




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 

1



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

11



แผนพัฒนาฯ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ระยะที่ 11 : ปรับปรุงปี 2559 

กรอบยุทธศาสตร์อุดมศึกษา 
สาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้า 

แผนพัฒนาฯ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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  
ระยะที่ 11 : ปรับปรุงปี 2559 

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

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 
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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) 
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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 :  การจดัการการศึกษาให้มี

คุณภาพระดบัสากล 

ยุทธศาสตรท์ี ่2  :  งานวิจยัและสร้างนวตักรรม 

เพือ่พัฒนาการเรยีนการสอนให้มคีณุภาพระดบัสากล 

และเพือ่พัฒนาชุมชน 

ยุทธศาสตรท์ี ่3  :  การบริการวิชาการและ 

รับใชส้ังคม 

ยุทธศาสตรท์ี ่4  :  การบรหิารจัดการอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

ยุทธศาสตรท์ี ่5  :  การจัดการดา้นกายภาพ 

ทรัพยากรและสิง่แวดล้อม 

วัตถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์ วัตถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์ วัตถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์ วัตถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์ วัตถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์

1.1 ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี มีคุณภาพเป็นที่ต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิต มีศักยภาพในการท างานทั้งในและ

ต่างประเทศ 

2.1 เพ่ือผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาชุมชนและใช้ทางอุตสาหกรรม/ธุรกิจการเกษตร 

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 สร้างคณะเกษตรศาสตร์ให้มีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

ที่ดีอย่างยั่งยืนและรองรับ AEC 

5.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลและการ

ติดต่อสื่อสาร 

5.3 เพ่ือเสริมสร้างความผูกพันและความปลอดภัยของ

บุคลากร 

5.4 เพ่ือใช้พ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตาม

เง่ือนไข 

กลยทุธห์ลกั กลยทุธห์ลกั กลยทุธห์ลกั กลยทุธห์ลกั กลยทุธห์ลกั 

1.1 แสวงหาผู้เรียนที่มีคุณภาพ (60 - 62) 

1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาที่เป็นสากลและมี

คุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้

บัณฑิต (Smart Agriculture, food and health) 

(60 - 62) 

1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีทักษะการเป็น

พลเมืองโลก (Global citizen) (60 - 62) 

2.1 พัฒนาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการขนาดใหญ่ ด้าน

อาหารและสุขภาพ (62) 

2.2 สร้าง/พัฒนาโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์และ

อุตสาหกรรม (60 - 61) 

2.3 พัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน (60 - 62) 

- พัฒนาโครงการวิจัยร่วมขนาดใหญ่ (60 - 61)

- เพ่ิมทุนวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก (60)

- สนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

มีส่วนร่วมในการท าวิจัย (60)

- เพ่ิมผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI หรือ

Scopus (60)

3.1 สร้างโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

(60-62) 

3.2 สร้างโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม (60-62) 

3.3 สร้างโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ 

เอกชน และชุมชนด้านการบริการวิชาการทั้งในและ

ต่างประเทศ (60-62) 

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (60-62) 

4.2 การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน (62) 

4.3 สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (60-62) 

4.4 ปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานโดย

มุ่งเน้นประสิทธิผล (60-62) 

4.5 พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ (60-62) 

4.6 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

งานส านักงาน (60-62) 

4.7 พัฒนาระบบบริหารงานองค์กร (60-62) 

4.8 Information management (62) 

4.9 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีในการ

พัฒนา smart farm (62) 

4.10 การประชาสัมพันธ์คณะฯ เชิงรุก (62) 

5.1 Green & Clean Faculty  

5.2 Digital Faculty 

5.3 Happiness and Safety workplace 

5.4 Land use Development 

 
Go for Smart Agriculture 
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ยทุธศาสตร ์1 :  การจดัการการศกึษาใหม้ี

คุณภาพระดบัสากล 

ยทุธศาสตรท์ี ่2  :  งานวจิัยและสรา้งนวตักรรม 

เพือ่พัฒนาการเรยีนการสอนให้มคีณุภาพระดับสากล 

และเพือ่พัฒนาชมุชน 

ยทุธศาสตรท์ี ่3  :  การบรกิารวชิาการและ 

รับใชส้งัคม 

ยทุธศาสตรท์ี ่4  :  การบรหิารจดัการอยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

ยทุธศาสตรท์ี ่5  :  การจดัการดา้นกายภาพ 

ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดหลัก 

1.1.1 ความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 

CMU - ePro ของ นศ. คณะเกษตรและของทั้ ง

มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) (60-62)" 

1.1.2 ค่าเฉล่ีย GPA ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน

ที่ 1 ที่เรียนตามแผนการศึกษา (โดยไม่มีการ drop W) 

(ปริญญาตรี) (60-62) 

1.1.3 จ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผู้เรียน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนรับ (62) 

1.2.1 จ านวนหลักสูตรเชิงบูรณาการ (62) 

1.2.2 จ านวนหลักสูตรนานาชาติ (60-62) 

1.2.3 จ านวนกระบวนวิชาปรับปรุง/กระบวนวิชาใหม่ 

(60-62) 

1.2.4 ร้อยละของกระบวนวิชาเอกปริญญาตรีที่มีการ

สอดแทรกการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (60-62) 

1.2.5 จ านวนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีที่สอนเป็น

ภาษาอังกฤษ 100% (61-62) 

1.2.6 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของผู้เรียน (60-62) 

1.2.7 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (60-62) 

1.3.1 จ านวนรางวัลคุณภาพนักศึกษา (60-62) 

1.3.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

ที่ได้งานท าในต่างประเทศ/องค์กรนานาชาติ/ธุรกิจ 

ข้ามชาติ (60-62) 

1.3.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตกับทักษะการเป็น

พลเมืองโลก (Global citizen) (62) 

1.3.4 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global citizen) (62) 

- จ านวนหลักสู ตรปรับปรุ ง/หลักสูตรใหม่ /

หลักสูตรนานาชาติ (60-61)

- จ านวนกระบวนวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ (60-61)

2.1.1 จ านวนโครงการบูรณาการ และผลงานเชิงประจักษ์ 

(มากกว่า 10 ล้านบาท) (62) 

2.2.1 จ านวนโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

(60-62) 

2.2.2 จ านวนนวัตกรรม (62) 

2.3.1 จ านวนโครงการพัฒนาชุมชน (ภาคเหนือตอนบน) 

(60-62) 

2.3.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยปีที่ผ่านมา (62) 

2.3.3 ร้อยละการน าผลงานวิจัยปีที่ผ่านมาไปใช้

ประโยชน์ (62) 

2.4.1 จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI หรือ 

Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ (ปีปฏิทิน) (60-62) 

2.4.2 สัดส่วนงบประมาณต่อนักวิจัย (60-62) 

- จ านวนโครงการ/นวัตกรรมและผลงานเชิงประจักษ์

เพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (60-61)

- จ านวนนักศึกษามีชื่อร่วมในโครงการวิจัย (60-61)

- ความพึงพอใจของชุมชน (60-61)

3.1.1  อัตราการเจริญเติบโตของรายได้สุทธิจากการ

บริการวิชาการของปีที่ผ่านมา (60-62) 

3.2.1  จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มีผลต่อการ

พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (60-62) 

3.2.2 ชุดโครงการบริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนา

และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (62) 

3.2.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ (62) 

3.2.4 จ านวนองค์ความรู้ด้านเกษตร (62) 

3.2.5 ร้อยละของผู้รับบริการที่น านวัตกรรม/องค์ความรู้

ไปใช้ประโยชน์ (62) 

3.2.6 ร้อยละของครัวเรือนในชุมชนที่น าความรู้ไปใช้

ประโยชน์/ลดต้นทุน/มีรายได้เพ่ิม (62) 

3.3.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มีความร่วมมือ

กับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือชุมชนด้านการบริการ

วิชาการทั้งในและต่างประเทศ (60-62) 

- ความพึงพอใจของชุมชน (60-61)

4.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานในระดับดีมาก (60-62) 

4.1.2 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่เข้าอบรมเพ่ิมพูน

ความรู้ด้าน Smart Agriculture (62) 

4.1.3 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ยื่นขอต าแหน่ง

ทางวิชาการต่อจ านวนผู้มีสิทธ์ิขอต าแหน่งทางวิชาการ 

(60-62) 

4.1.4 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการที่มีกระบวนการ

ปรับปรุงงานประจ า (62) 

4.2.1 จ านวนระบบการท างานร่วมกัน (62) 

4.2.2 การบรรลุตัวชี้วัด (KPI) ของ smart team (62) 

4.3.1 ความผูกพันต่อองค์กร (ใช้แบบประเมินความ

ผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร) (60-62) 

4.4.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

เพ่ิมขึ้น (60-62) 

4.5.1 จ านวนเงินรายได้เหลือจ่ายสุทธิ (60-62) 

4.6.1 จ านวนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

องค์กรเพ่ิมขึ้น (60-62) 

4.7.1 ผลการประเมินการด าเนินงานขององค์กรตามแนวทาง 

CMU EdPEx (60-62) 

4.8.1 ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลส าคัญ

ส าหรับการวิเคราะห์เพ่ือตอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง (62) 

4.9.1 จ านวนงบประมาณ (62) 

4.10.1 การรับรู้ของบุคคลภายนอก (ต่อการส ารวจ) (62) 

5.1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร (60-62) 

5.1.2 จ านวนโครงการที่ลดจ านวนก๊าซเรือนกระจก 

(60-62) 

5.1.3 การเพ่ิมขึ้นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน/เชื้อเพลิง  

(60-62) 

5.1.4 ร้อยละของความส าเร็จของการคัดแยกขยะภายใน

ส่วนงาน (62) 

5.1.5 ร้อยละพ้ืนที่สีเขียวที่เพ่ิมขึ้นของส่วนงาน (จ านวน

ต้นไม้ที่ปลูกเพ่ิมขึ้นภายในส่วนงานค านวณเป็นพ้ืนที่) 

(62) 

5.2.1 มีระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทุกพ้ืนที่ (60-62) 

5.2.2 จ านวนระบบฐานข้อมูลส าคัญ (Agri MIS) 

(62) 

5.3.1 จ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นศูนย์ (60-62) 

5.3.2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อ

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการท างาน 

(happinometer) (62) 

5.4.1 ร้อยละของพ้ืนที่ ที่มีการพัฒนาเป็น smart farm (62) 

5.4.2 จ านวนแปลงปลูกและผลิตกาแฟที่ได้มาตรฐาน (62) 

5.4.3 จ านวนแปลงปลูกแม่พันธ์ุที่ได้มาตรฐาน (62) 

- จ านวน Carbon Emission ลดลง (60)

- ความพึงพอใจ/ความผูกพันของบุคลากร (60-61)

- ร้อยละของความส าเร็จตามแผนแม่บท (60-61)

 
Go for Smart Agriculture 
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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  
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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

29



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

33



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)

v5-แผนกลยทุธ6์1.xlsx
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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

38



KeyActions61

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ Key Actions/Key Changes

1. การจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ

ระดับสากล

1.1 การแสวงหาผู้เรียนที่มีคุณภาพ 1.1.1 โครงการอจัฉริยภาพทางการเกษตร

1.2 พฒันาการจัดการการศึกษาที่เป็นสากลและ 1.2.1 การพัฒนาหลกัสตูร

มีคุณภาพตอบสนองต่อผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต 1.2.1-1 เพิ่มสาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรป่าไม้

1.2.1-2 เพิ่มสาขาภูมิทัศน์และการจัดการสภาพแวดล้อม

1.2.2 การปรบัปรงุ/ปดิกระบวนวิชา

1.2.2-1 ปรับปรุงกระบวนวชิาวชิาการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม (นศ. ปี 1 และ 2)

1.2.2-2 ปรับปรุงกระบวนวชิา GE

1.2.3 เปดิกระบวนวิชาใหม่ (ที่ทันสมัยน าไปสู ่ Smart Agriculture)

1.2.3-1 Greenhouse technology

1.2.3-2 Geo-Informatics

1.2.3-3 Climate change and Food security

1.2.3-4 Agrochemical Management

1.2.3-5 Irrigation systems

1.2.3-6 Standardization (มาตรฐานการผลิต)

1.3.1 EN concept

1.3.2 กระบวนวชิาวชิาการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม

1.3.3 โครงการพฒันาคุณภาพนักศึกษาร่วมกบัสมาคมนักศึกษาเกา่คณะเกษตรศาสตร์

1.3.4 โครงการแลกเปล่ียนวชิาการร่วมกบัมหาวทิยาลัยต่างประเทศ

Key Actions คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1.3 พฒันาคุณภาพนักศึกษาให้มีทักษะการเป็น

พลเมืองโลก (Global citizen)

(ปรบัปรงุครั �งที� 1 ปี 2561)
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KeyActions61

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ Key Actions/Key Changes

2.1.1 สร้างระบบขับเคล่ือนการขอทุน และสนับสนุนการด าเนินงานวจิัยแบบบูรณาการ

2.1.2 สนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมในการท าวจิัย

2.1.3 เพิ่มผลงานตีพมิพใ์นฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus

2.2 สร้าง/พฒันาโครงการวจิัยเชิงพาณิชย์และ

อตุสาหกรรม

2.2.1 โครงการนักวจิัยพบผู้ประกอบการ/แหล่งทุน

2.3 พฒันาโครงการวจิัยเพื่อพฒันาชุมชน 2.3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัชุมชนเพื่อให้ได้มาซ่ึงโจทย์วจิัย

3. การบริการวชิาการและรับใช้สังคม 3.1 สร้างโครงการบริการวชิาการที่กอ่ให้เกดิรายได้ 3.1.1 เพิ่มประสิทธภิาพโครงการบริการวชิาการเดิม

3.2 สร้างโครงการบริการวชิาการรับใช้สังคม 3.2.1 ก าหนดพื้นที่ชุมชนเพื่อการบริการวชิาการ (มหาวทิยาลัย : อมกอ๋ย / แม่แจ่ม / อโุมงค์ / ศรีบัว

บาน)3.2.2 การแสวงหางบประมาณโครงการบริการวชิาการ

3.2.3 สร้างทักษะ และความร่วมมือกบัชุมชน

3.2.4 สร้างระบบการบริการวชิาการรับใช้สังคม

3.3.1 โครงการตามแผนงานบูรณาการฯ OSM เพื่อจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

3.3.2 โครงการบูรณาการบริการวชิาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

3.3.3 โครงการบริการวชิาการร่วมกบัหน่วยงานภายนอก

4. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธภิาพ 4.1.1 โครงการพฒันาอาจารย์ในการสอนแบบศตวรรษที่ 21

4.1.2 โครงการ workshop หลักสูตรด้านการบริหารงาน

4.1.3 การสัมมนาด้านการพฒันาระบบงาน

4.1.4 การแบ่งกลุ่มศึกษาดูงานเฉพาะส่วนงาน

4.1.5 การสนับสนุนงบประมาณส าหรับการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระยะส้ัน

4.1.6 การสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาต่อของบุคลากร

4.1.7 การท าวจิัยสถาบัน

4.1 การพฒันาขีดความสามารถบุคลากร (อบรม/

workshop/Mentor)

3.3 สร้างโครงการความร่วมมือกบัหน่วยงานของ

รัฐ เอกชน และชุมชนด้านการบริการวชิาการทั้ง

ในและต่างประเทศ

2. งานวจิัยและสร้างนวตักรรม เพื่อ

พฒันาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

ระดับสากล และเพื่อพฒันาชุมชน

2.1 พฒันาโครงการวจิัยร่วมขนาดใหญ่ (Mega 

Project) (Smart Agriculture, food and 

health)
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KeyActions61

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ Key Actions/Key Changes

4.2 สร้างความผูกพนัของบุคลากรต่อองค์กร 4.2.1 โครงการ / กจิกรรมสร้างความผูกพนัต่อองค์กรในระดับคณะฯ /หน่วยงาน

4.2.2 การสร้างความมั่นคงในการท างาน โดยการปรับเปล่ียนประเภทการจ้างพนักงานส่วนงาน

4.3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และสมรรถนะของการปฏิบัติงาน

4.3.2 มีการประชุมชีแ้จงท าความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินฯ ร่วมกนั

4.4 พฒันาการบริหารจัดการงบประมาณ 4.4.1 ปรับเกณฑ์การจัดสรรต่าง ๆ
4.5 พฒันาระบบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการงานส านักงาน
4.6.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการรวมศูนย์ธรุการภาควชิาเพื่อการจัดการที่มีประสิทธภิาพ

4.6.2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังส านักวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

4.6.3 การศึกษาความเป็นไปได้ในการรวมศูนย์บริหารงานในไร่แม่เหียะ

4.6.4 เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ EdPex ของ สกอ.

5.1 สร้างภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมที่ดีอย่างยัง่ยืน 5.1.1 โครงการขุดลอกท่อระบายน้ าโดยรอบคณะเกษตรศาสตร์

5.1.2 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว คณะเกษตรศาสตร์

5.1.3 โครงการส ารวจระบบนิเวศของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อค านวนการกกัเกบ็คาร์บอน

5.1.4 โครงการคัดแยกขยะ งดการใช้โฟม และจัดการขยะครบวงจร

5.1.5 โครงการรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกร่วมกบัโครงการหลวง และรับบริจาคถุงผ้า

5.2 เพิ่มประสิทธภิาพในการสืบค้นข้อมูลและการ

ติดต่อส่ือสาร
5.3.1 ระบบตรวจสอบความพร้อมของกล้องวงจรปิด

5.3.2 โครงการป้องกนัและก าจัดยุงลาย

5.4.1 ใช้พื้นที่ได้ตามแผนฯ ที่ก าหนด 10%

5.4.2 Zoning อาคารต่าง ๆ

4.3 ปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานโดย

มุ่งเน้นประสิทธผิล

4.6 พฒันาระบบบริหารงานองค์กร

5. การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากร

และส่ิงแวดล้อม

5.3 เสริมสร้างความสุข ผูกพนัและความปลอดภัย

ของบุคลากร

5.4 ใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธภิาพ และถูกต้องตาม

เง่ือนไข
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วิสัยทัศน : Go for Smart Agriculture

ยุทธศาสตรที่ 1  : การจัดการการศึกษาใหมีคุณภาพระดับสากล

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  : ผลิตบัณฑิตที่เปนคนดี มีคุณภาพเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต มีศักยภาพในการทํางานทั้งในและตางประเทศ

2560 2561 2562 2563 2564

1.1.1 ความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนสอบภาษาอังกฤษ CMU - ePro ของนศ.

คณะเกษตรและของทั้งมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี)

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

1.1.2 คาเฉลี่ย GPA ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ที่เรียนตามแผนการศึกษา

 (โดยไมมีการ drop W)  (ปริญญาตรี)

คาเฉลี่ย 2.55 2.60 2.65 2.70 2.75

1.1.3 จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผูเรียนไมนอยกวารอยละ 50 ของ

จํานวนรับ

หลักสูตร

(ทั้งหมด 20 )

-  - 7 10 13

1.2.1 จํานวนหลักสูตรเชิงบูรณาการ (มีการควบรวมกับหลักสูตรอื่น) หลักสูตร  -  - 1 2 3

1.2.2 จํานวนหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรที่คงอยู 3 3 5 5 5

1.2.2.1 ระดับปริญญาตรี 1

1.2.2.2 ระดับปริญญาโท เกษตรที่สูง สัตวศาสตร สัตวศาสตร สัตวศาสตร

1.2.2.3 ระดับปริญญาเอก เกษตรที่สูง สัตวศาสตร สัตวศาสตร สัตวศาสตร

1.2.3 จํานวนกระบวนวิชาปรับปรุง/กระบวนวิชาใหม (Smart Agriculture) กระบวนวิชา

ปรับปรุง/

เปดใหม

2 2 2 2 2

1.2.3.1 ระดับปริญญาตรี

1.2.3.2 ระดับปริญญาโท

1.2.3.3 ระดับปริญญาเอก

1.2.4 รอยละของกระบวนวิชาเอกปริญญาตรทีี่มีการสอดแทรกการเรียนการสอน

เปนภาษาอังกฤษ

รอยละ 10 10 10 10 10

1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาที่เปน

สากลและมีคุณภาพตอบสนองความ

ตองการของผูเรียน และผูใชบัณฑิต 

(Smart Agriculture, food and health)

1.1 แสวงหาผูเรียนที่มีคุณภาพและผูเรียน

ที่มีความตองการเรียนทางดานเกษตร

แผนกลยุทธเชิงพันธกิจ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ 2562

กลยุทธหลัก ตัวชี้วัดหลัก หนวยวัด เปาหมายเชิงกลยุทธ

42



2560 2561 2562 2563 2564

กลยุทธหลัก ตัวชี้วัดหลัก หนวยวัด เปาหมายเชิงกลยุทธ

1.2.5 จํานวนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีที่สอนเปนภาษาอังกฤษ 100% กระบวนวิชา 3 3 3 3 3
1.2.6 ความพึงพอใจตอหลักสูตรของผูเรียน ระดับ (เต็ม 5) ≥3.51 ≥3.71 ≥3.81 ≥3.91 ≥4.0

1.2.6.1 ระดับปริญญาตรี

1.2.6.2 ระดับปริญญาโท

1.2.6.3 ระดับปริญญาเอก

1.2.7 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (ใชขอมูลจาก มช.) ระดับ (เต็ม 5) 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

1.2.7.1 ระดับปริญญาตรี

1.2.7.2 ระดับปริญญาโท

1.2.7.3 ระดับปริญญาเอก

1.3.1 จํานวนรางวัลคุณภาพนักศึกษา รางวัล ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1

1.3.1.1 ระดับปริญญาตรี

1.3.1.2 ระดับปริญญาโท

1.3.1.3 ระดับปริญญาเอก

1.3.2 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําในตางประเทศ/องคกรนานาชาต/ิธุรกิจขามชาติ รอยละ ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5

1.3.2.1 ระดับปริญญาตรี

1.3.2.2 ระดับปริญญาโท

1.3.2.3 ระดับปริญญาเอก

1.3.3 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกับทักษะการเปนพลเมืองโลก (Global citizen) ระดับ (เต็ม 5) ≥3.51 ≥3.71 ≥3.81 ≥3.91 ≥4.0

1.3.4 รอยละของนักศึกษาที่ผานเกณฑการประเมินทักษะการเปนพลเมืองโลก 

(Global citizen)

รอยละ  - 50 60 70 80

1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีทักษะการ

เปนพลเมืองโลก (Global citizen)
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ยุทธศาสตรที่ 2  : งานวิจัยและสรางนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพระดับสากล และเพื่อพัฒนาชุมชน

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  : 2.1 เพื่อผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนและใชทางอุตสาหกรรม/ธุรกิจการเกษตร 

2.2 เพื่อผลิตผลงานวิชาการคุณภาพระดับสากล

2560 2561 2562 2563 2564

2.1 พัฒนาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการขนาด

ใหญ ดานอาหารและสุขภาพ

2.1.1 จํานวนโครงการบูรณาการ และผลงานเชิงประจักษ (มากกวา 10 ลานบาท) โครงการ/ผลงาน ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1

2.2.1 จํานวนโครงการวิจัยเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม (รวมกับภาคเอกชน) โครงการ ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3

2.2.2 จํานวนนวัตกรรม ผลงาน  -  - ³1 ³1 ³1

2.3.1 จํานวนโครงการพัฒนาชุมชน (ภาคเหนือตอนบน) โครงการ 15 15 15 15 15

2.3.2 ความพึงพอใจของผูใชบริการงานวิจัยปที่ผานมา ระดับ (เต็ม 5) ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51

2.3.3 รอยละการนําผลงานวิจัยปที่ผานมาไปใชประโยชน รอยละ  -  - 50 50 50

2.4.1 จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพในฐานขอมูล ISI หรือ Scopus ตอจํานวนอาจารย (ป

ปฏิทิน)

สัดสวน 0.3 0.325 0.35 0.375 0.4

2.4.2 สัดสวนงบประมาณตอนักวิจัย ลานบาท ≥0.6 ≥0.6 ≥0.6 ≥0.6 ≥0.6

กลยุทธหลัก

2.4 ผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพระดับสากล

2.2 สราง/พัฒนาโครงการวิจัยเชิงพาณิชยและ

อุตสาหกรรม

2.3 พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน

เปาหมายเชิงกลยุทธตัวชี้วัดหลัก หนวยวัด
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ยุทธศาสตรที่ 3  : การบริการวิชาการและรับใชสังคม

3.1 ถายทอดองคความรูเพื่อพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

3.2 สรางรายไดจากโครงการบริการวิชาการโดยใชองคความรูดานวิทยาศาสตรเกษตร

2560 2561 2562 2563 2564

3.1 สรางโครงการบริการวิชาการที่

กอใหเกิดรายได

3.1.1 อัตราการเจริญเติบโตของรายไดสุทธิจากการบริการวิชาการของปที่ผานมา รอยละ 5 5 5 5 5

3.2.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

โครงการ 10 11 12  -  - 

3.2.2 ชุดโครงการบริการวิชาการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน

ชุดโครงการ - - - 2 2

3.2.2.1 ชุดโครงการบริการวิชาการที่มีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจ (มีปจจัยในการ

ผลิตพรอม) เพื่อเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร

ชุดโครงการ - - - 1 1

3.2.2.2 ชุดโครงการบริการวิชาการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง

ชุดโครงการ - - - 1 1

3.2.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ ระดับ (เต็ม 5) ≥3.51 ≥3.71 ≥3.81 ≥3.91 ≥4.0

3.2.4 จํานวนองคความรูดานเกษตร เรื่อง/ผลงาน 

(นับสะสม)

 - 10 20 30 40

3.2.5 รอยละของผูรับบริการที่นํานวัตกรรม/องคความรูไปใชประโยชน รอยละ 40 50 60

3.2.6 รอยละของครัวเรือนในชุมชนที่นําความรูไปใชประโยชน/ลดตนทุน/มีรายได

เพิ่ม

50 60 70

3.3 สรางโครงการความรวมมือกับ

หนวยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนดาน

การบริการวิชาการทั้งในและตางประเทศ

3.3.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มีความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ เอกชน 

หรือชุมชนดานการบริการวิชาการทั้งในและตางประเทศ

โครงการ 3 3 3 3 3

ตัวชี้วัดหลัก หนวยวัด

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  :

เปาหมายเชิงกลยุทธ

3.2 สรางโครงการบูรณาการบริการ

วิชาการรับใชสังคม

กลยุทธหลัก
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ยุทธศาสตรที่ 4  : การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

