ smart team (62-63) 

4.6.1 จ านวนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กรเพ่ิมขึ้น (60-63) 

4.7.1 ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลส าคัญส าหรับการ

วิเคราะห์เพ่ือตอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง (62-63) 

4.8.1 จ านวนเงินรายได้เหลือจ่ายสุทธิ (60-62) 

4.8.2 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ต่องบประมาณ

ทั้งหมดของส่วนงาน (63) 

5.1.1 ความพึงพอใจของนกัศึกษาและบคุลากรด้านภูมิทัศน์

และสิ่งแวดล้อม (60-63) 

5.1.2 จ านวนโครงการ/กจิกรรมและการมีส่วนร่วมของ

นักศึกษา คณาจารย์ และบคุลากรในการอนรุักษห์รือใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมีจิตส านึก (63) 

5.1.3 การเพ่ิมขึ้นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน/เชื้อเพลิง (60-63) 

5.1.4 รอ้ยละของการประหยัดค่าใชจ้่ายด้านพลงังานไฟฟ้า

เทียบกับปีท่ีผ่านมา (63) 

5.1.5 ร้อยละของความส าเร็จของการคัดแยกขยะภายในส่วนงาน 

(62-63) 

5.1.6 ปริมาณไขมันที่ปล่อยออกจากสว่นงาน (63) 

5.1.7 ร้อยละพ้ืนที่สเีขียวที่เพ่ิมขึ้นของส่วนงาน (จ านวนต้นไม้ 

ที่ปลูกเพ่ิมขึ้นภายในส่วนงานค านวณเป็นพ้ืนที่) (62-63) 

5.2.1 มีระบบเครือข่ายไรส้ายครอบคลุมทุกพ้ืนที่ (60-63) 

5.2.2 จ านวนระบบฐานข้อมูลส าคัญ (Agri MIS) (62-63) 

5.2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล (63) 

5.3.1 จ านวนอุบัติเหตุท่ีเกิดขึน้เป็นศูนย์ (60-63) 

5.3.2 ระดับความสุขของบุคลากร/นกัศึกษาต่อบรรยากาศ

และความปลอดภัยในการท างาน/การเรียนการสอน (62-63) 

5.3.3 จ านวนโครงการพัฒนาระบบกายภาพ/เสริมสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐาน (63) 

5.4.1 รอ้ยละแปลงปลูกและผลิตพืชที่ได้มาตรฐาน (62-63) 

5.4.2 ร้อยละแปลงปลูกแม่พันธุ์พืชที่ได้มาตรฐาน (62-63) 

5.4.3 ร้อยละพ้ืนที่ท่ีไม่ได้รับการดูแลหรือใช้ประโยชน์ (63) 

5.4.4 จ านวนโครงการวิจัยที่ใช้พ้ืนที่ของศูนย์/สถานีวิจัย (63) 

- จ านวน Carbon Emission ลดลง (60)

- ความพึงพอใจ/ความผกูพันของบุคลากร (60-61)

- ร้อยละของความส าเร็จตามแผนแม่บท (60-61)

- จ านวนโครงการทีล่ดจ านวนก๊าซเรือนกระจก (60-62)

- ร้อยละของพ้ืนที่ ที่มีการพัฒนาเป็น smart farm (62)

ตวัชี้วัด-กลยุทธ์เชิงรุก

1.1 ร้อยละงบประมาณในการพัฒนา smart farm (63)

1.2 จ านวนโครงการพัฒนา Smart farm (63)

2.1 อาคารใหม่ (63)
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ยุทธศาสตร์ 1 :  การจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ

ระดบัสากล 

ยุทธศาสตรท์ี ่2  :  งานวจิยัและสรา้งนวตักรรม 

เพือ่พฒันาการเรยีนการสอนใหม้คีณุภาพระดบัสากล  

และเพือ่พฒันาชมุชน 

ยุทธศาสตรท์ี ่3  :  การบรกิารวชิาการและ 

รบัใชส้งัคม 

ยุทธศาสตรท์ี ่4  :  การบรหิารจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ ยุทธศาสตรท์ี ่5  :  การจดัการดา้นกายภาพ ทรพัยากร

และสิง่แวดลอ้ม 

2.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อหลักสูตร Smart Agri 

3.1 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษาในต่างประเทศ 

3.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าในต่างประเทศ/องค์กร

นานาชาติ/ธุรกิจข้ามชาติ 

- จ านวนโครงการบรูณาการ และผลงานเชงิประจกัษ ์

(มากกว่า 10 ล้านบาท) (62) 

- จ านวนนวัตกรรม (62) 

- ร้อยละการน าผลงานวิจัยปีท่ีผ่านมาไปใช้ประโยชน ์

(62) 

ตัวชี้วัด-กลยุทธ์เชิงรุก 

1.1 จ านวนโครงการความร่วมมือ (63) 

1.2 จ านวนทนุ Post-doctoral Fellowships ที่

สนับสนนุโดยส่วนงานหรือทุนที่ส่วนงานสามารถ

แสวงหาได้เพ่ิมเติม (63) 

2.1 จ านวนโครงการวิจัยฯ (sandbox) (63) 

2.2 จ านวนโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูงต่อเศรษฐกจิ 

สังคม และสิ่งแวดลอ้ม (63) 

3.1 จ านวนนวัตกรรม (63) 

3.2 จ านวนนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการ

ดูแลผู้สูงอายุ (63) 

3.3 จ านวนการอนญุาตให้ใช้สิทธ ิ(Licensing) ใน

เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย (63) 

3.4 จ านวนสิทธิบัตร/สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์/

อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ที่ย่ืนขอรับความคุ้มครองทั้งหมด 

(63) 

3.5 รายได้ที่เพ่ิมขึน้หรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงจาก

นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแล

ผู้สูงอายุ (63) 

2.4 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์/ประกอบอาชีพ (63) 

2.5 การมีส่วนร่วมในการจดัท าฐานข้อมูลด้านอาหาร

และสขุภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ (63) 

2.6 จ านวนผู้ใช้ฐานข้อมูลและคลังความรู้ด้านอาหาร

และสขุภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ (63) 

 

 

4.8.3 สัดส่วนเงินสะสมต่องบประจ ารายปี (งบบุคลากรและงบด าเนินงาน) 

(63) 

4.9.1 ร้อยละการบรรลุของแผนปฏิบัติงาน (63) 

4.9.2 ร้อยละการบรรลุตัวชี้วัด (KPI) ของแผนกลยุทธ์ (63) 

4.10.1 จ านวนรายได้จากการแปลงสินทรัพย์ (63) 

4.10.2 จ านวนรายได้จากการขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ (63) 

4.11.1 จ านวนรายได้จากการบริจาค/สิ่งสนับสนุน (63) 

4.11.2 จ านวนโครงการความร่วมมือกับศิษย์เก่า (63) 

- จ านวนงบประมาณ (62)  

ตวัชี้วัด-กลยุทธ์เชิงรุก 

1.1 ผลการประเมินการด าเนินงานขององคก์รตามแนวทาง CMU EdPEx 

(60-63) 

1.2 จ านวนผูบ้ริหารที่เข้าร่วมอบรมการบริหารองค์กรตามแนวทาง 

CMU EdPex (63) 

2.1 ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของบุคลากรและนกัศึกษา

ภายในส่วนงาน (63) 

4.1 ระดับการรับรู้ภาพลกัษณ์ของคณะเกษตรศาสตร์ของนักศึกษาและ

บุคลากรภายในส่วนงาน (63) 

4.2 ระดับการรับรู้ภาพลกัษณ์ของคณะเกษตรศาสตร์ของบคุคลภายนอก 

(62-63) 
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3.5 ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 :  การจัดการการศึกษาใหมีคุณภาพระดับสากล 

ยุทธศาสตรท่ี 2 :  งานวิจัยและสรางนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพระดับสากล 

และเพ่ือพัฒนาชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 :  การบริการวิชาการและรับใชสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : การจัดการดานกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 :  การจัดการการศึกษาใหมีคุณภาพระดับสากล 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

ผลิตบัณฑิตท่ีเปนคนดี มีคุณภาพเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต มีศักยภาพในการทํางานท้ังในและ

ตางประเทศ 

กลยุทธหลัก 

1.1 แสวงหาผูเรียนท่ีมีคุณภาพ  

1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาท่ีเปนสากลและมีคุณภาพตอบสนองความตองการของผูเรียน และ

ผูใชบัณฑิต (Smart Agriculture, food and health) 

1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีทักษะการเปนพลเมืองโลก (Global citizen) 

ตัวช้ีวัดหลัก 

1.1.1 ความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนสอบภาษาอังกฤษ CMU - ePro ของนักศึกษาคณะ

เกษตรศาสตร และของท้ังมหาวิทยาลัย 

1.1.2 คาเฉลี่ย GPA ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ท่ีเรียนตามแผนการศึกษา (โดยไมมีการ 

drop W) 

1.2.1 จํานวนหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม/หลักสูตรนานาชาติ 

1.2.2 จํานวนกระบวนวิชาปรับปรุง/กระบวนวิชาใหม (Smart Agriculture) 

1.2.3 จํานวนกระบวนวิชาท่ีสอนเปนภาษาอังกฤษ 

1.2.4 ความพึงพอใจตอหลักสูตรของผูเรียน 

1.2.5 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

1.3.1 จํานวนรางวัลคุณภาพนักศึกษา 

1.3.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาท่ีไดงานทําในตางประเทศ/องคกรนานาชาติ/

ธุรกิจขามชาติ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 :  งานวิจัยและสรางนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพระดับสากล และ

เพ่ือพัฒนาชุมชน 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

2.1 เพ่ือผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนและใชทางอุตสาหกรรม/ธุรกิจ

การเกษตร 

2.2 เพ่ือผลิตผลงานวิชาการคุณภาพระดับสากล 

กลยุทธหลัก 

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

2.2 สราง/พัฒนาโครงการวิจัยเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม 

2.3 เพ่ิมทุนวิจัยท้ังจากแหลงทุนภายในและภายนอก 

2.4 พัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน  

2.5 สนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีสวนรวมในการทําวิจัย 

2.6 เพ่ิมผลงานตีพิมพในฐานขอมูล ISI หรือ Scopus 

ตัวช้ีวัดหลัก 

2.1.1 จํานวนโครงการ/นวัตกรรมและผลงานเชิงประจักษเพ่ือใชประโยชนในเชิงพาณิชย 

2.2.1 จํานวนโครงการวิจัยเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม 

2.3.1 สัดสวนงบประมาณตอนักวิจัย 

2.4.1 ความพึงพอใจของชุมชน 

2.4.2 จํานวนโครงการพัฒนาชุมชน 

2.5.1 จํานวนนักศึกษามีชื่อรวมในโครงการวิจัย 

2.6.1 จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพในฐานขอมูล ISI หรือ Scopusตอจํานวนอาจารย (ปปฏิทิน) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 :  การบริการวิชาการและรับใชสังคม 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

3.1 ถายทอดองคความรูเพ่ือพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

3.2 สรางรายไดจากโครงการบริการวิชาการโดยใชองคความรูดานวิทยาศาสตรเกษตร 

กลยุทธหลัก 

3.1 สรางโครงการบริการวิชาการท่ีกอใหเกิดรายได 

3.2 สรางโครงการบริการวิชาการรับใชสังคม  

27



3.3 สรางโครงการความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนดานการบริการวิชาการท้ังใน

และตางประเทศ 

ตัวช้ีวัดหลัก 

3.1.1 อัตราการเจริญเติบโตของรายไดสุทธิจากการบริการวิชาการของปท่ีผานมา 

3.2.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีมีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

3.2.2 ความพึงพอใจของชุมชน 

3.3.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีมีความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ เอกชน หรือชุมชนดานการ

บริการวิชาการท้ังในและตางประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

4.1 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร       

4.2 เพ่ือใหบุคลากรมีความสุขและภักดีตอองคกร 

4.3 เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน 

4.4 เพ่ือใชงบประมาณอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธหลัก 

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (อบรม/workshop/Mentor) 

4.2 สรางความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 

4.3 ปรับเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมุงเนนประสิทธิผล 

4.4 พัฒนาการบรหิารจัดการงบประมาณ  

4.5 พัฒนาระบบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานสํานักงาน  

4.6 พัฒนาระบบบริหารงานองคกร 

ตัวช้ีวัดหลัก 

4.1.1 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีมาก 

4.1.2 รอยละของบุคลากรสายวิชาการท่ียื่นขอตําแหนงทางวิชาการตอจํานวนผูมีสิทธิ์ขอตําแหนงทาง

วิชาการ 

4.1.3 การเลื่อนตําแหนงของบุคลากร สายปฏิบัติการ 

4.2.1 ความผูกพันตอองคกร (ใชแบบประเมินความผูกพันของบุคลากรตอองคกร) 

4.3.1 คาเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ิมข้ึน 

4.4.1 จํานวนเงินรายไดเหลือจายสุทธิ 
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4.5.1 จํานวนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองคกรเพ่ิมข้ึน 

4.6.1 ผลการประเมินการดําเนินงานขององคกรตามแนวทาง CMU PEx 

4.6.2 ผลการประเมินการดําเนินงานขององคกรตามแนวทาง CMU EdPEx 

ยุทธศาสตรท่ี 5 :  การจัดการดานกายภาพ ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

5.1 สรางคณะเกษตรศาสตรใหมีภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมท่ีดีอยางยั่งยืนและรองรับ AEC 

5.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบคนขอมูลและการติดตอสื่อสาร 

5.3 เพ่ือเสริมสรางความผูกพันและความปลอดภัยของบุคลากร 

5.4 เพ่ือใชพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามเง่ือนไข  

กลยุทธหลัก 

5.1 Green & Clean Faculty  

5.2 Digital Faculty 

5.3 Happiness and Safety workplace 

5.4 Land use Development 

ตัวช้ีวัดหลัก 

5.1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร 

5.1.2 จํานวน Carbon Emission ลดลง (หนวยวัด กก. เปนคาเทียบเทา Carbon Equivalent) 

5.1.3 การเพ่ิมข้ึนคาใชจายดานพลังงาน/เชื้อเพลิง 

5.2.1 มีระบบเครือขายไรสายครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

5.3.1 จํานวนอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนเปนศูนย 

5.3.2 ความพึงพอใจ/ความผูกพันของบุคลากร 

5.4.1 รอยละของความสําเร็จตามแผนแมบท 
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วิสัยทัศน์ : Go for Smart Agriculture

2560 2561 2562 2563 2564

1.1 แสวงหาผู้เรียนที่มีคุณภาพ 1.1.1 ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 

CMU - ePro ของนศ.คณะเกษตรและของทั้งมหาวิทยาลัย

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

1.1.2 ค่าเฉลี่ย GPA ของนักศึกษาชั้นปทีี่ 1 ภาคเรยีนที่ 1 ที่

เรยีนตามแผนการศึกษา (โดยไม่มีการ drop W)

ค่าเฉล่ีย 2.55 2.60 2.65 2.70 2.75

หลักสูตรปรับปรุง 6 6 0 0 0

หลักสูตรใหม่ 1 1 0 0 0

หลักสูตรนานาชาติ

ที่คงอยู่

3 3 3 3 3

1.2.2 จ านวนกระบวนวิชาปรบัปรงุ/กระบวนวิชาใหม่ 

(Smart Agriculture)

กระบวนวชิา

ปรับปรุง/เปดิใหม่

2 2 2 2 2

1.2.3 จ านวนกระบวนวิชาที่สอนเปน็ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 5 5 5 5 5

1.2.4 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของผู้เรยีน ระดับ (เต็ม 5) 3.51 3.71 3.81 3.91 4.0

1.2.5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต ระดับ (เต็ม 5) 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

1.3.1 จ านวนรางวัลคุณภาพนักศึกษา รางวลั 5 5 5 5 5

1.3.2 รอ้ยละของบณัฑิตปรญิญาตร ีและบณัฑิตศึกษาที่ได้

งานท าในต่างประเทศ/องค์กรนานาชาต/ิธุรกิจข้ามชาติ

ร้อยละ 5 5 5 5 5

ตัวชี้วัดหลัก

ตวัชี้วัดหลักและเป้าหมายเชงิกลยุทธ์ของแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่ระยะที ่12 (พ.ศ.2560 - 2564)

ยุทธศาสตร์ที ่1  :  การจัดการการศึกษาให้มคุีณภาพระดบัสากล

วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์  :  ผลิตบัณฑิตทีเ่ป็นคนด ีมคุีณภาพเป็นทีต่อ้งการของผู้ใชบ้ัณฑิต มศัีกยภาพในการท างานทัง้ในและตา่งประเทศ

1.3 พฒันาคุณภาพนักศึกษาใหม้ีทกัษะการเปน็พลเมือง

โลก (Global citizen)

1.2 พฒันาการจัดการการศึกษาที่เปน็สากลและมีคุณภาพ

ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้บณัฑิต 

(Smart Agriculture, food and health)

กลยุทธ์หลัก หน่วยวัด เปา้หมายเชิงกลยุทธ์

1.2.1 จ านวนหลักสูตรปรบัปรงุ/หลักสูตรใหม/่หลักสูตร

นานาชาติ
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2.2 เพ่ือผลิตผลงานวิชาการคุณภาพระดบัสากล

2560 2561 2562 2563 2564

2.1 พฒันาโครงการวจิัยร่วมขนาดใหญ่ (Mega Project)  

(Smart Agriculture, food and health)

2.1.1 จ านวนโครงการ/นวัตกรรมและผลงานเชิงประจักษ์เพ่ือ

ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณชิย์

โครงการ/ผลงาน 1 1 1 1 1

2.2 สร้าง/พฒันาโครงการวจิัยเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 2.2.1 จ านวนโครงการวิจัยเชิงพาณชิย์และอุตสาหกรรม โครงการ 3 3 3 3 3

2.3 เพิ่มทนุวจิัยทั้งจากแหล่งทนุภายในและภายนอก 2.3.1 สัดส่วนงบประมาณต่อนักวิจัย ล้านบาท 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

2.4 พฒันาโครงการวจิัยเพื่อพฒันาชุมชน 2.4.1 ความพึงพอใจของชุมชน ระดับ (เต็ม 5) 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51

2.4.2 จ านวนโครงการพัฒนาชุมชน โครงการ 15 15 15 15 15

2.5 สนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา

มีส่วนร่วมในการท าวจิัย

2.5.1 จ านวนนักศึกษามีชื่อรว่มในโครงการวิจัย คน 10 10 15 15 20

2.6 เพิ่มผลงานตีพมิพใ์นฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus 2.6.1 จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI หรอื 

Scopusต่อจ านวนอาจารย์ (ปปีฏทินิ)

สัดส่วน 0.3 0.325 0.35 0.375 0.4

กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดหลัก หน่วยวัด เปา้หมายเชิงกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที ่2  :  งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มคุีณภาพระดบัสากล และเพ่ือพัฒนาชมุชน

วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์  :  2.1 เพ่ือผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรมทีใ่ชป้ระโยชน์ในการพัฒนาชมุชนและใชท้างอุตสาหกรรม/ธุรกิจการเกษตร
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3.1 สร้างโครงการบริการวชิาการที่ก่อใหเ้กิดรายได้ 3.1.1  อัตราการเจรญิเติบโตของรายได้สุทธิจากการบรกิาร

วิชาการของปทีี่ผ่านมา

ร้อยละ 5 5 5 5 5

3.2 สร้างโครงการบริการวชิาการรับใช้สังคม 3.2.1  จ านวนโครงการบรกิารวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนา

และเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ 10 11 12 14 15

3.2.2 ความพึงพอใจของชุมชน ระดับ (เต็ม 5) 3.51 3.71 3.81 3.91 4.0

3.3 สร้างโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน

 และชุมชนด้านการบริการวชิาการทั้งในและต่างประเทศ

3.3.1 จ านวนโครงการบรกิารวิชาการที่มีความรว่มมือกับ

หน่วยงานของรฐั เอกชน หรอืชุมชนด้านการบรกิารวิชาการ

ทั้งในและต่างประเทศ

โครงการ 3 3 3 3 3

กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดหลัก หน่วยวัด เปา้หมายเชิงกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที ่3  :  การบริการวิชาการและรับใชส้ังคม

วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์  :  3.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

3.2 สร้างรายไดจ้ากโครงการบริการวิชาการโดยใชอ้งค์ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์เกษตร
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4.1 การพฒันาขีดความสามารถบคุลากร (อบรม/

workshop/Mentor)

4.1.1 รอ้ยละของบคุลากรที่ได้รบัผลการประเมินการ

ปฏบิตัิงานในระดับดีมาก

ร้อยละ 10 12 13 14 15

4.1.2 รอ้ยละของบคุลากรสายวิชาการที่ยื่นขอต าแหน่งทาง

วิชาการต่อจ านวนผู้มีสิทธิ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ 5 5 5 5 5

4.1.3 การเลื่อนต าแหน่งของบคุลากร สายปฏบิตัิการ คน 1 1 1 1 1

4.2 สร้างความผูกพนัของบคุลากรต่อองค์กร 4.2.1 ความผูกพันต่อองค์กร (ใช้แบบประเมินความผูกพัน

ของบคุลากรต่อองค์กร)

ระดับ (เต็ม 5) 3.51 3.71 3.81 3.91 4.0

4.3 ปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏบิติังานโดยมุ่งเน้น

ประสิทธผิล

4.3.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏบิตัิงานของบคุลากรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ  - 0.5 0.5 0.5 0.5

4.4 พฒันาการบริหารจัดการงบประมาณ 4.4.1 จ านวนเงินรายได้เหลือจ่ายสุทธิ ล้านบาท 40 43 45 47 50

4.5 พฒันาระบบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงาน

ส านักงาน

4.5.1 จ านวนระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารจัดการองค์กร

เพ่ิมขึ้น

ระบบ 3 3 3 3 3

4.6.1 ผลการประเมินการด าเนินงานขององค์กรตามแนวทาง 

CMU PEx

ระดับ (เต็ม 5) 3.0 3.25 3.5 3.75 4.0

4.6.2 ผลการประเมินการด าเนินงานขององค์กรตามแนวทาง 

CMU EdPEx

ระดับ (เต็ม 5) 3.0 3.25 3.5 3.75 4.0

กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดหลัก หน่วยวัด เปา้หมายเชิงกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที ่4  :  การบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์  :  4.1 เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถของบุคลากร      4.2 เพ่ือให้บุคลากรมคีวามสุขและภักดตีอ่องค์กร