4.1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร

4.2 เพื่อใหบุคลากรมีความสุขและภักดีตอองคกร

4.3 เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน

4.4 เพื่อใชงบประมาณอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

2560 2561 2562 2563 2564

4.1.1 รอยละของบุคลากรที่ไดรับผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีมาก รอยละ 10 12 13 14 15

4.1.2 รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่ยื่นขอตําแหนงทางวิชาการตอจํานวนผูมีสิทธิ์

ขอตําแหนงทางวิชาการ

รอยละ 5 5 5 5 5

4.1.3 รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่เขาอบรมเพิ่มพูนความรูดาน Smart 

Agriculture

รอยละ  -  - 30 40 50

4.1.4 รอยละของบุคลากรสายปฏิบัติการที่มีกระบวนการปรับปรุงงาน รอยละ  -  - 30 40 50

4.2.1 จํานวนระบบการทํางานรวมกัน ระบบ  -  - 2 2 2

4.2.2 การบรรลุตัวชี้วัด (KPI) ของ smart team รอยละ  -  - 70 80 90

4.3 สรางความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 4.3.1 ความผูกพันตอองคกร (ใชแบบประเมินความผูกพันของบุคลากรตอองคกร) ระดับ (เต็ม 5) ≥3.51 ≥3.71 ≥3.81 ≥3.91 ≥4.0

4.4 ปรับเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน

โดยมุงเนนประสิทธิผล

4.4.1 คาเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพิ่มขึ้น รอยละ  - 0.5 0.5 0.5 0.5

4.5 พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ 4.5.1 จํานวนเงินรายไดเหลือจายสุทธิ ลานบาท 40 43 45 47 50

4.6 พัฒนาระบบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการงานสํานักงาน

4.6.1 จํานวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองคกรเพิ่มขึ้น ระบบ 3 3 3 3 3

4.7 พัฒนาระบบบริหารงานองคกร 4.7.1 ผลการประเมินการดําเนินงานขององคกรตามแนวทาง CMU EdPEx คะแนน 200 200 200 200 200

4.8 Information management 4.8.1 รอยละของหนวยงานที่มีระบบการจัดเก็บขอมูลสําคัญสําหรับการวิเคราะหเพื่อ

ตอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ

รอยละ  -  - 70 80 100

4.9 การจัดสรรงบประมาณเงินรายไดประจําป

ในการพัฒนา smart farm

4.9.1 จํานวนงบประมาณ รอยละ  -  -  - 10 15

4.10 การประชาสัมพันธคณะฯ เชิงรุก 4.10.1 การรับรูของบุคคลภายนอก (ตอการสํารวจ) รอยละ

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  :

ตัวชี้วัดหลัก หนวยวัด เปาหมายเชิงกลยุทธกลยุทธหลัก

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 

(อบรม/workshop/Mentor)

- วิเคราะหขีดความสามารถ

- กําหนดทักษะบุคลากร

4.2 การบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงาน
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ยุทธศาสตรที่ 5  : การจัดการดานกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

5.1 สรางคณะเกษตรศาสตรใหมีภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมที่ดีอยางยั่งยืน

5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบคนขอมูลและการติดตอสื่อสาร

5.3 เพื่อเสริมสรางความผูกพันและความปลอดภัยของบุคลากร

5.4 เพื่อใชพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามเงื่อนไข

2560 2561 2562 2563 2564

5.1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร ระดับ (เต็ม 5) ≥3.51 ≥3.71 ≥3.81 ≥3.91 ≥4.0

5.1.2 จํานวนโครงการที่ลดจํานวนกาซเรือนกระจก โครงการ  -  - 1 1 1

5.1.3 การเพิ่มขึ้นคาใชจายดานพลังงาน/เชื้อเพลิง รอยละ ≤5 ≤5 ≤10 ≤10 ≤10

5.1.4 รอยละของความสําเร็จของการคัดแยกขยะภายในสวนงาน รอยละ  -  - 30 50 70

5.1.5 รอยละพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นของสวนงาน (จํานวนตนไมที่ปลูกเพิ่มขึ้นภายในสวน

งานคํานวนเปนพื้นที่)

ตน  -  - 300 500 700

5.2.1 มีระบบเครือขายไรสายครอบคลุมทุกพื้นที่ รอยละ

(ของพื้นที่)

60 70 80 90 100

5.2.2 จํานวนระบบฐานขอมูลสําคัญ (Agri MIS) ระบบ  -  - 1 1 1
5.3.1 จํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเปนศูนย ครั้ง 0 0 0 0 0

5.3.2 ระดับความสุขของบุคลากรในการทํางาน (happinometer) ระดับ (เต็ม 5) ≥3.51 ≥3.71 ≥3.81 ≥3.91 ≥4.0

5.4.1 รอยละของพื้นที่ ที่มีการพัฒนาเปน smart farm รอยละ  - 20 50 60 80

5.4.2 จํานวนแปลงปลูกและผลิตกาแฟที่ไดมาตรฐาน รอยละ  -  - 80 90 100

5.4.3 จํานวนแปลงปลูกแมพันธุที่ไดมาตรฐาน รอยละ  -  - 80 90 100

5.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการสืบคนขอมูลและ

การติดตอสื่อสาร (Digital Faculty)

5.1 สรางภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมที่ดีอยาง

ยั่งยืน (Green & Clean Faculty)

5.3 เสริมสรางความสุขและความปลอดภัยใน

การทํางานของบุคลากร (Happiness and 

Safety workplace)

5.4 การพัฒนาการใชพื้นที่ (Land use 

Development)

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  :

เปาหมายเชิงกลยุทธตัวชี้วัดหลัก หนวยวัดกลยุทธหลัก
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วิสัยทัศน : Go for Smart Agriculture

ยุทธศาสตรที่ 1  : การจัดการการศึกษาใหมีคุณภาพระดับสากล

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  : ผลิตบัณฑิตที่เปนคนดี มีคุณภาพเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต มีศักยภาพในการทํางานทั้งในและตางประเทศ

1.1.1 Road show

1.1.2. Aggie Camp

1.1.2 คาเฉลี่ย GPA ของ

นักศึกษาชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

 ที่เรียนตามแผนการศึกษา (โดย

ไมมีการ drop W)  (ปริญญาตร)ี

คาเฉลี่ย 1.1.3. ปรับเกณฑการรับเขานักศึกษา TCAS

1.1.3 จํานวนหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาที่มีผูเรียนไมนอย

กวารอยละ 50 ของจํานวนรับ

หลักสูตร

(ทั้งหมด 20 )

1.1.4. สนับสนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ประสานหาแหลงทุน พอว., สกว., MOU DOAE, TIGA)

แผนการดําเนินงาน (Key Actions / Key Changes)หนวยวัด

1.1.1 ความแตกตางของคาเฉลี่ย

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ CMU

- ePro ของนศ.คณะเกษตร

และของทั้งมหาวิทยาลัย

(ปริญญาตร)ี

คะแนน

แผนปฏิบัติการเชิงพันธกิจ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ 2562 (Key Actions)

1.1 แสวงหาผูเรียนที่มี

คุณภาพและผูเรียนที่มี

ความตองการเรียนทางดาน

เกษตร

กลยุทธหลัก ตัวชี้วัดหลัก
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แผนการดําเนินงาน (Key Actions / Key Changes)หนวยวัดกลยุทธหลัก ตัวชี้วัดหลัก

1.2.1 จํานวนหลักสูตรเชิงบูรณา

การ

หลักสูตร 1.2.1 ควบรวมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

1.2.2 จํานวนหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร

1.2.2.1 ระดับปริญญาตรี 1.2.2 เปดหลักสูตรภูมิทัศน

1.2.3 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโทเกษตรที่สูง

1.2.4 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโทสัตวศาสตร

1.2.5 เปดหลักสูตรปริญญาเอกเกษตรที่สูง

1.2.6 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอกสัตวศาสตร

1.2.3 จํานวนกระบวนวิชา

ปรับปรุง/กระบวนวิชาใหม 

(Smart Agriculture)

กระบวนวิชา

ปรับปรุง/เปด

ใหม

1.2.7 กําหนดวิชาปรับปรุง/เปดใหมในแตละสาขาวิชา

1.2.3.1 ระดับปริญญาตรี

1.2.3.2 ระดับปริญญาโท

1.2.4 รอยละของกระบวน

วิชาเอกปริญญาตรีที่มีการ

สอดแทรกการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ

รอยละ 1.2.8 กําหนดวิชาเอกที่สอดแทรกภาษาอังกฤษในแตละสาขาวิชา (สาขาวิชาละ 5 กระบวนวิชา)

1.2 พัฒนาการจัดการ

การศึกษาที่เปนสากลและมี

คุณภาพตอบสนองความ

ตองการของผูเรียน และ

ผูใชบัณฑิต (Smart 

Agriculture, food and 

health) 1.2.2.2 ระดับปริญญาโท

1.2.2.3 ระดับปริญญาเอก
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แผนการดําเนินงาน (Key Actions / Key Changes)หนวยวัดกลยุทธหลัก ตัวชี้วัดหลัก

1.2.5 จํานวนกระบวนวิชาระดับ

ปริญญาตรีที่สอนเปน

ภาษาอังกฤษ 100%

กระบวนวิชา 1.2.9 กําหนดวิชาที่สอนเปนภาษาอังกฤษ 100% ในแตละสาขาวิชา (ภาควิชาละ 1 กระบวนวิชา)

1.2.6 ความพึงพอใจตอหลักสูตร

ของผูเรียน

ระดับ (เต็ม 5)

1.2.6.1 ระดับปริญญาตรี 1.2.10 สํารวจความพึงพอใจตอหลักสูตรของบัณฑิตปริญญาตรี

1.2.6.2 ระดับปริญญาโท 1.2.11 สํารวจความพึงพอใจตอหลักสูตรของบัณฑิตปริญญาโท

1.2.6.3 ระดับปริญญาเอก 1.2.12 สํารวจความพึงพอใจตอหลักสูตรของบัณฑิตปริญญาเอก

1.2.7 ความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต (ใชขอมูลจาก มช.)

1.2.7.1 ระดับปริญญาตรี 1.2.13 สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอทักษะ smart Agriculture

1.2.7.2 ระดับปริญญาโท

1.2.7.3 ระดับปริญญาเอก

1.3.1 จํานวนรางวัลคุณภาพ รางวัล

1.3.1 พัฒนาทักษะกีฬา 4 จอบ

1.3.2 ปรับปรุงวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 1 และ 2

1.3.1.2 ระดับปริญญาโท

1.3.1.3 ระดับปริญญาเอก

รอยละ 1.3.3 พัฒนาทักษะดาน Soft Skill

1.3.4 พัฒนาทักษะการทํางานรวมกับชุมชนทองถิ่น

1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ใหมีทักษะการเปนพลเมือง

โลก (Global citizen)

1.3.2 รอยละของบัณฑิตที่ได

งานทําในตางประเทศ/องคกร



1.3.1.1 ระดับปริญญาตรี

50



แผนการดําเนินงาน (Key Actions / Key Changes)หนวยวัดกลยุทธหลัก ตัวชี้วัดหลัก

1.3.2.1 ระดับปริญญาตรี 1.3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษารวมกับศิษยเกา

1.3.6 แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยตางประเทศ

1.3.7 ฝกงาน/สหกิจ ตางประเทศ

1.3.2.3 ระดับปริญญาเอก

1.3.3 ความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตกับทักษะการเปนพลเมือง

โลก (Global citizen)

คะแนน 1.3.6 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

1.3.4 รอยละของนักศึกษาที่ผาน

เกณฑการประเมินทักษะการ

เปนพลเมืองโลก (Global 

รอยละ 1.3.7 พัฒนาทักษะ IT, Digital lieracy

1.3.2.2 ระดับปริญญาโท
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ยุทธศาสตรที่ 2  : งานวิจัยและสรางนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพระดับสากล และเพื่อพัฒนาชุมชน

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  : 2.1 เพื่อผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนและใชทางอุตสาหกรรม/ธุรกิจการเกษตร 

2.2 เพื่อผลิตผลงานวิชาการคุณภาพระดับสากล

2.1 พัฒนาโครงการวิจัยเชิง

บูรณาการขนาดใหญ ดาน

อาหารและสุขภาพ

2.1.1 จํานวนโครงการบูรณาการ และ

ผลงานเชิงประจักษ (มากกวา 10 ลาน

บาท)

โครงการ/

ผลงาน

2.1.1 สรางความผูกพันกับแหลงทุน/ External partnerships

2.2.1 จํานวนโครงการวิจัยเชิงพาณิชย

และอุตสาหกรรม (รวมกับภาคเอกชน)

โครงการ 2.2.1 Open house พบปะผูประกอบการ

2.2.2 จํานวนนวัตกรรม ผลงาน 2.2.2 สรางระบบการจัดการนวัตกรรมงานวิจัย

2.3.1 จํานวนโครงการพัฒนาชุมชน 

(ภาคเหนือตอนบน)

โครงการ 2.3.1  กําหนดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (สะเมิง, ศรีบัวบาน, พื้นที่สูง)

2.3.2 ความพึงพอใจของผูใชบริการ

งานวิจัยปที่ผานมา

ระดับ (เต็ม 5)

2.3.3 รอยละการนําผลงานวิจัยปที่ผาน

มาไปใชประโยชน

รอยละ

2.4.1 จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพใน

ฐานขอมูล ISI หรือ Scopus ตอจํานวน

อาจารย (ปปฏิทิน)

สัดสวน 2.4.1  สรางความพึงพอใจและความผูกพันของนักวิจัย

2.4.2 สัดสวนงบประมาณตอนักวิจัย ลานบาท

แผนการดําเนินงาน (Key Actions / Key Changes)ตัวชี้วัดหลัก หนวยวัด

2.3 พัฒนาโครงการวิจัย

เพื่อพัฒนาชุมชน

2.4 ผลิตผลงานวิชาการที่มี

คุณภาพระดับสากล

กลยุทธหลัก

2.2 สราง/พัฒนา

โครงการวิจัยเชิงพาณิชย

และอุตสาหกรรม
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ยุทธศาสตรที่ 3  : การบริการวิชาการและรับใชสังคม

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  : 3.1 ถายทอดองคความรูเพื่อพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

3.2 สรางรายไดจากโครงการบริการวิชาการโดยใชองคความรูดานวิทยาศาสตรเกษตร

3.1 สรางโครงการบริการ

วิชาการที่กอใหเกิดรายได

3.1.1 อัตราการเจริญเติบโตของรายได

สุทธิจากการบริการวิชาการของปที่

ผานมา

รอยละ 3.1.1 ออกแบบหลักสูตรบริการวิชาการที่เปน smart Agriculture เพื่อพัฒนา smart farmer

3.2.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการ

ที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน

รอยละ 3.2.1 จัดทําระบบฐานขอมูลหลักสูตรบริการวิชาการ และผูรับบริการ

3.2.2 ชุดโครงการบริการวิชาการที่มี

ผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

โครงการ 3.2.2 ออกแบบหลักสูตรบริการวิชาการเพื่อรับใชสังคม

3.2.2.1 ชุดโครงการบริการวิชาการที่มี

ศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจ (มีปจจัยใน

การผลิตพรอม) เพื่อเพิ่มรายไดใหกับ

เกษตรกร

ชุดโครงการ 3.2.3 กําหนดพื้นที่ชุมชนเพื่อบริการวิชาการรับใชสังคม(สะเมิง, ศรีบัวบาน, พื้นที่สูง)

3.2.2.2 ชุดโครงการบริการวิชาการที่มี

ผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง

ชุดโครงการ

3.2.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการ

วิชาการ

ชุดโครงการ

3.2 สรางโครงการบูรณา

การบริการวิชาการรับใช

สังคม

แผนการดําเนินงาน (Key Actions / Key Changes)กลยุทธหลัก ตัวชี้วัดหลัก หนวยวัด
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แผนการดําเนินงาน (Key Actions / Key Changes)กลยุทธหลัก ตัวชี้วัดหลัก หนวยวัด

3.2.4 จํานวนองคความรูดานเกษตร ระดับ (เต็ม 5)

3.2.5 รอยละของผูรับบริการที่นํา

นวัตกรรม/องคความรูไปใชประโยชน

เรื่อง/ผลงาน 

(นับสะสม)

3.3.1 สรางหลักสูตรบริการวิชาการโดยมีความรวมมือกับกรมสงเสริมการเกษตร (ตาม MOU)

3.3.2 จัดเตรียมขอเสนองบประมาณตามแผนบูรณาการ

3.3 สรางโครงการความ

รวมมือกับหนวยงานของรัฐ 

เอกชน และชุมชนดานการ

บริการวิชาการทั้งในและ

ตางประเทศ

3.2.6 รอยละของครัวเรือนในชุมชนที่

นําความรูไปใชประโยชน/ลดตนทุน/มี

รายไดเพิ่ม

รอยละ

โครงการ3.3.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการ

ที่มีความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ 

เอกชน หรือชุมชนดานการบริการ

วิชาการทั้งในและตางประเทศ
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ยุทธศาสตรที่ 4  : การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

4.1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร

4.2 เพื่อใหบุคลากรมีความสุขและภักดีตอองคกร

4.3 เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน

4.4 เพื่อใชงบประมาณอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

รอยละ 4.1.1 วิคราะหขีดความสามารถ และกําหนดทักษะของบุคลากร

4.1.1.1 โครงการจัดทํามาตรฐานความรูและทักษะของตําแหนงสายชวยวิชาการและสายปฏิบัติการ 

(มีความรูและทักษะอะไรบาง)

4.1.1.2 โครงการประเมินขีดความสามารถและทักษะสายชวยวิชาการ/สายปฏิบัติการ

รอยละ 4.1.2 พัฒนาทักษะของบุคลากร (แผนพัฒนาบุคลากร)

4.1.2.1  โครงการพัฒนาคณาจารยดาน smart agriculture (Drone/ big data/ IOT)

4.1.2.2 โครงการสงเสริมการขอตําแหนงทางวิชาการ

4.1.2.3 โครงการอบรมวิธีการจัดเก็บขอมูลสําคัญอยางมีประสิทธิภาพสําหรับพนักงานปฏิบัติงาน

รอยละ  4.1.2.4 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (Microsoft office, Photoshop, etc.)

4.1.2.5 การจัดอบรมการใชงาน Application ที่มีความจําเปนในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม (QR CODE, ONEDRIVE,

 Google drive, CMU GROUP MAIL, Office Online, Browser Trick, etc.)

4.1.2.6 โครงการอบรมการพัฒนาปรับปรุงงานประจํามุงสูการเปน smart officer (Kaizen, PDCA, etc.)

4.1.2.7  โครงการสรางความรูความเขาใจดานการจัดซื้อจัดจาง และการเบิกจายงบประมาณ (ผูบริหาร และ

หัวหนางาน/ผูปฏิบัต)ิ(มีคูมือการปฏิบัติงาน) (กฎระเบียบ จริยธรรม การฟองรองที่เกี่ยวของ)

4.1 การพัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากร 

(อบรม/workshop/Mentor)

4.1.1 รอยละของบุคลากรที่ไดรับผล

การประเมินการปฏิบัติงานในระดับดี

มาก

แผนการดําเนินงาน (Key Actions / Key Changes)หนวยวัดตัวชี้วัดหลักกลยุทธหลัก

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  :

4.1.2 รอยละของบุคลากรสายวิชาการ

ที่เขาอบรมเพิ่มพูนความรูดาน Smart 

Agriculture

4.1.3 รอยละของบุคลากรสายวิชาการ

ที่ยื่นขอตําแหนงทางวิชาการตอจํานวน

ผูมีสิทธิ์ขอตําแหนงทางวิชาการ
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แผนการดําเนินงาน (Key Actions / Key Changes)หนวยวัดตัวชี้วัดหลักกลยุทธหลัก

รอยละ 4.1.2.8 โครงการบริหารจัดการงบประมาณสําหรับผูบริหาร Budget management (มีแผนการใชงบประมาณ 

และมีการติดตามวัดผลจากการรายงานผลการใชจายงบประมาณของหนวยงานรายไตรมาส)

4.1.2.9 อบรมการเขียน Business model

4.1.3 แลกเปลี่ยนนักวิจัยกับหนวยงานในตางประเทศ

4.1.4 ทําวิจัยสถาบัน (8 หัวขอ)

4.1.4.1 วิเคราะหคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อคาดการณรายรับที่เพียงพอตอคาใชจายของคณะฯ

4.1.4.2 การวัด/ การประเมินผลคุณภาพนักศึกษาในการมีทักษะการเปนพลเมืองโลก (Global citizen)

4.1.4.3 ปจจัยที่มีผลตอการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร

4.1.4.4 ทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะทางของบัณฑิตเกษตรศาสตรและเศรษฐศาสตรเกษตรที่พึงประสงคของผูใช

บัณฑิตในยุค Thailand 4.0

4.1.4.5 ความตองการหลักสูตร non-degree ดานการเกษตรของผูเรียนวัยทํางาน/กลุมผูสูงวัย

4.1.4.6 การวิเคราะหประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณของคณะเกษตรศาสตร

4.1.4.7 การศึกษาออกแบบ AGRI MIS โดยใชเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมสมัยใหม

4.1.8  โครงสรางการบริหารจัดการแบบรวมศูนยของคณะเกษตรศาสตร (โดยใหมีการประเมินประสิทธิภาพการ

ปรับระบบงานการเงิน การคลังและพัสดุของคณะกอน)

4.2.1 จํานวนระบบการทํางานรวมกัน ระบบ 4.2.1 บูรณาการงานดานงานบริการศึกษา

รอยละ 4.2.2 การพัฒนาทีมทํางานบุคลากรสายสนับสนุนสํานักงานคณะฯ (Smart team to Smart officer)

4.2.2.1 การวิเคราะหขีดความสามารถและลักษณะงานที่เหมาะสม

4.2.2 การบรรลุตัวชี้วัด (KPI) ของ 

smart team

4.2 การบูรณาการการ

ทํางานของหนวยงาน

4.1.4 รอยละของบุคลากรสาย

ปฏิบัติการที่มีกระบวนการปรับปรุง

งานประจํา
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แผนการดําเนินงาน (Key Actions / Key Changes)หนวยวัดตัวชี้วัดหลักกลยุทธหลัก

4.3.1 กําหนดกิจกรรมเสริมสรางความสุขและความผูกพัน

4.3.1.1 โครงการผูบริหารพบบุคลากรในแตหนวยงาน

4.3.1.2 โครงการศึกษาดูงาน one day trip ของบุคลากร

4.3.1.3 โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

4.4.1 กําหนดตัวชี้วัด (KPI) ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

4.4.1.1 work shop จัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล (เชน หัวหนางาน create work process ที่มีการพัฒนาขึ้นมาแบบ

ชัดเจน)

4.5.1 วางแผนดานการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ

4.5.1.1 จัดทํา Business model ในทุกโครงการที่กอใหเกิดรายได

4.6 พัฒนาระบบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการงานสํานักงาน

4.6.1 จํานวนระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการองคกรเพิ่มขึ้น

ระบบ 4.6.1 พัฒนาระบบรองรับงานตามพันธกิจหลัก (ตามแผนพัฒนาระบบ IT ป 2562)

4.7.1 Workshop การบริหารองคกรตามแนวทาง EdPEx

4.7.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนบริหารองคกรแยกตามยุทธศาสตร" (ผูบริหารวางแผนกระบวนการ

ทํางาน)

4.7.2 สัมมนาเพื่อพัฒนาระบบงานในหนวยงาน

4.7.3 จัดกิจกรรมตามแผนความเสี่ยง

4.7.4 การจัดการระบบการขายผลผลิตใหเปนไปตามกฏระเบียบและคําแนะนําของผูตรวจสอบภายใน

4.4.1 คาเฉลี่ยคะแนนผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรเพิ่มขึ้น

4.3.1 ความผูกพันตอองคกร (ใชแบบ

ประเมินความผูกพันของบุคลากรตอ

องคกร)

ระดับ (เต็ม 5)

รอยละ

4.5.1 จํานวนเงินรายไดเหลือจายสุทธิ ลานบาท4.5 พัฒนาการบริหาร

จัดการงบประมาณ

คะแนน4.7 พัฒนาระบบ

บริหารงานองคกร

4.7.1 ผลการประเมินการดําเนินงาน

ขององคกรตามแนวทาง CMU EdPEx

4.3 สรางความผูกพันของ

บุคลากรตอองคกร

4.4 ปรับเกณฑการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

โดยมุงเนนประสิทธิผล
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แผนการดําเนินงาน (Key Actions / Key Changes)หนวยวัดตัวชี้วัดหลักกลยุทธหลัก

4.8 Information 

management

4.8.1 รอยละของหนวยงานที่มีระบบ

การจัดเก็บขอมูลสําคัญสําหรับการ

วิเคราะหเพื่อตอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ

รอยละ 4.8.1 กําหนดขอมูลสําคัญเพื่อจัดเก็บอยางเปนระบบ (วัดรายหนวยงาน)

4.9 การจัดสรรงบประมาณ

เงินรายไดประจําปในการ

พัฒนา smart farm

4.9.1 จํานวนงบประมาณ รอยละ 4.9.1 จัดสรรงบประมาณเงินรายไดประจําปในการพัฒนา smart farm

- กําหนดจํานวนงบประมาณรายป

4.10 การประชาสัมพันธ

คณะฯ เชิงรุก

4.10.1 การรับรูของบุคคลภายนอก 

(ตอการสํารวจ)

รอยละ 4.10.1 สรางระบบการจัดทําสื่อเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
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ยุทธศาสตรที่ 5  :

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  :

ระดับ (เต็ม 5) 5.1.1 โครงการรณรงคลดการใชพลาสติก

5.1.2 โครงการเพิ่มแสงสวางถนนดานหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ

โครงการ 5.1.3 โครงการการคัดแยกขยะ

5.1.4 ปรับปรุงโรงอาหารคณะฯ

5.1.5 ปรับปรุงหองประชุมบุญญวาส (เปลี่ยนเกาอี)้

5.1.3 การเพิ่มขึ้นคาใชจายดาน

พลังงาน/เชื้อเพลิง

รอยละ 5.1.6 โครงการการปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียว

- สํารวจจํานวนตนไม (ศึกษาชนิด ขนาด อายุของตนไม)

- โครงการปลูกตนไม (ศึกษาประเภทตนไมที่ควรปลูกในแตละพื้นที่)