4.3 เพ่ือพัฒนาการปฏิบัตงิาน   4.4 เพ่ือใชง้บประมาณอย่างถูกตอ้งและมปีระสิทธิภาพ

4.6 พฒันาระบบบริหารงานองค์กร
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5.1 Green & Clean Faculty 5.1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบคุลากร ระดับ (เต็ม 5) 3.51 3.71 3.81 3.91 4.0

5.1.2 จ านวน Carbon Emission ลดลง (หน่วยวัด กก. เปน็

ค่าเทยีบเทา่ Carbon Equivalent)

ร้อยละ 1 1 1 1 1

5.1.3 การเพ่ิมขึ้นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน/เชื้อเพลิง ร้อยละ 5 5 5 5 5

5.2 Digital Faculty 5.2.1 มีระบบเครอืข่ายไรส้ายครอบคลุมทกุพ้ืนที่ ร้อยละ

(ของพื้นที)่

60 70 80 90 100

5.3 Happiness and Safety workplace 5.3.1 จ านวนอุบตัิเหตุที่เกิดขึ้นเปน็ศูนย์ คร้ัง 0 0 0 0 0

5.3.2 ความพึงพอใจ/ความผูกพันของบคุลากร ระดับ (เต็ม 5) 3.51 3.71 3.81 3.91 4.0

5.4 Land use Development 5.4.1 รอ้ยละของความส าเรจ็ตามแผนแม่บท ร้อยละ  - 20 50 80 100

กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดหลัก หน่วยวัด เปา้หมายเชิงกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที ่5  :  การจัดการดา้นกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์  :  5.1 สร้างคณะเกษตรศาสตร์ให้มภีูมทิัศน์และสิ่งแวดล้อมทีด่อีย่างยั่งยืนและรองรับ AEC

5.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบค้นขอ้มลูและการตดิตอ่สื่อสาร

5.3 เพ่ือเสริมสร้างความผูกพันและความปลอดภัยของบุคลากร

5.4 เพ่ือใชพ้ื้นทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพ และถูกตอ้งตามเงื่อนไข
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แผนกลยทุธ ์คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ประจ าปี 2561

วิสัยทศัน์ : Go for Smart Agriculture

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  : การจัดการการศึกษาใหม้ีคุณภาพระดับสากล

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  : ผลิตบณัฑิตที่เปน็คนดี มีคุณภาพเปน็ที่ต้องการของผู้ใช้บณัฑิต มีศักยภาพในการท างานทั้งในและต่างประเทศ

2560 2561 2562 2563 2564

1.1.1 ความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนสอบภาษาองักฤษ CMU - ePro ของนศ.คณะ

เกษตรและของทั้งมหาวิทยาลัย

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

1.1.2 ค่าเฉล่ีย GPA ของนกัศึกษาชั้นปทีี่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ที่เรียนตามแผนการศึกษา 

(โดยไมม่กีาร drop W)

ค่าเฉล่ีย 2.55 2.60 2.65 2.70 2.75

หลักสูตรปรับปรุง 6 6 0 0 0

หลักสูตรใหม่ 1 1 0 0 0

หลักสูตรนานาชาติ

ที่คงอยู่

3 3 3 3 3

1.2.2 จ านวนกระบวนวิชาปรับปรุง/กระบวนวิชาใหม ่(Smart Agriculture) กระบวนวิชา

ปรับปรุง/เปดิใหม่

2 2 2 2 2

1.2.3 ร้อยละของกระบวนวิชาเอกที่มกีารสอดแทรกการเรียนการสอนเปน็ภาษาองักฤษ ร้อยละ 10 10 10 10 10

1.2.4 จ านวนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีที่สอนเปน็ภาษาองักฤษ 100% กระบวนวิชา 3 3 3 3 3

1.2.5 ความพงึพอใจต่อหลักสูตรของผู้เรียน ระดับ (เต็ม 5) 3.51 3.71 3.81 3.91 4.0

1.2.6 ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต (ใช้ข้อมลูจาก มช.) ระดับ (เต็ม 5) 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

1.3.1 จ านวนรางวัลคุณภาพนกัศึกษา รางวัล 1 1 1 1 1

1.3.2 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษาที่ได้งานท าในต่างประเทศ/

องค์กรนานาชาติ/ธุรกจิข้ามชาติ

ร้อยละ 5 5 5 5 5

1.1 แสวงหาผู้เรียนที่มคุีณภาพ

แผนกลยุทธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดหลัก หน่วยวัด เปา้หมายเชิงกลยุทธ์

1.2 พฒันาการจัดการการศึกษาที่เปน็

สากลและมคุีณภาพตอบสนองความ

ต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้บณัฑิต 

(Smart Agriculture, food and 

health)

1.2.1 จ านวนหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม/่หลักสูตรนานาชาติ

1.3 พฒันาคุณภาพนกัศึกษาใหม้ทีกัษะ

การเปน็พลเมอืงโลก (Global citizen)

v5-แผนกลยทุธ6์1.xlsx

(ปรบัปรงุครั �งที� 1 ปี 2561)
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แผนกลยทุธ ์คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ประจ าปี 2561

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  : งานวิจัยและสรา้งนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอนใหม้ีคุณภาพระดับสากล และเพ่ือพัฒนาชุมชน

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  : 2.1 เพ่ือผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและใช้ทางอุตสาหกรรม/ธุรกิจการเกษตร 

2.2 เพ่ือผลิตผลงานวิชาการคุณภาพระดับสากล

2560 2561 2562 2563 2564

2.1.1 จ านวนโครงการ/นวตักรรมและผลงานเชิงประจักษเ์พื่อใช้ประโยชน์

ในเชิงพาณิชย์

โครงการ/ผลงาน 1 1 1 1 1

2.1.2 จ านวนผลงานวจิัยตีพมิพใ์นฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus 

ต่อจ านวนอาจารย์ (ปปีฏทินิ)

สัดส่วน 0.3 0.325 0.35 0.375 0.4

2.2.1 จ านวนโครงการวจิัยเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม โครงการ 3 3 3 3 3

2.2.2 สัดส่วนงบประมาณต่อนักวจิัย ล้านบาท 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

2.4.1 ความพงึพอใจของชุมชน ระดับ (เต็ม 5) 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51

2.4.2 จ านวนโครงการพฒันาชุมชน (ภาคเหนือตอนบน) โครงการ 15 15 15 15 15

กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดหลัก เปา้หมายเชิงกลยุทธ์

2.1 พฒันาโครงการวจิัยร่วมขนาด

ใหญ่ (Mega Project)  (Smart 

Agriculture, food and health)

2.2 สร้าง/พฒันาโครงการวจิัยเชิง

พาณิชย์และอุตสาหกรรม

2.3 พฒันาโครงการวจิัยเพื่อพฒันา

ชุมชน

หน่วยวัด

v5-แผนกลยทุธ6์1.xlsx
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แผนกลยทุธ ์คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ประจ าปี 2561

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  : การบรกิารวิชาการและรบัใช้สังคม

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  : 3.1 ถ่ายทอดองค์ความรูเ้พ่ือพัฒนาและเสรมิสรา้งความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน

3.2 สรา้งรายได้จากโครงการบรกิารวิชาการโดยใช้องค์ความรูด้้านวิทยาศาสตรเ์กษตร

2560 2561 2562 2563 2564

3.1 สร้างโครงการบริการวชิาการที่

ก่อใหเ้กิดรายได้

3.1.1  อัตราการเจริญเติบโตของรายได้สุทธจิากการบริการวชิาการของปทีี่ผ่าน

มา

ร้อยละ 5 5 5 5 5

3.2 สร้างโครงการบริการวชิาการรับ

ใช้สังคม

3.2.1  จ านวนโครงการบริการวชิาการที่มีผลต่อการพฒันาและเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

โครงการ 10 11 12 14 15

3.2.2 ความพงึพอใจของชุมชน ระดับ (เต็ม 5) 3.51 3.71 3.81 3.91 4.0

3.3 สร้างโครงการความร่วมมือกับ

หน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชน

ด้านการบริการวชิาการทั้งในและ

ต่างประเทศ

3.3.1 จ านวนโครงการบริการวชิาการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ 

เอกชน หรือชุมชนด้านการบริการวชิาการทั้งในและต่างประเทศ

โครงการ 3 3 3 3 3

กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดหลัก หน่วยวัด เปา้หมายเชิงกลยุทธ์

v5-แผนกลยทุธ6์1.xlsx
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แผนกลยทุธ ์คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ประจ าปี 2561

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  : การบรหิารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  : 4.1 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบคุลากร 4.3 เพ่ือพัฒนาการปฏบิตัิงาน

4.2 เพ่ือใหบ้คุลากรมีความสุขและภกัดีต่อองค์กร 4.4 เพ่ือใช้งบประมาณอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2560 2561 2562 2563 2564

4.1.1 ร้อยละของบคุลากรที่ได้รับผลการประเมินการปฏบิติังานในระดับดีมาก ร้อยละ 10 12 13 14 15

4.1.2 ร้อยละของบคุลากรสายวชิาการที่ยื่นขอต าแหน่งทางวชิาการต่อจ านวนผู้

มีสิทธิข์อต าแหน่งทางวชิาการ

ร้อยละ 5 5 5 5 5

4.1.3 การเล่ือนต าแหน่งของบคุลากร สายปฏบิติัการ คน 1 1 1 1 1

4.2 สร้างความผูกพนัของบคุลากร

ต่อองค์กร

4.2.1 ความผูกพนัต่อองค์กร (ใช้แบบประเมินความผูกพนัของบคุลากรต่อ

องค์กร)

ระดับ (เต็ม 5) 3.51 3.71 3.81 3.91 4.0

4.3 ปรับเกณฑ์การประเมินผลการ

ปฏบิติังานโดยมุ่งเน้นประสิทธผิล

4.3.1 ค่าเฉล่ียคะแนนผลการปฏบิติังานของบคุลากรเพิ่มขึ้น ร้อยละ  - 0.5 0.5 0.5 0.5

4.4 พฒันาการบริหารจัดการ

งบประมาณ

4.4.1 จ านวนเงินรายได้เหลือจ่ายสุทธิ ล้านบาท 40 43 45 47 50

4.5 พฒันาระบบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารจัดการงานส านักงาน

4.5.1 จ านวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรเพิ่มขึ้น ระบบ 3 3 3 3 3

4.6 พฒันาระบบบริหารงานองค์กร 4.6.1 ผลการประเมินการด าเนินงานขององค์กรตามแนวทาง CMU EdPEx คะแนน

(เต็ม 1000)

200 200 250 300 300

4.7.1 จ านวนโครงการความร่วมมือกับศิษย์เก่า โครงการ  - 5 5 10 10

4.7.2 มูลค่าการสนันสนุนจากศิษย์เก่า (in cash และ in kind) ล้านบาท  - 5 5 6 6

4.7 การพฒันาความร่วมมือกับศิษย์

เก่า

กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วดัหลัก หน่วยวัด เปา้หมายเชิงกลยุทธ์

4.1 การพฒันาขีดความสามารถ

บคุลากร (อบรม/

workshop/Mentor)
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แผนกลยทุธ ์คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ประจ าปี 2561

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  : การจัดการด้านกายภาพ ทรพัยากรและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  : 5.1 สรา้งคณะเกษตรศาสตรใ์หม้ีภมูิทศัน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนและรองรบั AEC

5.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร

5.3 เพ่ือเสรมิสรา้งความผูกพันและความปลอดภยัของบคุลากร

5.4 เพ่ือใช้พ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามเงือ่นไข

2560 2561 2562 2563 2564

5.1.1 ความพงึพอใจของนักศึกษาและบคุลากร ระดับ (เต็ม 5) 3.51 3.71 3.81 3.91 4.0

5.1.2 การลดจ านวนก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 1 1 1 1 1

5.1.3 การเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน/เชื้อเพลิง ร้อยละ 5 5 5 5 5

5.2.1 มีระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทกุพื้นที่ ร้อยละ

(ของพื้นที)่

60 70 80 90 100

5.2.2 การบรูณาการฐานข้อมูลเพื่อพฒันาการบริหารคณะฯ ระบบ - 4 3 2 2

5.3.1 จ านวนอุบติัเหตุที่เกิดขึ้นเปน็ศูนย์ คร้ัง 0 0 0 0 0

5.3.2 ความพงึพอใจ/ความผูกพนัของบคุลากร ระดับ (เต็ม 5) 3.51 3.71 3.81 3.91 4.0

5.4 การพฒันาการใช้พื้นที่ (Land 

use Development)

5.4.1 ร้อยละของความส าเร็จตามแผนแม่บท ร้อยละ  - 20 50 80 100

5.3 เสริมสร้างความผูกพนัและ

ความปลอดภยัของบคุลากร 

(Happiness and Safety 

workplace)

กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วดัหลัก หน่วยวัด เปา้หมายเชิงกลยุทธ์

5.1 สร้างภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมที่ดี

อย่างยั่งยืน (Green & Clean 

Faculty)

5.2 เพิ่มประสิทธภิาพในการสืบค้น

ข้อมูลและการติดต่อส่ือสาร (Digital

 Faculty)

v5-แผนกลยทุธ6์1.xlsx
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วิสัยทัศน : Go for Smart Agriculture

ยุทธศาสตรที่ 1  :

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  :

หนวยนับ เปาหมาย

2563

เชิงพันธกิจ

การประชาสัมพันธหลักสูตร และแสวงหาผูเรียนที่มีคุณภาพ

1 โครงการ CMU Openhouse งานบริการการศึกษาฯ

2 โครงการ Aggie Camp งานบริการการศึกษาฯ

3 โครงการการรับเขานักศึกษาจากสภาเกษตรแหงชาติ งานบริการการศึกษาฯ

4 โครงการสัมมนาครูแนะแนว งานบริการการศึกษาฯ

1.3 จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มี

ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนรับ

หลักสูตร 10 5 โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกโรงเรียนรอบนอก (17 จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน)

งานบริการการศึกษาฯ

6 โครงการ Road show ANS ระดับตร-ีโท-เอก ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

7 โครงการ Road show ตางประเทศ (ระดับบัณฑิตศึกษา) ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

8 โครงการแสวงหาผูพิทักษทรัพยากรทางน้ําของอาวรูปตัว ก ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

9 โครงการบูรณาการหลักสูตรตรีควบโท (5 ป) ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

10 โครงการเจรจาและประชาสัมพันธหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

11 โครงการจัดทําสื่อเพื่อประชาสัมพันธหลักสูตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

2.1 จํานวนหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร 4 การเตรียมความพรอมนักศึกษาสูสากล

2.2 รอยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่

เปนหลักสูตรนานาชาติตอหลักสูตรทั้งหมด

รอยละ 16.67 1 โครงการ Ready to go international program (ปชส. คัดกรอง เตรียม

ความพรอมสูการเปน นศ. Outbound exchange )

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

2 โครงการอบรมภาษาภาษาอังกฤษ ภาควิชาพืชศาสตรฯ

3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

แผนกลยุทธเชิงพันธกิจและเชิงรุก คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ 2563

การจัดการการศึกษาใหมีคุณภาพระดับสากล

1.1 ผลิตบัณฑิตที่เปนคนดี มีคุณภาพ มีศักยภาพในการทํางานทั้งในและตางประเทศ เปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต รวมถึงสามารถเปนผูประกอบการ

1.2 ผลิตบัณฑิตที่เปนบุคคคลที่มีความรูความสามารถเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต เปนผูรวมสรางนวัตกรรม เทาทันการเปลี่ยนแปลง เปนพลเมืองที่เขมแข็ง

1.3 เสริมสรางการเรียนรูตลอดชีวิต

1. แสวงหาผูเรียนที่มีคุณภาพและ

มีความตองการเรียนทางดานเกษตร

ผูรับผิดชอบโครงการกลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan)

1.1 รอยละของนักเรียนที่เขาเรียนในคณะ

เกษตรศาสตรเปนไปตามแผนรับนักศึกษา

รอยละ 80

1.2 คาเฉลี่ย GPA ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ภาค

เรียนที่ 1 ที่เรียนตามแผนการศึกษา (โดยไมมี

การ drop W) (ปริญญาตร)ี

2. พัฒนาบรรยากาศนานาชาติ

ดานการเรียนการสอน

คาเฉลี่ย 2.70

1.4 รอยละของรายไดจากคาธรรมเนียม

การศึกษาตอรายไดรวม

บาท 10.36

2.3 รอยละของกระบวนวิชาปริญญาตรีที่มี

กิจกรรมการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

ื

รอยละ 80

40



หนวยนับ เปาหมาย

2563

ผูรับผิดชอบโครงการกลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan)

การเปด/ปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติ

1 โครงการเปดหลักสูตรนานาชาติ ระดับตรี-โท-เอก สาขาเกษตรศาสตร 

(คณบดี)

งานบริการการศึกษาฯ/หนวยพัฒนา

นักศึกษา

2.5 จํานวน inbound/outbound exchange

 student

คน 24 2 โครงการเปดหลักสูตร ป.โท-เอก สาขาวิชาการจัดการปาไมอยางยั่งยืน (ถา

ไดรับอนุมัติจากการขอกรอบอัตรากําลังเชิงรุก แตถาไมไดก็จะทําหลักสูตร

บูรณาการกับศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตรตอไป)

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

2.6 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ 

(International Staff)

คน 1 3 โครงการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรเกษตรมหาบัณฑิต (เอกลักษณของ

หลักสูตรหรือ international program)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

รอยละ 16.67 การเชิญ Visiting Professor/Speaker จากตางประเทศ

1 โครงการเชิญ professor ตางประเทศมาบรรยายเรื่อง soil 

microorganisms for sustainable agriculture (สาขาวิชาปฐพีศาสตรฯ)

ภาควิชาพืชศาสตรฯ

2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการรวมกับคณะเกษตรศาสตร 

   

ภาควิชาพืชศาสตรฯ

3 โครงการ One road one belt (เปด 203 section ภาษาจีน) ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

4 โครงการเปดรับนักศึกษาตางชาติในระดับบัณฑิตศึกษา (โท / เอก) ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการพัฒนากระบวนวิชาเอกที่สอดแทรกเปนภาษาอังกฤษในระดับ

ปริญญาตรี

1 โครงการพัฒนากระบวนวิชาเอกที่สอดแทรกเปนภาษาอังกฤษในระดับ

ปริญญาตรี

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการพัฒนากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาใหมีการสอดแทรก

ภาษาอังกฤษ

1 โครงการพัฒนากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาใหมีการสอดแทรกเปน

ภาษาอังกฤษ

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

การพัฒนาขีดความสามารถและสรางแรงจูงใจของนักศึกษา

1 โครงการ Journal Club เชิญคณาจารยที่มีผลงานตีพิมพมาใหคําปรึกษาใน

การตีพิมพ

งานบริการการศึกษา (ผูชวยคณบดีฝาย

บัณฑิตศึกษา)

3. สนับสนุนการนําเสนอ/ตีพิมพ

ผลงานวิจัยของนักศึกษาในระดับชาติ/

นานาชาติ

2.4 จํานวนนักศึกษาตางชาติที่ลงทะเบียนศึกษา

ในหลักสูตรของคณะฯ

คน 27

3.1 รอยละผลงานของนักศึกษาที่อยูใน

ฐานขอมูล Scopus ตอจํานวนผลงานที่

เผยแพรทั้งหมด ในระดับนานาชาติ

รอยละ 24

2.7 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผล

การสอบวัดความรูและทักษะภาษาอังกฤษกอน

สําเร็จการศึกษา ตามมาตรฐาน Common 

European Framework of Reference for 

Language อยูในระดับ B1 ขึ้นไป
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โครงการ/กิจกรรม (Action Plan)

2 โครงการสนับสนุนทุนการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ทุกภาควิชา

3 โครงการมอบเกียรติบัตรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สรางชื่อเสียง

จากการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ

งานบริการการศึกษา/ภาควิชาพัฒนา

เศรษฐกิจการเกษตร

4 โครงการสนับสนุนรางวัลนักศึกษาตึพิมพ/นําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ/

นานาชาติ (Scorpus/ISI)

งานบริหารงานวิจัย/ภาควิชากีฏวิทยาและ

โรคพืช/ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจฯ

3.3 จํานวนรางวัลนักศึกษาในการนําเสนอ

ผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ"

รางวัล 25 5 โครงการอบรมการใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับ

บัณฑิตศึกษา (สาขาวิชาพืชสวน)

ภาควิชาพืชศาสตรฯ

6 โครงการอบรมวิธีการเขียนงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ (สาขาวิชาปฐพี

ศาสตรฯ)

ภาควิชาพืชศาสตรฯ

7 โครงการพัฒนาศักยภาพดานวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

8 โครงการสัมมนาวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร

เกษตร

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

9 โครงการการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพผลงานวิจัยใหกับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

10 โครงการเสวนาทางวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

11 โครงการการจัดการความรูการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ (ระดับบัณฑิตศึกษา)

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

12 โครงการประกวดการนําเสนอสัมมนาทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

โครงการเตรียมความพรอมของนักศึกษา

1 โครงการติววิชาการ งานบริการการศึกษาฯ/หนวยพัฒนา

นักศึกษา

2 โครงการพัฒนาทักษะกีฬา 4 จอบ งานบริการการศึกษาฯ/หนวยพัฒนา

นักศึกษา

3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม งานบริการการศึกษาฯ/ทุกภาควิชา

4 โครงการ Exit Exam เพื่อพัฒนาความรู ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

5 โครงการ Refreshing Course สาขาวิชาสงเสริมฯ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

6 โครงการ Refreshing Course สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและธุรกิจเกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

4.3 ความพึงพอใจของผูเรียนตอหลักสูตรฯ ระดับ ≥3.91 7 โครงการอบรมทักษะ MOOCs ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

3.2 รอยละผลงานของนักศึกษาตอผูสําเร็จ

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับการ

ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ (ที่

คณะกรรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะให

ความเห็นชอบ)

รอยละ 11.11

4.1 จํานวนกระบวนวิชาปรับปรุง/กระบวนวิชา

ใหม (Smart Agriculture /

enterpreneurship)

กระบวนวิชาปรับปรุง/

เปดใหม

2

4.2 จํานวนโครงการพัฒนาความรูและทักษะ

นักศึกษาดานการเกษตรสมัยใหม (Smart 

Agriculture) และการเปนผูประกอบการ 

(Enterpreneurship)

โครงการ 3

4. พัฒนาความรูและทักษะนักศึกษา

ดานการเกษตรสมัยใหม (Smart 

Agriculture) และการเปน

ผูประกอบการ (Enterpreneurship)
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4.4 รอยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มี 

Entrepreneurship/Startup/สหกิจศึกษา/

WIL เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร

รอยละ 100 การปรับปรุงหลักสูตร/กระบวนวิชา ใหเปน Smart Agriculture& 

Enterpreneurship

1 โครงการเปดหลักสูตรสาขาภูมิทัศนฯ ภาควิชาพืชศาสตรฯ

2 โครงการปรับปรุงกระบวนวิชาธุรกิจไมดอก (สาขาวิชาพืชสวน) ภาควิชาพืชศาสตรฯ

4.6 จํานวนรางวัลทักษะวิชาชีพของนักศึกษา

(Smart Agriculture/กีฬาสี่จอบ)

รางวัล 20 โครงการพัฒนาความรูและทักษะนักศึกษาดานการเกษตรสมัยใหม (Smart 

Agriculture)

1 โครงการจัดทําแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาสูการเปน smart 

student/farmer

งานบริการการศึกษา/หนวยพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา/ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

2 โครงการฝกอบรมการใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางดานพืชสวน พืชไร 

และปฐพีฯ ระดับปริญญาตรี

ภาควิชาพืชศาสตรฯ

3 โครงการอบรมความปลอดภัยในหองปฏิบัติการและเทคนิคพื้นฐานการใช

เครื่องมือวิทยาศาสตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาพืชสวน 

พืชไร และปฐพีฯ

ภาควิชาพืชศาสตรฯ

4 โครงการอบรมการวางแผนและวิเคราะหผลการทดลองทางสถิติระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชสวนและปฐพีฯ

ภาควิชาพืชศาสตรฯ

5 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาดานการจัดการดิน น้ํา ปุย แบบอัจฉริยะ 

(สาขาวิชาปฐพีศาสตรฯ)

ภาควิชาพืชศาสตรฯ

6 โครงการทุนสนับสนุนกิจกรรมเพิ่มทักษะและศักยภาพดานสัตวศาสตรและ

สัตวน้ําของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

7 โครงการสนับสนุนการแขงขันทักษะของนักศึกษา (สนับสนุนคาสมัคร คา

เดินทาง คาที่พักและเงินรางวัล)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

8 โครงการมอบเกียรติบัตรสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดรับรางวัลการ

แขงขันกีฬาทักษะ 4 จอบแหงชาติ

หนวยพัฒนาคุณภาพฯ/ภาควิชาพัฒนา

เศรษฐกิจการเกษตร

4.5 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมสหกิจศึกษา /

 WIL

รอยละ 12.84
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โครงการดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาความรูและทักษะของนักศึกษา

1 โครงการศึกษาดูงานและเสริมสรางประสบการณดาน Smart farmer และ 

Smart Agriculture ในประเทศ / ตางประเทศ (ระดับปริญญาตรี ระดับ

บัณฑิตศึกษา และคณาจารย) (สาขาวิชาสงเสริมฯ)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

2 โครงการดูงานและทัศนศึกษาดานการพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรระดับ

บัณฑิตศึกษา (สาขาวิชาธุรกิจเกษตร)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

3 โครงการศึกษาดูงานในกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี (สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรเกษตร)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการพัฒนาความรูและทักษะนักศึกษาการเปนผูประกอบการ

(Enterpreneurship)

1 โครงการพัฒนากระบวนวิชาเอกเลือกที่เนน enterpreneurship ให

นักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

2 โครงการพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบธุรกิจเกษตร (เริ่มจากกลุมสโมสร 

นศ.ที่ดูแลรานนมเกษตรและ mor milk)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

3 โครงการอบรมทักษะ Young Aggie Barista ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

4 โครงการธุรกิจจําลองทางดานปศุสัตวและประมง ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

-  โครงการ Happy egg

-  โครงการไขนกกระทา

-  โครงการเปดไขลืมทุง

-  โครงการ Korino model

-  โครงการ MorMilk

-  โครงการเนื้อปลานิลแชแข็ง

-  โครงการผลิตสัตวน้ําสวยงามและอาหารมีชีวิต

-  โครงการใชวัสดุเศษเหลือทางการประมงเพื่อผลิตปุยน้ําชีวภาพและ

เครื่องประดับ

 -  การผลิตปูนา (Somanniathelphusa sinensis) รวมกับระบบอควา

โปนิค
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โครงการนิเทศนักศึกษา และสหกิจศึกษา

1 โครงการผูประกอบการพบนักศึกษาสหกิจศึกษา งานบริการการศึกษา/งานพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา

2 โครงการสหกิจศึกษาภายในประเทศ ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

3 โครงการประกวดผลงานสหกิจของนักศึกษา สาขาวิชาสงเสริมและเผยแพร

การเกษตร ประจําปการศึกษา 2562

งานบริการการศึกษา/ภาควิชาพัฒนา

เศรษฐกิจการเกษตร

5.1  รอยละของอาจารยที่สามารถนําเครื่องมือ/

วิธีการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษ

ที่ 21 และ/หรือทักษะการเปนพลเมืองโลกไป

ปรับใชในการจัดการเรียนการสอน

รอยละ 100 การพัฒนาทักษะการเปนพลเมืองโลก และ 21th Century Skill

5.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงาน

ทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปหลัง

สําเร็จการศึกษา

รอยละ 80 1 โครงการปรับปรุงกระบวนวิชาการเรียนรูผานกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรม และการเปนพลเมืองโลก

งานบริการการศึกษา/หนวยพัฒนาคุณภาพฯ

5.3 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอทักษะ

ดานคุณธรรม จริยธรรม และทักษะการเปน

พลเมืองโลก (ภายหลังการทํางาน 1 ป)

ระดับ 4.40 2 โครงการแลกเปลี่ยน/ศึกษาดูงานตางประเทศสําหรับนักศึกษา หนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

5.4 จํานวนนักศึกษาที่ทําผิดวินัย คน 0 3 โครงการพัฒนากระบวนการ/กิจกรรมการมีสวนรวมของนักศึกษากับ

นักศึกษาตางชาติ

สาขาวิชาฯ/ฝายวิเทศสัมพันธ

4 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการเปนพลเมืองโลก หนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา/ภาควิชา

5. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาดานคุณธรรม

จริยธรรม และทักษะการเปนพลเมืองโลก
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หนวยนับ เปาหมาย

2563

ผูรับผิดชอบโครงการกลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan)

5 โครงการ Why I Why พัฒนาทักษะ creative thinking หนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา/ภาควิชา

6 โครงการเพิ่มศักยภาพดานการสื่อสารภาษาจีนทางดานปศุสัตวและสัตวน้ํา ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

7 โครงการพัฒนาศักยภาพดานการใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

6.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

สิ่งแวดลอม และชวยเหลือสังคม/ผูสูงอายุ

โครงการ/กิจกรรม 3 การสรางจิตสํานึกของนักศึกษาในการรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและ

ชวยเหลือสังคมฯ

1 โครงการไตรภาคี (พัฒนาสิ่งแวดลอม) หนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

2 โครงการเกษตรบําเพ็ญรับใชสังคม หนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

6.3 ความพึงพอใจของสังคม/ผูสูงอายุตอ

โครงการ/กิจกรรม

ระดับ 4 3 โครงการเกษตร-พยาบาลสัมพันธเพื่อการ

รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและชวยเหลือสังคม/ผูสูงอายุ

หนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

4 โครงการสานสัมพันธคณาจารยและนักศึกษาสาขาสงเสริมการเกษตร/

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและธุรกิจเกษตร เพื่อชวยเหลือสังคม

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร/

ภาควิชาพืชศาสตรฯ

5 โครงการอนุรักษและพัฒนาปาไมรวมกับชุมชนที่อยูใกลปาเพื่อบริการทาง

นิเวศวิทยาและผลิตภัณฑจากปาที่ไมใชเนื้อไม (Non-Timber Forest 

Products: NTFP)

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

6 โครงการฟนฟูสภาพภูมิทัศนของพิพิธภัณฑเฮือนโบราณดวยระบบวนเกษตร 

แบบสวนขางบาน

ภาควิชาเกษตรที่สูงและ

ทรัพยากรธรรมชาติและสถาบันสงเสริม

ศิลปวัฒนาธรรม มช.

การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลานนา

1 โครงการฮองขวัญวันพร หนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

2 โครงการปลูกขาววันแมเกี่ยวขาววันพอสืบสานวัฒนธรรมลานนา หนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

3 โครงการรวมขบวนแหพระพุทธสิหิงค (ปใหมเมือง) งานบริหารทั่วไป

4 โครงการกาดวัฒนธรรมลานนา ศูนยบริการวิชาการฯ

6.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อ

สรางสภาพแวดลอมดานลานนาสรางสรรค

6. สรางจิตสํานึกของนักศึกษาในการ

รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและชวยเหลือ

สังคม/ผูสูงอายุ โครงการ/กิจกรรม 3
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หนวยนับ เปาหมาย
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ผูรับผิดชอบโครงการกลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan)

เชิงรุก

1.1 จํานวนหลักสูตร หลักสูตร 1 1 โครงการพัฒนา Non Degree ดานกาแฟ 2 module คณะกรรมการฯ

1.2 จํานวนผูเรียนในแตละหลักสูตร รอยละ 80 3 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร/เปดตัวหลักสูตรในงานเกษตรภาคเหนือ 

ครั้งที่ 9

งานบริการการศึกษาฯ/ศูนยกาแฟลานนา

คอฟฟฮับ/ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ

การเกษตร

1.3 จํานวนกระบวนวิชาที่รองรับ  life long 

learning ในแตละภาคการศึกษา

กระบวนวิชา 10 4 เปดกระบวนวิชาที่บุคคลภายนอกสามารถลงทะเบียนเรียน และสะสมหนวย

กิต (Credit Bank) อยางนอยสาขาละ 1 กระบวนวิชา

ทุกภาควิชา

2.1 ทักษะ Smart Agri ของนักศึกษาในแตละ

ชั้นปของแตละสาขาวิชา

รอยละ 100 1 สอบถามความคาดหวัง/ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตถึงคุณลักษณะบัณฑิต

ดาน Smart Agriculture

สาขาวิชาฯ/งานบริการการศึกษาฯ

2 โครงการจัด work shop ออกแบบหลักสูตร

       -  กําหนดทักษะ Smart Agri ของนักศึกษาในแตละชั้นป 

2.3 ความพึงพอใจของผูเรียนตอหลักสูตร 

Smart Agri

ระดับ 4        -  การออกแบบกระบวนวิชาแกนในการสรางทักษะ

1 โครงการบริหารจัดการการฝกงาน/สหกิจศึกษาตางประเทศ ภาควิชา/หนวยวิเทศสัมพันธ

        -  กําหนดแหลงฝกงานในตางประเทศ

        -  การประสานงานแหลงฝกงาน

        -  คัดเลือกและเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษา

        -  ประสานการเดินทางและงานนิเทศนักศึกษา

        -  การนิเทศนักศึกษา

        -  การประเมินและปรับปรุงกระบวนการ

3. เพิ่มการฝกงาน/สหกิจตางประเทศ

สําหรับนักศึกษา

2. การออกแบบหลักสูตรปริญญาตรี

ที่มุงเนนผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

(outcome-based education) 

ใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตอบโจทย 

smart agriculture

กรรมการวิชาการปริญญาตร/ีภาควิชา

1. เปดหลักสูตร non degree/ 

life long learning สําหรับบุคคล

หรือผูที่สนใจกลุมอื่น

2.2 ความพึงพอใจของผูเรียนกระบวนวิชาแกน

เกษตรศาสตร

ระดับ 4

3.1 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมสหกิจศึกษาใน

ตางประเทศ

คน 15

3.2 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําใน

ตางประเทศ/องคกรนานาชาติ/ธุรกิจขามชาติ

รอยละ ≥5
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วิสัยทัศน : Go for Smart Agriculture

ยุทธศาสตรที่ 2  : งานวิจัยและสรางนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพระดับสากล และเพื่อพัฒนาชุมชน

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  :

หนวยนับ เปาหมาย

2563

เชิงพันธกิจ

1.1 จํานวนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ เชิง

พาณิชยและอุตสาหกรรม

โครงการ ≥3 1 โครงการสนับสนุนสงเสริมโดยใชฐานขอมูล AgTrace เพื่อใหเกิดธุรกิจ CMU 

Carelicious เพื่อตอยอดองคความรูอาหารปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ

งานบริหารวิจัยฯ

2 โครงการบริหารจัดการการพัฒนาโจทยวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งานบริหารวิจัยฯ

3 สราง Value Chain การบูรณาการงานวิจัยรายพืชและสัตวเศรษฐกิจ งานบริหารวิจัยฯ

1.3 รอยละของรายไดจากการวิจัยตอรายไดรวม รอยละ 52.44 4 สนับสนุนสงเสริมการผลิตแมลงอุตสาหกรรม (แมลงทหารเสือ) functional ingradient 

ในเชิงเวชศาสตรสําอางค

งานบริหารวิจัยฯ/ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

1.4 จํานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมจากแหลงทุนภายนอก

บาท 55,500,000 5 โครงการวิจัยผลิตตนกลาสตรอวเบอรรีปลอดโรครวมกับดอยคํา/สวทช./จังหวัดเชียงใหม ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช /ภาควิชาพืช

ศาสตรฯ

1.5 จํานวนเงินรายไดจากแหลงทุนวิจัย

ภายนอกหลังหักคาใชจาย

บาท 3,600,000 6 โครงการปรับปรุงพันธุหอมแขก ภาควิชาพืชศาสตรฯ

7 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑภายใตตราสินคา CMU BEEF ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

8 โครงการ Start Up ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

9 การพัฒนาระบบใหความรอนดวยคลื่นวิทยุเพื่อการควบคุมแมลงและการเพิ่มคุณภาพของ

ขาวหลังการเก็บเกี่ยว

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

10 การพัฒนาเทคนิคแบบไมทําลายเพื่อตรวจวัดสารตกคางคุณภาพผลไมและผักดวยเนียร

อินฟราเรดสเปกโทรสโกป

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

11 การจัดการศัตรูผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวดวยความรอนแบบฟลูอิดไดซเบด ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

12 การประยุกตใชเครื่องเนียรอินฟราเรดแบบพกพาเพื่อจําแนกคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว

ผลไมไทยระดับการคา

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

13 การประเมินดัชนีการเก็บเกี่ยว และคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลหมอน ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

14 การพัฒนาเครื่องประเมินคุณภาพมะมวงและสับปะรดดวยเทคนิคเนียรอินฟราเรดแบบ

พกพา

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

1.2 จํานวนธุรกิจเกิดใหม (Spin off / Start 

up)

ธุรกิจ 1

1. พัฒนาโครงการวิจัยบูรณาการ

เชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม

แผนกลยุทธเชิงพันธกิจและเชิงรุก คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ 2563

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

2.2 เพื่อผลิตผลงานวิชาการคุณภาพระดับสากล

2.1 ผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนและใชทางอุตสาหกรรม/ธุรกิจการเกษตร
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หนวยนับ เปาหมาย

2563

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

15 โครงการ การจัดการศัตรูกาแฟหลังการเก็บเกี่ยวดวยคลื่อนความถี่วิทยุ ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

16 โครงการวิจัยการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพแบบไมทําลายของกาแฟดวยไดโอด

เรืองแสง

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

17 โครงการวิจัย การพัฒนาสําหรับตรวจสอบโรคแมลงในขาวเปลือกหลังการเก็บเกี่ยวและ

การเปลี่ยนแปลงกลิ่นหืนขาวกลองโดยใชเทคโนโลยีจมูกอิเลคทรอนิกส

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

18 การศึกษาอาการของโรคและความเปนไปไดในการประยุกตใชเนียรอินฟราเรด สเปกโทรส

โกป (Near Infrared spectroscopy: NIRS) เพื่อตรวจสอบโรคแอนแทรกโนสและ

ความผิดปกติทางสรีรวิทยาของมะมวงน้ําดอกไมสีทอง (งบป 61)

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

19 การประยุกตใชเครื่องเนียรอินฟราเรดแบบพกพาเพื่อจําแนกคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว

ผลไมไทยระดับการคา และจากกรมหมอนไหม คือ โครงการประเมินดัชนีการเก็บเกี่ยว 

และคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลหมอน

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

1 โครงการพัฒนาความรวมมือการบูรณาการระหวางสาขาของนักวิจัย งานบริหารวิจัยฯ

2 โครงการพัฒนาแมลงเศรษฐกิจ (ชันโรง จิ้งหรีด) เพื่อความมั่นคงดานอาหารและ

สิ่งแวดลอม

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

3 โครงการ"การพัฒนาศักยภาพ Young Smart Farmers ในจังหวัดเชียงใหม" ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

4 โครงการการสรางและพัฒนาเครือขายเกษตรรุนใหมจังหวัดเชียงใหม เพื่อการสรางนิเวศ

ใหมของเกษตรกรที่ยั่งยืน บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

2.3 จํานวนผลงานวิจัยที่ถูกนําไปใชประโยชน

จริง

ผลงาน 18 5 โครงการ สรางเสริมศักยภาพครอบครัวโดยใชชุมชนเปนฐานเพื่อการพัฒนาครอบครัว

อบอุน (โครงการตอเนื่อง)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

2.4 จํานวนผลงานวิจัยบูรณาการขามสาขา ผลงาน 61 7 โครงการจัดการองคความรูระบบการผลิตไมผลปลอดสารพิษ แบบอัจฉริยะ ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

2.5 จํานวนโครงการวิจัยรวม โครงการ 138 8 โครงการการจัดการหวงโซและการตลาดของระบบพืชผักและอาหารปลอดภัย ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

9 โครงการวิจัยชุมชนกาแฟอมกอย ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

3. ผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ

ระดับสากล

3.1 จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพในฐานขอมูล ISI 

หรือ Scopus ตอจํานวนอาจารย (ปปฏิทิน)

บทความ 26 1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการตีพิมพเพื่อสรางแรงจูงใจผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ งานบริหารวิจัยฯ

3.2 สัดสวนงบประมาณตอนักวิจัย ลานบาท ≥0.6 2 โครงการเชิดชูเกียรติและสนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิจัยแกคณาจารย/นักวิชาการของ

คณะเกษตรศาสตร

งานบริหารวิจัยฯ

2.1 จํานวนโครงการวิจัยพัฒนาชุมชน 

(ภาคเหนือตอนบน)

โครงการ 15

2.2 ความพึงพอใจของผูใชบริการงานวิจัยปที่

ผานมา

ระดับ (เต็ม 5) ≥3.51

2. พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
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3.3 จํานวนบทความตีพิมพในฐานขอมูล

ระดับชาติและนานาชาติของอาจารยและนักวิจัย

บทความ 30 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพในฐานขอมูล ISI/Scopus งานบริหารวิจัยฯ

3.4 จํานวนบทความตีพิมพดานอาหารและ

สุขภาพ และการดูแลผูสูงอายุ ในฐานขอมูล 

Scopus ของอาจารยและนักวิจัย

บทความ 21 4 โครงการเชิดชูเกียรติคณาจารย นักวิชาการ ที่นําสงคาบริหารโครงการสูงสุด 10 อันดับ งานบริหารวิจัยฯ

3.5 จํานวนการอางอิงผลงานวิจัย (Citations) 

ในฐานขอมูล Scopus

บทความ 100 5 โครงการสนับสนุนทุนนําเสนอผลงานวิชาการเพื่อสรางเครือขาย และเรียนรูแนวทางการ

ขอทุนแบบบูรณาการ หรือ sand box

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

3.6 จํานวนการอางอิงผลงานวิจัย (Citations) 

ในฐานขอมูล Scopus ดานอาหารและสุขภาพ

และการดูแลผูสูงอายุ

บทความ 70 6 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาศักยภาพการผลิตผลงานวิชาการของคณาจารยใน

ภาควิชาฯ

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

3.7 จํานวนสาขาวิชาที่ไดรับการจัดอันดับของ 

QS World Ranking by Subject (สาขาวิชา)

 (อันดับต่ํากวา 300)

สาขา 1 7 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารยดานการวิจัย ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

1 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิชาการตีพิมพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ งานบริหารวิจัยฯ

2 โครงการนํารอง การสนับสนุนงบประมาณแกนักวิจัยเพื่อประเมินติดตามผลกระทบจาก

การใชประโยชนโครงการวิจัยหลังสิ้นสุดโครงการ

งานบริหารวิจัยฯ

3 โครงการสนับสนุนงบประมาณในการไปนําเสนอโครงรางเพื่อขอทุนวิจัยและสราง

เครือขายวิจัย

ทุกภาควิชา/ศูนย

4 โครงการ "ตนกลาวิจัย" สนับสนุนการทําวิจัย ภาควิชาพืชศาสตรฯ

5 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไปราชการดําเนินงานตามพันธกิจ (สาขาวิชา

พืชสวน)

ภาควิชาพืชศาสตรฯ

6 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องวิจัยและการเรียนการสอน: แหลงทุนวิจัย วารสารที่

สามารถตีพิมพได โจทยวิจัยที่จะดําเนินการ เกร็ดความรูการเรียนการสอน หลังการ

ประชุมภาควิชาฯ

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

คน 214. สนับสนุนอาจารยและนักวิจัยใหมี

ผลงานวิจัย/วิชาการ/สิ่งประดิษฐ/งาน

สรางสรรค

4.1 จํานวนอาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย/

วิชาการ/สิ่งประดิษฐ/งานสรางสรรค
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เชิงรุก

1.1 จํานวนโครงการความรวมมือ เครือขาย อยางนอย 5 1 กิจกรรมพบปะเพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อแกไขปญหาหมอกควันโดยใชองค

ความรูดานเกษตร

กลุมนักวิจัยฯ

1.2 จํานวนทุน Post-doctoral Fellowships

 ที่สนับสนุนโดยสวนงานหรือทุนที่สวนงาน

สามารถแสวงหาไดเพิ่มเติม

ทุน 1 2 โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยในการเดินทางทําความรวมมือตางประเทศ งานบริหารวิจัยฯ/หนวยวิเทศนฯ

2. พัฒนาโครงการวิจัยและบูรณาการ

แกปญหาหมอกควัน (เชิงรุก)

2.1 จํานวนโครงการวิจัยฯ (sandbox) โครงการ 1 1 โครงการบูรณาการงานวิจัยของคณาจารยในภาควิชาฯกับสาขาวิชาอื่นๆ เรื่องการจัดการ

ทรัพยากรลุมน้ําอยางยั่งยืนเพื่อแกไขปญหาหมอกควัน ไฟปาและบรรเทาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 

และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

2.2 จํานวนโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูงตอ

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

โครงการ 1 2 โครงการบูรณาการงานวิจัยของคณาจารยในภาควิชาฯกับคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

เรื่องการแกไขปญหาหมอกควันและบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดวยการ

จัดการภูมิทัศนเชิงนิเวศวิทยาและการเพิ่มมูลคาของ NTFP

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 

และคณะสถาปตยกรรมศาสตร มช.