รอยละ 5.1.7 โครงการสํารวจวิเคราะหการใชไฟฟาแตละอาคาร

5.1.8 จัดทํา/ปรับปรุง ปายบอกสถานที่ ดานอาคาร AB1-AB5 หองเรียน /หองประชุม หนวยงาน

5.1.5 รอยละพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นของ

สวนงาน (จํานวนตนไมที่ปลูกเพิ่มขึ้น

ภายในสวนงานคํานวนเปนพื้นที)่

ตน 5.1.9 การปรับปรุงรูปแบบการบริการหองสมุด/Co-working space 

- สํารวจพื้นที่ และออกแบบ

แผนการดําเนินงาน (Key Actions / Key Changes)

การจัดการดานกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

5.1 สรางคณะเกษตรศาสตรใหมีภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมที่ดีอยางยั่งยืน

5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบคนขอมูลและการติดตอสื่อสาร

5.3 เพื่อเสริมสรางความผูกพันและความปลอดภัยของบุคลากร

5.4 เพื่อใชพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามเงื่อนไข

กลยุทธหลัก

5.1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและ

บุคลากร

5.1 สรางภูมิทัศนและ

สิ่งแวดลอมที่ดีอยางยั่งยืน 

(Green & Clean Faculty)

หนวยวัดตัวชี้วัดหลัก

5.1.2 จํานวนโครงการที่ลดจํานวนกาซ

เรือนกระจก

5.1.4 รอยละของความสําเร็จของการ

คัดแยกขยะภายในสวนงาน
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แผนการดําเนินงาน (Key Actions / Key Changes)กลยุทธหลัก หนวยวัดตัวชี้วัดหลัก

5.2.1 มีระบบเครือขายไรสาย

ครอบคลุมทุกพื้นที่

รอยละ

(ของพื้นที)่

5.2.1 เพิ่มเครือขายไรสายครอบคลุมทุกพื้นที่

5.2.2 จํานวนระบบฐานขอมูลสําคัญ 

(Agri MIS)

ระบบ 5.2.2 พัฒนาระบบ Agri MIS เพื่อจัดเก็บขอมูล

5.3.1 วางแผนตรวจสอบและซอมแซมระบบกายภาพ

5.3.2 กิจกรรมลดความเสี่ยงดานความปลอดภัย อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน

5.4.1 รอยละของพื้นที่ ที่มีการพัฒนา

เปน smart farm

รอยละ 5.4.1 พัฒนา Smart Farm ดานสัตว และพืช

5.4.2 จํานวนแปลงปลูกและผลิตกาแฟ

ที่มีมาตรฐาน

รอยละ 5.4.2 พัฒนาแปลงปลูกและผลิตกาแฟ

5.4.3 จํานวนแปลงปลูกแมพันธุที่ได

มาตรฐาน

รอยละ 5.4.3 พัฒนาแปลงปลูกแมพันธุกาแฟ

5.3 เสริมสรางความสุขและ

ความปลอดภัยในการ

ทํางานของบุคลากร 

(Happiness and Safety 

workplace)

ครั้ง

5.2 เพิ่มประสิทธิภาพใน

การสืบคนขอมูลและการ

ติดตอสื่อสาร (Digital 

Faculty)

5.3.1 จํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเปนศูนย

ระดับ (เต็ม 5)5.3.2 ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรตอสภาพแวดลอมและความ

ปลอดภัยในการทํางาน 

(happinometer)

5.4 การพัฒนาการใชพื้นที่ 

(Land use Development)

5.3.3 Zoning พื้นที่
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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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กราฟแสดงรอยละการบรรลุผลตามตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 

 

กราฟแสดงรอยละการบรรลุผลตามตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2561 
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กราฟแสดงรอยละการบรรลุผลตามตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ระยะ 6 เดือน) 
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ตารางแสดงจํานวนโครงการ/กิจกรรมของ หนวยงาน/ภาควิชา/ศูนยฯ ตามแผนปฏิบัติการ  

ปงบประมาณ 2560 

ยุทธศาสตร จํานวน

โครงการ

ทั้งหมด 

ดําเนินการ

แลว 

ยังไมแลว

เสร็จ 

ไมได

ดําเนินการ 

 ยุทธศาสตร 1. การจัดการการศึกษาใหมี

คุณภาพระดับสากล 

44 34 5 5 

งานบริการการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

18 14 0 4 

1.1 แสวงหาผูเรียนที่มีคุณภาพ 3 3 0 0 

1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาที่เปนสากลและ

มีคุณภาพตอบสนองความตองการของผูเรียน 

และผูใชบัณฑิต (Smart Agriculture, food 

and health) 

12 11 0 1 

1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีทักษะการเปน

พลเมืองโลก (Global citizen) 

3 0 0 3 

ภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร 8 6 2 0 

1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาที่เปนสากลและ

มีคุณภาพตอบสนองความตองการของผูเรียน 

และผูใชบัณฑิต (Smart Agriculture, food 

and health) 

6 4 2 0 

1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีทักษะการเปน

พลเมืองโลก (Global citizen) 

2 2 0 0 

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 10 10 0 0 

1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาที่เปนสากลและ

มีคุณภาพตอบสนองความตองการของผูเรียน 

และผูใชบัณฑิต (Smart Agriculture, food 

and health) 

10 10 0 0 

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวนํ้า 3 3 0 0 

1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาที่เปนสากลและ

มีคุณภาพตอบสนองความตองการของผูเรียน 

และผูใชบัณฑิต (Smart Agriculture, food 

and health) 

3 3 0 0 

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 3 1 2 0 
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ยุทธศาสตร จํานวน

โครงการ

ทั้งหมด 

ดําเนินการ

แลว 

ยังไมแลว

เสร็จ 

ไมได

ดําเนินการ 

1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาที่เปนสากลและ

มีคุณภาพตอบสนองความตองการของผูเรียน 

และผูใชบัณฑิต (Smart Agriculture, food 

and health) 

3 1 2 0 

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 1 0 1 0 

1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาที่เปนสากลและ

มีคุณภาพตอบสนองความตองการของผูเรียน 

และผูใชบัณฑิต (Smart Agriculture, food 

and health) 

1 0 1 0 

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 1 0 0 1 

1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาที่เปนสากลและ

มีคุณภาพตอบสนองความตองการของผูเรียน 

และผูใชบัณฑิต (Smart Agriculture, food 

and health) 

1 0 0 1 

ยุทธศาสตร 2. งานวิจัยและสรางนวัตกรรม 

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ

ระดับสากล และเพ่ือพัฒนาชุมชน 

21 11 6 4 

งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 7 7 0 0 

2.1 พัฒนาโครงการวิจัยรวมขนาดใหญ (Mega 

Project) (Smart Agriculture, food and 

health) 

1 1 0 0 

2.2 สราง/พฒันาโครงการวิจยัเชิงพาณชิยและ

อุตสาหกรรม 

1 1 0 0 

2.3 เพิ่มทุนวิจัยทัง้จากแหลงทนุภายในและ

ภายนอก 

2 2 0 0 

2.6 เพิ่มผลงานตีพิมพในฐานขอมูล ISI หรือ 

Scopus 

3 3 0 0 

หองสมุด 1 0 0 1 

2.6 เพิ่มผลงานตีพิมพในฐานขอมูล ISI หรือ 

Scopus 

1 0 0 1 

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 1 1 0 0 
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ยุทธศาสตร จํานวน

โครงการ

ทั้งหมด 

ดําเนินการ

แลว 

ยังไมแลว

เสร็จ 

ไมได

ดําเนินการ 

2.5 สนบัสนนุนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษามสีวนรวมในการทาํวิจัย 

1 1 0 0 

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวนํ้า 2 1 0 1 

2.3 เพิ่มทุนวิจัยทัง้จากแหลงทนุภายในและ

ภายนอก 

1 0 0 1 

2.6 เพิ่มผลงานตีพิมพในฐานขอมูล ISI หรือ 

Scopus 

1 1 0 0 

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 2 1 0 1 

2.2 สราง/พฒันาโครงการวิจยัเชิงพาณชิยและ

อุตสาหกรรม 

2 1 0 1 

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 2 1 1 0 

2.1 พัฒนาโครงการวิจัยรวมขนาดใหญ (Mega 

Project) (Smart Agriculture, food and 

health) 

1 1 0 0 

2.5 สนบัสนนุนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษามสีวนรวมในการทาํวิจัย 

1 0 1 0 

ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง 1 0 0 1 

2.2 สราง/พฒันาโครงการวิจยัเชิงพาณชิยและ

อุตสาหกรรม 

1 0 0 1 

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 5 0 5 0 

2.2 สราง/พฒันาโครงการวิจยัเชิงพาณชิยและ

อุตสาหกรรม 

5 0 5 0 

ยุทธศาสตร 3. การบริการวิชาการและรับใช

สังคม 

75 66 4 5 

สํานักงานคณะ (สวนกลาง) 5 5 0 0 

3.2 สรางโครงการบริการวิชาการรับใชสังคม 5 5 0 0 

งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 2 2 0 0 

3.3 สรางโครงการความรวมมือกับหนวยงาน

ของรัฐ เอกชน และชุมชนดานการบริการ

วิชาการทัง้ในและตางประเทศ 

2 2 0 0 

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 2 2 0 0 
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ยุทธศาสตร จํานวน

โครงการ

ทั้งหมด 

ดําเนินการ

แลว 

ยังไมแลว

เสร็จ 

ไมได

ดําเนินการ 

3.1 สรางโครงการบริการวิชาการที่กอใหเกิด

รายได 

2 2 0 0 

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 5 5 0 0 

3.2 สรางโครงการบริการวิชาการรับใชสังคม 5 5 0 0 

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวนํ้า 4 1 3 0 

3.1 สรางโครงการบริการวิชาการที่กอใหเกิด

รายได 

1 1 0 0 

3.2 สรางโครงการบริการวิชาการรับใชสังคม 3 0 3 0 

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 4 4 0 0 

3.2 สรางโครงการบริการวิชาการรับใชสังคม 4 4 0 0 

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 7 6 1 0 

3.2 สรางโครงการบริการวิชาการรับใชสังคม 5 5 0 0 

3.3 สรางโครงการความรวมมือกับหนวยงาน

ของรัฐ เอกชน และชุมชนดานการบริการ

วิชาการทัง้ในและตางประเทศ 

2 1 1 0 

ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง 4 4 0 0 

3.2 สรางโครงการบริการวิชาการรับใชสังคม 4 4 0 0 

ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรมการเกษตรแม

เหียะ 

7 4 0 3 

3.1 สรางโครงการบริการวิชาการที่กอใหเกิด

รายได 

3 3 0 0 

3.2 สรางโครงการบริการวิชาการรับใชสังคม 3 1 0 2 

3.3 สรางโครงการความรวมมือกับหนวยงาน

ของรัฐ เอกชน และชุมชนดานการบริการ

วิชาการทัง้ในและตางประเทศ 

1 0 0 1 

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2 0 0 2 

3.3 สรางโครงการความรวมมือกับหนวยงาน

ของรัฐ เอกชน และชุมชนดานการบริการ

วิชาการทัง้ในและตางประเทศ 

2 0 0 2 

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

33 33 0 0 
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ยุทธศาสตร จํานวน

โครงการ

ทั้งหมด 

ดําเนินการ

แลว 

ยังไมแลว

เสร็จ 

ไมได

ดําเนินการ 

3.1 สรางโครงการบริการวิชาการที่กอใหเกิด

รายได 

33 33 0 0 

 ยุทธศาสตร 4. การบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

37 29 4 4 

งานบริหารทั่วไป 12 12 0 0 

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 

(อบรม/workshop/Mentor) 

7 7 0 0 

4.2 สรางความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 5 5 0 0 

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ

การศึกษา 

14 8 3 3 

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 

(อบรม/workshop/Mentor) 

10 7 0 3 

4.5 พัฒนาระบบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการงานสํานักงาน  

4 1 3 0 

งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 1 1 0 0 

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 

(อบรม/workshop/Mentor) 

1 1 0 0 

งานการเงิน การคลังและพัสดุ 4 3 1 0 

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 

(อบรม/workshop/Mentor) 

1 1 0 0 

4.4 พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ 3 2 1 0 

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 5 4 0 1 

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 

(อบรม/workshop/Mentor) 

2 2 0 0 

4.2 สรางความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 3 2 0 1 

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 1 1 0 0 

4.2 สรางความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 1 1 0 0 

ยุทธศาสตร 5. การจัดการดานกายภาพ 

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

19 15 1 3 

สํานักงานคณะ (สวนกลาง) 3 0 1 2 
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ยุทธศาสตร จํานวน

โครงการ

ทั้งหมด 

ดําเนินการ

แลว 

ยังไมแลว

เสร็จ 

ไมได

ดําเนินการ 

5.4 Land use Development 3 0 1 2 

งานบริหารทั่วไป 11 11 0 0 

5.1 Green & Clean Faculty 5 5 0 0 

5.3 Happiness and Safety workplace 6 6 0 0 

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ

การศึกษา 

1 1 0 0 

5.2 Digital Faculty 1 1 0 0 

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 1 1 0 0 

5.1 Green & Clean Faculty 1 1 0 0 

ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรมการเกษตรแม

เหียะ 

3 2 0 1 

5.1 Green & Clean Faculty 1 0 0 1 

5.4 Land use Development 2 2 0 0 

รวม 196 155 20 21 
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กราฟแสดงรอยละการบรรลุผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของหนวยงาน/ภาควิชา/ศูนย  
ประจาํปงบประมาณ 2560 
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* คือ โครงการตอเนื่อง 
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ตารางแสดงจํานวนโครงการ/กิจกรรมของ หนวยงาน/ภาควิชา/ศูนยฯ ตามแผนปฏิบัติการ  

ปงบประมาณ 2561 

ยุทธศาสตร จํานวน

โครงการ

ทั้งหมด 

ดําเนินกา

รแลว 

ยังไมแลว

เสร็จ 

ไมได

ดําเนินการ 

ยุทธศาสตร 1. การจัดการการศึกษาใหมีคุณภาพ

ระดับสากล 

48 42 3 3 

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา   21 17 1 3 

1.1 แสวงหาผูเรียนที่มีคุณภาพ 4 4     

1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาที่เปนสากลและมี

คุณภาพตอบสนองความตองการของผูเรียน และผูใช

บัณฑิต(Smart Agriculture, food and health) 

11 9 1 1 

1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีทักษะการเปน

พลเมืองโลก (Global citizen) 

6 4   2 

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 1 1     

1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาที่เปนสากลและมี

คุณภาพตอบสนองความตองการของผูเรียน และผูใช

บัณฑิต(Smart Agriculture, food and health) 

1 1     

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 3 1 2   

1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาที่เปนสากลและมี

คุณภาพตอบสนองความตองการของผูเรียน และผูใช

บัณฑิต(Smart Agriculture, food and health) 

3 1 2   

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 9 9     

1.1 แสวงหาผูเรียนที่มีคุณภาพ 1 1     

1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาที่เปนสากลและมี

คุณภาพตอบสนองความตองการของผูเรียน และผูใช

บัณฑิต(Smart Agriculture, food and health) 

6 6     

1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีทักษะการเปน

พลเมืองโลก (Global citizen) 

2 2     

ภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร 6 6     

1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาที่เปนสากลและมี

คุณภาพตอบสนองความตองการของผูเรียน และผูใช

บัณฑิต(Smart Agriculture, food and health) 

4 4     

1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีทักษะการเปน

พลเมืองโลก (Global citizen) 

2 2     

73



ยุทธศาสตร จํานวน

โครงการ

ทั้งหมด 

ดําเนินกา

รแลว 

ยังไมแลว

เสร็จ 

ไมได

ดําเนินการ 

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวนํ้า 7 7     

1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาที่เปนสากลและมี
คุณภาพตอบสนองความตองการของผูเรียน และผูใช
บัณฑิต(Smart Agriculture, food and health) 

2 2     

1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีทักษะการเปน

พลเมืองโลก (Global citizen) 

5 5     

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 1 1     

1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาที่เปนสากลและมี
คุณภาพตอบสนองความตองการของผูเรียน และผูใช
บัณฑิต(Smart Agriculture, food and health) 

1 1     

ยุทธศาสตร 2. งานวิจัยและสรางนวัตกรรม เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพระดับสากล 
และเพ่ือพัฒนาชุมชน 

17 10 7 0 

งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 7 7     

2.1 พัฒนาโครงการวิจัยรวมขนาดใหญ (Mega 

Project) (Smart Agriculture, food and health) 

6 6     

2.2 สราง/พฒันาโครงการวิจยัเชิงพาณชิยและ

อุตสาหกรรม 

1 1     

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 4 1 3   

2.3 พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 4 1 3   

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 5 1 4   

2.2 สราง/พฒันาโครงการวิจยัเชิงพาณชิยและ

อุตสาหกรรม 

2 1 1   

2.3 พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 3   3   

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 1 1     

2.3 พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 1 1     

ยุทธศาสตร 3. การบริการวิชาการและรับใชสังคม 66 58 6 2 

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 2 2     

3.1 สรางโครงการบริการวิชาการที่กอใหเกิดรายได 2 2     

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 2 1 1   

3.2 สรางโครงการบริการวิชาการรับใชสังคม 2 1 1   

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 1 1     
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ยุทธศาสตร จํานวน

โครงการ

ทั้งหมด 

ดําเนินกา

รแลว 

ยังไมแลว

เสร็จ 

ไมได

ดําเนินการ 

3.3 สรางโครงการความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ 

เอกชน และชุมชนดานการบริการวิชาการทั้งในและ

ตางประเทศ 

1 1     

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวนํ้า 4 4     

3.1 สรางโครงการบริการวิชาการที่กอใหเกิดรายได 1 1     

3.2 สรางโครงการบริการวิชาการรับใชสังคม 1 1     

3.3 สรางโครงการความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ 

เอกชน และชุมชนดานการบริการวิชาการทั้งในและ

ตางประเทศ 

2 2     

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร    

29 25 2 2 

3.1 สรางโครงการบริการวิชาการที่กอใหเกิดรายได 20 19 1   

3.2 สรางโครงการบริการวิชาการรับใชสังคม 7 6 1   

3.3 สรางโครงการความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ 

เอกชน และชุมชนดานการบริการวิชาการทั้งในและ

ตางประเทศ 

2     2 

ศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ 8 8     

3.1 สรางโครงการบริการวิชาการที่กอใหเกิดรายได 6 6     

3.2 สรางโครงการบริการวิชาการรับใชสังคม 1 1     

3.3 สรางโครงการความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ 

เอกชน และชุมชนดานการบริการวิชาการทั้งในและ

ตางประเทศ 

1 1     

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12 12     

3.1 สรางโครงการบริการวิชาการที่กอใหเกิดรายได 1 1     

3.2 สรางโครงการบริการวิชาการรับใชสังคม 11 11     

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 4 1 3   

3.2 สรางโครงการบริการวิชาการรับใชสังคม 2 1 1   

3.3 สรางโครงการความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ 
เอกชน และชุมชนดานการบริการวิชาการทั้งในและ
ตางประเทศ 

2   2   

ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง 4 4     

3.2 สรางโครงการบริการวิชาการรับใชสังคม 4 4     
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ยุทธศาสตร จํานวน

โครงการ

ทั้งหมด 

ดําเนินกา

รแลว 

ยังไมแลว

เสร็จ 

ไมได

ดําเนินการ 

ยุทธศาสตร 4. การบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

64 54 7 3 

งานการเงิน การคลังและพัสดุ 4 4     

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (อบรม/

workshop/Mentor) 

4 4     

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพ

การศึกษา 

8 7 1   

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (อบรม/

workshop/Mentor) 

6 6     

4.4 พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ 1 1     

4.6 พัฒนาระบบบริหารงานองคกร 1   1   

หนวยสารสนเทศ 8 4 4   

4.5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ

งานสํานักงาน 

8 4 4   

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา   1   1   

4.6 พัฒนาระบบบริหารงานองคกร 1   1   

งานบริหารทั่วไป 30 26 1 3 

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (อบรม/
workshop/Mentor) 

13 11 1 2 

4.2 สรางความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 10 10     

4.3 ปรับเกณฑการประเมนิผลการปฏิบัติงานโดย
มุงเนนประสิทธผิล 

2 2     

4.6 พัฒนาระบบบริหารงานองคกร 4 3   1 

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 2 2     

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (อบรม/
workshop/Mentor) 

2 2     

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 3 3     

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (อบรม/
workshop/Mentor) 

2 2     

4.2 สรางความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 1 1     

ภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร 2 2     

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (อบรม/

workshop/Mentor) 

1 1     
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ยุทธศาสตร จํานวน

โครงการ

ทั้งหมด 

ดําเนินกา

รแลว 

ยังไมแลว

เสร็จ 

ไมได

ดําเนินการ 

4.2 สรางความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 1 1     

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวนํ้า 5 5     

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (อบรม/

workshop/Mentor) 

2 2     

4.2 สรางความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 2 2     

4.6 พัฒนาระบบบริหารงานองคกร 1 1     

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 1 1     

4.2 สรางความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 1 1     

ยุทธศาสตร 5. การจัดการดานกายภาพ ทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม 

43 37 4 2 

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพ

การศึกษา 

2 1 1   

5.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการสบืคนขอมูลและการ

ติดตอสื่อสาร 

2 1 1   

งานบริหารทั่วไป 1 1 0   

5.3 เสริมสรางความสุข ผูกพันและความปลอดภัย

ของบุคลากร 

1 1     

หนวยกายภาพ 30 26 2 2 

5.1 สรางภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมที่ดีอยางยั่งยนื 14 11 2 1 

5.3 เสริมสรางความสุข ผูกพันและความปลอดภัย

ของบุคลากร 

9 9     

5.4 ใชพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองตาม

เงื่อนไข 

7 6   1 

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 1 1     

5.1 สรางภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมที่ดีอยางยั่งยนื 1 1     

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 2 1 1   

5.1 สรางภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมที่ดีอยางยั่งยนื 2 1 1   

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวนํ้า 4 4     

5.1 สรางภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมที่ดีอยางยั่งยนื 1 1     

5.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการสบืคนขอมูลและการ

ติดตอสื่อสาร 

1 1     
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ยุทธศาสตร จํานวน

โครงการ

ทั้งหมด 

ดําเนินกา

รแลว 

ยังไมแลว

เสร็จ 

ไมได

ดําเนินการ 

5.4 ใชพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองตาม

เงื่อนไข 

2 2     

ศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ 3 3     

5.1 สรางภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมที่ดีอยางยั่งยนื 1 1     

5.3 เสริมสรางความสุข ผูกพันและความปลอดภัย

ของบุคลากร 

1 1     

5.4 ใชพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองตาม

เงื่อนไข 

1 1     

รวม 238 201 27 10 
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กราฟแสดงรอยละการบรรลุผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของหนวยงาน/ภาควิชา/ศนูย  

ประจาํปงบประมาณ 2561 
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ตารางแสดงจํานวนโครงการ/กิจกรรม ของหนวยงาน/ภาควิชา/ศูนยฯ ตามแผนปฏิบัติการ  

ปงบประมาณ 2562 

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ

ท้ังหมด 

ดําเนินการ

แลว 

ยังไมแลว

เสรจ็ 

ไมได

ดําเนินการ 

 ยุทธศาสตร 1. การจัดการการศึกษาใหมี

คุณภาพระดับสากล 

79 29 9 41 

งานบริการการการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

23 10 5 8 

1.1 แสวงหาผูเรียนท่ีมีคุณภาพและผูเรียนท่ี

มีความตองการเรียนทางดานเกษตร 

5 3 0 2 

1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาท่ีเปนสากล

และมีคุณภาพตอบสนองความตองการของ

ผูเรียน และผูใชบัณฑิต (Smart 

Agriculture, food and health) 

11 6 3 2 

1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีทักษะการ

เปนพลเมืองโลก (Global citizen) 

7 1 2 4 

หนวยวิเทศสัมพันธ 2 2 0 0 

1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีทักษะการ

เปนพลเมืองโลก (Global citizen) 

2 2 0 0 

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 10 9 0 1 

1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาท่ีเปนสากล

และมีคุณภาพตอบสนองความตองการของ

ผูเรียน และผูใชบัณฑิต (Smart 

Agriculture, food and health) 

8 8 0 0 

1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีทักษะการ

เปนพลเมืองโลก (Global citizen) 

2 1 0 1 

ภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร 5 1 0 4 

1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาท่ีเปนสากล

และมีคุณภาพตอบสนองความตองการของ

ผูเรียน และผูใชบัณฑิต (Smart 

Agriculture, food and health) 

1 0 0 1 
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ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ

ท้ังหมด 

ดําเนินการ

แลว 

ยังไมแลว

เสรจ็ 

ไมได

ดําเนินการ 

1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีทักษะการ

เปนพลเมืองโลก (Global citizen) 

4 1 0 3 

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 34 7 1 26 

1.1 แสวงหาผูเรียนท่ีมีคุณภาพและผูเรียนท่ี

มีความตองการเรียนทางดานเกษตร 

3 0 1 2 

1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาท่ีเปนสากล

และมีคุณภาพตอบสนองความตองการของ

ผูเรียน และผูใชบัณฑิต (Smart 

Agriculture, food and health) 

12 1 0 11 

1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีทักษะการ

เปนพลเมืองโลก (Global citizen) 

19 6 0 13 

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา 1 0 0 1 

1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีทักษะการ

เปนพลเมืองโลก (Global citizen) 

1 0 0 1 

ภาควิชาเกษตรท่ีสูงและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

4 0 3 1 

1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาท่ีเปนสากล

และมีคุณภาพตอบสนองความตองการของ

ผูเรียน และผูใชบัณฑิต (Smart 

Agriculture, food and health) 

4 0 3 1 

  ยุทธศาสตร 2. งานวิจัยและสราง

นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให

มีคุณภาพระดับสากล และเพ่ือพัฒนา

ชุมชน 

33 0 17 16 

งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 5 0 0 5 

2.1 พัฒนาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการขนาด

ใหญ ดานอาหารและสุขภาพ 

1 0 0 1 

2.2 สราง/พัฒนาโครงการวิจัยเชิงพาณิชย

และอุตสาหกรรม 

1 0 0 1 

2.3 พัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน 2 0 0 2 
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ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ

ท้ังหมด 

ดําเนินการ

แลว 

ยังไมแลว

เสรจ็ 

ไมได

ดําเนินการ 

2.4 ผลิตผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพระดับ

สากล 

1 0 0 1 

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 3 0 0 3 

2.3 พัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน 2 0 0 2 

2.4 ผลิตผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพระดับ

สากล 

1 0 0 1 

ภาควิชาเกษตรท่ีสูงและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

8 0 6 2 

2.3 พัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน 7 0 5 2 

2.4 ผลิตผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพระดับ

สากล 

1 0 1 0 

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 2 0 2 0 

2.2 สราง/พัฒนาโครงการวิจัยเชิงพาณิชย

และอุตสาหกรรม 

2 0 2 0 

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 15 0 9 6 

2.2 สราง/พัฒนาโครงการวิจัยเชิงพาณิชย

และอุตสาหกรรม 

14 0 9 5 

2.3 พัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน 1 0 0 1 

ยุทธศาสตร 3. การบริการวิชาการและรับ

ใชสังคม 

44 1 11 32 

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 4 0 0 4 

3.2 สรางโครงการบูรณาการบริการวิชาการ

รับใชสังคม 

3 0 0 3 

3.3 สรางโครงการความรวมมือกับ

หนวยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนดาน

การบริการวิชาการท้ังในและตางประเทศ 

1 0 0 1 

ภาควิชาเกษตรท่ีสูงและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

1 0 0 1 

3.2 สรางโครงการบูรณาการบริการวิชาการ

รับใชสังคม 

1 0 0 1 

83



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ

ท้ังหมด 

ดําเนินการ

แลว 

ยังไมแลว

เสรจ็ 

ไมได

ดําเนินการ 

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 7 1 6 0 

3.2 สรางโครงการบูรณาการบริการวิชาการ

รับใชสังคม 

7 1 6 0 

ศูนยวิจัยและฝกอบรมท่ีสูง 2 0 0 2 

3.2 สรางโครงการบูรณาการบริการวิชาการ

รับใชสังคม 

2 0 0 2 

ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรมการเกษตร

แมเหียะ 

4 0 4 0 

3.2 สรางโครงการบูรณาการบริการวิชาการ

รับใชสังคม 

3 0 3 0 

3.3 สรางโครงการความรวมมือกับ

หนวยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนดาน

การบริการวิชาการท้ังในและตางประเทศ 

1 0 1 0 

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12 0 0 12 

3.2 สรางโครงการบูรณาการบริการวิชาการ

รับใชสังคม 

12 0 0 12 

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

14 0 1 13 

3.1 สรางโครงการบริการวิชาการท่ี

กอใหเกิดรายได 

5 0 1 4 

3.2 สรางโครงการบูรณาการบริการวิชาการ

รับใชสังคม 

6 0 0 6 

3.3 สรางโครงการความรวมมือกับ

หนวยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนดาน

การบริการวิชาการท้ังในและตางประเทศ 

3 0 0 3 

  ยุทธศาสตร 4. การบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

66 18 11 37 

สํานักงานคณะ (สวนกลาง) 3 0 0 3 

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 

(อบรม/workshop/Mentor) 

3 0 0 3 
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ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ

ท้ังหมด 

ดําเนินการ

แลว 

ยังไมแลว

เสรจ็ 

ไมได

ดําเนินการ 

งานบริการการการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

4 0 0 4 

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 

(อบรม/workshop/Mentor) 

4 0 0 4 

งานบริหารท่ัวไป 19 11 2 6 

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 

(อบรม/workshop/Mentor) 

10 5 1 4 

4.2 การบูรณาการการทํางานของหนวยงาน 1 1 0 0 

4.3 สรางความผูกพันของบุคลากรตอ

องคกร 

6 5 0 1 

4.4 ปรับเกณฑการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานโดยมุงเนนประสิทธิผล 

1 0 0 1 

4.8 Information management 1 0 1 0 

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ

การศึกษา 

5 1 0 4 

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 

(อบรม/workshop/Mentor) 

3 1 0 2 

4.5 พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ 1 0 0 1 

4.7 พัฒนาระบบบริหารงานองคกร 1 0 0 1 

หนวยสารสนเทศ 10 3 3 4 

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 

(อบรม/workshop/Mentor) 

2 0 0 2 

4.6 พัฒนาระบบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการงานสํานักงาน 

8 3 3 2 

งานการเงิน การคลังและพัสดุ 1 0 0 1 

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 

(อบรม/workshop/Mentor) 

1 0 0 1 

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 1 0 1 0 

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 

(อบรม/workshop/Mentor) 

1 0 1 0 
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ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ

ท้ังหมด 

ดําเนินการ

แลว 

ยังไมแลว

เสรจ็ 

ไมได

ดําเนินการ 

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 12 1 0 11 

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 

(อบรม/workshop/Mentor) 

7 0 0 7 

4.3 สรางความผูกพันของบุคลากรตอ

องคกร 

3 1 0 2 

4.5 พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ 1 0 0 1 

4.8 Information management 1 0 0 1 

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา 3 0 0 3 

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 

(อบรม/workshop/Mentor) 

1 0 0 1 

4.2 การบูรณาการการทํางานของหนวยงาน 1 0 0 1 

4.7 พัฒนาระบบบริหารงานองคกร 1 0 0 1 

ภาควิชาเกษตรท่ีสูงและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

5 2 2 1 

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 

(อบรม/workshop/Mentor) 

4 2 2 0 

4.2 การบูรณาการการทํางานของหนวยงาน 1 0 0 1 

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 1 0 1 0 

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 

(อบรม/workshop/Mentor) 

1 0 1 0 

ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

2 0 2 0 

4.10 การประชาสัมพันธคณะฯ เชิงรุก 2 0 2 0 

ยุทธศาสตร 5. การจัดการดานกายภาพ 

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

34 9 7 18 

หนวยกายภาพ 15 9 1 5 

5.1 สรางภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมท่ีดีอยาง

ยั่งยืน (Green & Clean Faculty) 

11 6 1 4 
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ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ

ท้ังหมด 

ดําเนินการ

แลว 

ยังไมแลว

เสรจ็ 

ไมได

ดําเนินการ 

5.3 เสริมสรางความสุขและความปลอดภัย

ในการทํางานของบุคลากร (Happiness 

and Safety workplace) 

3 2 0 1 

งานบริหารท่ัวไป 1 1   

5.3 เสริมสรางความสุขและความปลอดภัย

ในการทํางานของบุคลากร (Happiness 

and Safety workplace) 

1 1   

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ

การศึกษา 

2 0 2 0 

5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบคนขอมูล

และการติดตอสื่อสาร (Digital Faculty) 

2 0 2 0 

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 7 0 0 7 

5.1 สรางภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมท่ีดีอยาง

ยั่งยืน (Green & Clean Faculty) 

2 0 0 2 

5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบคนขอมูล

และการติดตอสื่อสาร (Digital Faculty) 

1 0 0 1 

5.3 เสริมสรางความสุขและความปลอดภัย

ในการทํางานของบุคลากร (Happiness 

and Safety workplace) 

3 0 0 3 

5.4 การพัฒนาการใชพ้ืนท่ี (Land use 

Development) 

1 0 0 1 

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา 3 0 0 3 

5.1 สรางภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมท่ีดีอยาง

ยั่งยืน (Green & Clean Faculty) 

2 0 0 2 

5.4 การพัฒนาการใชพ้ืนท่ี (Land use 

Development) 

1 0 0 1 

ภาควิชาเกษตรท่ีสูงและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

1 0 0 1 

5.1 สรางภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมท่ีดีอยาง

ยั่งยืน (Green & Clean Faculty) 

1 0 0 1 
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ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ

ท้ังหมด 

ดําเนินการ

แลว 

ยังไมแลว

เสรจ็ 

ไมได

ดําเนินการ 

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 2 0 2 0 

5.1 สรางภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมท่ีดีอยาง

ยั่งยืน (Green & Clean Faculty) 

1 0 1 0 

5.4 การพัฒนาการใชพ้ืนท่ี (Land use 

Development) 

1 0 1 0 

ศูนยวิจัยและฝกอบรมท่ีสูง 2 0 0 2 

5.4 การพัฒนาการใชพ้ืนท่ี (Land use 

Development) 

2 0 0 2 

ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรมการเกษตร

แมเหียะ 

2 0 2 0 

5.1 สรางภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมท่ีดีอยาง

ยั่งยืน (Green & Clean Faculty) 

2 0 2 0 

รวมจํานวนโครงการท้ังหมด 256 57 55 144 
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กราฟแสดงรอยละการบรรลุผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของหนวยงาน/ภาควิชา/ศูนย  

ประจาํปงบประมาณ 2562 (ระยะ 6 เดือน) 
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โครงการ/กิจกรรมที่มีการดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ 2560 

ยทุธศาสตร์ที่ 1  :  การจดัการการศึกษาใหม้คุีณภาพระดบัสากล

วัตถุประสงค์เชงิกลยทุธ์  :  ผลติบณัฑิตทีเ่ปน็คนดี มคุีณภาพเปน็ทีต่อ้งการของผู้ใชบ้ณัฑิต มศัีกยภาพในการท างานทัง้ในและตา่งประเทศ

กลยุทธ์หลัก / ตัวชีว้ัดหลัก หนว่ยวัด เปา้หมาย2560 โครงการ/ กจิกรรม งบประมาณ* ผู้รับผิดชอบ

1.1 แสวงหาผู้เรียนทีม่คุีณภาพ

1.1.1 ความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนสอบภาษาองักฤษ 

CMU - ePro ของนศ.คณะเกษตรและของทั้งมหาวิทยาลัย

คะแนน < -9.00 1.1.1.1 การรับนกัศึกษาภายใต้โครงการนกัวิทยาศาสตร์เกษตร งานบริการการศึกษาฯ

ค่าเฉล่ีย 2.55 1.1.2.1 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก (Road Show) งานบริการการศึกษาฯ

1.1.2.2 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโรงเรียนชัน้น าของจังหวัดเชียงใหม ่

และจังหวัดใกล้เคียง

งานบริการการศึกษาฯ

1.1.2.3 ตลาดนดัหลักสูตร งานบริการการศึกษาฯ

1.1.2.4 โครงการการท าตลาดและสร้างความผูกพันกบัลูกค้า (นกัเรียน) งานบริการการศึกษาฯ

1.2 พัฒนาการจดัการการศึกษาทีเ่ปน็สากลและมคุีณภาพตอบสนองความตอ้งการของผู้เรียน และผู้ใชบ้ณัฑิต (Smart Agriculture, food and health) 

1.2.1 จ านวนหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่/หลักสูตร

นานาชาติ

หลักสูตร

ปรับปรุง

6 1.2.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร, 

เกษตรที่สูง)

ภาควิชา

1.2.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท วท.ม. (พืชไร่, พืชสวน, สัตว

ศาสตร์, เกษตรที่สูง)

ภาควิชา

1.2.1.3 การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอก ปร.ด. (พืชไร่, พืชสวน, สัตว

ศาสตร์, เทคโนโลยีหลังการเกบ็เกีย่ว)

ภาควิชา/ศูนย์

1.1.2 ค่าเฉล่ีย GPA ของนกัศึกษาชัน้ปทีี่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ที่

เรียนตามแผนการศึกษา (โดยไมม่กีาร drop W)
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กลยุทธ์หลัก / ตัวชีว้ัดหลัก หนว่ยวัด เปา้หมาย2560 โครงการ/ กจิกรรม งบประมาณ* ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรใหม่ 1 1.2.1.4 เสนอขอเปดิหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวิชาเกษตรที่สูงและ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาควิชาเกษตรที่สูงฯ

1.2.1.5 เสนอขอเปดิหลักสูตรภมูทิัศนแ์ละการจัดการสภาพแวดล้อม 

(หลักสูตรปริญญาตรี)

ภาควิชาพืชฯ (สาขาวิชาพืชสวน)

หลักสูตร

นานาชาติที่

คงอยู่

3 1.2.1.6 การปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาการเกษตรยัง่ยืนและการ

จัดการลุ่มน้ าแบบบรูณาการ เปล่ียนเปน็ วท.ม. สาขาวิชาเกษตรที่สูง

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ภาควิชาเกษตรที่สูงฯ

1.2.1.7 การปรับปรุงหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม. สาขาวิชาการจัดการระบบ

เกษตร

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

2 1.2.2.1 ปรับปรุงกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ภาควิชา

1.2.2.2 ปรับปรุงกระบวนวิชาระดับบณัฑิตศึกษา ภาควิชา

1.2.2.3 เปดิกระบวนวิชาใหมร่ะดับปริญญาตรี ภาควิชา

1.2.2.4 เปดิกระบวนวิชาใหมร่ะดับบณัฑิตศึกษา ภาควิชา

1.2.3 กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีที่สอนเปน็ภาษาองักฤษ 

(เฉพาะวิชาเอก สาขาละ 1 กระบวนวิชา)

กระบวนวิชา 5 1.2.3.1 โครงการน าร่องกระบวนวิชาที่สอนเปน็ภาษาองักฤษ ภาควิชา

1.2.4 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของผู้เรียน 3.51 1.2.4.1 โครงการส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนกัศึกษาชัน้ปทีี่ 4 

และบณัฑิต

งานบริการการศึกษา/ภาควิชา

1.2.4.2 โครงการสัปดาหแ์นะน าสาขาวิชาเอก งานบริการการศึกษาฯ

1.2.4.3 โครงการศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศของนกัศึกษา ภาควิชา

1.2.4.4 โครงการปฐมนเิทศนกัศึกษาระดับปริญญาตรี/บณัฑิตศึกษา งานบริการการศึกษา/ภาควิชา

1.2.4.5 โครงการสมทบทุนอดุหนนุการวิจัยของนกัศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ภาควิชา

กระบวนวิชา

ปรับปรุง/

เปดิใหม่

ระดับ

(เต็ม 5)

1.2.2 จ านวนกระบวนวิชาปรับปรุง/กระบวนวิชาใหมท่ี่

ทันสมยั (ที่มเีนือ้หา smart Agriculture)
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กลยุทธ์หลัก / ตัวชีว้ัดหลัก หนว่ยวัด เปา้หมาย2560 โครงการ/ กจิกรรม งบประมาณ* ผู้รับผิดชอบ

1.2.4.6 โครงการจ้างผู้ช่วยงานด้านวิชาการ/งานสอนฯ ภาควิชา

1.2.4.7 โครงการสนบัสนนุการเรียนรู้นอกหอ้งเรียน ภาควิชา

1.2.4.8 โครงการสนบัสนนุการนเิทศ/การปฏบิติัสหกจิศึกษาในประเทศ/

ต่างประเทศของนกัศึกษา

ภาควิชา

1.2.4.9 โครงการพัฒนาศักยภาพ/ทักษะ/สร้างจุดเด่นทางวิชาการ (eg. 

โครงการการฝึกงาน, โครงการอบรม, Refreshing course)

งานบริการการศึกษา/งานวิจัย/ภาควิชา

1.2.4.10 โครงการปจัฉิมนเิทศนกัศึกษาระดับปริญญาตรี/บณัฑิตศึกษา งานบริการการศึกษา/ภาควิชา

1.2.4.11 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของนกัศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนกัศึกษา งานบริการการศึกษา/ภาควิชา

1.2.4.12 โครงการการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร (ป. เอก ส่งเสริม) ภาควิชา

1.2.4.13 สร้างระบบการใหบ้ริการและการจัดการข้อร้องเรียนของ นศ. งานบริการการศึกษา/ภาควิชา

1.2.4.14 โครงการวิจัยในชัน้เรียน งานบริการการศึกษา/ภาควิชา

1.2.5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต ระดับ (เต็ม 

5)

4.1 1.2.5.1 โครงการการพบปะเสวนากบัผู้ใช้บณัฑิต งานบริการการศึกษา/ภาควิชา

1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหม้ทีกัษะการเปน็พลเมอืงโลก (Global citizen) 

1.3.1 จ านวนรางวัลคุณภาพนกัศึกษา รางวัล 5 1.3.1.1 โครงการอบรมพัฒนาทักษะการเปน็พลเมอืงโลก (eg. อบรมด้านการ

เปน็ผู้น า, การช่วยเหลือสังคม, คุณธรรมจริยธรรม, ด้านกฏหมาย, 

สิทธิหนา้ที่, ประชาธิปไตย)

หนว่ยพัฒนาคุณภาพฯ/ภาควิชา

ร้อยละ 5 1.3.2.1 โครงการพัฒนาภาษาองักฤษของนกัศึกษา (ทุกภาควิชา) งานบริการการศึกษา/ภาควิชา

1.3.2.2 ทุนสนบัสนนุนกัศึกษาไปฝึกงานสหกจิ/ศึกษาดูงาน/เรียน/วิจัย ณ 

ต่างประเทศ

งานบริการการศึกษา/ภาควิชา

* โครงการที่ใช้งบประมาณ ใหเ้ลือกโครงการจากระบบ Budget Management ของคณะเกษตรศาสตร์

1.3.2 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษาที่ได้

งานท าในต่างประเทศ/องค์กรนานาชาติ/ธุรกจิข้ามชาติ
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โครงการ/กิจกรรมที่มีการดําเนินการ ประปีงบประมาณ 2560 

ยทุธศาสตร์ที่ 2  :  งานวิจยัและสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหม้คุีณภาพระดบัสากล และเพ่ือพัฒนาชมุชน

วัตถุประสงค์เชงิกลยทุธ์  :  2.1 เพ่ือผลติผลงานวิจยั/นวัตกรรมทีใ่ชป้ระโยชน์ในการพัฒนาชมุชนและใชท้างอุตสาหกรรม/ธุรกิจการเกษตร     2.2 เพ่ือผลติผลงานวิชาการคุณภาพระดบัสากล

กลยุทธ์หลัก / ตัวชีว้ัดหลัก หนว่ยวัด เปา้หมาย2560 โครงการ/ กจิกรรม งบประมาณ* ผู้รับผิดชอบ

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

โครงการ/ผลงาน 1 2.1.1.1 ต้ังหนว่ยขับเคล่ือน (Driver Unit) การเขียนโครงการ และสนบัสนนุการ

ด าเนนิงานวิจัยแบบบรูณาการ

งานบริหารงานวิจัยฯ

2.1.1.2 อบรมเทคนคิการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบรูณาการ งานบริหารงานวิจัยฯ

2.1.1.3 โครงการวิจัยเชิงบรูณาการ ภาควิชา/ศูนย์

2.1.1.4 โครงการการจัดเกบ็องค์ความรู้ (Knowledge Capture) แบบจ าลอง

องค์ความรู้ (Knowledge Model) และการพัฒนาข้อมลูบน Google 

gantter) ในระบบเศรษฐกจิพอเพียง เกษตรอนิทรีย์

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

2.2 สร้าง/พัฒนาโครงการวิจยัเชงิพาณชิยแ์ละอุตสาหกรรม

2.2.1 จ านวนโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์และ

อตุสาหกรรม

โครงการ 3 2.2.1.1 โครงการนกัวิจัยพบผู้ประกอบการ/แหล่งทุน งานบริหารงานวิจัยฯ

ภาควิชา/ศูนย์

2.2.1.2 โครงการวิจัยเชิงพาณิชย์และอตุสาหกรรม ภาควิชา/ศูนย์

2.2.1.2-1 Adaptation of Agriculture Value Chains to Climate Change in Shan 

State 

Dr.Wolfram Speers (ภาคทีสู่ง)

2.2.1.2-2 โครงการระบบโครงสร้างเมืองรองรับการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ (ภาคทีสู่ง)

2.2.1.2-3 ส่วนประกอบทางเคมีของเมล็ดกาแฟดิบและเมล็ดกาแฟค่ัวชนิดอราบิก้าและ

ชนิดโรบัสต้าในภาคเหนือทีไ่ด้จากการแปรรูปทีแ่ตกต่างกัน

480,000      พัชนี  สุวรรณวศิลกิจ (ศูนยท์ีสู่ง)

2.2.1.2-4 โครงการการพัฒนาเทคนิคแบบไม่ท าลายเพือ่ตรวจวดัสารตกค้างคุณภาพ

ผลไม้และผักด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี

1,235,888    ศูนยว์จิัยเทคโนโลยหีลังการเก็บเกีย่ว

2.1.1 จ านวนโครงการวิจัย/นวัตกรรมและ

ผลงานเชิงประจักษเ์พื่อใช้ประโยชนใ์นเชิง

พาณิชย์
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กลยุทธ์หลัก / ตัวชีว้ัดหลัก หนว่ยวัด เปา้หมาย2560 โครงการ/ กจิกรรม งบประมาณ* ผู้รับผิดชอบ

2.2.1.2-5 โครงการทดแทนการใช้สารประกอบซัลเฟอร์ในผลไม้เศรษฐกิจหลังการเก็บ

เกีย่ว

320,000      ศูนยว์จิัยเทคโนโลยหีลังการเก็บเกีย่ว

2.2.1.2-6 โครงการผลของการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศและการใช้บรรจุภัณฑ์ EMA 

ต่อความปลอดภัยของการตัดแต่งพร้อมบริโภค

840,000      ศูนยว์จิัยเทคโนโลยหีลังการเก็บเกีย่ว

2.2.1.2-7 โครงการพัฒนาเทคโนโลยอีอกซิเดชัน่เพือ่ลดการปนเปือ้นในผักและผลไม้ 1,200,000    ศูนยว์จิัยเทคโนโลยหีลังการเก็บเกีย่ว

2.2.1.2-8 โครงการศึกษาต้นทุนและอุปสรรคในการขนส่งเส้นทาง R8 R9 R12 สวก. 2,000,000    ศูนยว์จิัยเทคโนโลยหีลังการเก็บเกีย่ว

2.2.1.2-9 โครงการประเมินสายพันธุข์้าวไร่ด้วยเทคนิค gel electro วช. 800,000      ศูนยว์จิัยเทคโนโลยหีลังการเก็บเกีย่ว

2.2.1.2-10 โครงการพัฒนาสารต้านเชือ้ราจากใบหูกวาง วช . 600,000      ศูนยว์จิัยเทคโนโลยหีลังการเก็บเกีย่ว

2.2.1.2-11 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีรจัดการผลิตผลสดเพือ่ส่งออกไปยงัเส้นทาง 

R3A  สกว.

8,000,000    ศูนยว์จิัยเทคโนโลยหีลังการเก็บเกีย่ว

2.3 เพ่ิมทนุวิจยัทัง้จากแหลง่ทนุภายในและภายนอก

2.3.1 สัดส่วนงบประมาณต่อนกัวิจัย ล้านบาท 0.6 2.3.1.1 สร้างระบบสนบัสนนุใหน้กัวิจัยขอทุน งานบริหารงานวิจัยฯ

2.3.1.2 โครงการการสนบัสนนุบคุลากรทางด้านการวิจัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

2.4 พัฒนาโครงการวิจยัเพ่ือพัฒนาชมุชน

2.4.1 ความพึงพอใจของชุมชน ระดับ (เต็ม 5) 3.51 2.4.1.1 การส ารวจความต้องการและความพึงพอใจของชุมชน ภาควิชา/ศูนย์

2.4.2 จ านวนโครงการพัฒนาชุมชน โครงการ 15 2.4.1.2 โครงการพัฒนาชุมชน ภาควิชา/ศูนย์

2.5 สนับสนุนนักศึกษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษามสีว่นร่วมในการท าวิจยั

2.5.1 จ านวนนกัศึกษามชีือ่ร่วมในโครงการวิจัย คน 10 2.5.1.1 ขอความร่วมมอืหวัหนา้โครงการวิจัยพิจารณาใหม้ชีือ่นกัศึกษาร่วม

ท างานวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

งานบริหารงานวิจัยฯ

2.5.1.2 โครงการแลกเปล่ียนการท าวิจัยระหว่างนกัศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษา 7,000        ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกจิฯ

2.5.1.3 นกัศึกษารับทุนโครงการวิจัย เรียนระดับปริญญาโท  2 คน 400,000     ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

2.5.1.4 นกัศึกษารับทุนโครงการวิจัย ป.โท 4 ป.เอก 4 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเกบ็เกีย่ว
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กลยุทธ์หลัก / ตัวชีว้ัดหลัก หนว่ยวัด เปา้หมาย2560 โครงการ/ กจิกรรม งบประมาณ* ผู้รับผิดชอบ

2.6 เพ่ิมผลงานตพิีมพ์ในฐานขอ้มลู ISI หรือ Scopus

สัดส่วน 0.3 2.6.1.1 โครงการสนบัสนนุงบประมาณการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของอาจารย์ 

นกัวิชาการและบคุลากรคณะเกษตรศาสตร์

งานบริหารงานวิจัยฯ

2.6.1.2 โครงการพัฒนาทักษะนกัวิจัย งานบริหารงานวิจัยฯ

2.6.1.3 การรายงานจ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของอาจารย์และนกัวิชาการประจ าปี งานบริหารงานวิจัยฯ

2.6.1.4 โครงการรวบรวมสารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของ

อาจารย์และนกัวิจัยฯ

หอ้งสมดุ

2.6.1.5 โครงการพัฒนาระบบสนบัสนนุการสร้างนวัตกรรม งานบริหารงานวิจัยฯ

* โครงการที่ใช้งบประมาณ ใหเ้ลือกโครงการจากระบบ Budget Management ของคณะเกษตรศาสตร์

2.6.1 จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมลู ISI

 หรือ Scopusต่อจ านวนอาจารย์ (ปปีฏทิิน)

97



โครงการ/กิจกรรมที่มีการดําเนินการ ประปีงบประมาณ 2560 

ยทุธศาสตร์ที่ 3  :  การบริการวชิาการและรับใชส้งัคม

วตัถุประสงค์เชงิกลยทุธ์  :  3.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน    3.2 สร้างรายไดจ้ากโครงการบริการวชิาการโดยใชอ้งค์ความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์เกษตร

กลยทุธ์หลัก / ตัวชี้วัดหลัก หนว่ยวัด เปา้หมาย2560 โครงการ/ กจิกรรม งบประมาณ* ผู้รับผิดชอบ

3.1 สร้างโครงการบริการวชิาการที่ก่อใหเ้กิดรายได้

ร้อยละ 5 3.1.1.1 โครงการ 1 ภาควิขา/ศูนย ์1 ผลิตภณัฑ์ ภาควิชา/ศูนย์

3.1.1.1-1 โครงการคลินกิโรคพชื 30,000 หวัหนา้ภาควิชากฏีฯ

3.1.1.1-2 โครงการจดัจ าหนา่ยน้ าผ้ึงที่มคุีณภาพ 50,000 หวัหนา้ภาควิชากฏีฯ

3.1.1.1-3 โครงการการผลิตกาแฟอราบกิา้ค่ัวบดส าหรับธรุกจิกาแฟ 20,000 ศูนยว์ิจยัและฝึกอบรมที่สูง

3.1.1.1-4 โครงการผลิตปุ๋ยอนิทรีย-์ชวีภาพและวัสดุปลูก ส าหรับผลิตพชืเพื่อ

ส่ิงแวดล้อม

700,000      นายสมศักด์ิ  จรัีตน ์(แมเ่หยีะ)