3 โครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาอยางยั่งยืนดวยการฟนฟูระบบนิเวศปาไมและ

เพิ่มมูลคาของ NTFP

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

4 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (โครงการขยายผลการสงเสริมอาชีพดานปศุสัตวแก

เกษตรกรในอําเภอแมแจม จังหวัด เชียงใหม เพื่อแกไขปญหาการเผาปาและพื้นที่

การเกษตร

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

5 โครงการพัฒนาทีมวิจัยเพื่อการแกไขปญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

6 โครงการวิจัยหมอกควันการจัดเตรียมทีมกับภาควิชารวมกับคณะ (ดานการเสริมสราง

ศักยภาพชุมชน และดานเศรษฐกิจ ตลาด ชุมชน)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

7 โครงการนวัตกรรมการลดหมอกควัน โดยเปลี่ยนวัสดุเหลือทิ้งจากขาวโพดเปนผลิตภัณฑ

มูลคาสูง เพื่อเศรษฐกิจมั่งคั่ง และสิ่งแวดลอมยั่งยืน

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

1. สงเสริมใหเกิดความรวมมือ และการ

ดําเนินงานดานงานวิจัยในระดับนานาชาติ
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3.1 จํานวนนวัตกรรม ผลงาน 1 1 โครงการพัฒนาอาหารสุขภาพสําหรับผูสูงวัย ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

3.2 จํานวนนวัตกรรมดานอาหารและสุขภาพ 

และการดูแลผูสูงอายุ

ผลงาน 1 2 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับสรางนวัตกรรม งานบริหารวิจัยฯ

3.3 จํานวนการอนุญาตใหใชสิทธิ (Licensing) 

ในเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย

สัญญา 0

3.4 จํานวนสิทธิบัตร/สิทธิบัตรออกแบบ

ผลิตภัณฑ/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ที่ยื่นขอรับ

ความคุมครองทั้งหมด

ผลงาน 0

3.5 รายไดที่เพิ่มขึ้นหรือคาใชจายที่ลดลงจาก

นวัตกรรมดานอาหารและสุขภาพ และการดูแล

ผูสูงอายุ

บาท 16,500,000

3. พัฒนากระบวนการสนับสนุนการ

สรางนวัตกรรม/license/สิทธิบัตร
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เชิงพันธกิจ

1 พัฒนาโครงการบูรณาการ การบริการวิชาการ/รับใชสังคม ศูนยบริการวิชาการฯ

- เลือกพื้นที่การบริการวิชาการ/รับใชสังคมของคณะฯ

- สรางทีมคณาจารย/บุคลากร/นักศึกษาเพื่อรวมการบริการวิชาการ/รับใชสังคม

- ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในการบริการ

- สนับสนุนผลิตผลงานบริการวิชาการจากโครงการฯ

2 โครงการฝกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูง เพื่อปองกันแกไขปญยาเสพติดบนที่สูง ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

3 โครงการกาแฟสรางปา รักษาปาและการผลิตขาวใหพอบริโภคตลอดปที่อมกอยและแมแจม ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

4 การอนุรักษและการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพของขาวพันธุพื้นเมือง ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

1.4 รอยละของผูรับบริการที่นํานวัตกรรม/องค

ความรูไปใชประโยชน

รอยละ 50 5 โครงการการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในระบบการเกษตรบนพื้นที่

สูง เพื่อความมั่นคงของระบบการผลิตอาหารและการอนุรักษทรัพยากรพืชพันธุพื้นเมืองใน

ระดับทองถิ่น

ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

6 โครงการการศึกษาและอนุรักษนกตั้งลอเพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

7 โครงการความหลากหลายของพืชทองถิ่นบนพื้นที่สูงการเพิ่มมูลคาและการอนุรักษ ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

8 โครงการการจัดการความหลากหลายของพืชในระบบการปลูกกาแฟอราบิกาและการใช

ประโยชน

ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

9 การฟนฟูความหลากหลายทาวชีวภาพของพื้นที่ปาโดยใชระบบการผลิตกาแฟอราบิกาใน

รูปแบบเกษตรปาไม เปนระบบนํารองเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติบนที่สูง

ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

1.7 บทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม

ในองคกร

คน 20 10 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชความหลากหลายทางชีวภาพของศัตรูธรรมชาติเพื่อ

ปองกันกําจัดศัตรูพืชในขาวไรบนที่สูง

ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

11 โครงการสานตอศาสตรพระราชา ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรมการเกษตร

แมเหียะ

12 โครงการบริการวิชาการดานการผลิตพืชสวน เชน ไมดอกไมประดับ ไมผล พืชผัก หรือการผลิต

เห็ด (สาขาวิชาพืชสวน)

ภาควิชาพืชศาสตรฯ

ผูรับผิดชอบโครงการ

ระดับ 4.5

1.5 รอยละของครัวเรือนในชุมชนที่นําความรูไป

ใชประโยชน/ลดตนทุน/มีรายไดเพิ่ม

รอยละ 60

1.6 จํานวนงบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุน

ภายนอก(นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา)"

บาท 10,000,000

1.8 จํานวนบุคลากรที่ดําเนินการเกี่ยวของใน

งานวิชาการเพื่อสังคม

คน 30

3.2 สรางรายไดจากโครงการบริการวิชาการโดยใชองคความรูดานวิทยาศาสตรเกษตร

แผนกลยุทธเชิงพันธกิจและเชิงรุก คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ 2563

3.1 พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และสิ่งแวดลอม

1. สรางโครงการบูรณาการ

บริการวิชาการรับใชสังคม

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan)

1.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มีผลตอ

การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน

โครงการ 40

1.2 จํานวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการ

ที่สรางผลกระทบสูงในวงกวางตอชุมชน/กลุม

จังหวัด/ประเทศ

ผลงาน 2

1.3 ความพึงพอใจของชุมชน/สังคมตอการ

บริการวิชาการ
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หนวยนับ เปาหมาย

2563

ผูรับผิดชอบโครงการกลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan)

13 โครงการ ระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษแบบผสมผสานที่เหมาะสมกับชุมชนจังหวัด

เชียงใหม

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

14 โครงการ การพัฒนาแนวคิดการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการ

ผลิตพืชปลอดสารพิษ เขตชานเมือง

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

15 โครงการ ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหารและรายได ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

16 โครงการ การจัดการเพื่อการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายชีวภาพของงาขี้มอ

นบนพื้นที่สูง

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

17 โครงการการเสริมสรางศักยภาพกลุมเกษตรกรเพื่อการปรับตัวและเทาทันการเปลี่ยนแปลงเชิง

พลวัตร

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

18 โครงการศูนยวิจัยชุมชนกาแฟอมกอย ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

2. สรางโครงการความรวมมือกับ

หนวยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนดาน

การบริการวิชาการทั้งในและตางประเทศ

2.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มีความ

รวมมือกับหนวยงานของรัฐ เอกชน หรือชุมชน

ดานการบริการวิชาการทั้งในและตางประเทศ

โครงการ 3 1 โครงการวิจัยเชิงบริการวิชาการรับใชสังคมดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

รวมกับ โรงเรียนในพื้นที่สูงและทุรกันดาร เพื่อออกแบบหลักสูตรดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ สพฐ. โดยมีผูสนับสนุน (ภาคเอกชน) ซึ่งเปนการปลูก

จิตสํานึกรักธรรมชาติและเริ่มปฏิบัติการอนุรักษตั้งแตวัยเยาว เพื่อเปาหมายการพัฒนาอยาง

ยั่งยืนที่ 13 และ 15 (SDG#13, 15)

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

2 โครงการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชนทั้งในและตางประเทศ ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

3 โครงการความรวมมือกับกรมหมอนไหม ภายใตโครงการประเมินดัชนีการเก็บเกี่ยว และ

คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลหมอน (กรมหมอนไหม)

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

4 โครงการความรวมมือกับอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม (STeP) 

และสาขาวิชาพืชไร

ภายใตโครงการพัฒนาระบบใหความรอนดวยคลื่นวิทยุเพื่อการควบคุมแมลงและการเพิ่ม

คุณภาพของขาวหลังการเก็บเกี่ยว

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

5 โครงการความรวมมือกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ภายใต

โครงการกาแฟ

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

6 โครงการความรวมมือจัดฝกงานใหกับนักศึกษาจากสถาบันเกษตรภายในประเทศ ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรมการเกษตร

แมเหียะ/ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

1.9 การมีสวนรวมในการจัดทําคลังความรู

พรอมใช นวัตกรรมและบทเรียนที่สามารถ

แกไขปญหาสําคัญและเสริมพลัง 

(Empowerment) ของชุมชนทองถิ่นและสังคม

ประเด็น/หัวขอ

ที่เขามามีสวนรวม

5
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หนวยนับ เปาหมาย

2563

ผูรับผิดชอบโครงการกลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan)

เชิงรุก

1 โครงการจัดหลักสูตรฝกอบรมเกษตรสมัยใหมเพื่อสรางอาชีพครบวงจร ศูนยบริการวิชาการฯ

2 โครงการบริการวิชาการโรคพืช (คลีนิคโรคพืช) ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

1.2 รอยละของรายไดจากการบริการวิชาการ

ตอรายไดรวม

รอยละ 12 3 โครงการบริการวิชาการเพื่อหารายไดของศูนยวิจัยฯ ปงบประมาณ  2563 ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

4 โครงการฝกอบรมดานการคั่วและการชิมกาแฟ ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

5 โครงการฝกอบรมดานชงการแฟ ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

1 โครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ํานม ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

2 การบริการน้ําเชื้อคัดเพศโคสายพันธุตางประเทศสัดสวนการใหลูกเพศเมียสูง ใหกับเกษตรกรผู

เลี้ยงโคเนื้อในเขตภาคเหนือ

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

3 โครงการพัฒนาอาหารสุขภาพสําหรับผูสูงวัย (ดร.ปาริชาติ  เทียนจุมพล) ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

4 โครงการพัฒนาหลักสูตรการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดภัยวัยเกษียณ ศูนยบริการวิชาการฯ

2.3 ความพึงพอใจของผูเขาอบรม ระดับ 4.5 5 โครงการธุรกิจเกษตรหลังเกษียณ ศูนยบริการวิชาการฯ

6 โครงการแปรรูปเกษตรครบวงจร ศูนยบริการวิชาการฯ

7 โครงการเห็ดตระกรา ศูนยบริการวิชาการฯ

8 โครงการจัดการระบบพืชสวนครัวพื้นบานลานนาเชิงพาณิชย ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

9 โครงการพัฒนาแผนการบริหารจัดการทรัพยากรของระบบการผลิตพืชปลอดสารพิษหลังนา ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

10 โครงการพัฒนาหองเรียนการผลิตพืชผักปลอดสารพิษเพื่อชุมชน ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

11 โครงการ การจัดกิจกรรมวันพืชผักปลอดสารพิษและครบรอบตลาดนัดฯ ปที่ 16 ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

12 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสานปลอดสารพิษ (ขาว พืชผัก สัตว

เลี้ยง)

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

13 โครงการพืชผักปลอดภัยวัยเกษียณ ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรมการเกษตร

แมเหียะ

1.3 จํานวนเงินรายไดจากการใหบริการ

วิชาการหลังหักคาใชจาย

บาท 2,800,000

2. อบรมวิชาชีพที่สอดรับกับ

สังคมผูสูงอายุหรือผูที่สนใจ

กลุมอื่น

1. สรางโครงการบริการวิชาการ

ที่กอใหเกิดรายได (เชิงรุก)

1.1 อัตราการเติบโตของรายไดสุทธิจากการ

บริการวิชาการของปที่ผานมา

รอยละ เพิ่มขึ้นรอยละ 3.5

จํานวนโครงการ/กิจกรรม 3

2.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Food Safety 

(Healthy diet and balanced nutrition)

โครงการ/กิจกรรม 1

2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่นําไป

ขับเคลื่อนการแกปญหาดานอาหาร สุขภาพ 

และการดูแลผูสูงอายุ

2.6 จํานวนผูใชฐานขอมูลและคลังความรูดาน

อาหารและสุขภาพ และการดูแลผูสูงอายุ

คน 800

2.4 การนําความรูไปใชประโยชน/ประกอบอาชีพ รอยละ 50

2.5 การมีสวนรวมในการจัดทําฐานขอมูลดาน

อาหารและสุขภาพ และการดูแลผูสูงอายุ

ประเด็น/ หัวขอ

ที่เขามามีสวนรวม

1
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วิสัยทัศน : Go for Smart 

Agriculture

ยุทธศาสตรที่ 4  : การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  : 4.1 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร

4.2 เสริมสรางใหบุคลากรมีความสุขและภักดีตอองคกร

4.3 พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน

4.4 บริหารจัดการงบประมาณอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

หนวยนับ เปาหมาย

2563

เชิงพันธกิจ

1 วิเคราะหขีดความสามารถ และกําหนดทักษะสําคัญของบุคลากรสาย

สนับสนุน

งานบริหารทั่วไป/ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการพัฒนาความรู/ทักษะบุคลากรสายสนับสนุน ทุกหนวยงาน

1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาความรู/ทักษะบุคลากรสายสนับสนุน 

(แผนพัฒนาบุคลากร HRD)

งานบริหารทั่วไป

2 โครงการพัฒนาคุณภาพสายปฏิบัติการ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

3 โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรฝายสนับสนุน ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

4 โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรูและทักษะ (Excel / Power point 

ภาษาอังกฤษ จีน) 

(ทักษะเกี่ยวของกับงานและทักษะที่เชี่ยวชาญ)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

5 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในชุมชน (สายสนับสนุน) ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

6 โครงการจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาความรู ทักษะ สมรรถนะบุคลากรสาย

สนับสนุน

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา/ภาควิชาพืชศาสตรฯ

7 โครงการสนับสนุนพนักงานสายปฏิบัติการเขารวมการอบรมเพิ่มพูน

ความรู ของพนักงานสายปฏิบัติการ

ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

8 โครงการการพัฒนาสนับสนุนขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

9 โครงการศึกษาดูงานบุคลากรสายสนับสนุนของศูนยวิจัยและฝกอบรมที่

สูง

ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

10 โครงการวิจัยสถาบัน งานบริหารงานวิจัย

11 โครงการจัดการองคความรูดานการศึกษา สําหรับบุคลากรสาย

สนับสนุน (KM)

สํานักงานคณะฯ

74

1.4 รอยละของบุคลากรสายปฏิบัติการที่เขาสู

ระดับตําแหนงที่สูงขึ้นตอจํานวนบุคลากรของ

สวนงานทั้งหมด

รอยละ 2.65

1.5 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับ

จัดสรรทุนเพื่อพัฒนาความรู ทักษะ สมรรถนะ

รอยละ 35

1. พัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากรสายสนับสนุน

1.3 รอยละของการประเมินการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุนอยูในระดับดีมาก

รอยละ

1.6 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับ

รางวัลในระดับตางๆ ของสวนงาน

รอยละ 3

1.1 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนแตละ

ภาควิชาฯ/หนวยงานที่เขาอบรมเพิ่มพูน

ความรู/ทักษะที่เกี่ยวของกับงาน

รอยละ 90

1.2 รอยละของบุคลากรสายปฏิบัติการในแต

ละหนวยงานที่มีกระบวนการปรับปรุงงานประจํา

รอยละ 40

แผนกลยุทธเชิงพันธกิจและเชิงรุก คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ 2563

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ
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หนวยนับ เปาหมาย

2563

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

12 โครงการจัดการองคความรูดานการวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 

(KM)

สํานักงานคณะฯ

โครงการจัดการองคความรูดานการบริหารจัดการ สําหรับบุคลากรสาย

สนับสนุน (KM)

สํานักงานคณะฯ

1 ทบทวนการใชโปรแกรม Oracle R12 เพื่อการจัดซื้อจัดจาง (ระบบ 3 

มิต)ิ

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

2 การจัดการองคความรูเกี่ยวกับสิ่งกอสราง งานการเงิน การคลังและพัสดุ/ งานนโยบายและแผนฯ

3 ทบทวนการบริหารจัดการ Budget management สําหรับผูบริหาร งานนโยบายและแผฯ

4 KM การจัดทําคําของบประมาณแผนดิน (งบลงทุน) งานนโยบายและแผฯ

5 KM การบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได งานนโยบายและแผฯ

6 KM การจัดการตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผฯ

7 KM การขอตําแหนงชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ 

สําหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ

งานบริหารทั่วไป

8 KM การขอตําแหนงทางวิชาการ สายวิชาการ งานบริหารทั่วไป

9 KM การพัฒนาระบบ CMU e - Document งานบริหารทั่วไป

10 KM การใชงานแอปพลิเคชั่น Microsoft Team หนวยสารสนเทศ

11 KM การใชงานแอปพลิเคชั่นที่จําเปนในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม 

- QR Code/ One drive / Smart Calendar

- Google drive/ Google form

หนวยสารสนเทศ

12 KM การใชโปรแกรมในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธเบื้องตน หนวยกายภาพ

13 KM การติดตามและพัฒนางานของหนวยกายภาพ

(ฝายซอมบํารุง / ฝายยานพาหนะ/ ฝายสนาม)

หนวยกายภาพ

14 จัดสรรทุนเพื่อพัฒนาความรู ทักษะ สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน งานบริหารทั่วไป

15 โครงการประกวดการใช PDCA ในการพัฒาปรับปรุงงานสายสนับสนุน งานบริหารทั่วไป

2. พัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากรสายวิชาการ

1 วิเคราะหขีดความสามารถ และกําหนดทักษะสําคัญของบุคลากรสาย

วิชาการ 

(นําเสนอขอความคิดเห็นจากกรรมการประจําคณะฯ)

งานบริหารทั่วไป

2 โครงการจัดทําแผนพัฒนาความรูทักษะบุคลากรสายวิชาการ 

(แผนพัฒนาบุคลากร)

งานบริหารทั่วไป

โครงการจัดการองคความรู สําหรับบุคลากรสายวิชาการ

1 โครงการจัดทําแผน KM บุคลากรสายวิชาการ สํานักงานคณะฯ

2 โครงการสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการเขาสูตําแหนงวิชาการที่สูงขึ้น งานบริหารทั่วไป/ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

2.2 รอยละของบุคลากรสายวิชาการแตละ

ภาควิชาฯ/หนวยงานที่เขาอบรมเพิ่มพูน

ความรู/ทักษะที่เกี่ยวของกับงาน

รอยละ 90

2.1 รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่ที่เขาสู

ระดับตําแหนงที่สูงขึ้นตอจํานวนบุคลากรของ

สวนงานทั้งหมด

รอยละ 2.65
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หนวยนับ เปาหมาย
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กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

5 โครงการสนับสนุนงบประมาณเขารวมงานประชุมวิชาการสําคัญ

ระดับชาติของแตละสาขาวิชา

ทุกภาควิชา

6 โครงการสนับสนุนงบประมาณเขารวมงานประชุมวิชาการสําคัญระดับ

นานาชาติของแตละสาขาวิชา

คณะฯ/ภาควิชา

2.4 รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่ไดรับ

จัดสรรทุนเพื่อพัฒนาความรู ทักษะ สมรรถนะ

รอยละ 35 7 จัดสรรทุนเพื่อพัฒนาความรู ทักษะ สมรรถนะของบุคลากร ทุกภาควิชา

8 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

9 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในชุมชน (สายวิชาการ) ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

3. กําหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผล

การปฏิบัติงานโดยมุงเนนประสิทธิผล

3.1 คาเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรเพิ่มขึ้น

รอยละ 0.5 1 โครงการประชุมชี้แจงการกําหนด KPI บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

งานบริหารทั่วไป

2 การกําหนด KPI รายบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน ทุกภาควิชา/หนวยงาน

3 การกําหนด KPI ผูบริหารระดับรองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาภาค/

ศูนย/สถานี

คณบดี

4.1 ระดับความผูกพันตอองคกร ระดับ (เต็ม 5) 3.91 1 โครงการเกษตรสัมพันธ / กีฬาสัมพันธ งานบริหารทั่วไป

2 โครงการประชุมวันสื่อสารองคกร งานบริหารทั่วไป

3 โครงการออมเงินเหรียญเปนเงินลาน งานบริหารทั่วไป

4 โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพ งานบริหารทั่วไป

5 โครงการ One Day Trip ของสายวิชาการและสายสนับสนุน งานบริหารทั่วไป

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม

สําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน

งานบริหารทั่วไป

7 โครงการเชิดชูเกียรติของบุคลากรสายวิชาการที่ไดรับรางวัลในระดับ

ตางๆ

งานบริหารทั่วไป

8 โครงการสงความสุขปใหมและรดน้ําดําหัว คณะฯ/ภาควิชา/หนวยงาน

9 โครงการทําบุญภาควิชาฯ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร/ภาควิชาสัตวศาสตร

10 โครงการแหเทียนพรรษา คณะฯ/ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

11 โครงการสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากร  การสรางความผูกพันของ

บุคลากรสายสนับสนุน

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

12 โครงการเพิ่มบรรยากาศสรางความสุขในการทํางาน ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการประชุมและสัมมนาคณะเกษตรศาสตร ทุกหนวยงาน

1 โครงการสัมมนาผูบริหารคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2563 งานบริหารทั่วไป

2 โครงการสัมมนาภาควิชาสัตวศาสตร ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

3 โครงการสัมมนาผูบริหาร พนักงานประจําป ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

4

4.2 รอยละความผูกพันของบุคลากรที่มีตอ

องคกรที่อยูในระดับสูง

รอยละ 78

3.2 ความพึงพอใจของบุคลากรตอเกณฑ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คะแนน

2.5 รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่ไดรับ

รางวัลในระดับตางๆ ของสวนงาน

รอยละ 3

2.3 รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่เขาอบรม

เพิ่มพูนความรู/ทักษะดาน Smart Agriculture

รอยละ 40

4. สรางความผูกพันของบุคลากรตอ

องคกร
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4 โครงการสัมมนาภาควิชาและสาขาวิชา ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

5.1 จํานวนระบบการทํางานรวมกัน ระบบ 2 1 โครงการประเมินผล Smart Team ของปงบประมาณ 2562 งานนโยบายและแผน

2 โครงการพัฒนาระบบ DATA HUB งานนโยบายและแผนฯ

3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู งานการเงินการคลังและพัสดุ ระหวาง

หนวยงาน/ภาควิชา 

ดานการเงิน พัสดุงบดําเนินงาน และฐานขอมูลครุภัณฑ

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ของระบบ Budget Management งานการเงิน การคลังและพัสดุ/งานนโยบายและแผน

5 การบูรณาการงานการศึกษาของภาควิชาฯ กับงานบริการการศึกษา

ของคณะ 

(ภาควิชาฯ ไมมีเจาหนาที่บริการการศึกษา)

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ กับงาน

บริการการศึกษาฯ

ระบบ 3 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินยืมทดลองจาย งานการเงิน การคลังและพัสดุ

2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค หนวยสารสนเทศ

3 โครงการพัฒนาระบบจองที่พักแมเหียะ หนวยสารสนเทศ

4 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการของ

อาจารย

หนวยสารสนเทศ

5 พัฒนาระบบการประชุมพบปะบุคลากร/นักศึกษาของแตละหนวยงาน 

จัดทําไลนกลุมของบุคลากรของภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

6 พัฒนาระบบการประชุมพบปะบุคลากรทุกเดือน สวนการพบปะ

นักศึกษาจะใชแนวทางการทํากิจกรรมนอกสถานที่และการติดตอทาง

ระบบ online

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

7 โครงการบริหารจัดการขอมูลสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

8 โครงการจัดทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ ภาควิชาฯ ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

5.2 การบรรลุตัวชี้วัด (KPI) ของ smart team

 (สํานักงานคณะฯ)

รอยละ 80

5. การบูรณาการการทํางานระหวาง

หนวยงาน

6.1 จํานวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการองคกรเพิ่มขึ้น

6. พัฒนาระบบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการงานองคกร
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หนวยนับ เปาหมาย

2563

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

รอยละ 80 1 พัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลสําคัญรองรับการวิเคราะหและการวางแผน สํานักงานคณะ/ภาควิชา/ศูนย

2 โครงการพัฒนาการจัดการขอมูล และออกแบบ web site เพื่อรองรับ

การสืบคนขอมูลของนักศึกษาตางชาติ (ภาษาอังกฤษ, จีน)

หนวยสารสนเทศ

3 โครงการสํารวจจํานวนการอางอิงผลงานวิจัย (Citations) ใน

ฐานขอมูล Scopus/ISI เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพหลักสูตร

งานบริหารงานวิจัยฯ

4 พัฒนาระบบฐานขอมูลหลักสูตรบริการวิชาการ และผูรับบริการ ศูนยบริการวิชาการฯ

8.1 จํานวนเงินรายไดเหลือจายสุทธิ บาท 75,000,000 1 วิเคราะหสัดสวนการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร งานนโยบายและแผน

2 พัฒนาระบบคําของบประมาณใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร งานนโยบายและแผน

3 โครงการอบรมการจัดการงบประมาณใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร งานนโยบายและแผน

สัดสวน 0.33 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

5 โครงการแผนการจัดทํางบประมาณ 5-10 ป (การจัดการพัสดุ) คณะฯ/ภาควิชา/ศูนย

6 โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการการจัดทําแผนงบประมาณประจําปของ

ศูนยวิจัยฯ

ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

7 โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการการจัดทําแผนงบประมาณประจําป

หนวยงาน

ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ

9.1 รอยละการบรรลุของแผนปฏิบัติงาน รอยละ 90 1 ออกแบบกระบวนการติดตาม และการรายงานผลการดําเนินงาน งานนโยบายและแผน

รอยละ 80 2 พัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการฝกอบรม ศูนยบริการวิชาการฯ

โครงการสํารวจความพึ่งพอใจตอหลักสูตรของผูเรียน ทุกหลักสูตร

1 โครงการสํารวจความพึงพอใจตอหลักสูตรของผูเรียน (ระดับปริญญาตรี) งานบริการการศึกษา/ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเกษตรศาสตร) งานบริการการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเศษฐศาสตรเกษตร) ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

2 โครงการสํารวจความพึ่งพอใจตอหลักสูตรของผูเรียน (ระดับปริญญาโท) งานบริการการศึกษา

3 โครงการสํารวจความพึ่งพอใจตอหลักสูตรของผูเรียน (ระดับปริญญา

เอก)

งานบริการการศึกษา

10. แสวงหารายได 10.1 จํานวนรายไดจากการแปลงสินทรัพย บาท 1,003,000 1 โครงการผลิตไหลสตรอวเบอรรีปลอดโรค รองวิจัย/รองบริหาร

2 โครงการการจัดจําหนายน้ําผึ้งที่มีคุณภาพ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

3 โครงการผลิตกลาไมเพื่อจําหนาย ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ

4 โครงการผลิตกลาพันธุสมพันธุสายน้ําผึ้งปลอดเชื้อ ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ

5 โครงการผลิตลําไยคุณภาพดี หนวยวิจัยพืชเศรษฐกิจ (หริภุญไชย)

6 โครงการผลิตมะมวงเพื่อการคา หนวยวิจัยพืชเศรษฐกิจ (หริภุญไชย)

7 โครงการผลิตกลาพันธุไมผล หนวยวิจัยพืชเศรษฐกิจ (หริภุญไชย)

8 การผลิตตนกลากาแฟเพื่อปลูกเพิ่มตามสถานีฯ และเพื่อจําหนาย ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

9.2 รอยละการบรรลุตัวชี้วัด (KPI) ของแผนกล

ยุทธ

8.3 สัดสวนเงินสะสมตองบประจํารายป

(งบบุคลากรและงบดําเนินงาน)

10.2 จํานวนรายไดจากการขายผลผลิต/

ผลิตภัณฑ

บาท 5,000,000

8.2 รอยละของการใชจายงบประมาณตาม

ยุทธศาสตรตองบประมาณทั้งหมดของสวนงาน

รอยละ 20

9. พัฒนากระบวนการติดตาม และ

ประเมินผลกระบวนงานสําคัญ

7.1 รอยละของหนวยงานที่มีระบบการจัดเก็บ

ขอมูลสําคัญสําหรับการวิเคราะหเพื่อตอบ

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ

7. พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลสําคัญ

8. พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
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หนวยนับ เปาหมาย
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กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

9 ผลิตเมล็ดพันธุกาแฟ (สถานีฯขุนชางเคี่ยนไรหลัง) ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

10 ปลูกและผลิตกาแฟเพื่อจําหนาย (สถานีฯขุนชางเคี่ยนไรหนา, สถานีฯ

หนองหอย, สถานีฯปาเกี๊ยะ)

ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

3.1 จํานวนรายไดจากการบริจาค/สิ่งสนับสนุน บาท 5,000,000 1 โครงการเชื่อมความสัมพันธกับศิษยเกา คณะฯ/ภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร

3.2 จํานวนโครงการความรวมมือกับศิษยเกา โครงการ 1 2 โครงการสงเสริมการเกษตร มช. คืนรัง ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

3 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาผานศิษยเกา

หลักสูตรฯ

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

4 โครงการเลี้ยงตอนรับบัณฑิตใหมของสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร

และธุรกิจเกษตร

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

5 โครงการสานสัมพันธคณาจารยและนักศึกษา (นักศึกษาปจจุบันและ

ศิษยเกา)  

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและธุรกิจเกษตร

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

11. พัฒนาความรวมมือกับศิษยเกา
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กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

เชิงรุก

1.1 ผลการประเมินการดําเนินงานขององคกร

ตามแนวทาง CMU EdPEx

คะแนน 200 1 โครงการอบรมการบริหารองครตามแนวทาง EdPex สําหรับผูบริหาร งานนโยบายและแผน

1.2 จํานวนผูบริหารที่เขารวมอบรมการบริหาร

องคกรตามแนวทาง CMU EdPex

รอยละ 80 2 โครงการอบรมการประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทาง EdPex สําหรับ

ผูบริหาร

งานนโยบายและแผน

ระดับ 4.00 1 พัฒนา e Document เพื่อใชในการสื่อสารภายในองคกร งานบริหารทั่วไป

2 พัฒนา Microsoft Team เพื่อใชในการสื่อสารภายในองคกร หนวยสารสนเทศ

3 โครงการประชุมวันสื่อสารองคกร 4 ครั้ง/ป งานบริหารทั่วไป

1 โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม และศิษย

เกาที่ประสบความสําเร็จทั้งรุนเกาและรุนใหม (สรางตนแบบ Smart 

farm)

งานบริหารวิจัยฯ/งานประชาสัมพันธ

2 โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกผานสื่อออนไลน (Dek 

Dee/Pantip/Live สด / Tiktok / youtube)

งานประชาสัมพันธ

3 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนจากนวัตกรรมดานงานวิจัย

ของสาขาวิชา

สาขาวิชาฯ/หนวยประชาสัมพันธ

4 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนจากนวัตกรรมดานงานวิจัย

ของสาขาวิชา กิจกรรมผลิตสื่อแนะนําภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

5 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนจากนวัตกรรมดานงานวิจัย

ของภาควิชาฯ

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

6 โครงการประชาสัมพันธภาพรวมของภาควิชา ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

ระดับ 4.00

ระดับ 4.00

1. พัฒนาระบบบริหารงานองคกร

ตามแนวทาง CMU EdPEx

3. สรางภาพลักษณวิชาชีพเกษตร

ในยุค 4.0 (ประชาสัมพันธเชิงรุก)

2. พัฒนาระบบการสื่อสารภายในคณะฯ 2.1 ระดับการรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของ

บุคลากรและนักศึกษาภายในสวนงาน

4.1 ระดับการรับรูภาพลักษณของคณะ

เกษตรศาสตรของนักศึกษาและบุคลากรภายใน

สวนงาน

4.2 ระดับการรับรูภาพลักษณของคณะ

เกษตรศาสตรของบุคคลภายนอก
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วิสัยทัศน : Go for Smart Agriculture

ยุทธศาสตรที่ 5  : การจัดการดานกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  : 5.1 สรางคณะเกษตรศาสตรใหมีภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมที่ดี

5.2 เสริมสรางบรรยากาศการทํางานและความปลอดภัยของบุคลากร และนักศึกษา

5.3 บริหารการใชพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามเงื่อนไข

หนวยนับ เปาหมาย

2563

เชิงพันธกิจ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

1 โครงการพัฒนาภูมิทัศนของคณะฯ หนวยกายภาพ

2 โครงการจัดการแมลงและสัตวศัตรูในสํานักงาน หนวยกายภาพ/ภาควิชา

3 การปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคารพืชศาสตรฯ โดยการรวมมือ

ของบุคลากร นักศึกษา และศิษยเกา

ภาควิชาพืชศาสตร

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรานคาผักปลอดสารพิษบริเวณสถานี

วิจัย ศวทก.

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

1.3 การเพิ่มขึ้นคาใชจายดานพลังงาน/เชื้อเพลิง รอยละ ≤10 5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอมบริเวณศูนยวิจัยฯ ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

โครงการบริหารจัดการขยะ

1 โครงการควบคุมปริมาณไขมันที่ปลอยทิ้ง หนวยกายภาพ

2 โครงการรณรงคลดการใชพลาสติก ภาควิชา/ศูนย/หนวยงาน

1.6 ปริมาณไขมันที่ปลอยออกจากสวนงาน มิลลิกรัมตอลิตร <20 3 โครงการคัดแยกขยะ ภาควิชา/ศูนย/หนวยงาน

1.7 รอยละพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นของสวนงาน 

(จํานวนตนไมที่ปลูกเพิ่มขึ้นภายในสวนงาน

คํานวณเปนพื้นที่)

รอยละ 0 โครงการรณรงคประหยัดพลังงาน

1 โครงการบํารุงรักษาลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

หองเรียน หองทํางาน หองประชุม

หนวยกายภาพ

แผนกลยุทธเชิงพันธกิจและเชิงรุก คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ 2563

1. สรางภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมที่ดีอยาง

ยั่งยืน (Green & Clean Faculty)

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร

ดานภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม

ระดับ (เต็ม 5) ≥3.91

1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมและการมีสวน

รวมของนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรใน

การอนุรักษหรือใชทรัพยากรธรรมชาติและ

พลังงานอยางมีจิตสํานึก

โครงการ 5

1.4 รอยละของการประหยัดคาใชจายดาน

พลังงานไฟฟาเทียบกับปที่ผานมา

รอยละ 10

1.5 รอยละของความสําเร็จของการคัดแยกขยะ

ภายในสวนงาน

รอยละ 100
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หนวยนับ เปาหมาย

2563

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

2 โครงการบํารุงเครื่องปรับอากาศ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

3 โครงการรณรงคประหยัดพลังงาน ภาควิชา/ศูนย/หนวยงาน

โครงการพัฒนาสภาพแวดลอม และบําเพ็ญประโยชนตอสังคม

1 โครงการดูแลตนไมใหญของคณะฯ หนวยกายภาพ/ภาควิชา/ศูนย

- พื้นที่ลานกาดวัฒนธรรมและอาคารสัตวศาสตรฯ

- พื้นที่ขวงเกษตรรวมใจและอาคารพืชศาสตรฯ

- พื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

- พื้นที่ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตรและศูนยวิจัยฝกอบรม

ที่สูง

- พื้นที่อาคารเรียนเดิม เก็บเกี่ยว แปลงทดลองเกษตร

2 โครงการ Big cleaning Day งานบริหารทั่วไป/ภาควิชาพัฒนา

เศรษฐกิจการเกษตร/ภาควิชาสัตว

ศาสตรและสัตวน้ํา

3 โครงการปลูกและดูแลตนไม แปลงวิจัยเกษตรปาไมแมเหียะ ภาควิชาเกษตรที่สูงและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

4 โครงการปลูกตนไมและเพาะชํากลาไมบริเวณแปลงเกษตรปาไม 

(กันเงินเหลื่อมป)

ภาควิชาเกษตรที่สูงและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

2.1 มีระบบเครือขายไรสายครอบคลุมทุกพื้นที่ รอยละ (ของพื้นที)่ 90 1 โครงการเพิ่มจุด WIFI หนวยสารสนเทศ

2.2 จํานวนระบบฐานขอมูลสําคัญ (Agri MIS) ระบบ 1 2 โครงการพัฒนาระบบ Agri MIS หนวยสารสนเทศ

2.3 ระดับความพึงพอใจของผูใชขอมูล ระดับ 4.00

3.1 จํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเปนศูนย ครั้ง 0 1 การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตาม งานนโยบายและแผน

2 โครงการกําหนดนโยบายควบคุมความเสี่ยงดานปฏิบัติงาน (Opera   หนวยกายภาพ

3 โครงการสํารวจการซอมบํารุงระบบโครงสรางพื้นฐาน (ลดความ

เสี่ยงจากผลกระทบของสภาพแวดลอม เชน ลมพาย)ุ

หนวยกายภาพ

4 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค หนวยกายภาพ

- หองน้ําสําหรับนักศึกษาและบุคลากร (ขางหองประชุมพิศิษฐ)

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการสืบคนขอมูล

และการติดตอสื่อสาร (Digital Faculty)

3. พัฒนากายภาพ และเสริมสราง

โครงสรางพื้นฐานของคณะฯ 3.2 ระดับความสุขของบุคลากร/นักศึกษาตอ

บรรยากาศและความปลอดภัยในการทํางาน/

การเรียนการสอน

ระดับ (เต็ม 5) ≥3.91

3.3 จํานวนโครงการพัฒนาระบบกายภาพ/

เสริมสรางโครงสรางพื้นฐาน

โครงการ 5

64



หนวยนับ เปาหมาย

2563

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

- หองน้ําอาคารเฉลิมพระเกียรติ

- หองน้ําชั้นลาง อาคาร 08101

- หองน้ําอาคาร2 (สัตวศาสตร)

- หองน้ําอาคาร3 (พืชศาสตร)

- ปรับปรุงระบบเมนน้ําประปาเขาสูอาคารคณะฯ

5 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการ จัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร 

และอุปกรณในหองปฏิบัติการ (สาขาวิชาปฐพีศาสตรฯ)

ภาควิชาพืชศาสตร

6 โครงการพัฒนาซอมแซมทางดานกายภาพ ภาควิชาพืชศาสตร

- พัฒนาพื้นที่อาคารพืชสวน - สาขาวิชาพืชสวน

- โครงการจัดทําปายแผนผังแปลงวิจัยสาขาวิชาพืชสวน - สาขาวิชาพืชสวน

- โครงการซอมแซมอาคารฝายสนามและซอมบํารุงเครื่องมือ

ทางการเกษตร

- สาขาพืชไร

7 โครงการสํารวจการซอมบํารุงระบบโครงสรางพื้นฐาน (ลดความ

เสี่ยงจากผลกระทบของสภาพแวดลอม เชน ลมพาย)ุ และอื่นๆ

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

8 โครงการปรับปรุงหอง co-working & learning space  รองรับ

การเรียนการสอนแบบ Creative thinking

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

9 โครงการปรับปรุงเรือนเพาะชํา (ระบบน้ํา , พรางแสง) ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

10 โครงการบริหารจัดการดานกายภาพศูนยวิจัยฯ แมเหียะ ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรม

การเกษตรแมเหียะ

- ที่พักและหองประชุม สําหรับการฝกงาน

- ระบบการทําความสะอาดหอพัก และหอประชุม

- การบริการของหอพัก : เครื่องซักผาหยอดเหรียญ

- หอพักดาหลา และหอพักประทุมมา

โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยภายในคณะ

1 โครงการฝกซอมการปองกันและบรรเทาอัคคีภัยเสมือนจริง หนวยกายภาพ
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หนวยนับ เปาหมาย

2563

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

2 โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

(สาขาวิชาพืชสวน)

ภาควิชาพืชศาสตร

3 โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยพื้นที่ศูนยวิจัยแมเหียะ ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรม

การเกษตรแมเหียะ/MCC/สัตว

ศาสตร/พืชศาสตร

4 โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยหอพัก และหอประชุม ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรม

การเกษตรแมเหียะ

4.1 รอยละแปลงปลูกและผลิตพืชที่ไดมาตรฐาน รอยละ 90 โครงการพัฒนาการใชพื้นที่ของศูนย/สถานีวิจัยคณะฯ

4.2 รอยละแปลงปลูกแมพันธุพืชที่ไดมาตรฐาน รอยละ 90 1 โครงการพัฒนาพื้นที่แปลงปรับปรุงพันธุ (สาขาวิชาพืชสวน) ภาควิชาพืชศาสตร

2 โครงการกิจกรรมพัฒนาพื้นที่วิจัยฝายสนาม (สาขาวิชาพืชสวน) ภาควิชาพืชศาสตร

3 โครงการพัฒนาแปลงปลูกกาแฟที่ไดมาตรฐาน ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

4 โครงการพัฒนาแปลงแมพันธุกาแฟไดมาตรฐาน ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

5 โครงการขุดลอมตนปาลมน้ํามันอายุ 14 ป ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรม

การเกษตรแมเหียะ

6 โครงการผลิตขาว ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรม

การเกษตรแมเหียะ

7 โครงการพัฒนาแปลงรวบรวมพันธุลําไยหริภุญชัย หนวยวิจัยพืชเศรษฐกิจ (หริภุญชัย)

4. พัฒนาการใชพื้นที่ของศูนย/สถานี

วิจัยคณะฯ อยางเปนระบบ

4.3 รอยละพื้นที่ที่ไมไดรับการดูแลหรือใช

ประโยชน

รอยละ 0

4.4 จํานวนโครงการวิจัยที่ใชพื้นที่ของศูนย/

สถานีวิจัย

โครงการ 5
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หนวยนับ เปาหมาย

2563

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

เชิงรุก

1. พัฒนา smart farm โครงการพัฒนา smart farm คณะเกษตรศาสตร

1 จัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนา Smart farm งานบริหารวิจัยฯ

1.2 จํานวนโครงการพัฒนา Smart farm โครงการ 6 2 โครงการบริหารจัดการโรงเรือนปลูกพืช งานบริหารวิจัยฯ

3 โครงการพัฒนา smart farm พืชศาสตร ภาควิชาพืชศาสตร

- โครงการจัดหาเครื่องมือทางการเกษตร (สาขาพืชไร)

- โครงการปรับปรุงระบบน้ําและการระบายน้ําแปลงวิจัย 

(สาขาพืชไร)

- โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณทางการเกษตร (สาขาพืชไร)

4 โครงการพัฒนา smart farm สัตวศาสตร ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

- โครงการติดตั้งไฟฟาแรงดันสูง ในฟารม

- โครงสรางโรงเรือนสุกรรุน-พันธุ

- โครงการสรางโรงเรือนสุกรขุน

- สํานักงานฟารมสุกรพรอมระบบไฟฟาภายในโรงเรือนสุกรขุน

- โครงการตนแบบ Zero - Waste Farm Model

5 โครงการพัฒนา smart farm หริภุญชัย หนวยวิจัยพืชเศรษฐกิจ (หริภุญชัย)

- โครงการจัดหาอุปกรณที่ทันสมัย (หริภุญไชย)

- โครงการพัฒนาระบบน้ําแปลงลําไย และมะมวง (หริภุญชัย)

6 โครงการพัฒนา smart farm ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรม

การเกษตรแมเหียะ

ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรม

การเกษตรแมเหียะ

- โครงการพัฒนาสวนยางพารา

- โครงการปรับปรุงเรือนเพาะชํา (ระบบน้ํา , พรางแสง)

2.1 อาคารใหม อาคารใหม 1 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา Smart Lab คณะ

เกษตรศาสตร

1 โครงการประชุมรับฟงความคิดเห็นจากศิษยเกา งานกิจการพิเศษ/งานบริหาร

2 สํารวจพื้นที่ และออกแบบ (อาคาร smart lab) หนวยกายภาพฯ

2. การสรางอาคารใหม 

(Smart Agri Lab)

1.1 รอยละงบประมาณในการพัฒนา smart 

farm

รอยละ 10
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สวนท่ี 4 

การบริหารแผนและการติดตามประเมินผล 

4.1  การบริหารแผน 

เพ่ือใหแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 

2564) มีการขับเคลื่อนการพัฒนาคณะฯ ใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยมีความรวมมือของทุกสวนงาน จึงไดกําหนดแนวทางและมาตรการในการนําไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. คณะฯ จัดทําแผนกลยุทธระยะ 5 ป และแผนปฏิบัติงานประจําป ใหสอดคลองตามยุทธศาสตร

เปาหมาย และตัวชี้วัด ท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร ระยะท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 

โดยไดกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามแผนปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพของคณะฯ และมีความเชื่อมโยงกับ

การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยใหบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดอยางแทจริง 

2. ภาควิชา ศูนยวิจัย และหนวยงาน กําหนดแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ท่ีจะตองดําเนินการโดย

สอดคลองกับกลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร ระยะท่ี 12 (พ.ศ.