3.1.1.1-5 โครงการผลิตพชืปาล์มน้ ามนั 10,000 ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎิ์ ใจปญัญา (แมเ่หยีะ)

3.1.1.1-6 โครงการพฒันาไมผ้ล (ล าไย,มะมว่ง,อนิทผาลัม) 40,000 นายชนิวร พริิยพงศ์พทิกัษ ์(แมเ่หยีะ)

3.1.1.1-7 โครงการผลิตล าไยนอกฤดู 150,000      สถานวีิจยัและพฒันาล าไยหริภญุไชย

3.1.1.2 โครงการศูนยบ์ริการวิชาการฯ

3.1.1.2-1 โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการ เร่ือง เทคโนโลยกีารผลิตผักแบบไมใ่ชดิ้น 

(บรรยาย+สาธิต)

40,000 ศูนยบ์ริการวิชาการฯ (โครงการหารายได้)

3.1.1.2-2 โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการ เร่ือง เทคโนโลยกีารผลิตผักแบบไมใ่ชดิ้น 

(บรรยาย+ปฏบิติั)

100,000      ศูนยบ์ริการวิชาการฯ (โครงการหารายได้)

3.1.1.2-3 สร้างระบบการวางแผนทางการตลาด การจดัการต้นทนุ และการสร้าง

ความผูกพนักบัลูกค้า (Business Plan)

ศูนยบ์ริการวิชาการฯ (โครงการหารายได้)

3.2 สร้างโครงการบริการวชิาการรับใชส้งัคม

โครงการ 10 3.2.1.1 โครงการการพฒันาไมด้อกเศรษฐกจิ (กล้วยไม้) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

ส่งออก

500,000      ภาควิชาพชืศาสตร์และปฐพศีาสตร์

3.2.1.2 โครงการสร้างศูนยบ์ริการวิชาการเชงิพื้นที่ 40,000 รศ.ดร.อาวรณ์  โอภาสพฒันกจิ (ภาคพฒันาฯ)

3.2.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มผีลต่อการพฒันา

และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

3.1.1  อตัราการเจริญเติบโตของรายได้สุทธิจากการบริการ

วิชาการของปทีี่ผ่านมา
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3.2.1.3 โครงการจัดการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงกับพื้นที่หรือชุมชนในกระบวนวิชา 20,000         รศ.ดร.อาวรณ์  โอภาสพฒันกิจ (ภาคพฒันาฯ)

3.2.1.4 โครงการส่งเสริมเกษตรอาสา 20,000         ผศ.ดร.บุศรา  ล้ิมนิรันดร์กุล (ภาคพฒันาฯ)

3.2.1.5 การคัดเลือกและผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวพื้นเมือง อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม  (ภาคที่สูง)

3.2.1.6 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เชื้อพนัธุ์ข้าวพื้นเมืองไทย 300,000       อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม  (ภาคที่สูง)

3.2.1.7 การปลูกและผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวที่เหมาะสมส าหรับเกษตรกรใน ต.ยางเปียง อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม  (ภาคที่สูง)

3.2.1.8 ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากพนัธุ์ข้าว และการประเมินผลผลิต

สายพนัธุ์ข้าวที่มีลักษณะที่ดีในท้องถิ่น

อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม  (ภาคที่สูง)

3.2.1.9 โครงการพฒันาและขยายผลการผลิตผักปลอดสารพษิ ปี 2559-2560        126,620 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

3.2.1.10 โครงการ การพฒันาแนวคิดการใช้ประโยชน์ความหลากหลายชีวภาพใน ระบบ

การผลิตเกษตรปลอดสารพษิเขตชานเมือง

         50,000 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

3.2.1.11 โครงการพฒันาศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง          25,000 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

3.2.1.12 โครงการฝึกอบรมและพฒันาวิชาการเกษตรที่สูงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดบนที่สูง

335,000       ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

3.2.1.13 โครงการตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ การส่งเสริมการ

พฒันาอาชีพเกษตรกรรมและพฒันาโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพเกษตรแก่

นักเรียนและประชาชนบนพื้นที่สูง

379,000       ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

3.2.1.14 โครงการการลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยการปลูก

กาแฟอราบิก้าร่วมกับพชืยืนต้นทดแทนการปลูกพชืล้มลุกเชิงเด่ียวที่มีการเผา

ซากหลังเก็บเกี่ยว

410,000       ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

3.2.1.15 กิจกรรมการส่งเสริมการเล้ียงการเล้ียงสัตว์ปีก (เป็ด เป็ดเทศ และไก่) แก่ชุมชน

บนที่สูง

85,000         ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

3.2.1.16 กิจกรรมการส่งเสริมและพฒันาความรู้ด้านการปลูกผักพชืบ้านและผักอายุข้ามปี 37,000         ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

3.2.1.17 กิจกรรมการปลูกและใช้ประโยชน์จากพนัธุ์ข้าวที่เหมาะสมส าหรับเกษตรกรใน

ต าบลยางเปียง ปีที่ 4 และต าบลอมก๋อย ปีที่ 1

172,000       ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

3.2.1.18 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการเกษตรกรรมธรรมชาติตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพยีง

85,000         ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
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3.2.1.19 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย-์ชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ในชุมชนเพื่อเป็นธาตุอาหาร

พชืและความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน

110,000       นายสมศักด์ิ  จีรัตน์ (แม่เหียะ)

3.2.1.20 โครงการบริการวิชาการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

3.2.1.21 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพราะเห็ดโคนน้อยเพื่อสร้างรายได้เสริม ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

3.2.1.22 การพฒันาระบบมาตรฐานการผลิตผักอินทรีย์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

3.2.2 ความพงึพอใจของชมุชน ระดับ (เต็ม 5) 3.51 3.2.2.1 โครงการส ารวจความพงึพอใจ/ความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการ

(ใชแ้บบฟอร์มกลางของศูนยบ์ริการวิชาการฯ)

ภาควิชา/ศูนย์

3.3 สร้างโครงการความร่วมมอืกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน และชมุชนดา้นการบริการวชิาการทั้งในและตา่งประเทศ

โครงการ 3 3.3.1.1 โครงการความร่วมมอืแลกเปล่ียนอาจารยแ์ละนกัศึกษา Swedish 

University of Agricultural Sciences ประเทศสวีเดน

100,000      ผศ.ดร.บศุรา  ล้ิมนรัินดร์กลุ (ภาคพฒันาฯ)

3.3.1.2 โครงการศึกษาดูงานของคณาจารย์ในต่างประเทศของสาขาวิชาส่งเสริมฯ 70,000         สาขาวิชาส่งเสริมฯ

3.3.1.3 โครงการสัมมนาอาจารย์ประจ าสาขาวิชาส่งเสริมฯ กับมหาวิทยาลัยอื่น

ภายในประเทศ

35,000         สาขาวิชาส่งเสริมฯ

3.3.1.4 โครงการความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อวิจัยและทดลองตลาดและการค้า 1,000,000     ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า

3.3.1.5 โครงการ International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA)  

"System approach for sustainable livelihood and environment"

100,000       ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

3.3.1.6 โครงการเกษตรทันสมัยเศรษฐกิจพอเพยีง เกษตรอินทรีย์ (Google Gantter) 8,018,400     ผศ. ดร.ชาญชัย  แสงชโยสวัสด์ิ (ศวทก)

3.3.1.7 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพดินด้วยนวัตกรร

มาใหม่ "ปุ๋ยอินทรีย์ส่ังตัด"

90,000         นายสมศักด์ิ  จีรัตน์ (แม่เหียะ)

* โครงการที่ใชง้บประมาณ ใหเ้ลือกโครงการจากระบบ Budget Management ของคณะเกษตรศาสตร์

3.3.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มคีวามร่วมมอืกบั

หนว่ยงานของรัฐ เอกชน หรือชมุชนด้านการบริการ

วิชาการทั้งในและต่างประเทศ
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4.1 การพัฒนาขดีความสามารถบคุลากร (อบรม/workshop/Mentor)

ร้อยละ 10 4.1.1.1 โครงการพฒันาศักยภาพผู้บริหาร งานบริหารทัว่ไป

4.1.1.2 โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสายวชิาการ งานบริหารฯ/ภาควชิา

4.1.1.2-1 โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสายวชิาการ 150,000 ภาควชิาพฒันาเศรษฐกจิฯ

4.1.1.2-2 กจิกรรมพฒันาคุณภาพสายวชิาการ 20,000 หวัหน้าภาควชิากฏีฯ

4.1.1.3 โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสายปฏบิัติการ งานบริหาร/ภาควชิา

4.1.1.3-1 อบรมเชิงปฏบิัติการ "หลักการเขยีนหนังสือราชการและรายงานการประชุม" 4,500 งานบริหารทัว่ไป

4.1.1.3-2 การส่ือสารภาษาองักฤษระดับหวัหน้างาน 20,000 งานบริหารทัว่ไป

4.1.1.3-3 กจิกรรมส่งเสริมการส่ือสารภาษาองักฤษระดับผู้ปฏบิัติงาน 30,000 งานบริหารทัว่ไป

4.1.1.3-4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ "การใช้งานระบบประมาณการเงินรายได้ 

เพือ่การจดัท าค าของบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1,000 งานนโยบายและแผนฯ

4.1.1.3-5 โครงการประชุมสัมมนา "การจดัท าแผนปฏบิัติการ คณะเกษตรศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560"

2,000 งานนโยบายและแผนฯ

4.1.1.3-6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ “ระบบบันทึกโครงการแผนปฏบิัติการ : 

e-Project ปีงบประมาณ 2560"
2,000 งานนโยบายและแผนฯ

4.1.1.3-7 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง “ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559” คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

10,000 งานนโยบายและแผนฯ

4.1.1.3-8 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง “การเขยีนผังงาน (flowchart)” คณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2559

2,000 งานนโยบายและแผนฯ

4.1.1 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับผลการประเมินการ

ปฏบิัติงานในระดับดีมาก

โครงการ/กิจกรรมที่มีการดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ 2560 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  :  4.1 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบคุลากร      4.2 เพ่ือใหบ้คุลากรมีความสุขและภกัดีต่อองค์กร

4.3 เพ่ือพัฒนาการปฏบิตัิงาน  4.4 เพ่ือใช้งบประมาณอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
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4.1.1.3-9 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง การใช้งาน Microsoft Office 365 

และแนะน าบริการต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับบุคลากรของ

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

2,000 งานนโยบายและแผนฯ

4.1.1.3-10 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง “ระบบเดินทางไปราชการ” คณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

งานนโยบายและแผนฯ

4.1.1.3-11 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง “ระบบฐานขอ้มูลนักศึกษา ฐานขอ้มูล

วทิยานิพนธ์/การค้นควา้แบบอสิระและฐานขอ้มูลนักศึกษาเสนอผลงาน 

ฝึกงาน สหกจิศึกษาดูงานแลกเปล่ียนในต่างประเทศ” คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

งานนโยบายและแผนฯ

4.1.1.3-12 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง “ระบบบริหารจดัการระบบ

สาธารณูปโภค” คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

งานนโยบายและแผนฯ

4.1.1.3-13 อบรมระบบการบริหารจดัการด้านการเงินการคลังและพสัดุ 10,000 งานการเงินฯ

4.1.1.3-14 กจิกรรมพฒันาคุณภาพสายปฏบิัติการ 8,000 หวัหน้าภาควชิากฏีฯ

4.1.1.3-15 โครงการวจิยัสถาบัน ทุกส่วนงาน

ร้อยละ 5 4.1.2.1 โครงการพฒันาบุคลากรสายวชิาการ ทุกส่วนงาน

4.1.2.1-1 โครงการอบรมการขอต าแหน่งทางวชิาการ 5,000 งานบริหารทัว่ไป

4.1.3 การเล่ือนต าแหน่งของบุคลากร สายปฏบิัติการ คน 1 4.1.3.1 โครงการพฒันาบุคลากรสายปฏบิัติการ ทุกส่วนงาน

4.1.3.1-1 โครงการอบรมการขอต าแหน่งช านาญการ ช านาญการพเิศษและเชี่ยวชาญ 7,000 งานบริหารทัว่ไป

4.2 สรา้งความผูกพันของบคุลากรตอ่องค์กร

ระดับ (เต็ม 5) 3.51 4.2.1.1 โครงการสัมมนาและทัศนศึกษา ดูงาน (ผู้บริหาร) 100,000 งานบริหารทัว่ไป

4.2.1.2 โครงการสัมมนาและทัศนศึกษา ดูงาน (คณาจารย ์กลุ่มปฏบิัติการและกลุ่ม

บริการ)

150,000 งานบริหารทัว่ไป

4.2.1.3 โครงการเกษตรสัมพนัธ์ 55,000 งานบริหารทัว่ไป

4.2.1.4 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 4,000 งานบริหารทัว่ไป

4.2.1 ความผูกพนัต่อองค์กร (ใช้แบบประเมินความ

ผูกพนัของบุคลากรต่อองค์กร)

4.1.2 ร้อยละของบุคลากรสายวชิาการทีย่ื่นขอต าแหน่ง

ทางวชิาการต่อจ านวนผู้มีสิทธิ์ขอต าแหน่งทางวชิาการ
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4.2.1.5 โครงการบุคลากรดีเด่น 7,000 งานบริหารทัว่ไป

4.2.1.6 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร (แอโรบิค) 20,000 งานบริหารทัว่ไป

4.2.1.7 กจิกรรมพธิมีุทิตาจติผู้เกษียณอายุ 53,700 งานบริหารทัว่ไป

4.2.1.8 กจิกรรมประเพณีสงกรานต์ 50,000 งานบริหารทัว่ไป

4.2.1.9 กจิกรรมพธิที าบุญวนัคล้ายวนัสถาปนาคณะฯ 40,000 งานบริหารทัว่ไป

4.2.1.10 กจิกรรมพธิหีล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา 20,000 งานบริหารทัว่ไป

4.2.1.11 กจิกรรมสนับสนุนงานฌาปนกจิ 37,500 งานบริหารทัว่ไป

4.2.1.12 กจิกรรมทอดกฐิน มช. 2,000 งานบริหารทัว่ไป

4.2.1.13 กจิกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีคณะฯ 2,000 งานบริหารทัว่ไป

4.2.1.14 กจิกรรมพธิที าบุญเมืองเชียงใหม่ 2,000 งานบริหารทัว่ไป

4.2.1.15 โครงการสัมมนาภายในของคณาจารยส์าขาวชิาส่งเสริมฯ 20,000 สาขาวชิาส่งเสริมฯ

4.2.1.16 โครงการส่งเสริมและแลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรมระหวา่งคณาจารย ์บุคลากร

 และนักศึกษา

12,000 ศูนยว์จิยัระบบทรัพยากรเกษตร

4.3 ปรบัเกณฑ์การประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยมุง่เน้นประสทิธผิล

4.3.1 ค่าเฉล่ียคะแนนผลการปฏบิัติงานของบุคลากร ร้อยละ  - 4.3.1.1 การบรรยายพเิศษ เร่ือง การประเมินผลการปฏบิัติงานระบบใหม่ของ

บุคลากรทุกสายงาน

10,900 งานบริหารทัว่ไป

4.3.1.2 ก าหนดรายละเอยีดเกณฑ์การประเมิน โดยคณะกรรมการฯ งานบริหารทัว่ไป

4.3.1.3 การส่ือสารเกณฑ์การประเมินใหม่สู่กลุ่มบุคลากร งานบริหารทัว่ไป

4.4 พัฒนาการบรหิารจัดการงบประมาณ

4.4.1 จ านวนเงินรายได้เหลือจา่ยสุทธิ ล้านบาท 40 4.4.1.1 รายงานผลการใช้งบประมาณรายเดือน งานการเงินฯ

4.4.1.2 ปรับปรุงระบบการจดัซ้ือวสัดุ งานการเงินฯ

4.4.1.3 ระบบการจดัการหว่งโซ่อปุทาน งานการเงินฯ
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กลยุทธ์หลัก / ตัวชี้วัดหลัก หน่วยวัด เปา้หมาย2560 โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ* ผู้รับผิดชอบ

4.5 พัฒนาระบบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารจัดการงานส านักงาน 

4.5.1 จ านวนระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจดัการ

องค์กร

ระบบ 3 4.5.1.1 พฒันา ระบบเดินทางไปราชการ งานนโยบายฯ (ไอที)

งานบริหารทัว่ไป

งานบริหารงานวจิยัฯ

4.5.1.2 พฒันา ระบบฐานขอ้มูลนักศึกษา

- ฐานขอ้มูลนักศึกษา

- ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์/การค้นควา้แบบอสิระ

- ฐานขอ้มูลนักศึกษาเสนอผลงาน ฝึกงาน สหกจิศึกษาดูงานแลกเปล่ียน

ในต่างประเทศ

งานนโยบายฯ (ไอที)

งานบริการการศึกษาฯ

4.5.1.3 พฒันา ระบบฟงัเสียงของลูกค้า (Voice of Customer) งานนโยบายฯ (ไอที)

งานบริการการศึกษาฯ

4.5.1.4 พฒันา ระบบบริหารจดัการระบบสาธารณูปโภค งานนโยบายฯ (ไอที)

งานการเงินฯ

4.6 พัฒนาระบบบรหิารงานองค์กร

4.6.1 ผลการประเมินการด าเนินงานขององค์กรตาม

แนวทาง CMU PEx

ระดับ (เต็ม 5) 3.0 คณะผู้บริหาร

4.6.2 ผลการประเมินการด าเนินงานขององค์กรตาม

แนวทาง CMU EdPEx

ระดับ (เต็ม 5) 3.0 คณะผู้บริหาร

* โครงการทีใ่ช้งบประมาณ ใหเ้ลือกโครงการจากระบบ Budget Management ของคณะเกษตรศาสตร์

104



โครงการ/กิจกรรมที่มีการดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ 2560 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  :  การจัดการด้านกายภาพ ทรพัยากรและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  :  5.1 สรา้งคณะเกษตรศาสตรใ์หม้ีภมูิทศัน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนและรองรบั AEC     5.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร

5.3 เพ่ือเสรมิสรา้งความผูกพันและความปลอดภยัของบคุลากร                                   5.4 เพ่ือใช้พ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามเงือ่นไข

กลยุทธห์ลัก / ตัวชี้วดัหลัก หน่วยวดั เปา้หมาย2560 โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ* ผู้รับผิดชอบ

5.1 Green & Clean Faculty

5.1.1 ความพงึพอใจของนักศึกษาและบคุลากร ระดับ (เต็ม 5)
3.51

5.1.1.1 พฒันาภมูิทศัน์โดยรอบคณะเกษตรศาสตร์        50,000 งานบริหารทั่วไป

5.1.1.2 ก ากับดูแลสุขอนามัยผู้ประกอบการร้านอาหาร          8,400 งานบริหารทั่วไป

5.1.1.3 กิจกรรมพฒันาหอ้งปฏบิติัการ โรงเรือน และโรงเพาะช า 20,000       หวัหน้าภาควชิากีฏฯ

5.1.1.4 โครงการพฒันาหอกษตัริย์เกษตร และภมูิทศัน์บริเวณเนินหอพระ

พทุธแสนญาติ

10,000       นายชินวร พริิยพงศ์พทิกัษ ์(แม่เหยีะ)

ร้อยละ 1 5.1.2.1 กิจกรรมล้างแผ่นกรองเคร่ืองปรับอากาศ งานบริหารทั่วไป

5.1.2.2 รณรงค์ลดการใช้โฟมในการบรรจุอาหาร งานบริหารทั่วไป

5.1.3 การเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน/เชื้อเพลิง ร้อยละ 5 5.1.3.1 จัดท าประกาศมาตรการอนุรักษพ์ลังงานคณะเกษตรศาสตร์ ลง

วนัที่ 16 ธนัวาคม 2558 จ านวน 5 มาตรการ ได้แก่

- มาตรการอนุรักษพ์ลังงานในเคร่ืองปรับอากาศ

- มาตรการอนุรักษพ์ลังงานในระบบแสงสวา่ง

- มาตรการอนุรักษพ์ลังงานอุปกรณ์ส านักงาน

- มาตรการในการใช้ลิฟท์

- มาตรการด้านน้ ามันเชื้อเพลิงและความร้อน

งานบริหารทั่วไป

5.1.3.2 การส ารวจพื้นที่เส่ียงระบบไฟฟา้ น้ าประปา อุปกรณ์สุขภณัฑ์

หอ้งน้ า ทอ่น้ าเสีย

งานบริหารทั่วไป

5.1.2 จ านวน Carbon Emission ลดลง (หน่วยวดั 

กก. เปน็ค่าเทยีบเทา่ Carbon Equivalent)
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กลยุทธห์ลัก / ตัวชี้วดัหลัก หน่วยวดั เปา้หมาย2560 โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ* ผู้รับผิดชอบ

5.1.3.3 โครงการรณรงค์การประหยัดพลังงาน งานบริหารทั่วไป

5.2 Digital Faculty

5.2.1 มีระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทกุพื้นที่ ร้อยละ

(ของพื้นที)่

60 5.2.1.1 โครงการส ารวจความครอบคลุมของพื้นที่บริการเครือข่ายไร้สาย 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

งานนโยบายฯ (ไอท)ี

5.3 Happiness and Safety workplace

 5.3.1 จ านวนอุบติัเหตุที่เกิดขึ้นเปน็ศูนย์ คร้ัง 0 5.3.1.1 โครงการอบรมการปอ้งกันอุบติัภยัและการซ้อมอพยพหนีไฟ 40,000       งานบริหารทั่วไป

5.3.1.2 โครงการอบรมความปลอดภยัในชีวติและสุขภาพจากการท างาน 5,000         งานบริหารทั่วไป

5.3.1.3 การเปล่ียนสายไฟของอาคารสัตวศาสตร์และอาคารพชืศาสตร์ 3,644,550   งานบริหารทั่วไป

5.3.2 ความพงึพอใจ/ความผูกพนัของบคุลากร ระดับ (เต็ม 5) 3.51 5.3.2.1 กิจกรรมงานเกษตรสัมพนัธ์ 55,000       งานบริหารทั่วไป

5.3.2.2 กิจกรรมงานแสดงมุทติาจิตของผู้เกษยีณอายุราชการ 53,700       งานบริหารทั่วไป

5.3.2.3 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 50,000       งานบริหารทั่วไป

5.3.2.4 กิจกรรมพธิทีอดกฐินมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 2,000         งานบริหารทั่วไป

5.3.2.5 กิจกรรมทอดผ้าปา่สามัคคีมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 2,000         งานบริหารทั่วไป

5.3.2.6 กิจกรรมพธิที าบญุครบรอบวนัสถาปนาคณะฯ 40,000       งานบริหารทั่วไป

5.3.2.7 กิจกรรมพธิที าบญุสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ 2,000         งานบริหารทั่วไป

5.3.2.8 กิจกรรมพธิหีล่อเทยีนพรรษาและถวานเทยีนพรรษาของคณะ

เกษตรศาสตร์

20,000       งานบริหารทั่วไป

5.3.2.9 โครงการสนับสนุนงานฌาปนกิจ 37,500       งานบริหารทั่วไป
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5.4 Land use Development

5.4.1 ร้อยละของความส าเร็จตามแผนแม่บท ร้อยละ  - 5.4.1.1 โครงการจัดท าแผนการใช้พื้นที่ของไร่แม่เหยีะ คณะผู้บริหาร

5.4.1.1-1 โครงการขยายการพฒันาแปลงปลูกมะม่วงพนัธุดี์ พื้นที่ 15 ไร่ 50,000       นายชินวร พริิยพงศ์พทิกัษ ์(แม่เหยีะ)

5.4.1.1-2 โครงการรวมใจ 50 ป ี50 รุ่น เกษตร มช. ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ

เพื่อพอ่

50,000       นายสมศักด์ิ จีรัตน์ (แม่เหยีะ)

5.4.1.2 โครงการจัดท าแผนการใช้พื้นที่ของศูนย์วจิัยและฝึกอบรมที่สูง คณะผู้บริหาร

5.4.1.2-1 โครงการการจัดท าแผนการใช้พื้นที่หน่วยวจิัยและพฒันาเกษตรที่

สูงขุนช่างเค่ียน

หวัหน้าศูนย/์หวัหน้าหน่วย

5.4.1.2-2 โครงการการจัดท าแผนการใช้พื้นที่หน่วยวจิัยและพฒันาเกษตรที่

สูงหนองหอย

หวัหน้าศูนย/์หวัหน้าหน่วย

5.4.1.2-3 โครงการการจัดท าแผนการใช้พื้นที่หน่วยวจิัยและพฒันาเกษตรที่

สูงปา่เกี๊ยะ

หวัหน้าศูนย/์หวัหน้าหน่วย

5.4.1.2-4 โครงการจัดท าแผนการใช้พื้นที่ของสถานีวจิัยและพฒันาล าไยหริ

ภญุไชย

หวัหน้าศูนย/์หวัหน้าหน่วย

5.4.1.3 โครงการจัดท าแผนการใช้พื้นที่แม่แตง

(ฟาร์มตัวอย่างเกษตรอินทรีย)์

อ.ดร.นริศ

* โครงการที่ใช้งบประมาณ ใหเ้ลือกโครงการจากระบบ Budget Management ของคณะเกษตรศาสตร์
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โครงการ/กิจกรรมที่มีการดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2561 

ยุทธศาสตรที่ 1  :  การจัดการการศึกษาใหมีคุณภาพระดับสากล

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  :  ผลิตบัณฑิตที่เปนคนดี มีคุณภาพเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต มีศักยภาพในการทํางานทั้งในและตางประเทศ

กลยุทธหลัก / ตัวชี้วัดหลัก หนวยวัด เปาหมาย

2561

โครงการ/ กิจกรรม  งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1.1 แสวงหาผูเรียนที่มีคุณภาพ

1.1.1 ความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษ CMU - ePro ของนศ.คณะเกษตร

คะแนน < -9.00 โครงการอัจฉริยภาพทางการเกษตร งานบริการการศึกษาฯ

โครงการตลาดนัดหลักสูตร/Open House          40,000 งานบริการการศึกษาฯ

โครงการแนะแนวนักเรียนกลุมเปาหมาย (Road Show) ตาม

โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

         50,000 งานบริการการศึกษาฯ

โครงการแนะนําหลักสูตรแกโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในจังหวัด

เชียงใหม

          3,000 งานบริการการศึกษาฯ

โครงการการประชาสัมพันธหลักสูตรเพื่อแสวงหาผูเรียนที่มี

คุณภาพ

       150,000 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
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กลยุทธหลัก / ตัวชี้วัดหลัก หนวยวัด เปาหมาย