2560 - 2564) และพิจารณาเรียงลําดับความสําคัญ และความพรอมในการดําเนินงาน โดยใหบันทึกโครงการ / 

กิจกรรมในระบบ e-Action Plan และโครงการ / กิจกรรมท่ีใชงบประมาณดําเนินการใหดึงขอมูลมาจากระบบ 

Budget Management ของคณะฯ 

3. ภาควิชา ศูนยวิจัย และหนวยงาน พิจารณาบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในองคกร เพ่ือใหเกิดความ

สอดคลอง และเก้ือหนุนตอความสําเร็จในการบริหารแผนและการบริหารยุทธศาสตร 

4.2 การติดตามและประเมินผล 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะท่ี 12 

(พ.ศ.2560 - 2564) มุงเนนการมีสวนรวมของทุกสวนงานในการติดตามประเมินผล และปรับกลยุทธให

เหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ จึงกําหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลไว ดังนี้ 

1. คณะฯ ดําเนินการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติงานประจําปตามยุทธศาสตร เปาหมาย และ

ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวในแผนเม่ือสิ้นปงบประมาณ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการอํานวยการ 

ของคณะฯ และเพ่ือทบทวนปรับกลยุทธ / แผนงานโครงการ หากผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย 

โดยการรวบรวมและบันทึกขอมูลในระบบ e-Action Plan ของคณะฯ 

2. รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลักของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะท่ี 

12 และตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงานใหมหาวิทยาลัย โดยการรวบรวมและบันทึกขอมูลใน

ระบบ CMU-MIS ฐานขอมูล CMU-PA ของมหาวิทยาลัย 
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หนวยนับ เปาหมาย

2562

1. แสวงหาผูเรียนที่มีคุณภาพและผูเรียนที่มีความ

ตองการเรียนทางดานเกษตร

1.1.1 ความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษ CMU - ePro ของนศ.คณะเกษตรและของ

ทั้งมหาวิทยาลัย (ปริญญาตร)ี

คะแนน < -7.00 1 1.2.8.1 โครงการพัฒนากระบวนวิชาสัมนา 2 (352492) ของ

นักศึกษาปริญญาตรี ภายใตหัวขอ Smart Agriculture

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

2 1.2.8.2 กระบวนวิชา 357417 Insect Anatomy ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

3 1.2.8.3 กระบวนวิชา 357441 PRINCIPLES OF INSECT 

CONTROL

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

4 1.2.8.4 กระบวนวิชา 360423 Plant Parasitic Fungi ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

5 1.2.8.5 กระบวนวิชา 360431 Plant Nematodes ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

6 1.2.8.6 กระบวนวิชา 360304 Diseases of Economic Plants ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

7 1.2.8.7 กระบวนวิชา 360407 Plant Disease Control ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

8 1.2.9.1 กระบวนวิชา 357110 Insects and Mankind ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

9 1.2.9.2 กระบวนวิชา 357326 Insect Pests of Vegetable 

Crops

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

10 1.2.9.3 เปดสอนกระบวนวิชา 362211 (รหัสใหม 365221) เปน

ภาษาอังกฤษ 100%

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

11 1.3.8.1 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

12 1.3.8.2 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนําเสนอในวิชาสัมมนา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

13 1.3.8.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

14 1.3.8.4 โครงการสัมมนาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

15 1.3.8.5 โครงการอบรมเทคนิคสมัครงานและสอบสัมภาษณเปน

ภาษาอังกฤษ

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

16 1.3.8.6 โครงการอบรมเทคนิคสมัครงานและสอบสัมภาษณเปน

ภาษาอังกฤษ

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

แผนกลยุทธเชิงพันธกิจ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ 2562

 ยุทธศาสตร 1. การจัดการการศึกษาใหมีคุณภาพระดับสากล

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

ตัวหนังสือสีน้ําเงิน คือ โครงการ/กิจกรรมที่สามารถตอบไดหลายตัวชี้วัด
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หนวยนับ เปาหมาย

2562

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

1.1.2 คาเฉลี่ย GPA ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

 ที่เรียนตามแผนการศึกษา (โดยไมมีการ drop W) 

(ปริญญาตร)ี

คาเฉลี่ย 2.65 17 1.1.1.1 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา และ CMU Openhouse งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

18 1.1.1.2 สัมมนาครูแนะแนว งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

19 1.1.1.3 ประชาสัมพันธเชิงรุก งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

20 1.1.2.1 คายนักวิทยาศาสตรเกษตร งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

21 1.1.3.1 การรับสมัคร TCAS ปการศึกษา 2562 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

1.1.3 จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผูเรียนไม

นอยกวารอยละ 50 ของจํานวนรับ

หลักสูตร (ทั้งหมด 20) 7 22 1.1.5.1 โครงการสนับสนุนกิจกรรมและทุนการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

23 1.1.5.2 สบทบทุนอุดหนุนการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

24 1.1.5.3 โครงการเจรจาและประชาสัมพันธหลักสูตร เพื่อแสวงหา

ผูเรียนที่มีคุณภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

25 1.2.14.2 โครงการ Refreshing Course สาขาวิชาธุรกิจเกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

26 1.2.14.8 โครงการจางผูชวยสอน ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

27 1.3.3.7 โครงการเตรียมความพรอมและการเสริมสรางทักษะแก

นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร ปการศึกษา 

2561

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

28 1.3.3.8 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

29 1.3.3.11 โครงการสัมมนาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

30 1.3.3.12 โครงการสัมมนาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ประจําป 2562

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

31 1.3.3.13 โครงการสนับสนุนการสืบคนเอกสารเพื่อการทําวิจัย

และการตีพิมพบทความวิจัย ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

32 1.3.3.14 โครงการพัฒนานักศึกษาหัวขอ “การจัดการการตลาด

ในธุรกิจเกษตร”หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

80



หนวยนับ เปาหมาย

2562

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาที่เปนสากลและมี

คุณภาพตอบสนองความตองการของผูเรียน และ

ผูใชบัณฑิต (Smart Agriculture, food and 

health)

1.2.1 จํานวนหลักสูตรเชิงบูรณาการ หลักสูตร 1 33 1.2.1.1 โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ

ทํางานของเครือขายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

1.2.2 จํานวนหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรที่คงอยู 5 34 1.2.1.2 หลักสูตรนานาชาติ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

1.2.3 จํานวนกระบวนวิชาปรับปรุง/กระบวนวิชาใหม 

(Smart Agriculture)

กระบวนวิชา ปรับปรุง/เปดใหม 2 35 1.2.1.3 จํานวนกระบวนวิชาปรับปรุง/กระบวนวิชาใหม (Smart 

Agriculture) 22 กระบวนวิชา

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

36 1.2.3.1 โครงการเปดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเกษตรที่สูง

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

37 1.2.5.1 โครงการเปดหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาเกษตรที่สูง

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

38 1.2.7.1 เปดกระบวนวิชาใหม และปรับปรุงกระบวนวิชา ระดับ 

ป.ตรี-โท-เอก

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

1.2.4 รอยละของกระบวนวิชาเอกปริญญาตรีที่มีการ

สอดแทรกการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ

รอยละ 10 39 1.2.1.4 รอยละของกระบวนวิชาเอกปริญญาตรีที่มีการสอดแทรก

การเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

40 1.2.8.1 โครงการพัฒนากระบวนวิชาสัมนา 2 (352492) ของ

นักศึกษาปริญญาตรี ภายใตหัวขอ Smart Agriculture

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

41 1.2.8.2 กระบวนวิชา 357417 Insect Anatomy ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

42 1.2.8.3 กระบวนวิชา 357441 PRINCIPLES OF INSECT 

CONTROL

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

43 1.2.8.4 กระบวนวิชา 360423 Plant Parasitic Fungi ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

44 1.2.8.5 กระบวนวิชา 360431 Plant Nematodes ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

45 1.2.8.6 กระบวนวิชา 360304 Diseases of Economic Plants ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

46 1.2.8.7 กระบวนวิชา 360407 Plant Disease Control ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

1.2.5 จํานวนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีที่สอนเปน

ภาษาอังกฤษ 100%

กระบวนวิชา 3 47 1.2.1.5 จํานวนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีที่สอนเปน

ภาษาอังกฤษ 100%

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

48 1.2.9.1 กระบวนวิชา 357110 Insects and Mankind ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

81



หนวยนับ เปาหมาย

2562

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

49 1.2.9.2 กระบวนวิชา 357326 Insect Pests of Vegetable 

Crops

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

50 1.2.9.3 เปดสอนกระบวนวิชา 362211 (รหัสใหม 365221) เปน

ภาษาอังกฤษ 100%

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

1.2.6 ความพึงพอใจตอหลักสูตรของผูเรียน ระดับ (เต็ม 5) ≥ 3.81 51 1.2.1.6 ความพึงพอใจตอหลักสูตรของผูเรียน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

52 1.2.10.1 โครงการสํารวจความพึงพอใจตอหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต (สงเสริมการเกษตร)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

53 1.2.10.2 โครงการติดตามผลความพึงพอใจตอหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

54 1.2.11.1 โครงการสํารวจความพึงพอใจตอหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต (สงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

55 1.2.11.2 โครงการพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาในการ

เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

56 1.2.11.3 โครงการติดตามผลความพึงพอใจตอหลักสูตรระดับ

ปริญญาโท

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

57 1.2.12.1 โครงการสํารวจความพึงพอใจตอหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 

(สงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

58 1.2.12.2 โครงการติดตามผลความพึงพอใจตอหลักสูตรระดับ

ปริญญาเอก

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

1.2.7 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (ใชขอมูลจาก มช.) ระดับ (เต็ม 5) 4.3 59 1.2.1.7 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (ใชขอมูลจาก มช.) งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

60 1.2.13.1 โครงการสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิตตอทักษะ 

Smart Agriculture

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีทักษะการเปน

พลเมืองโลก (Global citizen)

1.3.1 จํานวนรางวัลคุณภาพนักศึกษา รางวัล ≥ 1 61 1.2.14.3 โครงการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการที่มี

คุณภาพเพื่อตีพิมพเผยแพรของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

62 1.3.1.1 เตรียมความพรอมกีฬาทักษะเพื่อแขงขันงานประเพณ4ี 

จอบแหงชาติครั้งที่ 36

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

63 1.3.10.1 โครงการมอบเกียรติบัตรสําหรับนักศึกษา (ปริญญาตร)ี 

ดานการมีสวนรวมและจิตอาสา

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
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64 1.3.10.2 โครงการมอบเกียรติบัตรสําหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ที่สรางชื่อเสียงใหกับสาขาฯ

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

65 1.3.10.3 โครงการมอบเกียรติบัตรสําหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ที่สรางชื่อเสียงใหกับสาขาฯ

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

66 1.3.10.5 โครงการประมวลผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

1.3.2 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําในตางประเทศ/

องคกรนานาชาติ/ธุรกิจขามชาติ

รอยละ ≥ 5 67 1.2.14.1 โครงการเตรียมความพรอม (Refreshing Course) 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูการเปนพลเมืองโลก

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

68 1.2.14.4 โครงการแลกเปลี่ยนการทําวิจัยระหวางนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (ภายใน/ภายนอก สาขาวิชาฯ)(นําเสนอ)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

69 1.2.14.6 โครงการศึกษาดูงานดานการสงเสริมการเกษตรและ

พัฒนาชนบทในประเทศ/ตางประเทศ (ปริญญาโป/เอก)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

70 1.3.7.1 โครงการสหกิจศึกษา ณ ตางประเทศ ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

1.3.3 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกับทักษะการเปน

พลเมืองโลก (Global citizen)

คะแนน ≥ 3.81 71 1.2.13.1 โครงการสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิตตอทักษะ 

Smart Agriculture

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

1.3.4 รอยละของนักศึกษาที่ผานเกณฑการประเมิน

ทักษะการเปนพลเมืองโลก (Global citizen)

รอยละ 60 72 1.2.14.1 โครงการเตรียมความพรอม (Refreshing Course) 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูการเปนพลเมืองโลก

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

73 1.2.14.5 โครงการเตรียมความพรอมมและศึกษาดูงานดานการ

สงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบทในประเทศ (ปริญญาตร)ี

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

74 1.2.14.7 โครงการศึกษาดูงานในประเทศ/ตางประเทศ หลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

75 1.3.2.1 การปรับปรุงวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 1 และ 2 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

76 1.3.3.1 โครงการสรางเสริมประสบการณจากการเรียนรูนอก

หองเรียน สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

77 1.3.3.2 โครงการสรางเสริมประสบการณจากการเรียนรูนอก

หองเรียน สาขาวิชาธุรกิจเกษตร

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

78 1.3.3.3 โครงการศึกษาดูงาน ณ บริษัท เชียงใหมเฟชรมิลค จํากัด ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

79 1.3.3.4 โครงการศึกษาดูงานสหกรณการเกษตรสันปาตอง จํากัด ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
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80 1.3.3.5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาการจัดการ

ระบบโลจิสติกสในธุรกิจเกษตร

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

81 1.3.3.6 โครงการนําเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาสาขาวิชา

สงเสริมและเผยแพรการเกษตรประจําปการศึกษา 2561

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

82 1.3.3.9 โครงการศึกษาดูงาน ณ “วิสาหกิจชุมชนชมรมผูปลูก

มะมวงจังหวัดเชียงใหม”

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

83 1.3.3.10 โครงการฝกงานคอมพิวเตอร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

เกษตร

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

84 1.3.3.15 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารและยกระดับ

ความสามารถการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

85 1.3.4.1 โครงการศึกษาวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนและ

วิเคราะหระบบนิเวศเกษตรรวมกับชุมชน

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

86 1.3.4.2 โครงการศึกษาชุมชนเพื่อการวางแผนงานสงเสริม

การเกษตรและพัฒนาชนบท

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

87 1.3.4.3 โครงการศึกษาชุมชนเกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

88 1.3.4.4 โครงการศึกษาการสงเสริมการเกษตรของชุมชนบนพื้นที่

สูง

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

89 1.3.4.5 โครงการศึกษาทรัพยากรดินและการใชประโยชนที่ดิน

จากจังหวัดเชียงใหมถึงจังหวัดหนองคาย

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

90 1.3.4.6 โครงการการเรียนรูและเสริมสรางประสบการณในพื้นที่

บานแมสาใหม ตําบลแมแรม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

91 1.3.6.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยตางประเทศ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

92 1.3.6.2 โครงการ Sakura Exchange Program in Science 

ประจําป 2019 ณ Yamagata University ประเทศญี่ปุน

หนวยวิเทศสัมพันธ

93 1.3.6.3 Student Exchange Program between National 

Ilan University,Taiwan and Chiang Mai University

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
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94 1.3.6.4 หลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 15 (15th Intensive 

Course Program)

หนวยวิเทศสัมพันธ

95 1.3.6.5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร 

ภายใตโครงการความรวมมือ MOU ของมหาวิทยาลัยตางประเทศ

หนวยวิเทศสัมพันธ

96 1.3.7.1 โครงการสหกิจศึกษา ณ ตางประเทศ ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

97 1.3.8.1 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

98 1.3.8.2 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนําเสนอในวิชาสัมมนา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

99 1.3.8.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

100 1.3.8.4 โครงการสัมมนาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

101 1.3.8.5 โครงการอบรมเทคนิคสมัครงานและสอบสัมภาษณเปน

ภาษาอังกฤษ

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

102 1.3.8.6 โครงการอบรมเทคนิคสมัครงานและสอบสัมภาษณเปน

ภาษาอังกฤษ

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

103 1.3.9.1 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะหสถิติและ

กราฟฟคโดยใชโปรมกแรม R

ภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร

104 1.3.9.2 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชโปรแกรม

สําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลงานวิจัย

ภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร

105 1.3.9.3 โครงการอบรมสถิติและการวางแผนการวิจัยสําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร

106 1.3.10.4 โครงการพัฒนาศักยภาพดานการใชสื่อและเทคโนโลยี

สารสนเทศสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

107 1.3.10.6 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนผานกระบวน

วิชาที่พัฒนาทักษะ Soft skill

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
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2.1 พัฒนาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการขนาดใหญ ดาน

อาหารและสุขภาพ

2.1.1 จํานวนโครงการบูรณาการ และผลงานเชิงประจักษ

 (มากกวา 10 ลานบาท)

โครงการ/ผลงาน ≥ 1 1 2.1.1.1 สรางความรูความเขาใจและประชาสัมพันธเกี่ยวกับแหลงทุนเชิงบูรณาการตามยุทธศาสตร งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ

2.2 สราง/พัฒนาโครงการวิจัยเชิงพาณิชยและ

อุตสาหกรรม

2.2.1 จํานวนโครงการวิจัยเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม 

(รวมกับภาคเอกชน)

โครงการ ≥ 3 2 2.2.1.1 รวบรวมแหลงทุนขอมูลผลงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนเพื่อใชเปนขอมูล

สําหรับการประสานงานระหวางแหลงทุนกับนักวิจัย

งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ

3 2.2.2.2 ระบบการตรวจวัดอายุการเก็บรักษาของผลไมตัดแตงพรอมบริโภคดวยจมูกอิเลคทรอนิกส ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

4 2.2.2.3 การประยุกตใชเนียรอินฟราเรดสเปกโทสโกปเพื่อคัดกรองขาวโพดและวัตถุดิบอาหารสัตว

ปนเปอนซีราลีโนนกอนเขาสูกระบวนการผลิต (ผูรวมวิจัย)

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

5 2.2.2.4 มิติใหมของรถเข็นขายผลไมพรอมบริโภคปลอดภัย (ผูรวมวิจัย) ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

6 2.2.2.5 การพัฒนาระบบคัดแยกสีเชอรี่กาแฟโดยใชเทคนิการประมวลผลภาพ (ผูรวมวิจัย) ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

7 2.2.2.6 โครงการทดแทนการใชสารประกอบซัลเฟอรในผลไมเศรษฐกิจหลังการเก็บเกี่ยว (ผูรวมวิจัย) 

(ระยะเวลาการดําเนินงาน 5/4/59-6/4/62)

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

8 2.2.2.7 การพัฒนาระบบใหความรอนดวยคลื่นวิทยุเพื่อการควคุมแมลงและการเพิ่มคุณภาพของขาว

หลังการเก็บเกี่ยว (ระยะเวลาดําเนินงาน 1/4/60-31/3/63)

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

9 2.2.2.8 ผลของพลาสมาตอการตกคางของสารกําจัดศัตรูพืชและอายุการเก็บรักษาทุเรียนและลําไย (ผู

รวมวิจัย) (ระยะเวลาการดําเนินงาน 1/4/60-31/3/63)

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

10 2.2.2.9 การพัฒนาอุปกรณตรวจสอบเชื้อกอโรคแอนแทรกโนสในผลมะมวงโดยเทคนิคฟลูออเรสเซนต 

(ผูรวมวิจัย)(ระยะเวลาการดําเนินงาน 1/5/61-30/4/64)

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

11 2.2.2.10 การศึกษาอาการของโรคและความเปนไปไดในการประยุกตใชเนียรอินฟราเรด สเปกโทรสโก

ป (Near Infrared spectroscopy: NIRS) เพื่อตรวจสอบโรคแอนแทรกโนสและความผิดปกติทาง

สรีรวิทยาของมะมวงน้ําดอกไมสีทอง (ผูรวมมิจัย)(ระยะเวลาการดําเนินงาน1/5/61-30/4/64)

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

12 2.2.2.11 การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพแบบไมทําลายของกาแฟดวยไดโอดเรืองแสง 

(ระยะเวลาการดําเนินงาน 1/5/61-30/4/64)

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

13 2.2.2.12 การพัฒนาสําหรับตรวจสอบโรคแมลงในขาวเปลือกหลังการเก็บเกี่ยวและการเปลี่ยนแปลง

กลิ่นหืนขาวกลองโดยใชเทคโนโลยีจมูกอิเลคทรอนิกส (ผูรวมวิจัย)(ระยะเวลาการดําเนินงาน 

1/5/61-30/4/64)

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

14 2.2.2.13 การจัดการศัตรูผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวดวยความรอนแบบฟลูอิดไดซเบด (ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 1/5/61-30/4/64)

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

แผนกลยุทธเชิงพันธกิจ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร 2. งานวิจัยและสรางนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพระดับสากล และเพื่อพัฒนาชุมชน

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

ตัวหนังสือสีน้ําเงิน คือ โครงการ/กิจกรรมที่สามารถตอบไดหลายตัวชี้วัด
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กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

15 2.2.2.14 ผลของพลาสมาและฟองนาโนตอการลดสารพิษตกคางในผลมะมวงพันธน้ําดอกไม (ผูรวม

วิจัย)(ระยะเวลาดําเนินงาน 1/5/61-30/4/64)

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

16 2.2.2.15 โครงการวิจัย ระบบบูรณาการฐานขอมูลรายแปลงเพื่อการจัดการทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ ในระบบเกษตรปลอดภัยอยางยั่งยืน

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

17 2.2.2.16 โครงการวิจัย การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑสินคา

จากตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

18 2.2.2.17 การประเมินดัชนีเก็บเกี่ยวและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลหมอน ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

2.2.2 จํานวนนวัตกรรม ผลงาน ≥ 19 2.2.2.1 การพัฒนาเครื่องคัดกรองความปลอดภัยจากสารพิษตกคางในผักดวยเทคนิค NIR-LED ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

2.3 พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 2.3.1 จํานวนโครงการพัฒนาชุมชน (ภาคเหนือตอนบน) โครงการ 15 20 2.3.1.1 การสนับสนุนงบประมาณแกคณาจารย นักวิชาการคณะเกษตรศาสตร เพื่อสนับสนุนและ

สงเสริมการดําเนินงานโครงการวิจัยสูชุมชน

งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ

21 2.3.1.3 โครงการสรางความรวมมือดานการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนเปาหมาย ระยะที่ 1 (ศรีบัวบาน 

Model)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

22 2.3.1.6 โครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพกาแฟแบบครบวงจร ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

23 2.3.1.7 -การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่และชุมชนระดับลุมน้ํายอย สําหรับการกําหนดเขตการใช

ประโยชนที่ดินตามบริบทของสังคม-เกษตรนิเวศน จังหวัดนาน

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

24 2.3.1.8 . International Joint Laboratory LUSES2 (impact of Land Use change on Soil 

Ecosystem Service)

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

25 2.3.1.9 โครงการการจัดการและการใชประโยชนจากไผโดยชุมชนเพื่อมีสวนรวมลดปญหาหมอกควัน

ภายใตแผนงานโครงการลดปญหาหมอกควัน และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

26 2.3.1.5 โครงการพัฒนาโครงการวิจัยการฟนฟูและการจัดการปาตนน้ําอยางมีสวนรวมในลุมน้ําสาขา

ของลุมน้ําปงตอนบน

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

27 2.3.1.10 การอนุรักษความหลากหลายและใชประโยชนจากเชื้อพันธุพืชในระบบการปลูกขาวบนที่สูง 

(ปที่ 2)

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

28 2.3.1.11 การศึกษาและคัดเลือกพันธุขาวไรทองถิ่นบนพื้นที่สูงที่ทนทานแมลงบั่วไมไวตอชวงแสง และ

พันธุขาวไรทองถิ่นที่มีคุณภาพพิเศษทางโภชนาการ (โครงการยอยรวมกับ รศ.ดร.ศันศนีย จําจด)

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

29 2.3.1.17 การศึกษาความคุมคา คุมทุนทางเศรษฐกิจในการฟนฟูพื้นที่บอเหมืองโดยการปลูกไผอยาง

ยั่งยืน

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

30 2.3.1.19 การปลูกพืชผสมผสานภายใตระบบนิเวศนวนเกษตรดวยกลไกเยาวชนและชุมชนเพื่อการ

ฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ํา จังหวัดนาน

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
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กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

31 2.3.2.1 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การอนุรักษและการใชประโยชนจากความหลากหลายทาง

ชีวภาพของขาวพันธุพื้นเมือง”

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

2.3.2 ความพึงพอใจของผูใชบริการงานวิจัยปที่ผานมา ระดับ (เต็ม 5) ≥ 3.51 32 2.3.1.2 ดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ผานมา เพื่อประเมินความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

33 2.3.1.4 โครงการสํารวจการนําผลงานวิจัยของคณาจารยและนักศึกษาไปใชประโยชน ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

2.3.3 รอยละการนําผลงานวิจัยปที่ผานมาไปใชประโยชน รอยละ 50 34 2.3.1.12 การวิเคราะหพันธุกรรมของไมสักจากสวนผลิตเมล็ดพันธุแบบไมอาศัยเพศ Genetic 

analysis of teak (Tectona grandis L.f.) from Teak clonal seed orchard

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

35 2.3.1.13 การศึกษาสัดสวนแกนและกระพี้ของไมสัก The study of heartwood and sapwood 

ratio of Teak (Tectona grandis L.f.)

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

36 2.3.1.14 ความหลากหลายของชนิดพันธุสัตวปาในพื้นที่ฟนฟูสภาพเหมืองแมเมาะ จ.ลําปาง ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

37 2.3.1.15 แบบจําลองสําหรับการประมาณปริมาตรไมสักในสวนปาดวยการรับรูจากระยะไกลและ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

38 2.3.1.16 การเปรียบเทียบการเติบโตของกาแฟแตละสายพันธุบนพื้นที่สูง ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

39 2.3.1.18 ระบบนวัตกรรมเพื่อติดตามและประมาณมวลชีวภาพและผลผลิตน้ํายางของพื้นที่ปลูก

ยางพาราตามชวงอายุ และชั้นความเหมาะสมที่ดินดวยขอมูลระยะไกล ขอมูลภาคสนามและระบบภูมิ

สารสนเทศ

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

40 2.3.1.20 การพัฒนาระบบนวัตกรรมเกษตรดิจิทัลสําหรับการเกษตรอัจฉริยะภายใตระบบเครือขาย 

สัญญานไรสาย 5

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

41 2.3.1.21 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยริเริ่มแบบมุงเปา (ทุนพัฒนาสถานีวิจัย) งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ

2.4 ผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพระดับสากล 2.4.1 จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพในฐานขอมูล ISI หรือ 

Scopus ตอจํานวนอาจารย (ปปฏิทิน)

สัดสวน 0.35 42 2.4.1.1 โครงการสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิชาการของอาจารย นักวิชาการและบุคลากรคณะ

เกษตรศาสตร

งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ

43 2.4.1.2 โครงการศึกาาผลกระทบของมลภาวะทางแสงตอระบบนิเวศบนดอยอินทนนท ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

2.4.2 สัดสวนงบประมาณตอนักวิจัย ลานบาท ≥ 0.6 44 2.4.1.1 โครงการสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิชาการของอาจารย นักวิชาการและบุคลากรคณะ

เกษตรศาสตร

งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ

45 2.4.1.2 โครงการศึกาาผลกระทบของมลภาวะทางแสงตอระบบนิเวศบนดอยอินทนนท ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

46 2.3.1.21 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยริเริ่มแบบมุงเปา (ทุนพัฒนาสถานีวิจัย) งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ
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3.1 สรางโครงการบริการวิชาการที่

กอใหเกิดรายได

3.1.1 อัตราการเจริญเติบโตของรายไดสุทธิจาก

การบริการวิชาการของปที่ผานมา

เพิ่มขึ้น

รอยละ

3 1 3.1.1.1 การจัดระบบฐานขอมูลองคความรูบริการวิชาการพรอมใช ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

2 3.1.1.2 โครงการสงเสริมการยกระดับมาตรฐานการผลิตและ

ถายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปน้ํานมโค

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

3 3.1.1.3 โครงการฝกอบรม หลักสูตร "นักบริหารการปศุสัตว 

ระดับกลาง" รุนที่ 5

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

4 3.1.1.4 โครงการพัฒนาเกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรี่รุนใหม 

(Young Smart Farmer)

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

5 3.1.1.5 โครงการยกระดับการผลิต และการตลาดพืชอาหาร

ปลอดภัย

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

6 3.1.1.6 โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาด

ยอมสูการเปนกาแฟคุณภาพพิเศษ (specility coffee)

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

7 3.1.2.1 โครงการอบรมเกษตรกร เรื่อง จุดเปลี่ยนไมผลไทย สูยุค

ไมผลคุณภาพตลาดโลก

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

8 3.2.2.1 การจัดการธาตุอาหาร โรค และแมลงศัตรูกาแฟ ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

9 3.2.2.2 การคั่วกาแฟเบื้องตนและการทดสอบทางประสาทสัมผัส ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

10 3.2.2.3 การชงเครื่องดื่มจากกาแฟ ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

11 3.2.2.4 กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวกาแฟคุณภาพ ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

12 3.2.2.5 การใชพาราโบลาโดมสําหรับการลดความชื้น ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

13 3.2.2.6 ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสําหรับเมล็ดพืช ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

แผนกลยุทธเชิงพันธกิจ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ 2562

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตร 3. การบริการวิชาการและรับใชสังคม

ตัวหนังสือสีน้ําเงิน คือ โครงการ/กิจกรรมที่สามารถตอบไดหลายตัวชี้วัด
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กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

14 3.2.2.7 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสําหรับผลิตผลเกษตรและ

ความปลดภัยดานอาหาร

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

15 3.2.2.8 การควบคุมและกําจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

16 3.2.2.9 การผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพและการตรวจสอบ ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

17 3.2.2.10 การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีเคโมเมทริกซ ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

18 3.2.2.11 การรมสารเคมีกําจัดศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

19 3.2.2.26 โครงการฝกอบรมการเลี้ยงไกไขและไกเนื้อพันธพื้นเมือง ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

20 3.2.2.27 โครงการฝกอบรมการเลี้ยงเปดพันธุพื้นเมือง ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

21 3.2.2.28 โครงการฝกอบรมการเลี้ยงปลาในกระชัง ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

22 3.2.2.29 “การชงเครื่องดื่มกาแฟพื้นฐาน” ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

23 3.2.2.30 อบรมการใชโดรนเพื่อการเกษตร ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

24 3.2.2.31 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การชง

เครื่องดื่มกาแฟพื้นฐาน”

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

25 3.3.1.2 โครงการจัดฝกอบรมถายทอดองคความรูผลงานวิจัยสู

การใชประโยชนของชุมชน เรื่อง ผึ้งชันโรง

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

26 3.3.2.1 โครงการอบรมเกี่ยวกับสัตวน้ํา ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

27 3.3.2.2 โครงการอบรมพืชผักปลอดภัย ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

28 3.3.3.1 โครงการรับฝกงานนักศึกษาจากตางสถาบัน ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ
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กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

29 3.3.3.2 โครงการฝกอบรมทางดานเคมีวิเคราะห หลักการและ

การใชงาน NIR ในการวิเคราะหสารพฤกษเคมี

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

30 3.3.3.3 โครงการฝกอบรมทางดานเคมีวิเคราะห หลักการและ

การใชงาน NIR ในการวิเคราะหสารพฤกษเคมี

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

31 3.3.3.4 โครงการพัฒนาผูประกอบการใหม (Early Stage) ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

32 3.3.3.5 โครงการสงเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกสสําหรับ SME

 ป 2562

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

33 3.3.3.6 โครงการฝกอบรม พื้นฐานการผลิตสตรอวเบอรรี่

ปลอดภัยในโรงเรือน ภายใตโครงการยกระดับการแขงขันใน

ระบบธุรกิจเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

34 3.3.1.1 โครงการสรางหลักสูตรบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะ

ของขาราชการระดับปฎิบัติการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กรม

สงเสริมการเกษตร ภายใตความรวมมือระหวาง มช. กับกรม

สงเสริมการเกษตร (ตาม MOU)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

3.2 สรางโครงการบูรณาการบริการ

วิชาการรับใชสังคม

3.2.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มีผลตอ

การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน

โครงการ 12 35 3.2.1.1 จัดทําระบบฐานขอมูลหลักสูตรบริการวิชาการ และ

ผูรับบริการการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

36 3.1.1.2 โครงการสงเสริมการยกระดับมาตรฐานการผลิตและ

ถายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปน้ํานมโค

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

37 3.2.2.13 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทาง 

Smart Agriculture เพื่อพัฒนา Smart Farmer

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

38 3.2.2.14 โครงการออกแบบโครงการบริการวิชาการเพื่อรับใช

สังคมรวมกับชุมชนเปาหมาย (ศรีบัวบาน Model)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

91



หนวยนับ เปาหมาย

2562

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

39 3.2.2.15 โครงการบริการวิชาการรับใชสังคมเพื่อพัฒนาชุมชน

เปาหมาย (ศรีบัวบาน Model)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

40 3.2.2.16 ระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษแบบผสมผสานที่

เหมาะสมกับชุมชนจังหวัดเชียงใหม

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

41 3.2.2.19 การจัดการเพื่อการอนุรักษและการใชประโยชนความ

หลากหลายชีวภาพของงาขี้มอนบนพื้นที่สูง

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

42 3.3.1.2 โครงการจัดฝกอบรมถายทอดองคความรูผลงานวิจัยสู

การใชประโยชนของชุมชน เรื่อง ผึ้งชันโรง

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

3.2.2 ชุดโครงการบริการวิชาการที่มีผลตอการ

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

43 3.2.2.14 โครงการออกแบบโครงการบริการวิชาการเพื่อรับใช

สังคมรวมกับชุมชนเปาหมาย (ศรีบัวบาน Model)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

44 3.2.2.15 โครงการบริการวิชาการรับใชสังคมเพื่อพัฒนาชุมชน

เปาหมาย (ศรีบัวบาน Model)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

45 3.2.2.25 ออกแบบหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน รวมกับโรงเรียนในพื้นที่สูงและ

หนวยสนับสนุนวิชาการรับใชสังคม มช.

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

46 3.2.3.1 โครงการฝกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูงเพื่อ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดบนที่สูง

ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

47 3.2.3.2 กาแฟสรางปารักษาปาและการผลิตขาวใหพอบริโภค

ตลอดป ของอมกอยและแมแจม

ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

48 3.2.3.3 โครงการการสรางฐานขอมูลดานอาชีพและแนวทาง

สงเสริมอาชีพในทองถื่นแบบครบวงจร

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร
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3.2.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ ระดับ 

(เต็ม 5)

≥ 3.81 49

3.2.4 จํานวนองคความรูดานเกษตร เรื่อง/

ผลงาน 

(นับสะสม)

20 50 3.2.2.1 การจัดการธาตุอาหาร โรค และแมลงศัตรูกาแฟ ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

51 3.2.2.2 การคั่วกาแฟเบื้องตนและการทดสอบทางประสาทสัมผัส ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

52 3.2.2.3 การชงเครื่องดื่มจากกาแฟ ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

53 3.2.2.4 กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวกาแฟคุณภาพ ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

54 3.2.2.5 การใชพาราโบลาโดมสําหรับการลดความชื้น ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

55 3.2.2.6 ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสําหรับเมล็ดพืช ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

56 3.2.2.7 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสําหรับผลิตผลเกษตรและ

ความปลดภัยดานอาหาร

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

57 3.2.2.8 การควบคุมและกําจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

58 3.2.2.9 การผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพและการตรวจสอบ ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

59 3.2.2.10 การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีเคโมเมทริกซ ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

60 3.2.2.11 การรมสารเคมีกําจัดศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

61 3.2.2.21 การจัดทําคูมือการผลิตมะมวงเชิงพื้นที่ของสถานีวิจัย

ระบบทรัพยากรเกษตร

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

62 3.2.2.22 โครงการขยายการพัฒนาการผลิตปุยอินทรีย-ชีวภาพ 

วัสดุปลูก สําหรับผลิตพืชเพื่อสิ่งแวดลอม

ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ

63 3.2.2.23 โครงการผลิตพืชปาลมน้ํามันแบบครบวงจร ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ

64 3.2.2.24 โครงการพัฒนาลําไยเพื่อเพิ่มผลผลิต ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ

65 3.2.2.26 โครงการฝกอบรมการเลี้ยงไกไขและไกเนื้อพันธพื้นเมือง ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร
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66 3.2.2.27 โครงการฝกอบรมการเลี้ยงเปดพันธุพื้นเมือง ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

67 3.2.2.28 โครงการฝกอบรมการเลี้ยงปลาในกระชัง ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

68 3.2.2.29 “การชงเครื่องดื่มกาแฟพื้นฐาน” ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

69 3.2.2.30 อบรมการใชโดรนเพื่อการเกษตร ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

70 3.2.2.31 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การชง

เครื่องดื่มกาแฟพื้นฐาน”

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

71 3.3.3.1 โครงการรับฝกงานนักศึกษาจากตางสถาบัน ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ

72 3.3.3.2 โครงการฝกอบรมทางดานเคมีวิเคราะห หลักการและ

การใชงาน NIR ในการวิเคราะหสารพฤกษเคมี

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

73 3.3.3.3 โครงการฝกอบรมทางดานเคมีวิเคราะห หลักการและ

การใชงาน NIR ในการวิเคราะหสารพฤกษเคมี

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

74 3.3.3.4 โครงการพัฒนาผูประกอบการใหม (Early Stage) ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

75 3.3.3.5 โครงการสงเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกสสําหรับ SME

 ป 2562

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

76 3.3.3.6 โครงการฝกอบรม พื้นฐานการผลิตสตรอวเบอรรี่

ปลอดภัยในโรงเรือน ภายใตโครงการยกระดับการแขงขันใน

ระบบธุรกิจเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

77 3.2.2.17 การพัฒนาแนวคิดการใชประโยชนจากความ

หลากหลายทางชีวภาพในระบบการผลิตพืชปลอดสารพิษ เขต

ชานเมือง

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
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78 3.2.2.18 ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสรางความมั่นคงทาง

อาหารและรายได

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

3.2.5 รอยละของผูรับบริการที่นํานวัตกรรม/

องคความรูไปใชประโยชน

รอยละ 40 79

3.2.6 รอยละของครัวเรือนในชุมชนที่นําความรู

ไปใชประโยชน/ลดตนทุน/มีรายไดเพิ่ม

รอยละ 50 80 3.2.2.12 การพัฒนาการตลาดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

81 3.2.2.20 งานวันพืชผักปลอดสารพิษและครบรอบตลาดนัด

เกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย ปที่ 15

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

82 3.1.1.2 โครงการสงเสริมการยกระดับมาตรฐานการผลิตและ

ถายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปน้ํานมโค

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

83 3.1.1.3 โครงการฝกอบรม หลักสูตร "นักบริหารการปศุสัตว 

ระดับกลาง" รุนที่ 5

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

84 3.1.1.4 โครงการพัฒนาเกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรี่รุนใหม 

(Young Smart Farmer)

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

85 3.1.1.5 โครงการยกระดับการผลิต และการตลาดพืชอาหาร

ปลอดภัย

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

86 3.1.1.6 โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาด

ยอมสูการเปนกาแฟคุณภาพพิเศษ (specility coffee)

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

87 3.1.2.1 โครงการอบรมเกษตรกร เรื่อง จุดเปลี่ยนไมผลไทย สูยุค

ไมผลคุณภาพตลาดโลก

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

88 3.2.2.1 การจัดการธาตุอาหาร โรค และแมลงศัตรูกาแฟ ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

89 3.2.2.2 การคั่วกาแฟเบื้องตนและการทดสอบทางประสาทสัมผัส ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

90 3.2.2.3 การชงเครื่องดื่มจากกาแฟ ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

91 3.2.2.4 กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวกาแฟคุณภาพ ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
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92 3.2.2.5 การใชพาราโบลาโดมสําหรับการลดความชื้น ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

93 3.2.2.6 ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสําหรับเมล็ดพืช ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

94 3.2.2.7 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสําหรับผลิตผลเกษตรและ

ความปลดภัยดานอาหาร

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

95 3.2.2.8 การควบคุมและกําจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

96 3.2.2.9 การผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพและการตรวจสอบ ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

97 3.2.2.10 การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีเคโมเมทริกซ ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

98 3.2.2.11 การรมสารเคมีกําจัดศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

99 3.2.2.26 โครงการฝกอบรมการเลี้ยงไกไขและไกเนื้อพันธพื้นเมือง ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

100 3.2.2.27 โครงการฝกอบรมการเลี้ยงเปดพันธุพื้นเมือง ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

101 3.2.2.28 โครงการฝกอบรมการเลี้ยงปลาในกระชัง ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

102 3.2.2.29 “การชงเครื่องดื่มกาแฟพื้นฐาน” ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

103 3.2.2.30 อบรมการใชโดรนเพื่อการเกษตร ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

104 3.2.2.31 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การชง

เครื่องดื่มกาแฟพื้นฐาน”

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

105 3.3.1.2 โครงการจัดฝกอบรมถายทอดองคความรูผลงานวิจัยสู

การใชประโยชนของชุมชน เรื่อง ผึ้งชันโรง

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

106 3.3.2.1 โครงการอบรมเกี่ยวกับสัตวน้ํา ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

107 3.3.2.2 โครงการอบรมพืชผักปลอดภัย ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร
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108 3.3.3.1 โครงการรับฝกงานนักศึกษาจากตางสถาบัน ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ

109 3.3.3.2 โครงการฝกอบรมทางดานเคมีวิเคราะห หลักการและ

การใชงาน NIR ในการวิเคราะหสารพฤกษเคมี

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

110 3.3.3.3 โครงการฝกอบรมทางดานเคมีวิเคราะห หลักการและ

การใชงาน NIR ในการวิเคราะหสารพฤกษเคมี

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

111 3.3.3.4 โครงการพัฒนาผูประกอบการใหม (Early Stage) ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

112 3.3.3.5 โครงการสงเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกสสําหรับ SME

 ป 2562

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

113 3.3.3.6 โครงการฝกอบรม พื้นฐานการผลิตสตรอวเบอรรี่

ปลอดภัยในโรงเรือน ภายใตโครงการยกระดับการแขงขันใน

ระบบธุรกิจเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

114 3.2.2.21 การจัดทําคูมือการผลิตมะมวงเชิงพื้นที่ของสถานีวิจัย

ระบบทรัพยากรเกษตร

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

115 3.2.2.22 โครงการขยายการพัฒนาการผลิตปุยอินทรีย-ชีวภาพ 

วัสดุปลูก สําหรับผลิตพืชเพื่อสิ่งแวดลอม

ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ

116 3.2.2.23 โครงการผลิตพืชปาลมน้ํามันแบบครบวงจร ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ

117 3.2.2.24 โครงการพัฒนาลําไยเพื่อเพิ่มผลผลิต ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ

118 3.2.2.16 ระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษแบบผสมผสานที่

เหมาะสมกับชุมชนจังหวัดเชียงใหม

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

119 3.2.2.19 การจัดการเพื่อการอนุรักษและการใชประโยชนความ

หลากหลายชีวภาพของงาขี้มอนบนพื้นที่สูง

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
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4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 

(อบรม/workshop/Mentor)

4.1.1 รอยละของบุคลากรที่ไดรับผลการ

ประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีมาก

รอยละ 13 1 4.1.1.2 โครงการประเมินขีดความสามารถและทักษะสายชวยวิชาการ/

สายปฏิบัติการ

งานบริหารทั่วไป

4.1.2 รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่เขา

อบรมเพิ่มพูนความรูดาน Smart Agriculture

รอยละ 5 2 4.1.1.3 โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ

และนําเสนอผลงานของคณาจารยและบุคลากรของสาขาวิชาสงเสริมฯ

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ

การเกษตร

3 4.1.2.1 โครงการพัฒนาคณาจารยดาน smart agriculture (Drone/ 

big data/ IOT)

งานบริหารทั่วไป

4 4.1.2.11 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ

การเกษตร

5 4.1.3.1 นําเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Monitoring 

Plant Species Diversity and Carbon Storage in a Recovery 

Dry Dipterocarp Forest on Volcanic Rock at Huai Hong Khrai 

Royal Development Study Center, Northern Thailand

ภาควิชาเกษตรที่สูงและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

6 4.1.3.2 นําเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Restoration of

 Water Storage Potential in a Degrade Dry Dipterocarp 

Forest by Enrichment Planting of Pine in Huai Hong Khrai 

Royal Development Study Center, Northern Thailand

ภาควิชาเกษตรที่สูงและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

แผนกลยุทธเชิงพันธกิจ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ 2562

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตร 4. การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวหนังสือสีน้ําเงิน คือ โครงการ/กิจกรรมที่สามารถตอบไดหลายตัวชี้วัด
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กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

7 4.1.3.3 ศึกษาวิจัยและเขียนรายงานเกี่ยวกับการวิเคราะหดีเอ็นเอ 

และวิเคราะหขอมูลงานวิจัย และเตรียมตนฉบับเพื่อตีพิมพ ณ The 

University of Tokyo Hokkaido forest, Graduate School of 

Agricultural and Life sciences, The University of Tokyo 

ประเทศญี่ปุน

ภาควิชาเกษตรที่สูงและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

4.1.3 รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่ยื่น

ขอตําแหนงทางวิชาการตอจํานวนผูมีสิทธิ์ขอ

ตําแหนงทางวิชาการ

รอยละ 30 8 4.1.1.4 โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสงเสริมใหบุคลากรสาย

วิชาการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ

การเกษตร

9 4.1.2.2 โครงการสงเสริมการขอตําแหนงทางวิชาการ งานบริหารทั่วไป

10 4.1.2.8 โครงการสนับสนุนเผยแพรผลงานทางวิชาการทางดานสัตว

ศาสตร

ภาควิชาสัตวศาสตรและ

สัตวน้ํา

11 4.1.2.20 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง “การขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการดวยผลงานวิชาการรับใชสังคม ไมยากอยางที่คิด”

งานบริหารทั่วไป

4.1.4 รอยละของบุคลากรสายปฏิบัติการที่มี

กระบวนการปรับปรุงงานประจํา

รอยละ 30 12 4.1.1.1 โครงการจัดทํามาตรฐานความรูและทักษะของตําแหนงสาย

ชวยวิชาการและสายปฏิบัติการ

งานบริหารทั่วไป

13 4.1.1.5 โครงการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยสถาบันสําหรับบุคลากร

ของสาขาวิชาสงเสริมฯ

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ

การเกษตร

14 4.1.1.6 สรางความเขาใจในงานที่ทํา และเสริมทักษะเพื่อพัฒนาตนเอง ภาควิชาเกษตรที่สูงและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

15 4.1.2.3 โครงการอบรมวิธีการจัดเก็บขอมูลสําคัญอยางมีประสิทธิภาพ

สําหรับพนักงานปฏิบัติงาน

งานบริหารทั่วไป

16 4.1.2.4 โครงการอบรมการพัฒนาปรับปรุงงานประจํามุงสูการเปน 

smart officer (Kaizen, PDCA, etc.)