2561

โครงการ/ กิจกรรม  งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาที่เปนสากลและมีคุณภาพตอบสนองความตองการของผูเรียน และผูใชบัณฑิต (Smart Agriculture, food and health) 

1.2.1 จํานวนหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม/

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตร

ปรับปรุง

6 เพิ่มสาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรปาไม งานบริการการศึกษา

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาโรคพืช

งานบริการการศึกษา

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชากีฏวิทยา

งานบริการการศึกษา

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร

งานบริการการศึกษา

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) งานบริการการศึกษา

ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช งานบริการการศึกษา

เพิ่มสาขาออกแบบและจัดการสภาพแวดลอม งานบริการการศึกษา

ปดหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขากีฏวิทยา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

ปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

การเปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรใหม สาขาวิชา

เกษตร ที่สูงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ

ภาควิชาเกษตรที่สูงฯ
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2 ปรับปรุงกระบวนวิชาวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม (นศ. ป 1 และ

 2)

งานบริการการศึกษา

กระบวนวิชาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการผลิตพืชและสัตวที่

ทันสมัย

งานบริการการศึกษา

บูรณาการกระบวนวิชาเอกระดับปริญญาตรีระหวางสาขาที่

นําไปสู Smart Agriculture

งานบริการการศึกษา

เพิ่มหลักสูตรปริญญาตรีสาขาเกษตรที่สูงและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ภาควิชาเกษตรที่สูงฯ

การเปดกระบวนวิชาใหมระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรที่สูง

และทรัพยากรธรรมชาติ

ภาควิชาเกษตรที่สูงฯ

1.2.3 กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีที่สอนเปน

ภาษาอังกฤษ (เฉพาะวิชาเอก สาขาละ 1 

กระบวนวิชา)

กระบวน

วิชา

5 กระบวนวิชาเอกที่มีการสอดแทรกการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ

งานบริการการศึกษา

1.2.5 ความพึงพอใจตอหลักสูตรของผูเรียน ≥3.51 การศึกษาดูงานในและตางประเทศของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท)

       200,000 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการ Refreshing Course          10,000 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการทัศนศึกษาดูงานในประเทศของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีสาขาวิชาสงเสริมการเกษตร

       100,000 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

กระบวน

วิชา

ปรับปรุง/

เปดใหม

ระดับ

(เต็ม 5)

1.2.2 จํานวนกระบวนวิชาปรับปรุง/กระบวนวิชา

ใหมที่ทันสมัย (ที่มีเนื้อหา smart Agriculture)
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โครงการฝกงานคอมพิวเตอร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร           4,000 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการสนับสนุนการนิเทศ/การฝกปฏิบัติสหกิจศึกษาทั้งใน          30,000 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการเสวนาธุรกิจเกษตร          50,000 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

การศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของแตละสาขา

ภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร

         10,000 ภาควิชาพืชศาสตรฯ

โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา (พืชสวน)

         10,000 ภาควิชาพืชศาสตรฯ

โครงการสถิติและการวางแผนการวิจัย           2,750 ภาควิชาพืชศาสตรฯ

โครงการอบรม หลักการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ           2,750 ภาควิชาพืชศาสตรฯ

รวมกับสมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทยฯ จัดประชุมวิชาการ

สัตวศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 7 ระหวางวันที่ 22-24 สิงหาคม 

2561 ณ โรงแรมดิอิมเพลส เชียงใหม

         20,000 ภาควิชาสัตวศาสตรฯ

โครงการความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยไตหวัน          14,000 ภาควิชาสัตวศาสตรฯ
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1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีทักษะการเปนพลเมืองโลก (Global citizen) 

1.3.1 จํานวนรางวัลคุณภาพนักศึกษา รางวัล ≥5 โครงการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาดานการวิจัย        150,000 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(ปริญญาโท)

       250,000 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

อบรมการใชเครื่องมือการเกษตรสําหรับนักศึกษา ภาควิชาพืชศาสตรฯ

อบรมการใชเครื่องมือในหองปฏิบัติการสําหรับนักศึกษา ภาควิชาพืชศาสตรฯ

โครงการ Research-assistant Position and Short-term 

Student Exchange Program ณ Faculty of Science and 

Technology, Free University of Bozen-Bolzano, Italy

       100,000 ภาควิชาสัตวศาสตรฯ

การประชุมวิชาการสัตวศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 7 : ไดรวมกับ

มหาวิทยาลัยแมโจ จัดกิจกรรมประชุมวิชาการสัตวศาสตร

แหงชาติ ครั้งที่ 7 และใหนักศึกษานําเอาผลงานไปนําเสนอเพื่อ

นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนางานวิจัย ซึ่งผลงานของ

นักศึกษาเปนที่ยอมรับในระดับชาติจึงไดรับรางวัลจากการ

นําเสนอผลงานในระดับดีและชมเชย จํานวน 5 รางวัล

         20,000 ภาควิชาสัตวศาสตรฯ
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รอยละ ≥5 EN concept งานบริการการศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร ภายใต

โครงการความรวมมือ MOU ของมหาวิทยาลัยตางประเทศ

       250,000 งานบริการการศึกษา

กระบวนวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม งานบริการการศึกษา

โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษารวมกับสมาคมนักศึกษาเกา

คณะเกษตรศาสตร

งานบริการการศึกษา

จัดสงนักศึกษาระดับปริญญาโท ชื่อ นายปุณณะวุทฒ ยะมา ไป

แลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ ณ University of 

Bozen-Bolzano ประเทศอิตาลี 

ตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ – 15 กรกฎาคม 2561

ภาควิชาสัตวศาสตรฯ

โครงการสหกิจศึกษา ณ ประเทศเวียดนาม ภาควิชาสัตวศาสตรฯ

โครงการสหกิจศึกษา ณ ประเทศญี่ปุน ภาควิชาสัตวศาสตรฯ

1.3.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรี และ

บัณฑิตศึกษาที่ไดงานทําในตางประเทศ/องคกร

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

โครงการ/

ผลงาน

≥1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาหนวย driver unit 

ดานการวิจัยของคณะฯ

       35,000 งานบริหารงานวิจัยฯ

วันที่ 26 มกราคม 2561 ประชุมหารือกลุมคณาจารย เพื่อพัฒนา

ขอเสนอโครงการรวมกัน เพื่อมุงสูพัฒนาโครงการวิจัยรวมขนาดใหญ

งานบริหารงานวิจัยฯ

30 มกราคม 2561 การประชุมเพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการรวมกัน

ของกลุมคณาจารย

งานบริหารงานวิจัยฯ

21 กุมภาพันธ 2561 การประชุมเพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการ

รวมกัน ตามแผนพัฒนาประเทศไทยสูความยั่งยืน

งานบริหารงานวิจัยฯ

11/18/30 เมษายน 2561 การประชุมกลุมคณาจารย เพื่อ

จัดเตรียม/ปรับปรุงขอเสนอโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

งานบริหารงานวิจัยฯ

2.1.2 จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพใน

ฐานขอมูล ISI หรือ Scopus (ปปฏิทิน)

 ตอจํานวนอาจารย

สัดสวน 0.33 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อสราง

งานวิจัยระดับสากล

        5,765

2.1.1 จํานวนโครงการวิจัย/นวัตกรรม

และผลงานเชิงประจักษเพื่อใช

ประโยชนในเชิงพาณิชย

โครงการ/กิจกรรมที่มีการดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2561 

ยุทธศาสตรที่ 2  :  งานวิจัยและสรางนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพระดับสากล และเพื่อพัฒนาชุมชน

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  :  2.1 เพื่อผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนและใชทางอุตสาหกรรม/ธุรกิจการเกษตร     

 2.2 เพื่อผลิตผลงานวิชาการคุณภาพระดับสากล
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2.2 สราง/พัฒนาโครงการวิจัยเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม

2.2.1 จํานวนโครงการวิจัยเชิงพาณิชย

และอุตสาหกรรม

โครงการ ≥3 กิจรรม Lunch box เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยเชิงพาณิชยรวมกับ

ภาคเอกชน

        5,000 งานบริหารงานวิจัยฯ

การศึกษาเปรียบเทียบตนทุนและวิเคราะหหวงโซคุณคาการขนสง

ผลไมเพื่อการสงออกสูตลาดประเทศจีนระหวางเสนทาง R3A R8 

R9 และ R12

   2,032,800 ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว

การคัดแยกผลฟกทองญี่ปุนดวยเทคนิคเนียรอินฟราเรดสเปคโทส

โกป

     500,000 ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว

2.3 เพิ่มทุนวิจัยทั้งจากแหลงทุนภายในและภายนอก

2.3.1 สัดสวนงบประมาณตอนักวิจัย ลานบาท ≥0.6 โครงการศักยภาพการกักเก็บน้ําของปาเต็งรังในศูนยการศึกษาการ

พัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม

     650,800 ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว

2.3.2 จํานวนโครงการพัฒนาชุมชน 

(ภาคเหนือตอนบน)

โครงการ 15 การปลูกปาผสมผสานตามศักยภาพเชิงพื้นที่และศักยภาพชุมชน 

เพื่อการฟนฟูปาตนน้ํา จังหวัดนาน

   1,999,800 ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว

ผลของแสงตอการเจริญเติบโตของตนเหมี้ยง ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว

โครงการศึกษาผลกระทบของมลภาวะทางแสงตอระบบนิเวศบน

ดอยอินทนนท

   4,262,274 ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว
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การพัฒนาเทคนิคแบบไมทําลายเพื่อตรวจวัดสารตกคางและ

คุณภาพผลไมและผักดวยเนียรอินฟราเรดสเปกโทรสโกป

   3,100,000 ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว

ประสิทธิภาพของสารตานจุลินทรียที่เปนองคประกอบในใบหูกวาง

แหงตอโรคกลาเนาของพริก

     650,000 ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว

การพัฒนาระบบใหความรอนดวยคลื่นวิทยุเพื่อการควคุมแมลง

และการเพิ่มคุณภาพของขาวหลังการเก็บเกี่ยว (ระยะเวลา

ดําเนินงาน 1/4/60-31/3/63)

     552,750 ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว

โครงการพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและองคกรทองถิ่น

เพื่อการจัดการการผลิตทางเกษตรอยางยั่งยืนบนฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดนาน

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากร

เกษตร
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โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

3.1 สรางโครงการบริการวิชาการที่กอใหเกิดรายได

รอยละ 5 โครงการคลินิกพืช ภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช

โครงการจัดจําหนายน้ําผึ้งที่มีคุณภาพ ภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑจากนม ภาควิชาสัตวศาสตรฯ

โครงการฝกอบรม สัมมนา เสวนา 662,500         ศูนยบริการวิชาการฯ

โครงกาดกาดวัฒนธรรม 537,481         ศูนยบริการวิชาการฯ

รานคาเกษตร มช. 2,917,799       ศูนยบริการวิชาการฯ

ราน CMU Steak & Coffee 1,376,562       ศูนยบริการวิชาการฯ

โครงการรับปรับปรุงภูมิทัศน 4,016,918       ศูนยบริการวิชาการฯ

โครงการวิเคราะหคุณภาพ 4,396,950       ศูนยบริการวิชาการฯ

โครงการผลิตผัดไฮโดรพอนิกส 143,333         ศูนยบริการวิชาการฯ

โครงการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑอินทรียชีวภาพ 297,262         ศูนยบริการวิชาการฯ

โครงการผลิตกลวยไมเพื่อจําหนาย 21,801           ศูนยบริการวิชาการฯ

โครงการผลิตขาวและพัฒนาพันธุขาว 13,427           ศูนยบริการวิชาการฯ

โครงการวิเคราะหคุณภาพน้ําและโลหะหนัก 870,264         ศูนยบริการวิชาการฯ

3.1.1  อัตราการเจริญเติบโตของรายได

สุทธิจากการบริการวิชาการของปที่ผานมา

โครงการ/กิจกรรมที่มีการดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2561 

ยุทธศาสตรที่ 3  :  การบริการวิชาการและรับใชสังคม

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  :  3.1 ถายทอดองคความรูเพื่อพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน    

 3.2 สรางรายไดจากโครงการบริการวิชาการโดยใชองคความรูดานวิทยาศาสตรเกษตร
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โครงการผลิตเห็ดถั่งเฉา 302,560         ศูนยบริการวิชาการฯ

โครงการผลิตน้ําผึ้งคุณภาพ 188,827         ศูนยบริการวิชาการฯ

โครงการขยายการพัฒนาการผลิตปุยฯแมเหียะ 723,252         ศูนยบริการวิชาการฯ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนนสายหลักในพื้นที่ศูนยวิจัยแม

เหียะ

1,043,460       ศูนยบริการวิชาการฯ

โครงการวิเคราะหคุณภาพดานปศุสัตว 75,000           ศูนยบริการวิชาการฯ

โครงการวิเคราะหคุณภาพเมล็ดพันธุ 220,000         ศูนยบริการวิชาการฯ

โครงการคายวิทยาศาสตรเกษตรภาคฤดูรอน ประจําป 2561 262,500         ศูนยบริการวิชาการฯ

โครงการผลิตพืชลําไยนอกฤดู 321,862         ศูนยบริการวิชาการฯ

โครงการบริการโรคพืช 88,000           ศูนยบริการวิชาการฯ

โครงการขยายการพัฒนาการผลิตปุยอินทรีย-ชีวภาพ วัสดุ

ปลูก สําหรับผลิตพืชเพื่อสิ่งแวดลอม

700,000         ศูนยวิจัย สาธิตแมเหียะฯ

โครงการผลิตกลาพันธุ (มะมวง , ลําไย) 25,000           ศูนยวิจัย สาธิตแมเหียะฯ

โครงการผลิตพืชปาลมน้ํามันแบบครบวงจร 20,000           ศูนยวิจัย สาธิตแมเหียะฯ

โครงการผลิตมะมวงเขียวมรกต 42,000           ศูนยวิจัย สาธิตแมเหียะฯ

โครงการผลิตลําไยนอกฤดู 660,000         ศูนยวิจัย สาธิตแมเหียะฯ

โครงการพัฒนาไมผลและเรือนเพาะชํา 40,000           ศูนยวิจัย สาธิตแมเหียะฯ
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โครงการการถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดตามระบบ

มาตรฐานเพื่อสรางรายไดใหชุมชนและผูสูงอายุ

200,000         ศูนยเก็บเกี่ยวฯ

3.2 สรางโครงการบริการวิชาการรับใชสังคม

โครงการ 10 การประเมินศักยภาพภาพเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาแหลงน้ํา

ขนาดเล็กในระดับทองถิ่น จังหวัดนาน

4,034,558       ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่และชุมชนระดับลุมน้ํายอย 

สําหรับการกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินตามบริบทของ

สังคม-เกษตรนิเวศน จังหวัดนาน

5,903,890       ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลคาสินคา

ผลิตภัณฑแปรรูปจากน้ํานมโค คุณภาพสูงลานนา

6,300,000       ภาควิชาสัตวศาสตรฯ

โครงการการใชประโยชนจากชีวมวลขาวโพดโดยนํามา

ทําอาหารผสมครบสวนหรือ TMR ใชเลี้ยงวัวชวยลดหมอก

ควันจากการเผาชีวมวลขาวโพดทิ้ง

6,356,700       ศูนยบริการวิชาการฯ

โครงการพัฒนาไมดอกเศรษฐกิจ (กลวยไม) เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการสงออก

500,000         ศูนยบริการวิชาการฯ

โครงการเสริมสรางศักยภาพการผลิตกาแฟลานนาคุณภาพใน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 Lanna Thai Coffee Hub

8,348,436       ศูนยบริการวิชาการฯ

สรางความรวมมือกับแหลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน 11,000,000     ศูนยบริการวิชาการฯ

3.2.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มี

ผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน
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โครงการฝกอบรมดานการผลิตปุยอินทรีย-ชีวภาพแบบครบ

วงจร

ศูนยวิจัย สาธิตแมเหียะฯ

จัดการฝกอบรม “การชงเครื่องดื่มกาแฟ”          300,000 ศูนยเก็บเกี่ยวฯ

จัดงานประชุมเสวนาวิชาการ และนิทรรศการ กาแฟ

โครงการหลวง : กาแฟของพอหลวง

       1,292,000 ศูนยเก็บเกี่ยวฯ

จัดนิทรรศการดานเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว งานเกษตร

ภาคเหนือ ครั้งที่ 8

           33,000 ศูนยเก็บเกี่ยวฯ

บริการวิชาการ ในการจัดเลี้ยงกาแฟ ในงานแถลงขาวและ

เลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 

2560

300,000         ศูนยเก็บเกี่ยวฯ

บริการวิชาการใหคําปรึกษา และบริการกาแฟ ในงาน 

“Coffee festival”

ศูนยเก็บเกี่ยวฯ

บริการวิชาการใหคําปรึกษา และบริการกาแฟ ในงาน “City 

life”

ศูนยเก็บเกี่ยวฯ

โครงการ "การผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบอซีเมนตและการ

จัดการหลังการเก็บเกี่ยว"

29,750           ศูนยเก็บเกี่ยวฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ระบบการผลิตผักไฮโดร

โพนิกสและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว"

23,397           ศูนยเก็บเกี่ยวฯ

ใหบริการดานกาแฟใน งาน “WALK-A-THON” ศูนยเก็บเกี่ยวฯ
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โครงการ การพัฒนาแนวคิดการใชประโยชนความ

หลากหลายชีวภาพในระบบการผลิตเกษตรปลอดสารพิษเขต

ชานเมือง

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

โครงการพัฒนาสินคาเกษตรปลอดสารพิษ ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

โครงการตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ 

การสงเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและพัฒนาโอกาส

ทางการศึกษาดานวิชาชีพเกษตรแกนักเรียนและประชาชน

บนพื้นที่สูง อําเภออมกอย - การสงเสริมการเลี้ยงสัตวปก 

(เปด เปดเทศ และไก) แกมชนบนที่สูง

85,000           ศูนยที่สูงฯ

โครงการตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ 

การสงเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและพัฒนาโอกาส

ทางการศึกษาดานวิชาชีพเกษตรแกนักเรียนและประชาชน

บนพื้นที่สูง อําเภออมกอย - การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เกษตรกรรมธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

85,000           ศูนยที่สูงฯ
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โครงการตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ 

การสงเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและพัฒนาโอกาส

ทางการศึกษาดานวิชาชีพเกษตรแกนักเรียนและประชาชน

บนพื้นที่สูง อําเภออมกอย - การสงเสริมและพัฒนาความรู

ดานการปลูกผักพืชพื้นบานและผักขามอายุขามป

37,000           ศูนยที่สูงฯ

โครงการฝกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูงเพื่อปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดบนที่สูง

335,000         ศูนยที่สูงฯ

3.2.2 ความพึงพอใจของชุมชน ระดับ (เต็ม

 5)

≥3.51 สรางทักษะ และความรวมมือกับชุมชน ศูนยบริการวิชาการฯ

 สรางระบบการบริการวิชาการรับใชสังคม ศูนยบริการวิชาการฯ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ ศูนยบริการวิชาการฯ

อุดหนุนงานบริการตรวจวิเคราะห 20,000           ศูนยเก็บเกี่ยวฯ

การอบรม เรื่อง "สารพิษในพืชอาหาร" ศูนยเก็บเกี่ยวฯ
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3.3 สรางโครงการความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนดานการบริการวิชาการทั้งในและตางประเทศ

โครงการ 3 โครงการประสานความรวมมือกับเครือขายมหาวิทยาลัยดาน

การสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

100,000         ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

งบเจรจาธุรกิจ 200,000         

โครงการความรวมมือกับศิษยเกาซึ่งอยูในหนวยงาน

ภาคเอกชนในการพัฒนาพื้นที่ฟารม โดยในไตรมาสนี้มีการ

วางแผนในการวางระบบสาธารณูปโภค

ภาควิชาสัตวศาสตรฯ

การผลิตอาหารสัตวจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการ

เกษตร

ภาควิชาสัตวศาสตรฯ

โครงการการใชประโยชนจากชีวมวลขาวโพดแทนการเผาทิ้ง

ซึ่งกอใหเกิดปญหามลพิษหมอกควัน

208,000,000 ศูนยบริการวิชาการฯ

โครงการขยายผลการยกระดับมาตรฐานและถายทอด

เทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตน้ํานมโคคุณภาพสูงลานนา

8,000,000       ศูนยบริการวิชาการฯ

โครงการรับฝกงานนักศึกษาจากตางสถาบัน ศูนยวิจัย แมเหียะฯ

โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International 

Conference on Sustainable Agriculture (ICSA) 

“System approach for sustainable livelihood and 

environment”

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

โครงการฝกอบรมวิชาการนานาชาติ ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

3.3.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มี

ความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ เอกชน

 หรือชุมชนดานการบริการวิชาการทั้งใน

และตางประเทศ
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4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (อบรม/workshop/Mentor)

รอยละ 10 โครงการสัมมนาบุคลากรดานการเงินและพัสดุ ของสํานักงานสวนกลาง

คณะ/ภาควิชา/ศูนย คณะเกษตรศาสตร

37,920 งานการเงินฯ

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ" เรื่อง การใช

โปรแกรม Oracle R12 เพื่อการจัดซื้อจัดจาง (ระบบ 3 มิต)ิ

5,000 งานการเงินฯ

โครงการฝกอบรม เรื่อง แนวการปฏิบัติดานการจัดซื้อจัดจาง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ป 2560

20,000 งานการเงินฯ

โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง แนวการปฏิบัติดานการจัดซื้อจัดจาง ตาม 

พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ป 2560 ของโครงการวิจัย

งานการเงินฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช Microsoft Office365 คณะ

เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2560

3,000 งานแผนฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เว็ปไซตคณะ หนวยงาน และภาควิชา 

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

1,200 งานแผนฯ

4.1.1 รอยละของบุคลากรที่ไดรับผลการ

ประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีมาก

โครงการ/กิจกรรมที่มีการดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2561

ยุทธศาสตรที่ 4  :  การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  :  4.1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร      4.2 เพื่อใหบุคลากรมีความสุขและภักดีตอองคกร

   4.3 เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน 4.4 เพื่อใชงบประมาณอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบฟงเสียง/ขอรองเรียน” คณะ

เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

1,600 งานแผนฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชงานระบบประเมินผลตัวชี้วัด คณะ

เกษตรศาสตร KPI Online 

ประจําปงบประมาณ 2561

750 งานแผนฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชงานระบบจัดทําคําของบประมาณ

แผนดิน (หมวดงบลงทุน)

1,000 งานแผนฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชงานระบบบันทึกโครงการแผนปฏิบัติการ 

(e-Project) คณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562”

1,350 งานแผนฯ

โครงการ workshop ดานการบริหารงาน สําหรับผูบริหาร 5,800 งานบริหารทั่วไป

โครงการสัมมนาการปรับปรุงกระบวนการทํางานของ

สํานักงานคณะฯ

33,500 งานบริหารทั่วไป

โครงการสัมมนาบุคลากรงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณะเกษตรศาสตร 

เรื่อง การพัฒนางานและศักยภาพบุคลากรสูการเปน Smart Officer

44,000 งานบริหารทั่วไป

โครงการฝกอบรม เรื่อง “การพัฒนางานประจําดวยหลักการ Kaizen ครั้งที่

 2”

6,000 งานบริหารทั่วไป
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โครงการฝกอบรม เรื่อง “การพัฒนางานประจําดวยหลักการ Kaizen ครั้งที่

 3”

6,000 งานบริหารทั่วไป

โครงการฝกอบรม เรื่อง “หลักการเรียบเรียงหนังสือ/ตํารา และการเผยแพร

ผานสานักพิมพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม”

6,700 งานบริหารทั่วไป

โครงการทัศนศึกษาดูงานดานการเกษตร การบริหารจัดการธุรกิจเกษตรและ

เทคโนโลยี

7,000 งานบริหารทั่วไป

โครงการฝกอบรม เรื่อง หลักการเขียนรายงานการประชุม 3,200 งานบริหารทั่วไป

โครงการฝกอบรม เรื่อง “การพัฒนางานประจําดวยหลักการ 

Kaizen ครั้งที่ 4”

10,500 งานบริหารทั่วไป

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรูเบื้องตนในการปองกันและ

กําจัดสัตว และแมลงศัตรูในบานและที่ทํางาน”

13,500 งานบริหารทั่วไป

สนับสนุนงบประมาณสําหรับการเขารวมการอบรมหลักสูตร

ระยะสั้น

งานบริหารทั่วไป

การแบงกลุมศึกษาดูงานเฉพาะสวนงาน งานบริหารทั่วไป

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร 100,000 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ

การเกษตร

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 20,000 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ

การเกษตร
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การอบรม เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใชสัตวทดลองเพื่องานทาง

วิทยาศาสตร

ภาควิชาสัตวศาสตรฯ

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารยนิเทศสห

กิจศึกษา” รุนที่ 6 และ 7

ภาควิชาสัตวศาสตรฯ

รอยละ 5 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสายวิชาการ 43,000 ภาควิชากีฏและโรคพืช

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสายปฏิบัติการ 12,000 ภาควิชากีฏและโรคพืช

โครงการสนับสนุนการเขารวมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ 150,000 ภาควิชาพืชศาสตรฯ

คน 1 การจัดทําหลักเกณฑและขั้นตอนการสนับสนุนการศึกษาตอของบุคลากร 

สายปฏิบัติการ

งานบริหารทั่วไป

การวิจัยสถาบัน เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของบุคลากรคณะ

เกษตรศาสตร

งานบริหารทั่วไป

4.2.1 ความผูกพันตอองคกร (ใชแบบ

ประเมินความผูกพันของบุคลากรตอองคกร)

ระดับ 

(เต็ม 5)

≥3.51 การสรางเสริมสุขภาพของบุคลากร งานบริหารทั่วไป

โครงการผูบริหารพบปะบุคลากร รุนใหม 3,150 งานบริหารทั่วไป

โครงการสัมมนาผูบริหาร 175,000 งานบริหารทั่วไป

โครงการสัมมนาบุคลากรคณะ 200,000 งานบริหารทั่วไป

4.1.3 การเลื่อนตําแหนงของบุคลากร สาย

ปฏิบัติการ

4.1.2 รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่

ยื่นขอตําแหนงทางวิชาการตอจํานวนผูมี

สิทธิ์ขอตําแหนงทางวิชาการ

4.2 สรางความผูกพันของบุคลากรตอองคกร
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โครงการประชุมสามัญ ประจําป 2560 9,000 งานบริหารทั่วไป