งานบริหารทั่วไป
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17 4.1.2.5 โครงการสรางความรูความเขาใจดานการจัดซื้อจัดจาง และการ

เบิกจายงบประมาณ

งานการเงิน การคลังและ

พัสดุ

18 4.1.2.6 โครงการบริหารจัดการงบประมาณสําหรับผูบริหาร Budget 

management

งานบริหารทั่วไป

19 4.1.2.7 อบรมการเขียน Business model งานบริหารทั่วไป

20 4.1.2.9 โครงการพัฒนาทักษะความรูและประสบการณของบุคลากร

สายปฏิบัติการ

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากร

เกษตร

21 4.1.2.10 โครงการสัมมนาภายในของคณาจารย สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรเกษตร

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ

การเกษตร

22 4.1.2.12 คาใชจายสนับสนุนบุคลากร เขาอบรม ประชุม สัมมนา และ

เสนอผลงาน

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

23 4.1.2.13 โครงการฝกอบรมการใชระบบออกเลขสงหนังสือออนไลน งานบริหารทั่วไป

24 4.1.2.14 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชงาน 

Application ที่มีความจําเปนในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม (QR Code / 

One Drive / Google Drive / Google Forms) สําหรับบุคลากรสาย

ปฏิบัติการ

งานบริหารทั่วไป

25 4.1.2.15 โครงการฝกอบรมการใชระบบออกเลขสงหนังสือออนไลน 

ครั้งที่ 2

งานบริหารทั่วไป

26 4.1.2.16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดลอม สําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในฟารมเลี้ยงสัตว (หลักสูตร

ตอเนื่องระหวางเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562)

งานบริหารทั่วไป

27 4.1.2.17 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ชาวฟารมเกษตร มช.

 ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข”

งานบริหารทั่วไป
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28 4.1.2.18 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนํา Mind map ไป

ใชในการพัฒนางาน

งานบริหารทั่วไป

29 4.1.2.19 โครงการสัมมนาผูบริหารคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2562 

เรื่อง “แผนกลยุทธที่สนับสนุนวิสัยทัศน Smart Agriculture ให

บรรลุผล”

งานบริหารทั่วไป

30 4.1.2.21 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนเพื่อการ

สื่อสาร และการผลิต Content ใหนาสนใจบนสื่อ Social Media

งานบริหารทั่วไป

31 4.1.2.22 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการเชิง

ยุทธศาสตร คณะเกษตรศาสตร

งานบริหารทั่วไป

32 4.1.2.23 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากร ภาควิชาพืชศาสตรและ

ปฐพีศาสตร

33 4.1.2.34 สัมมนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ประจําป

งบประมาณ 2562

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ

การเกษตร

34 4.1.2.35 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การใชงานระบบ CMU e -

 Document version 2

งานบริหารทั่วไป

35 4.1.2.36 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสงเสริมการทํางาน

เปนทีม และการจัดการความเครียดเพื่อสรางสุขในการทํางาน

งานบริหารทั่วไป

36 4.1.2.37 โครงการฝกอบรม เรื่อง เทคโนโลยี Drone กับการพัฒนางาน

เกษตร

งานบริหารทั่วไป

37 4.1.4.1 วิเคราะหคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อคาดการณรายรับที่

เพียงพอตอคาใชจายของคณะฯ

งานนโยบายและแผนและ

ประกันคุณภาพการศึกษา

38 4.1.4.2 การวัด/ การประเมินผลคุณภาพนักศึกษาในการมีทักษะการ

เปนพลเมืองโลก (Global citizen)

งานบริการการศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
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39 4.1.4.3 ปจจัยที่มีผลตอการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร

งานบริการการศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา

40 4.1.4.4 ทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะทางของบัณฑิตเกษตรศาสตรและ

เศรษฐศาสตรเกษตรที่พึงประสงคของผูใชบัณฑิตในยุค Thailand 4.0

งานบริการการศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา

41 4.1.4.5 ความตองการหลักสูตร non-degree ดานการเกษตรของ

ผูเรียนวัยทํางาน/กลุมผูสูงวัย

งานบริการการศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา

42 4.1.4.6 การวิเคราะหประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณของ

คณะเกษตรศาสตร

งานนโยบายและแผนและ

ประกันคุณภาพการศึกษา

43 4.1.4.7 โครงสรางการบริหารจัดการแบบรวมศูนยของคณะ

เกษตรศาสตร

สํานักงานคณะ (สวนกลาง)

44 4.1.5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ

การเกษตร

45 4.1.5.2 โครงการสัมมนาภายใน สาขาวิชาเศรษฐศาสตรกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ

การเกษตร

4.2 การบูรณาการการทํางานของหนวยงาน 4.2.1 จํานวนระบบการทํางานรวมกัน ระบบ 2 46 4.2.1.1 โครงการจัดทําระบบการจัดการโครงการสหกิจศึกษาออนไลน ภาควิชาสัตวศาสตรและ

สัตวน้ํา

47 4.2.1.2 การบูรณาการงานบริการการศึกษาของภาควิชา ภาควิชาเกษตรที่สูงและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

4.2.2 การบรรลุตัวชี้วัด (KPI) ของ smart 

team

รอยละ 70 48 4.2.2.1 การวิเคราะหขีดความสามารถและลักษณะงานที่เหมาะสม สํานักงานคณะ

49 4.2.2.2 การพัฒนาระบบการออกเลขสงหนังสือออนไลน งานบริหารทั่วไป
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4.3 สรางความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 4.3.1 ความผูกพันตอองคกร (ใชแบบ

ประเมินความผูกพันของบุคลากรตอองคกร)

ระดับ (เต็ม 5) ≥ 3.81 50 4.3.1.1 โครงการผูบริหารพบบุคลากรในแตหนวยงาน งานบริหารทั่วไป

51 4.3.1.2 โครงการศึกษาดูงาน one day trip ของบุคลากร งานบริหารทั่วไป

52 4.3.1.3 โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี งานบริหารทั่วไป

53 4.3.1.4 โครงการสํารวจความผูกพันของบุคลากรตอองคกร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ

การเกษตร

54 4.3.1.5 โครงการพัฒนาความรวมมือกับศิษยเกาสาขาวิชาสงเสริมฯ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ

การเกษตร

55 4.3.1.6 กีฬาบุคลากร งานบริหารทั่วไป

56 4.3.1.7 กีฬาสัมพันธเกษตร มช. งานบริหารทั่วไป

57 4.3.1.8 กิจกรรมงานเกษตรสัมพันธ งานบริหารทั่วไป

58 4.3.1.9 โครงการศึกษาดูงานบุคลากร คณะเกษตรศาสตร ประจําป 

2562

งานบริหารทั่วไป

59 4.3.1.10 โครงการประชุมสามัญประจําป บุคลากรคณะเกษตรศาสตร 

ประจําป 2562 ครั้งที่ 2

งานบริหารทั่วไป

60 4.3.1.11 กิจกรรมรวมงานมุทิตาจิต ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ

การเกษตร

61 4.3.2.1 โครงการเลี้ยงตอนรับบัณฑิตใหม ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ

การเกษตร

4.4 ปรับเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน

โดยมุงเนนประสิทธิผล

4.4.1 คาเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรเพิ่มขึ้น

รอยละ 0.5 62 4.4.1.1 Work shop จัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล งานบริหารทั่วไป

4.5 พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ 4.5.1 จํานวนเงินรายไดเหลือจายสุทธิ ลานบาท 45 63 4.5.1.1 จัดทํา Business model ในทุกโครงการที่กอใหเกิดรายได งานนโยบายและแผนและ

ประกันคุณภาพการศึกษา
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64 4.5.1.2 โครงการพัฒนากระบวนการวางแผนดานงบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพ

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ

การเกษตร

4.6 พัฒนาระบบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการงานสํานักงาน

4.6.1 จํานวนระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการองคกรเพิ่มขึ้น

ระบบ 3 65 4.6.1.1 พัฒนา ระบบ Agri MIS v.1 หนวยสารสนเทศ

66 4.6.1.2 ระบบออกเลขหนังสือออนไลน v.2 หนวยสารสนเทศ

67 4.6.1.3 ระบบ Budget Management v.3 หนวยสารสนเทศ

68 4.6.1.4 ระบบ KPI Online หนวยสารสนเทศ

69 4.6.1.5 ระบบบันทึกโครงการแผนปฏิบัติการ e-Action Plan ประจําป

 2563

หนวยสารสนเทศ

70 4.6.1.6 ระบบเดินทางไปราชการ หนวยสารสนเทศ

71 4.6.1.7 ระบบเลือกสังกัดสาขาวิชาเอก v.2 หนวยสารสนเทศ

72 4.6.1.8 ระบบจองที่พักแมเหียะ หนวยสารสนเทศ

73 4.6.1.9 ระบบคาดวาจะสําเร็จการศึกษา หนวยสารสนเทศ

74 4.6.1.10 ระบบลงทะเบียนเรียนรูผานกิจกรรม V.2 หนวยสารสนเทศ

4.7 พัฒนาระบบบริหารงานองคกร 4.7.1 ผลการประเมินการดําเนินงานของ

องคกรตามแนวทาง CMU EdPEx

คะแนน 200 75 4.7.1.1 บรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร คณะ

เกษตรศาสตร

งานนโยบายและแผนและ

ประกันคุณภาพการศึกษา

76 4.7.2.1 โครงการสัมมนาภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา ภาควิชาสัตวศาสตรและ

สัตวน้ํา

4.8 Information management 4.8.1 รอยละของหนวยงานที่มีระบบการ

จัดเก็บขอมูลสําคัญสําหรับการวิเคราะหเพื่อ

ตอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ

รอยละ 70 77 4.8.1.1 โครงการการกําหนดขอมูลสําคัญเพื่อจัดเก็บอยางเปนระบบ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ

การเกษตร

78 4.8.1.2 ระบบ Smart Filing งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

4.9 การจัดสรรงบประมาณเงินรายไดประจําป

ในการพัฒนา smart farm

4.9.1 จํานวนงบประมาณ รอยละ - 79

104



หนวยนับ เปาหมาย

2562

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

4.10 การประชาสัมพันธคณะฯ เชิงรุก 4.10.1 การรับรูของบุคคลภายนอก (ตอการ

สํารวจ)

รอยละ - 80 4.10.1.1 โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ Online ศูนยบริการวิชาการและ

ถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

81 4.10.2.1 โครงการประชาสัมพันธกิจกรรมในลักษณะที่เปนกิจกรรม

พิเศษ

ศูนยบริการวิชาการและ

ถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร
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5.1 สรางภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมที่ดีอยางยั่งยืน 

(Green & Clean Faculty)

5.1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร ระดับ (เต็ม 5) ≥ 3.81 5.1.2.1 โครงการเพิ่มแสงสวาง ถนนหนาอาคารเรียน

เดิมและหองอาหารคณะฯ

หนวยกายภาพ

5.1.2.2 โครงการเพิ่มแสงสวางในฟารมดวยระบบโซลา

เชล

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

5.1.2.3 ปรับปรุงโรงอาหารคณะฯ หนวยกายภาพ

5.1.2.4 ปรับปรุงหองประชุมบุญญวาส (เปลี่ยนเกาอี)้ หนวยกายภาพ

5.1.2.5 จัดทํา/ปรับปรุง ปายบอกสถานที่ ดานอาคาร 

AB1-AB5 หองเรียน /หองประชุม หนวยงาน

หนวยกายภาพ

5.1.2.6 การปรับปรุงรูปแบบการบริการหองสมุด/

Co-working space

หนวยกายภาพ

5.1.2.7 ปรับปรุงภูมิทัศนรานคาผักปลอดสารพิษ 

บริเวณสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร และการสราง

โฆษณาสื่อประชาสัมพันธ

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

5.1.2.8 โครงการปรับปรุงและพัฒนาฟารมสัตวทดลอง 

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

5.1.2.9 เปลี่ยนหลังคากันแดดกันฝน ทางเชื่อมอาคาร

หองประชุมพิศิษฐ

หนวยกายภาพ

5.1.6.1 โครงการ 5 ส. Big Cleaning Day ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

5.1.6.2 โครงการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร

โครงการ 5 ส : การจัดการขยะและความสะอาด

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

แผนกลยุทธเชิงพันธกิจ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ 2562

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

 ยุทธศาสตร 5. การจัดการดานกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

ตัวหนังสือสีน้ําเงิน คือ โครงการ/กิจกรรมที่สามารถตอบไดหลายตัวชี้วัด
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5.3.4.2 โครงการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสุขของ

บุคลากรสาขาวิชาฯ

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

5.1.2 จํานวนโครงการที่ลดจํานวนกาซเรือนกระจก โครงการ 1 5.1.1.1 โครงการรณรงคลดการใชพลาสติก โดยใชถุงผา ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

5.1.3 การเพิ่มขึ้นคาใชจายดานพลังงาน/เชื้อเพลิง รอยละ ≤ 10 5.1.5.1 สํารวจการใชไฟฟาแตละอาคาร หนวยกายภาพ

5.1.4 รอยละของความสําเร็จของการคัดแยกขยะ

ภายในสวนงาน

รอยละ 30 5.1.1.2 โครงการบริหารจัดการขยะเชิงระบบ หนวยกายภาพ

5.1.3.1 โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย หนวยกายภาพ

5.1.5 รอยละพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นของสวนงาน 

(จํานวนตนไมที่ปลูกเพิ่มขึ้นภายในสวนงานคํานวน

เปนพื้นที)่

ตน 300 5.1.4.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเนินพระพุทธแสนญาติ ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรม

การเกษตรแมเหียะ

5.1.4.2 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในศูนยวิจัย สาธิต

และฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ

ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรม

การเกษตรแมเหียะ

5.1.4.3 โครงการปลูกตนไมที่แปลงวิจัยเกษตรปาไมแม

เหียะ

ภาควิชาเกษตรที่สูงและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

5.1.4.4 โครงกาการปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ

สํารวจตนไมภายในคณะฯและไรแมเหียะฯ

หนวยกายภาพ

5.1.4.5 โครงการสํารวจจํานวนตนไม(ศึกษาจํานวนตนไม

 ชนิด ขนาด อายุตนไม

หนวยกายภาพ

5.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการสืบคนขอมูลและการ

ติดตอสื่อสาร (Digital Faculty)

5.2.1 มีระบบเครือขายไรสายครอบคลุมทุกพื้นที่ รอยละ 80 5.2.1.1 เพิ่มจุดติดตั้ง wifi Jumbo plus คณะ

เกษตรศาสตร

หนวยสารสนเทศ

5.2.2 จํานวนระบบฐานขอมูลสําคัญ (Agri MIS) ระบบ 1 5.2.2.1 พัฒนา ระบบ Agri MIS v.1 หนวยสารสนเทศ

5.2.3.1 โครงการพัฒนาชองทาง (สื่อ) เพื่อการ

ประชาสัมพันธสาขาวิชาฯ

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
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5.3 เสริมสรางความสุขและความปลอดภัยในการ

ทํางานของบุคลากร (Happiness and Safety 

workplace)

5.3.1 จํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเปนศูนย ครั้ง 0 5.3.1.1 โครงการตรวจสอบและซอมแซมระบบกายภาพ

ของสาขาวิชาฯ

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

5.3.1.2 ซอมแซมถนนทางเขา-ออก หนาอาคารเฉลิม

พระเกียรติ

หนวยกายภาพ

5.3.2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปองกันและ

ระงับอัคคีภัย

หนวยกายภาพ

5.3.2.2 การติดตั้งลูกระนาดทางรวมแยกถนนภายใน

คณะฯเพื่อชลอความเร็ว

หนวยกายภาพ

5.3.2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอาชีวอ

นามัยและสิ่งแวดลอม สําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน

ฟารมเลี้ยงสัตว (หลักสูตรตอเนื่องระหวางเดือนมีนาคม -

 พฤษภาคม 2562)

งานบริหารทั่วไป

5.3.2.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอาชีวอ

นามัยและสิ่งแวดลอม สําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน

ฟารมเลี้ยงสัตว (หลักสูตรตอเนื่องระหวางเดือนมีนาคม -

 พฤษภาคม 2562)

งานบริหารทั่วไป

5.3.4.1 โครงการตรวจสอบและซอมแซมระบบกายภาพ

ของสาขาวิชาฯ

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

5.3.2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอ

สภาพแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน 

(happinometer)

ระดับ (เต็ม 5) ≥ 3.81 5.1.2.1 โครงการเพิ่มแสงสวาง ถนนหนาอาคารเรียน

เดิมและหองอาหารคณะฯ

หนวยกายภาพ

5.1.2.2 โครงการเพิ่มแสงสวางในฟารมดวยระบบโซลา

เชล

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา
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5.1.2.3 ปรับปรุงโรงอาหารคณะฯ หนวยกายภาพ

5.1.2.4 ปรับปรุงหองประชุมบุญญวาส (เปลี่ยนเกาอี)้ หนวยกายภาพ

5.1.2.5 จัดทํา/ปรับปรุง ปายบอกสถานที่ ดานอาคาร 

AB1-AB5 หองเรียน /หองประชุม หนวยงาน

หนวยกายภาพ

5.1.2.6 การปรับปรุงรูปแบบการบริการหองสมุด/

Co-working space

หนวยกายภาพ

5.1.2.7 ปรับปรุงภูมิทัศนรานคาผักปลอดสารพิษ 

บริเวณสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร และการสราง

โฆษณาสื่อประชาสัมพันธ

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

5.1.2.9 เปลี่ยนหลังคากันแดดกันฝน ทางเชื่อมอาคาร

หองประชุมพิศิษฐ

หนวยกายภาพ

5.1.6.1 โครงการ 5 ส. Big Cleaning Day ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

5.1.6.2 โครงการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร

โครงการ 5 ส : การจัดการขยะและความสะอาด

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

5.3.4.2 โครงการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสุขของ

บุคลากรสาขาวิชาฯ

ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรม

การเกษตรแมเหียะ

5.2.1.1 เพิ่มจุดติดตั้ง wifi Jumbo plus คณะ

เกษตรศาสตร

หนวยสารสนเทศ

5.3.1.1 โครงการตรวจสอบและซอมแซมระบบกายภาพ

ของสาขาวิชาฯ

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

5.3.1.2 ซอมแซมถนนทางเขา-ออก หนาอาคารเฉลิม

พระเกียรติ

หนวยกายภาพ

5.3.2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปองกันและ

ระงับอัคคีภัย

หนวยกายภาพ
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5.3.2.2 การติดตั้งลูกระนาดทางรวมแยกถนนภายใน

คณะฯเพื่อชลอความเร็ว

หนวยกายภาพ

5.4 การพัฒนาการใชพื้นที่ (Land use 

Development)

5.4.1 รอยละของพื้นที่ ที่มีการพัฒนาเปน smart 

farm

รอยละ 50 5.4.1.1 โครงการ Smart Animal Farm Model ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

5.4.1.2 การพัฒนาสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตรให

เปนศูนยการเรียนรูเกษตรทันสมัยปลอดสารพิษทฤษฎี

ใหม

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

5.4.4.1 โครงการการปรับวางผังการใชพื้นที่ใหมี

ประสิทธิภาพของสาขาวิชาฯ

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

5.4.2 จํานวนแปลงปลูกและผลิตกาแฟที่มีมาตรฐาน รอยละ 80 5.4.2.1 พัฒนาแปลปลูกและเพิ่มผลผลิตกาแฟที่มี

คุณภาพ

ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

5.4.3 จํานวนแปลงปลูกแมพันธุที่ไดมาตรฐาน รอยละ 80 5.4.3.1 พัฒนาแปลงปลูกและรวบรวมสายพันธุกาแฟ ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง
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