กิจกรรมงานเกษตรสัมพันธ ประจําป 2560 71,000 งานบริหารทั่วไป

โครงการทําบุญทอดผาปาสามัคคีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนางาน

วิชาการ ประจําป 2561

งานบริหารทั่วไป

โครงการประชุมสามัญประจําป บุคลากรคณะเกษตรศาสตร กลุมปฏิบัติการ

และบริการ และกลุมวิชาการและชวยวิชาการ

งานบริหารทั่วไป

งานพิธีมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ ประจําป 2561 งานบริหารทั่วไป

 การสรางความมั่นคงในการทํางาน โดยการปรับเปลี่ยนประเภทการจาง

พนักงานสวนงาน

งานบริหารทั่วไป

โครงการสัมมนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ประจําปงบประมาณ 

2561

30,000 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ

การเกษตร

สัมมนาภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร 200,000 ภาควิชาพืชศาสตรฯ

โครงการทําบุญอาคารเพาะเลี้ยงและวิจัยสัตวน้ํา ภาควิชาสัตวศาสตรฯ

โครงการสัมมนาภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา เรื่อง “แนวทางจัดการ

ศึกษาในศตวรรษที่ 21 สูปจจัยความสําเร็จขององคกร”

ภาควิชาสัตวศาสตรฯ

โครงการสงเสริมและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ศูนยวิจัยระบบทรัพยากร

เกษตร
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4.3 ปรับเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมุงเนนประสิทธิผล

4.3.1 คาเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร

รอยละ  - การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์และสมรรถนะของการ

ปฏิบัติงาน

งานบริหารทั่วไป

มีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจหลักเกณฑการประเมินฯ รวมกัน งานบริหารทั่วไป

4.4.1 จํานวนเงินรายไดเหลือจายสุทธิ ลานบาท 40 ปรับเกณฑการจัดสรรตาง ๆ งานแผนฯ

4.5 พัฒนาระบบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานสํานักงาน 

4.5.1 จํานวนระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการองคกร

ระบบ 3 พัฒนา เว็บไซตคณะ หนวยงานและภาควิชา หนวยสารสนเทศ

พัฒนา ระบบฟงเสียง/ขอรองเรียน หนวยสารสนเทศ

พัฒนา ระบบ KPI Online หนวยสารสนเทศ

ระบบออกเลขหนังสือออนไลน หนวยสารสนเทศ

พัฒนา ระบบเดินทางไปราชการ หนวยสารสนเทศ

พัฒนา ระบบบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค หนวยสารสนเทศ

พัฒนา ระบบ Budget Management v.2 หนวยสารสนเทศ

พัฒนา ระบบฐานขอมูลนักศึกษา v.2 หนวยสารสนเทศ

4.4 พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ

129



กลยุทธหลัก / ตัวชี้วัดหลัก หนวยวัด เปาหมาย

2561

โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

4.6 พัฒนาระบบบริหารงานองคกร

เขารวมโครงการบมเพาะ EdPex ของ สกอ. 250,000 คณะผูบริหาร

พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา

งานบริการการศึกษาฯ

รวบรวมฐานขอมูลภาระงานของบุคลากร สายปฏิบัติการ งานบริหารทั่วไป

คณบดีประชุมและรับฟงขอคิดเห็นจากภาควิชา ศูนยและหนวยงาน งานบริหารทั่วไป

การศึกษาความเปนไปไดในการรวมศูนยบริหารงานในไรแมเหียะ งานบริหารทั่วไป

การวางแผนการดําเนินงานของภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา ภาควิชาสัตวศาสตรฯ

4.6.1 ผลการประเมินการดําเนินงานของ

องคกรตามแนวทาง CMU PEx

ระดับ 

(เต็ม 5)

≥3.0
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5.1 Green & Clean Faculty

5.1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและ

บุคลากร

ระดับ (เต็ม

 5)
≥3.51

จัดสถานที่ทําความสะอาดบริเวณสโสรนักศึกษา หนวยกายภาพ

เพิ่มแสงสวางใตอาคารเฉลิมพระเกียต/ิ ติดตั้งสปอรตไลทสองทาง

ขึ้นลงบันไดดานหนาเฉลิมพระเกียรติ

หนวยกายภาพ

ติดตั้งตูเครื่องทําน้ําเย็นใตอาคารเฉลิมพระเกียรติจํานวน 3 จุด หนวยกายภาพ

กิจกรรมพัฒนาหองปฏิบัติการ โรงเรือน โรงเพาะชํา         35,000 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในฟารมสัตวทดลอง ภาควิชาสัตวศาสตรฯ

โครงการพัฒนาหอกษัตริยเกษตร และภูมิทัศนบริเวณเนินหอพระ

พุทธแสนญาติ

27,200        ศูนยวิจัยแมเหียะฯ

โครงการ/กิจกรรมที่มีการดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2561 

ยุทธศาสตรที่ 5  :  การจัดการดานกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  :  5.1 สรางคณะเกษตรศาสตรใหมีภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมที่ดีอยางยั่งยืนและรองรับ AEC 

   5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบคนขอมูลและการติดตอสื่อสาร

   5.3 เพื่อเสริมสรางความผูกพันและความปลอดภัยของบุคลากร              

   5.4 เพื่อใชพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามเงื่อนไข
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รอยละ 1 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว คณะเกษตรศาสตร หนวยกายภาพ

โครงการบริหารจัดการขยะเชิงระบบ หนวยกายภาพ

การปรับปรุงและจัดการระบบสาธารณูปโภคอยางยั่งยืน หนวยกายภาพ

การลางทําความสะอาดพัดลมอาคารเรียนเดิม หนวยกายภาพ

ตัดแตงกิ่งไมบริเวณขวงเกษตรรวมใจและโดยรอบคณะ

เกษตรศาสตร

หนวยกายภาพ

เตรียมแปลงปลูกไมดอกไมประดับ และปรับปรุงภูมิทัศนงานรับ

ปริญญาบัตร ครั้งที่ 52

หนวยกายภาพ

การเช็คลางทําความสะอาดเครื่องอากาศหองประชุม หองเรียน

และหองควบคุมอินเตอรเน็ต

หนวยกายภาพ

ลดการใชโฟมบรรจุอาหาร โดยการใชกลองชานออยแทน หนวยกายภาพ

โครงการรณรงคเลิกใชถุงพลาสติกรวมกับโครงการหลวง และรับ

บริจาคถุงผา

หนวยกายภาพ

การพัฒนาระบบกายภาพหองเรียนอัจฉริยะ (Smart classroom) หนวยกายภาพ

การคํานวนการกักเก็บคารบอน หนวยกายภาพ

การอนุรักษทรัพยากรปาไมใกลเคียงกับแปลงวิจัยเกษตรปาไมแม

เหียะและการจัดการพื้นที่ระบบวนเกษตรเพื่อเพาะปลูกพืชเกษตร

เขาไปในระบบวนเกษตร

ภาควิชาเกษตรที่สูง

5.1.2 จํานวน Carbon Emission ลดลง 

(หนวยวัด กก. เปนคาเทียบเทา Carbon 
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International Joint Laboratory LUSES2 (impact of Land 

Use change on Soil Ecosystem Service)

195,950      ภาควิชาเกษตรที่สูง

5.2 Digital Faculty

5.2.1 มีระบบเครือขายไรสายครอบคลุม

ทุกพื้นที่

รอยละ

(ของพื้นที)่

60 โครงการสํารวจความครอบคลุมของพื้นที่บริการเครือขายไรสาย 

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หนวยสารสนเทศ

ปรับปรุงฐานขอมูล CMU MIS 10 ฐาน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หนวยสารสนเทศ

5.2.2 การบูรณาการฐานขอมูลเพื่อ

พัฒนาการบริหารคณะฯ

ระบบ 4 โครงการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน ANS CMU MOOC 

(Massive Open Online Courseware)

ภาควิชาสัตวศาสตรฯ

5.3 Happiness and Safety workplace

 5.3.1 จํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเปนศูนย ครั้ง 0 ระบบตรวจสอบความพรอมของกลองวงจรปด หนวยกายภาพ

เปลี่ยนตัวแปลงกระแสไฟฟากลองวงจรปด จํานวน 48 ตัว หนวยกายภาพ

ซอมแซมเครื่องบันทึกภาพกลองวงจรปด (CCTV ชุด 3) จํานวน 1

 เครื่อง ซึ่งเครื่องนี้ ควบคุมกลองวงจรปดทั้งหมด 

16 ตัว

หนวยกายภาพ

โครงการปองกันและกําจัดยุงลาย หนวยกายภาพ

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสงเสริมอาชีวอนามัย 

ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมที่ดี : กลุมงานภาคสนาม

9,000         หนวยกายภาพ
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โครงการสํารวจความเสี่ยงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ หนวยกายภาพ

โครงการสํารวจความเสี่ยงและจัดเก็บสายไฟระหวางอาคาร หนวยกายภาพ

โครงการสํารวจและติดตั้งระบบกริ่งสัญญาณไฟไหม หนวยกายภาพ

การเพิ่มความปลอดภัยอื่นๆ หนวยกายภาพ

5.3.2 ความพึงพอใจ/ความผูกพันของ

บุคลากร

ระดับ (เต็ม

 5)

≥3.51 กีฬาสัมพันธเกษตร มช. 20,000        งานบริหารทั่วไป

โครงการ รวมใจ ๕ สวนงานพัฒนาไรแมเหียะ ศูนยวิจัยแมเหียะฯ

5.4 Land use Development

5.4.1 รอยละของความสําเร็จตามแผนแมบท รอยละ  - โครงการการใชประโยชนพื้นที่ไรแมเหียะ หนวยกายภาพ

โครงการการใชประโยชนพื้นที่สถานีชางเคี่ยน หนวยกายภาพ

โครงการการใชประโยชนพื้นที่สถานีหนองหอย หนวยกายภาพ

โครงการการใชประโยชนพื้นที่สถานีปาเกี๊ยะ หนวยกายภาพ

โครงการการใชประโยชนพื้นที่หริภุญชัย หนวยกายภาพ

Zoning อาคารตาง ๆ หนวยกายภาพ

โครงการบริการวิชาการดานพื่ชอาหารสัตว ภาควิชาสัตวศาสตรฯ

โครงการปรับปรุงฟารมโคขาวลําพูน ภาควิชาสัตวศาสตรฯ

โครงการพัฒนาระบบน้ําแปลงทดลองวิจัยภาคสนามภายใน

ศูนยวิจัย สาธิตฯแมเหียะ

1,086,392    ศูนยวิจัยแมเหียะฯ
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1.1 แสวงหาผูเรียนที่มีคุณภาพ

1.1.1 ความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษ CMU - ePro ของนศ.คณะเกษตร

และของทั้งมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี)

คะแนน < -7.00 โครงการตลาดนัดหลักสูตร/Open House          50,000 งานบริการการศึกษาฯ

1.1.2 คาเฉลี่ย GPA ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ภาค

เรียนที่ 1 ที่เรียนตามแผนการศึกษา (โดยไมมีการ 

drop W) (ปริญญาตรี)

คาเฉลี่ย 2.65 สัมมนาครูแนะแนว          10,000 งานบริการการศึกษาฯ

1.1.3 จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มี

ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนรับ

หลักสูตร

(ทั้งหมด 

20)

7 ประชาสัมพันธเชิงรุก          10,000 งานบริการการศึกษาฯ

คายนักวิทยาศาสตรเกษตร        200,000 งานบริการการศึกษาฯ

การรับสมัคร TCAS ปการศึกษา 2562        150,000 งานบริการการศึกษาฯ

โครงการสนับสนุนกิจกรรมและทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา        120,000 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

สบทบทุนอุดหนุนการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา          20,000 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการเจรจาและประชาสัมพันธหลักสูตร เพื่อแสวงหาผูเรียนที่

มีคุณภาพ

         30,000 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
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1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาที่เปนสากลและมีคุณภาพตอบสนองความตองการของผูเรียน และผูใชบัณฑิต (Smart Agriculture, food and health) 

1.2.1 จํานวนหลักสูตรเชิงบูรณาการ หลักสูตร

ปรับปรุง

6 โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานของ

เครือขายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา

งานบริการการศึกษา

1.2.2 จํานวนหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ งานบริการการศึกษา

1.2.3 จํานวนกระบวนวิชาปรับปรุง/กระบวนวิชา

ใหม (Smart Agriculture)

จํานวนกระบวนวิชาปรับปรุง/กระบวนวิชาใหม (Smart 

Agriculture) 22 กระบวนวิชา

งานบริการการศึกษา

1.2.4 รอยละของกระบวนวิชาเอกปริญญาตรีที่มี

การสอดแทรกการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ

รอยละของกระบวนวิชาเอกปริญญาตรีที่มีการสอดแทรกการเรียน

การสอนเปนภาษาอังกฤษ

งานบริการการศึกษา

1.2.5 จํานวนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีที่สอน

เปนภาษาอังกฤษ 100%

จํานวนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีที่สอนเปนภาษาอังกฤษ 

100%

งานบริการการศึกษา

1.2.6 ความพึงพอใจตอหลักสูตรของผูเรียน ความพึงพอใจตอหลักสูตรของผูเรียน งานบริการการศึกษา

1.2.7 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (ใชขอมูลจาก

 มช.)

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (ใชขอมูลจาก มช.) งานบริการการศึกษา

โครงการติดตามผลบัณฑิตป.ตรี งานบริการการศึกษา

โครงการติดตามผลบัณฑิตป.โท งานบริการการศึกษา

โครงการติดตามผลบัณฑิตป.เอก งานบริการการศึกษา

โครงการสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิตตอทักษะ Smart 

Agriculture

งานบริการการศึกษา
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โครงการเปดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเกษตรที่สูงและการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

ภาควิชาเกษตรที่สูงฯ

โครงการเปดหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาเกษตรที่สูงและการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

ภาควิชาเกษตรที่สูงฯ

เปดกระบวนวิชาใหม และปรับปรุงกระบวนวิชา ระดับ ป.ตรี-โท-

เอก

ภาควิชาเกษตรที่สูงฯ

กําหนดวิชาเอกที่สอดแทรกภาษาอังกฤษในแตละสาขาวิชา 

(สาขาวิชาละ 5 กระบวนวิชา)

โครงการพัฒนากระบวนวิชาสัมนา 2 (352492) ของนักศึกษา

ปริญญาตรี ภายใตหัวขอ Smart Agriculture

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ

กระบวนวิชา 357417 Insect Anatomy ภาควิชากีฏวิทยาฯ

กระบวนวิชา 357441 PRINCIPLES OF INSECT CONTROL ภาควิชากีฏวิทยาฯ

กระบวนวิชา 360423 Plant Parasitic Fungi ภาควิชากีฏวิทยาฯ

กระบวนวิชา 360431 Plant Nematodes ภาควิชากีฏวิทยาฯ

กระบวนวิชา 360304 Diseases of Economic Plants ภาควิชากีฏวิทยาฯ

กระบวนวิชา 360407 Plant Disease Control ภาควิชากีฏวิทยาฯ

กําหนดวิชาที่สอนเปนภาษาอังกฤษ 100% ในแตละสาขาวิชา 

กระบวนวิชา 357110 Insects and Mankind ภาควิชากีฏวิทยาฯ
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กระบวนวิชา 357326 Insect Pests of Vegetable Crops ภาควิชากีฏวิทยาฯ

เปดสอนกระบวนวิชา 362211 (รหัสใหม 365221) เปน

ภาษาอังกฤษ 100%

ภาควิชาเกษตรที่สูงฯ

โครงการสํารวจความพึงพอใจตอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(สงเสริมการเกษตร)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการสํารวจความพึงพอใจตอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 (สงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาในการเขียน

บทความวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ

ภาควิชาพืชศาสตรฯ

โครงการสํารวจความพึงพอใจตอหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (สงเสริม

การเกษตรและพัฒนาชนบท)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

 โครงการเตรียมความพรอม (Refreshing Course) นักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาสูการเปนพลเมืองโลก

         10,000 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการ Refreshing Course สาขาวิชาธุรกิจเกษตร           5,000

โครงการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อ

ตีพิมพเผยแพรของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

         10,000

 โครงการแลกเปลี่ยนการทําวิจัยระหวางนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (ภายใน/ภายนอก สาขาวิชาฯ)(นําเสนอ)

          5,000

โครงการเตรียมความพรอมมและศึกษาดูงานดานการสงเสริม

การเกษตรและพัฒนาชนบทในประเทศ (ปริญญาตรี)

         50,000
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โครงการศึกษาดูงานดานการสงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท

 

       100,000

โครงการศึกษาดูงานในประเทศ/ตางประเทศ หลักสูตรระดับ        100,000

โครงการจางผูชวยสอน          91,200

1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีทักษะการเปนพลเมืองโลก (Global citizen) 

1.3.1 จํานวนรางวัลคุณภาพนักศึกษา รางวัล ≥1 เตรียมความพรอมกีฬาทักษะเพื่อแขงขันงานประเพณี4 จอบ

แหงชาติครั้งที่ 36

         50,000 งานบริการการศึกษาฯ

รอยละ ≥5 การปรับปรุงวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 1 และ 2 งานบริการการศึกษาฯ

โครงการสรางเสริมประสบการณจากการเรียนรูนอกหองเรียน 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร

         50,000 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

1.3.3 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกับทักษะการ

เปนพลเมืองโลก (Global citizen)

คะแนน ≥3.81 โครงการสรางเสริมประสบการณจากการเรียนรูนอกหองเรียน 

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร

         50,000 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

1.3.4 รอยละของนักศึกษาที่ผานเกณฑการ

ประเมินทักษะการเปนพลเมืองโลก (Global 

citizen)

รอยละ 60 โครงการศึกษาดูงาน ณ บริษัท เชียงใหมเฟชรมิลค จํากัด           4,904 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการศึกษาดูงานสหกรณการเกษตรสันปาตอง จํากัด           5,082 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาการจัดการระบบโลจิสติกส

ในธุรกิจเกษตร

          9,500 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการนําเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาสาขาวิชาสงเสริมและ

 

          6,140 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

1.3.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรี และ

บัณฑิตศึกษาที่ไดงานทําในตางประเทศ/องคกร

นานาชาต/ิธุรกิจขามชาติ
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 โครงการเตรียมความพรอมและการเสริมสรางทักษะแกนักศึกษา

สหกิจศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร ปการศึกษา 2561

3,050          ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 1,920          ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

 โครงการศึกษาวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนและวิเคราะหระบบ

นิเวศเกษตรรวมกับชุมชน

6,500          ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

 โครงการศึกษาชุมชนเพื่อการวางแผนงานสงเสริมการเกษตรและ

พัฒนาชนบท

6,500          ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการศึกษาชุมชนเกษตร 6,500          ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการศึกษาการสงเสริมการเกษตรของชุมชนบนพื้นที่สูง 6,500          ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการศึกษาทรัพยากรดินและการใชประโยชนที่ดินจากจังหวัด

เชียงใหมถึงจังหวัดหนองคาย

ภาควิชาพืชศาสตรฯ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยตางประเทศ ภาควิชากีฏวิทยาฯ

โครงการ Sakura Exchange Program in Science ประจําป 

2019 ณ Yamagata University ประเทศญี่ปุน

หนวยวิเทศฯ

หลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 15 (15th Intensive Course 

Program)

หนวยวิเทศฯ

Student Exchange Program between National Ilan 

University,Taiwan and Chiang Mai University

งานบริการกาศึกษาฯ

โครงการสหกิจศึกษา ณ ตางประเทศ        100,000 ภาควิชาสัตวศาสตรฯ
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โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี

       183,500 งานบริการกาศึกษาฯ

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนําเสนอในวิชาสัมมนา          16,000 งานบริการกาศึกษาฯ

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ          30,000 ภาควิชากีฏวิทยาฯ

โครงการสัมมนาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ภาษาอังกฤษ)           8,000 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการอบรมเทคนิคสมัครงานและสอบสัมภาษณเปน

ภาษาอังกฤษ

         20,000 งานบริการกาศึกษาฯ

โครงการอบรมเทคนิคสมัครงานและสอบสัมภาษณเปน

ภาษาอังกฤษ

         20,000 งานบริการกาศึกษาฯ

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะหสถิติและกราฟฟค

โดยใชโปรมกแรม R

ภาควิชาพืชศาสตรฯ

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการ

วิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลงานวิจัย

ภาควิชาพืชศาสตรฯ

โครงการอบรมสถิติและการวางแผนการวิจัยสําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี

ภาควิชาพืชศาสตรฯ

โครงการมอบเกียรติบัตรสําหรับนักศึกษา (ปริญญาตรี) ดานการมี

สวนรวมและจิตอาสา

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการมอบเกียรติบัตรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(ปริญญาโท) ที่สรางชื่อเสียงใหกับสาขาฯ

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
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โครงการมอบเกียรติบัตรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(ปริญญาเอก) ที่สรางชื่อเสียงใหกับสาขาฯ

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการพัฒนาศักยภาพดานการใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

         30,000 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการประมวลผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีของสาขาวิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนผานกระบวนวิชาที่

พัฒนาทักษะ Soft skill

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

2.1.1 จํานวนโครงการบูรณาการ และ

ผลงานเชิงประจักษ (มากกวา 10 ลาน

บาท

โครงการ/

ผลงาน

≥1 สรางความรูความเขาใจและประชาสัมพันธเกี่ยวกับแหลงทุนเชิง

บูรณาการตามยุทธศาสตร

งานบริหารงานวิจัยฯ

2.2 สราง/พัฒนาโครงการวิจัยเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม

2.2.1 จํานวนโครงการวิจัยเชิงพาณิชย

และอุตสาหกรรม (รวมกับภาคเอกชน)

โครงการ ≥3 รวบรวมแหลงทุนขอมูลผลงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจาก

ภาคเอกชนเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการประสานงานระหวางแหลง

ทุนกับนักวิจัย

งานบริหารงานวิจัยฯ

2.2.2 จํานวนนวัตกรรม
ผลงาน

≥1 การพัฒนาเครื่องคัดกรองความปลอดภัยจากสารพิษตกคางในผัก

ดวยเทคนิค NIR-LED

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว

ระบบการตรวจวัดอายุการเก็บรักษาของผลไมตัดแตงพรอมบริโภค

ดวยจมูกอิเลคทรอนิกส

   2,987,000 ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว

การประยุกตใชเนียรอินฟราเรดสเปกโทสโกปเพื่อคัดกรองขาวโพด

และวัตถุดิบอาหารสัตวปนเปอนซีราลีโนนกอนเขาสูกระบวนการ

ผลิต (ผูรวมวิจัย)

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  :  2.1 เพื่อผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนและใชทางอุตสาหกรรม/ธุรกิจการเกษตร     

                                  2.2 เพื่อผลิตผลงานวิชาการคุณภาพระดับสากล
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มิติใหมของรถเข็นขายผลไมพรอมบริโภคปลอดภัย (ผูรวมวิจัย) ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว

การพัฒนาระบบคัดแยกสีเชอรี่กาแฟโดยใชเทคนิการประมวลผล

ภาพ (ผูรวมวิจัย)

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว

มิติใหมของรถเข็นขายผลไมพรอมบริโภคปลอดภัย (ผูรวมวิจัย) ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว

การพัฒนาระบบคัดแยกสีเชอรี่กาแฟโดยใชเทคนิการประมวลผล

ภาพ (ผูรวมวิจัย)

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว

โครงการทดแทนการใชสารประกอบซัลเฟอรในผลไมเศรษฐกิจหลัง

การเก็บเกี่ยว (ผูรวมวิจัย) (ระยะเวลาการดําเนินงาน 

5/4/59-6/4/62)

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว

การพัฒนาระบบใหความรอนดวยคลื่นวิทยุเพื่อการควคุมแมลง

และการเพิ่มคุณภาพของขาวหลังการเก็บเกี่ยว (ระยะเวลา

ดําเนินงาน 1/4/60-31/3/63)

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว

ผลของพลาสมาตอการตกคางของสารกําจัดศัตรูพืชและอายุการ

เก็บรักษาทุเรียนและลําไย (ผูรวมวิจัย) (ระยะเวลาการดําเนินงาน 

1/4/60-31/3/63)

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว
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การพัฒนาอุปกรณตรวจสอบเชื้อกอโรคแอนแทรกโนสในผลมะมวง

โดยเทคนิคฟลูออเรสเซนต (ผูรวมวิจัย)

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

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว

การศึกษาอาการของโรคและความเปนไปไดในการประยุกตใช

เนียรอินฟราเรด สเปกโทรสโกป (Near Infrared spectroscopy:

 NIRS) เพื่อตรวจสอบโรคแอนแทรกโนสและความผิดปกติทาง

สรีรวิทยาของมะมวงน้ําดอกไมสีทอง (ผูรวมมิจัย)(ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน1/5/61-30/4/64)

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว

 การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพแบบไมทําลายของกาแฟ

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

   2,250,000 ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว

การพัฒนาสําหรับตรวจสอบโรคแมลงในขาวเปลือกหลังการเก็บ

เกี่ยวและการเปลี่ยนแปลงกลิ่นหืนขาวกลองโดยใชเทคโนโลยีจมูก

อิเลคทรอนิกส (ผูรวมวิจัย)(ระยะเวลาการดําเนินงาน 

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

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว

การจัดการศัตรูผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวดวยความรอนแบบฟลูอิด

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

   2,868,000 ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว
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ผลของพลาสมาและฟองนาโนตอการลดสารพิษตกคางในผล

มะมวงพันธน้ําดอกไม (ผูรวมวิจัย)(ระยะเวลาดําเนินงาน 

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

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว

โครงการวิจัย ระบบบูรณาการฐานขอมูลรายแปลงเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ในระบบเกษตรปลอดภัยอยางยั่งยืน

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากร

เกษตร

โครงการวิจัย การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภคในการ

เลือกซื้อผลิตภัณฑสินคาจากตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหาร

ปลอดภัย

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากร

เกษตร

2.3 เพิ่มทุนวิจัยทั้งจากแหลงทุนภายในและภายนอก

2.3.1 จํานวนโครงการพัฒนาชุมชน 

(ภาคเหนือตอนบน)

โครงการ 15 การสนับสนุนงบประมาณแกคณาจารย นักวิชาการคณะ

เกษตรศาสตร เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงาน

โครงการวิจัยสูชุมชน

งานบริหารงานวิจัยฯ

2.3.2 ความพึงพอใจของผูใชบริการ

งานวิจัยปที่ผานมา

ระดับ ≥3.51 ดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ผานมา เพื่อ

ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ

งานบริหารงานวิจัยฯ

2.3.3 รอยละการนําผลงานวิจัยปที่

ผานมาไปใชประโยชน
รอยละ 50

โครงการสรางความรวมมือดานการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนเปาหมาย 

ระยะที่ 1 (ศรีบัวบาน Model)

       10,000 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการสํารวจการนําผลงานวิจัยของคณาจารยและนักศึกษาไป

ใชประโยชน

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ
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โครงการพัฒนาโครงการวิจัยการฟนฟูและการจัดการปาตนน้ํา

อยางมีสวนรวมในลุมน้ําสาขาของลุมน้ําปงตอนบน

     312,100 ภาควิชาเกษตรที่สูงฯ

การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่และชุมชนระดับลุมน้ํายอย สําหรับ

การกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินตามบริบทของสังคม-เกษตร

นิเวศน จังหวัดนาน

ภาควิชาเกษตรที่สูงฯ

International Joint Laboratory LUSES2 (impact of Land 

Use change on Soil Ecosystem Service)

ภาควิชาเกษตรที่สูงฯ

โครงการการจัดการและการใชประโยชนจากไผโดยชุมชนเพื่อมี

สวนรวมลดปญหาหมอกควันภายใตแผนงานโครงการลดปญหา

หมอกควัน และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

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

ภาควิชาเกษตรที่สูงฯ

การอนุรักษความหลากหลายและใชประโยชนจากเชื้อพันธุพืชใน

ระบบการปลูกขาวบนที่สูง (ปที่ 2)

ภาควิชาเกษตรที่สูงฯ

การศึกษาและคัดเลือกพันธุขาวไรทองถิ่นบนพื้นที่สูงที่ทนทาน

แมลงบั่วไมไวตอชวงแสง และพันธุขาวไรทองถิ่นที่มีคุณภาพพิเศษ

ทางโภชนาการ (โครงการยอยรวมกับ รศ.ดร.ศันศนีย จําจด)

ภาควิชาเกษตรที่สูงฯ
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การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การอนุรักษและการใชประโยชนจาก

ความหลากหลายทางชีวภาพของขาวพันธุพื้นเมือง”

ภาควิชาเกษตรที่สูงฯ

โครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพกาแฟแบบครบวงจร ศูนยเก็บเกี่ยวฯ

การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการตีพิมพ เพื่อสรางแรงจูงใจในการ

ผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ

งานบริหารงานวิจัยฯ

โครงการสนับสนุนการสืบคนและตีพิมพบทความวิจัยในฐานขอมูล 

ISI หรือ Scopus ของคณาจารย

        5,000 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ

การเกษตร

โครงการศึกาาผลกระทบของมลภาวะทางแสงตอระบบนิเวศบน

ดอยอินทนนท

   4,015,774 ภาควิชาเกษตรที่สูงฯ
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3.1 สรางโครงการบริการวิชาการที่กอใหเกิดรายได

รอยละ 5 โครงการสงเสริมการยกระดับมาตรฐานการผลิตและถายทอด

นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปน้ํานมโค

ศูนยบริการวิชาการฯ

โครงการพัฒนาเกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรี่รุนใหม (Young

 Smart Farmer)

ศูนยบริการวิชาการฯ

โครงการยกระดับการผลิต และการตลาดพืชอาหารปลอดภัย ศูนยบริการวิชาการฯ

โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดยอมสู

การเปนกาแฟ คุณภาพพิเศษ (specility coffee)

ศูนยบริการวิชาการฯ

โครงการอบรมเกษตรกร เรื่อง จุดเปลี่ยนไมผลไทย สูยุคไม

ผลคุณภาพตลาดโลก

ศูนยบริการวิชาการฯ

3.1.1  อัตราการเจริญเติบโตของรายได

สุทธิจากการบริการวิชาการของปที่ผานมา

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  :  3.1 ถายทอดองคความรูเพื่อพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน    

                                  3.2 สรางรายไดจากโครงการบริการวิชาการโดยใชองคความรูดานวิทยาศาสตรเกษตร
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3.2 สรางโครงการบริการวิชาการรับใชสังคม

โครงการ 12 การจัดระบบฐานขอมูลองคความรูบริการวิชาการพรอมใช ศูนยบริการวิชาการฯ

การฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ศูนยบริการวิชาการฯ

3.2.2 ชุดโครงการบริการวิชาการที่มีผล

ตอการพัฒนาและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

 - การจัดการธาตุอาหาร โรค และแมลงศัตรูกาแฟ ศูนยเก็บเกี่ยวฯ

3.2.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการ

วิชาการ

ระดับ ≥3.81 การคั่วกาแฟเบื้องตนและการทดสอบทางประสาทสัมผัส ศูนยเก็บเกี่ยวฯ

3.2.4 จํานวนองคความรูดานเกษตร เรื่อง/

ผลงาน

20 การชงเครื่องดื่มจากกาแฟ ศูนยเก็บเกี่ยวฯ

3.2.5 รอยละของผูรับบริการที่นํา

นวัตกรรม/องคความรูไปใชประโยชน

รอยละ 40 กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวกาแฟคุณภาพ ศูนยเก็บเกี่ยวฯ

3.2.6 รอยละของครัวเรือนในชุมชนที่นํา

ความรูไปใชประโยชน/ลดตนทุน/มีรายได

เพิ่ม

รอยละ 50 การใชพาราโบลาโดมสําหรับการลดความชื้น ศูนยเก็บเกี่ยวฯ

ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสําหรับเมล็ดพืช ศูนยเก็บเกี่ยวฯ

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสําหรับผลิตผลเกษตรและความ

ปลดภัยดานอาหาร

ศูนยเก็บเกี่ยวฯ

3.2.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มี

ผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน
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การควบคุมและกําจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ ศูนยเก็บเกี่ยวฯ

การผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพและการตรวจสอบ ศูนยเก็บเกี่ยวฯ

 การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีเคโมเมทริกซ ศูนยเก็บเกี่ยวฯ

การรมสารเคมีกําจัดศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว ศูนยเก็บเกี่ยวฯ

การพัฒนาการตลาด ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทาง Smart

 Agriculture เพื่อพัฒนา Smart Farmer

30,000           ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการ

โครงการออกแบบโครงการบริการวิชาการเพื่อรับใชสังคม

รวมกับชุมชนเปาหมาย (ศรีบัวบาน Model)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการ

โครงการบริการวิชาการรับใชสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนเปาหมาย

 (ศรีบัวบาน Model)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการ

ระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษแบบผสมผสานที่เหมาะสม

กับชุมชนจังหวัดเชียงใหม

ศูนยวิจัยระบบทรัพยาเกษตร

การพัฒนาแนวคิดการใชประโยชนจากความหลากหลายทาง

ชีวภาพในระบบการผลิตพืชปลอดสารพิษ เขตชานเมือง

ศูนยวิจัยระบบทรัพยาเกษตร

ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร

และรายได

ศูนยวิจัยระบบทรัพยาเกษตร
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การจัดการเพื่อการอนุรักษและการใชประโยชนความ

หลากหลายชีวภาพของงาขี้มอนบนพื้นที่สูง

ศูนยวิจัยระบบทรัพยาเกษตร

งานวันพืชผักปลอดสารพิษและครบรอบตลาดนัดเกษตร

ปลอดพิษ อาหารปลอดภัย ปที่ 15

ศูนยวิจัยระบบทรัพยาเกษตร

การจัดทําคูมือการผลิตมะมวงเชิงพื้นที่ของสถานีวิจัยระบบ

ทรัพยากรเกษตร

ศูนยวิจัยระบบทรัพยาเกษตร

โครงการขยายการพัฒนาการผลิตปุยอินทรีย-ชีวภาพ วัสดุ

ปลูก สําหรับผลิตพืชเพื่อสิ่งแวดลอม

535,376         ศูนยแมเหียะฯ

โครงการผลิตพืชปาลมน้ํามันแบบครบวงจร 10,000           ศูนยแมเหียะฯ

โครงการพัฒนาลําไยเพื่อเพิ่มผลผลิต 20,000           ศูนยแมเหียะฯ

ออกแบบหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

อยางยั่งยืน รวมกับโรงเรียนในพื้นที่สูงและหนวยสนับสนุน

วิชาการรับใชสังคม มช.

ภาควิชาเกษตรที่สูงฯ

โครงการฝกอบรมการเลี้ยงไกไขและไกเนื้อพันธพื้นเมือง ศูนยบริการวิชาการฯ

โครงการฝกอบรมการเลี้ยงเปดพันธุพื้นเมือง ศูนยบริการวิชาการฯ

โครงการฝกอบรมการเลี้ยงปลาในกระชัง ศูนยบริการวิชาการฯ

จัดฝกอบรม ถายทอดและเผยแพร ใหคําปรึกษาความรู

เกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานกาแฟ การปลูก การจัดการ

แปลงกาแฟ การแปรรูป และการเก็บรักษา

ศูนยเก็บเกี่ยวฯ
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โครงการฝกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูงเพื่อปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดบนที่สูง

ศูนยเก็บเกี่ยวฯ

กาแฟสรางปารักษาปาและการผลิตขาวใหพอบริโภคตลอดป 

ของอมกอยและแมแจม

ศูนยเก็บเกี่ยวฯ

โครงการการสรางฐานขอมูลดานอาชีพและแนวทางสงเสริม

อาชีพในทองถื่นแบบครบวงจร

ศูนยเก็บเกี่ยวฯ

3.3 สรางโครงการความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนดานการบริการวิชาการทั้งในและตางประเทศ

โครงการ 3 โครงการสรางหลักสูตรบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักาะของ

ขาราชการระดับปฎิบัติการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กรม

สงเสริมการเกษตร ภายใตความรวมมือระหวาง มช. กับกรม

สงเสริมการเกษตร (ตาม MOU)

10,000           ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการอบรมเกี่ยวกับสัตวน้ํา ศูนยบริการวิชาการฯ

โครงการอบรมพืชผักปลอดภัย ศูนยบริการวิชาการฯ

โครงการรับฝกงานนักศึกษาจากตางสถาบัน ศูนยแมเหียะฯ

โครงการฝกอบรมทางดานเคมีวิเคราะห หลักการและการใช

งาน NIR ในการวิเคราะหสารพฤกษเคมี

ศูนยแมเหียะฯ

3.3.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มี

ความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ เอกชน

 หรือชุมชนดานการบริการวิชาการทั้งใน

และตางประเทศ

153



โครงการ/กิจกรรม ที่มีการดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2562 

ยุทธศาสตรที่ 4  :  การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

กลยุทธหลัก / ตัวชี้วัดหลัก หนวยวัด เปาหมาย

2562

โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

4.1.1 รอยละของบุคลากรที่ไดรับผลการ

ประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีมาก

รอยละ 13 โครงการจัดทํามาตรฐานความรูและทักษะของตําแหนงสายชวยวิชาการ

และสายปฏิบัติการ

งานบริหารทั่วไป

4.1.2 รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่

ยื่นขอตําแหนงทางวิชาการตอจํานวนผูมี

สิทธิ์ขอตําแหนงทางวิชาการ

รอยละ 5 โครงการประเมินขีดความสามารถและทักษะสายชวยวิชาการ/สาย

ปฏิบัติการ

งานบริหารทั่วไป

4.1.3 รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่

ยื่นขอตําแหนงทางวิชาการตอจํานวนผูมี

สิทธิ์ขอตําแหนงทางวิชาการ

รอยละ 30 โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถและ

นําเสนอผลงานของคณาจารยและบุคลากรของสาขาวิชาสงเสริมฯ

70,000 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจฯ

4.1.4 รอยละของบุคลากรสายปฏิบัติการ

ที่มีกระบวนการปรับปรุงงานประจํา

รอยละ 30 โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการยื่นขอ

ตําแหนงทางวิชาการ

15,000 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจฯ

โครงการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยสถาบันสําหรับบุคลากรของ

สาขาวิชาสงเสริมฯ

5,000 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจฯ

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  :  4.1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร      4.2 เพื่อใหบุคลากรมีความสุขและภักดีตอองคกร

                               4.3 เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน                       4.4 เพื่อใชงบประมาณอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (อบรม/workshop/Mentor)
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สรางความเขาใจในงานที่ทํา และเสริมทักษะเพื่อพัฒนาตนเอง ภาควิชาเกษตรที่สูงฯ

โครงการพัฒนาคณาจารยดาน smart agriculture (Drone/ big data/ 

IOT)

งานบริหารทั่วไป

โครงการสัมมนาคณาจารย เรื่อง การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตาม

เกณฑ ก.พ.อ. และขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ระเบียบใหม)

4,850 งานบริหารทั่วไป

โครงการอบรมวิธีการจัดเก็บขอมูลสําคัญอยางมีประสิทธิภาพสําหรับ

พนักงานปฏิบัติงาน

งานบริหารทั่วไป

โครงการอบรมการพัฒนาปรับปรุงงานประจํามุงสูการเปน smart officer

 (Kaizen, PDCA, etc.)

งานบริหารทั่วไป

โครงการสรางความรูความเขาใจดานการจัดซื้อจัดจาง และการเบิกจาย

งบประมาณ

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

โครงการบริหารจัดการงบประมาณสําหรับผูบริหาร Budget 

management

สํานักงานคณะ (สวนกลาง)

อบรมการเขียน Business model งานนโยบายและแผนฯ

โครงการสนับสนุนเผยแพรผลงานทางวิชาการทางดานสัตวศาสตร 100,000 ภาควิชาสัตวศาสตรฯ

โครงการพัฒนาทักษะความรูและประสบการณของบุคลากรสายปฏิบัติการ ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

โครงการสัมมนาภายในของคณาจารย สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร 6,000 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจฯ
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ 105,000 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจฯ

กิจกรรมสนับสนุนบุคลากร เขาอบรม ประชุม สัมมนา และเสนอผลงาน 50,000 ภาควิชากีฏวิทยาฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบ AGRI MIS v1” 1,200 หนวยสารสนเทศ

โครงการฝกอบรมการใชระบบออกเลขสงหนังสือออนไลน 1,500 งานบริหารทั่วไป

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชงาน Application ที่มีความ

จําเปนในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม (QR Code / One Drive / Google 

Drive / Google Forms) สําหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ

1,500 งานบริหารทั่วไป

โครงการฝกอบรมการใชระบบออกเลขสงหนังสือออนไลน ครั้งที่ 2 1,400 งานบริหารทั่วไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 

สําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในฟารมเลี้ยงสัตว (หลักสูตรตอเนื่องระหวาง

เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562)

งานบริหารทั่วไป

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 

งานบริหารทั่วไป

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

งานบริหารทั่วไป
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ศึกษาวิจัยและเขียนรายงานเกี่ยวกับการวิเคราะหดีเอ็นเอ และวิเคราะห

ขอมูลงานวิจัย และเตรียมตนฉบับเพื่อตีพิมพ ณ The University of 

Tokyo Hokkaido forest, Graduate School of Agricultural and 

Life sciences, The University of Tokyo ประเทศญี่ปุน

ภาควิชาเกษตรที่สูงฯ

วิเคราะหคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อคาดการณรายรับที่เพียงพอตอ

คาใชจายของคณะฯ

งานนโยบายและแผนฯ

การวัด/ การประเมินผลคุณภาพนักศึกษาในการมีทักษะการเปนพลเมือง

โลก (Global citizen)

งานบริการการศึกษาฯ

ปจจัยที่มีผลตอการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร

งานบริการการศึกษาฯ

ทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะทางของบัณฑิตเกษตรศาสตรและ

เศรษฐศาสตรเกษตรที่พึงประสงคของผูใชบัณฑิตในยุค Thailand 4.0

งานบริการการศึกษาฯ

ความตองการหลักสูตร non-degree ดานการเกษตรของผูเรียนวัย

ทํางาน/กลุมผูสูงวัย

งานบริการการศึกษาฯ

การวิเคราะหประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณของคณะ

เกษตรศาสตร

งานนโยบายและแผนฯ

การศึกษาออกแบบ AGRI MIS โดยใชเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรม

สมัยใหม

หนวยสารสนเทศ

โครงสรางการบริหารจัดการแบบรวมศูนยของคณะเกษตรศาสตร สํานักงานคณะ (สวนกลาง)
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจฯ

โครงการสัมมนาภายใน สาขาวิชาเศรษฐศาสตรกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจฯ

4.2.1 จํานวนระบบการทํางานรวมกัน ระบบ 2 โครงการจัดทําระบบการจัดการโครงการสหกิจศึกษาออนไลน ภาควิชาสัตวศาสตรฯ

4.2.2 การบรรลุตัวชี้วัด (KPI) ของ smart 

team

รอยละ 70 การบูรณาการงานบริการการศึกษาของภาควิชา ภาควิชาเกษตรที่สูงฯ

การวิเคราะหขีดความสามารถและลักษณะงานที่เหมาะสม สํานักงานคณะ

การพัฒนาระบบการออกเลขสงหนังสือออนไลน งานบริหารทั่วไป

ระดับ 

(เต็ม 5)

≥ 3.81  โครงการผูบริหารพบบุคลากรในแตหนวยงาน งานบริหารทั่วไป

โครงการศึกษาดูงาน One Day Trip: ดานการปรับปรุงพันธุพืชและ

การเกษตรบนพื้นที่สูง

2,645 งานบริหารทั่วไป

โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี งานบริหารทั่วไป

โครงการสํารวจความผูกพันของบุคลากรตอองคกร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจฯ

โครงการพัฒนาความรวมมือกับศิษยเกาสาขาวิชาสงเสริมฯ 10,000 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจฯ

 กีฬาบุคลากร 100,000 งานบริหารทั่วไป

กีฬาสัมพันธเกษตร มช. 20,000 งานบริหารทั่วไป

กิจกรรมงานเกษตรสัมพันธ 80,000 งานบริหารทั่วไป

โครงการเลี้ยงตอนรับบัณฑิตใหม 20,000 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจฯ

4.3.1 ความผูกพันตอองคกร (ใชแบบ

ประเมินความผูกพันของบุคลากรตอองคกร)

4.3 สรางความผูกพันของบุคลากรตอองคกร

4.2 การบูรณาการการทํางานของหนวยงาน
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4.4.1 คาเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรเพิ่มขึ้น

รอยละ 0.5 Work shop จัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล งานบริหารทั่วไป

4.5.1 จํานวนเงินรายไดเหลือจายสุทธิ ลานบาท 45 จัดทํา Business model ในทุกโครงการที่กอใหเกิดรายได งานนโยบายและแผนฯ

โครงการพัฒนากระบวนการวางแผนดานงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจฯ

ระบบ 3 พัฒนา ระบบ Agri MIS v.1 หนวยสารสนเทศ

ระบบบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค หนวยสารสนเทศ

ระบบเดินทางไปราชการ หนวยสารสนเทศ

ระบบออกเลขหนังสือออนไลน v.2 หนวยสารสนเทศ

 ระบบ Budget Management v.3 หนวยสารสนเทศ

ระบบจัดการหัวขอวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ หนวยสารสนเทศ

ระบบจองที่พักแมเหียะ หนวยสารสนเทศ

ระบบคาดวาจะสําเร็จการศึกษา หนวยสารสนเทศ

4.7.1 ผลการประเมินการดําเนินงานของ

  

คะแนน 200 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนบริหารองคกรแยกตามยุทธศาสตร" งานนโยบายและแผนฯ

โครงการสัมมนาภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา 10,000 ภาควิชาสัตวศาสตรฯ

4.6 พัฒนาระบบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานสํานักงาน

4.4 ปรับเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมุงเนนประสิทธิผล 

4.5 พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ

4.7 พัฒนาระบบบริหารงานองคกร

4.6.1 จํานวนระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการองคกรเพิ่มขึ้น
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4.8.1 รอยละของหนวยงานที่มีระบบการ

จัดเก็บขอมูลสําคัญสําหรับการวิเคราะห

เพื่อตอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ

รอยละ 70 โครงการการกําหนดขอมูลสําคัญเพื่อจัดเก็บอยางเปนระบบ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจฯ

ระบบ Smart Filing งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

4.9.1 จํานวนงบประมาณ รอยละ จัดสรรงบประมาณเงินรายไดประจําปในการพัฒนา smart farm

- กําหนดจํานวนงบประมาณรายป

4.10.1 การรับรูของบุคคลภายนอก (ตอ

การสํารวจ)

รอยละ โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ Online 24,000 ศูนยบริการวิชาการฯ

โครงการประชาสัมพันธกิจกรรมในลักษณะที่เปนกิจกรรมพิเศษ ศูนยบริการวิชาการฯ

4.8 Information management

4.9 การจัดสรรงบประมาณเงินรายไดประจําปในการพัฒนา smart farm

4.10 การประชาสัมพันธคณะฯ เชิงรุก
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5.1 สรางภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมที่ดีอยางยั่งยืน (Green & Clean Faculty)

5.1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร ระดับ (เต็ม 5) ≥3.81 โครงการรณรงคลดการใชพลาสติก โดยใชถุงผา หนวยกายภาพ

5.1.2 จํานวนโครงการที่ลดจํานวนกาซเรือน

กระจก

โครงการ 1 โครงการบริหารจัดการขยะเชิงระบบ 3,500        หนวยกายภาพ

5.1.3 การเพิ่มขึ้นคาใชจายดานพลังงาน/เชื้อเพลิง รอยละ ≤ 10 โครงการเพิ่มแสงสวางถนนดานหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ หนวยกายภาพ

5.1.4 รอยละของความสําเร็จของการคัดแยก

ขยะภายในสวนงาน

รอยละ 30 โครงการเพิ่มแสงสวางในฟารมดวยระบบโซลาเชล 200,000    ภาควิชาสัตวศาสตรฯ

5.1.5 รอยละพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นของสวนงาน 

(จํานวนตนไมที่ปลูกเพิ่มขึ้นภายในสวนงาน

คํานวนเปนพื้นที่)

ตน 300 ปรับปรุงโรงอาหารคณะฯ หนวยกายภาพ

ปรับปรุงหองประชุมบุญญวาส (เปลี่ยนเกาอี้) หนวยกายภาพ

จัดทํา/ปรับปรุง ปายบอกสถานที่ ดานอาคาร AB1-AB5 หองเรียน /หองประชุม 

หนวยงาน

หนวยกายภาพ

 การปรับปรุงรูปแบบการบริการหองสมุด/Co-working space หนวยกายภาพ

- สํารวจพื้นที่ และออกแบบ หนวยกายภาพ

ปรับปรุงภูมิทัศนรานคาผักปลอดสารพิษ บริเวณสถานีวิจัยระบบทรัพยากร

เกษตร และการสรางโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  :  5.1 สรางคณะเกษตรศาสตรใหมีภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมที่ดีอยางยั่งยืนและรองรับ AEC     5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบคนขอมูลและการติดตอสื่อสาร

                                5.3 เพื่อเสริมสรางความผูกพันและความปลอดภัยของบุคลากร                                 5.4 เพื่อใชพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามเงื่อนไข
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โครงการปรับปรุงและพัฒนาฟารมสัตวทดลอง ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา 200,000    ภาควิชาสัตวศาสตรฯ

เปลี่ยนหลังคากันแดดกันฝน ทางเชื่อมอาคารหองประชุมพิศิษฐ หนวยกายภาพ

สํารวจการใชไฟฟาแตละอาคาร หนวยกายภาพ

โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย หนวยกายภาพ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเนินพระพุทธแสนญาติ ศูนยวิจัย แมเหียะฯ

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ 8,500        ศูนยวิจัย แมเหียะฯ

โครงการปลูกตนไมที่แปลงวิจัยเกษตรปาไมแมเหียะ ภาควิชาเกษตรที่สูงฯ

โครงกาการปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสํารวจตนไมภายในคณะฯ หนวยกายภาพ

โครงการ 5 ส. Big Cleaning Day 5,000        ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจฯ

โครงการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรโครงการ 5 ส : การจัดการขยะและ

ความสะอาด

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจฯ

5.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการสืบคนขอมูลและการติดตอสื่อสาร (Digital Faculty)

5.2.1 มีระบบเครือขายไรสายครอบคลุมทุกพื้นที่ รอยละ

(ของพื้นที่)

80 เพิ่มจุดติดตั้ง wifi Jumbo plus คณะเกษตรศาสตร หนวยสารสนเทศ

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

โครงการพัฒนาชองทาง (สื่อ) เพื่อการประชาสัมพันธสาขาวิชาฯ 3,000        ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจฯ

5.3 เสริมสรางความสุขและความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร (Happiness and Safety workplace)

5.3.1 จํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเปนศูนย ครั้ง 0 โครงการตรวจสอบและซอมแซมระบบกายภาพของสาขาวิชาฯ 100,000    ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจฯ

5.3.2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอ

สภาพแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน 

(happinometer)

ระดับ (เต็ม 5) ≥ 3.81  ซอมแซมถนนดานหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ และทางเขา-ออก อาคารเลียงผึ้ง/

โรงงานชาง

หนวยกายภาพ
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อบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย 40,000      หนวยกายภาพ

การติดตั้งลูกระนาดทางรวมแยกถนนภายในคณะฯเพื่อชลอความเร็ว หนวยกายภาพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม สําหรับ

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในฟารมเลี้ยงสัตว (หลักสูตรตอเนื่องระหวางเดือนมีนาคม -

 พฤษภาคม 2562)

งานบริหารทั่วไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม สําหรับ

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในฟารมเลี้ยงสัตว (หลักสูตรตอเนื่องระหวางเดือนมีนาคม -

 พฤษภาคม 2562)

งานบริหารทั่วไป

โครงการตรวจสอบและซอมแซมระบบกายภาพของสาขาวิชาฯ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจฯ

โครงการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสุขของบุคลากรสาขาวิชาฯ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจฯ

5.4 การพัฒนาการใชพื้นที่ (Land use Development)

5.4.1 รอยละของพื้นที่ ที่มีการพัฒนาเปน smart

 farm

รอยละ 50 โครงการ Smart Animal Farm Model ภาควิชาสัตวฯ

การพัฒนาสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตรใหเปนศูนยการเรียนรูเกษตรทันสมัย

ปลอดสารพิษทฤษฎีใหม

หนวยกายภาพ

5.4.2 จํานวนแปลงปลูกและผลิตกาแฟที่มี

มาตรฐาน

รอยละ 80 พัฒนาแปลปลูกและเพิ่มผลผลิตกาแฟที่มีคุณภาพ ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

5.4.3 จํานวนแปลงปลูกแมพันธุที่ไดมาตรฐาน พัฒนาแปลงปลูกและรวบรวมสายพันธุกาแฟ ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

โครงการการปรับวางผังการใชพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพของสาขาวิชาฯ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจฯ
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