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ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561– 2580) 
ประเด็นยทุธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

4.1 การเกษตรสรางมูลคา ประเทศไทยเปนหนึ่งในผูเลนสําคัญดานการผลิตและการคา สินคาเกษตรในเวทีโลกดวย

พ้ืนฐานทางพืชเกษตรเขตรอน และมีขอไดเปรียบดานความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสามารถพัฒนาตอยอด
โครงสรางธุรกิจการเกษตรดวยการสรางมูลคาเพ่ิม เนนเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรดวยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ท่ีใหความสําคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตท้ังเชิงปริมาณและมูลคา และความหลากหลายของ

สินคาเกษตร เพ่ือรักษาฐานรายไดเดิมและสรางฐานอนาคตใหมท่ีสรางรายไดสูง ท้ังเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน เกษตร
ปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือใหเกษตรกรมีรายไดสูงข้ึน 

4.1.1 เกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น สงเสริมการนําอัตลักษณพ้ืนถ่ินและภูมิปญญาทองถ่ินของไทยมาเปน

ผลิตภัณฑการเกษตร รวมท้ังสินคาท่ีไดรับการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร โดยสงเสริมการนําอัตลักษณพ้ืนถ่ินและ
ภูมิปญญาทองถ่ินของไทยมาใชในการผลิตสินคาและผลิตภัณฑการเกษตรท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง เปนสินคาเกษตร 
ชนิดใหม ใหรองรับความตองการของตลาดยุคใหม เพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจของทองถ่ิน และสรางจุดเดน ความ

แตกตางของสินคาเกษตรไทยในตลาดโลกเพ่ือตอบโจทยความตองการของผูบริโภคท่ีแตกตางกันในประเทศตาง ๆ 
ได พรอมท้ังสงเสริมการประยุกตใชภูมิปญญา และเทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ เพ่ือให
มีสินคาอัตลักษณพ้ืนถ่ินออกสูตลาดสมํ่าเสมอ รวมถึงสินคาเกษตรนอกฤดูกาล การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ

เกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ินใหไดรับการรับรองมาตรฐานท้ังระดับในประเทศและตางประเทศ การสงเสริมการข้ึน
ทะเบียนรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร การสงเสริมการสรางแบรนดสินคาของเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน และการสราง
ความตองการของสินคาดวยการสรางเรื่องราวของสินคาใหเปนท่ีรูจักและยอมรับในคุณภาพ ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ รวมท้ังการผลักดันการสงออกสินคาเกษตรอัตลักษณไทยและสินคาท่ีไดรับการรับรองสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร และพืชผลเกษตรและผลไมเขตรอนอ่ืน ๆ สูตลาดโลก 

4.1.2 เกษตรปลอดภัย สรางความตระหนักแกผูผลิตและผูบริโภคท่ัวโลกในเรื่องความสําคัญของมาตรฐาน

ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร จูงใจและวางกรอบใหเกษตรกร และผูผลิตทําการผลิตสินคาท่ีสอดคลอง
กับมาตรฐาน และเขาสูระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตรท่ีไดรับการรับรองจากสถาบันท่ีมีความ
นาเชื่อถือ พรอมท้ังใหความรูเกษตรกร ดานกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเพ่ือมุงสูการเลิกใชสารเคมีในภาค

เกษตร การเพ่ิมพ้ืนท่ีและปริมาณการผลิตเกษตรอินทรียในระยะตอไป โดยสงเสริมการถายทอดองคความรู 
แกเกษตรกรในการทําเกษตรปลอดสาร และเปลี่ยนผานไปสูการทําเกษตรอินทรีย ตลอดจนสนับสนุนกลไกทาง
การตลาด แกเกษตรกรท่ีตองการทําการเกษตรอินทรีย การพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐาน

สินคาเกษตรอินทรียของไทย รวมถึงระบบตรวจสอบยอนกลับ สําหรับการตรวจสอบท่ีมาของสินคาในทุกข้ันตอน 
ใหเปนไปตามมาตรฐานอันเปนท่ียอมรับของตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศ 

4.1.3 เกษตรชีวภาพ สงเสริมการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในการสราง

มูลคาเพ่ิมของภาคการผลิต และนําไปสูการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาสูง จากฐานเกษตรกรรมและฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ และสรางความม่ันคงของประเทศท้ังดานอาหารและสุขภาพ โดยเฉพาะพืชสมุนไพร ท่ีประเทศ
ไทยมีศักยภาพในการผลิตและสงออกผลิตภัณฑจากสมุนไพร ในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการสงเสริมการทํา

เกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมถึงการสงเสริมการปลูกสมุนไพรเปนพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดลอม
ในพ้ืนท่ี เพ่ือการผลิตและแปรรูปสําหรับอุตสาหกรรมการแพทย การสรางเสริมสุขภาพ และพัฒนาตอยอด 
สูอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ โดยคํานึงถึงปริมาณและคุณภาพมาตรฐานตามความตองการของตลาดท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ และการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีสะอาด 
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เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพ่ือการเกษตรและการแปรรูปสินคาจากความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ัง 
ผลิตภัณฑจากสมุนไพร โดยสรางความรวมมือท่ีใกลชิดระหวางภาครัฐ เอกชน และชุมชนท่ีมีองคความรู ภูมิปญญา

ดั้งเดิม พัฒนาตอยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู พรอมท้ังสงเสริมใหมีการนําวัตถุดิบเหลือท้ิงทางการเกษตรมาใช
ประโยชนในอุตสาหกรรมและพลังงานท่ีเก่ียวเนื่องกับชีวภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.1.4 เกษตรแปรรูป ปรับใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยอยูตลอดเวลา รวมท้ัง นวัตกรรมจาก 

ภูมิปญญาในการแปรรูป สรางความแตกตาง และเพ่ิมมูลคาในผลิตภัณฑและสินคาเกษตร รวมท้ังสงเสริมผลิตภัณฑ
เกษตรคุณภาพสูงของไทยสูตลาดภายในประเทศและตางประเทศ โดยสงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรข้ันสูงท่ีมี
คุณคาเฉพาะ สอดคลองกับความตองการของตลาดท่ีมีความหลากหลายดวยการตอยอดผลงานจากสถาบันวิจัย 

สูการผลิตเชิงพาณิชย การสงเสริมใหนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ มาพัฒนาตอยอดสินคาเกษตรข้ันตนใหเปน
ผลิตภัณฑใหมท่ีมีมูลคาสูง การสงเสริมการใชวัตถุดิบ และผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือแปรรูปเปนผลิตภัณฑใหม 
รวมท้ังการสนับสนุนการนําเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหมมาใชในการสรางสรรคบรรจุภัณฑอัจฉริยะ เพ่ือปองกัน

การปลอมปน การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย การติดตามผลิตภัณฑในระหวางการขนสง รวมถึงยืดอายุของ
อาหารและสินคาเกษตรในบรรจุภัณฑ ซ่ึงชวยเพ่ิมมูลคาทางการตลาดใหแกสินคา พรอมท้ังสงเสริมการสรางแบรนด 
และขยายชองทางการตลาดดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังใหความสําคัญในการสรางเครื่องหมายการคา

และปกปองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 
4.1.5 เกษตรอัจฉริยะ นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชในการพัฒนาเปนฟารมอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลคาและปริมาณตอพ้ืนท่ีสูงสุด และเตรียมพรอมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ มีการคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนสรางสมดุลเกษตร
อาหารและเกษตรพลังงาน โดยสรางและนําเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิทยาการสมัยใหมมาใชในการเกษตร ใช
เทคโนโลยีเกษตรดานความแมนยํา เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือนเพาะปลูก ดวยการใชระบบอัตโนมัติและ

เซ็นเซอรอัจฉริยะติดตามการเปลี่ยนแปลง ท้ังความชื้น แสง และอุณหภูมิภายในฟารม เพ่ือใหไดผลผลิตตรงตาม
ความตองการ คุณภาพคงท่ี และสามารถวางแผนระบบการตลาดดีข้ึน รวมท้ังเทคโนโลยีการชวยบันทึกขอมูลสําคัญ
และติดตามการบริหารจัดการภายในโรงเรือนและฟารม การปรับเปลี่ยนการทําเกษตรกรรมใหเหมาะสมกับศักยภาพ

พ้ืนท่ี ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมท้ังสงเสริมการถายทอดความรูแกเกษตรกรใหเขาถึงและใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ระบบการผลิตทาง
การเกษตรใหปลอดวัสดุเหลือใช ตลอดจนพัฒนาระบบประกันภัยทางการเกษตรท่ียั่งยืน เพ่ือสนับสนุนและจูงใจให

เกษตรกรใชเครื่องมือดังกลาวบริหารจัดการความเสี่ยงในการทําเกษตรกรรม รวมถึง การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
พันธุพืช พันธุสัตว ปจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตรใหม ๆ และการใชวิทยาการดานเทคโนโลยีชีวภาพ พันธุ
วิศวกรรม ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีสามารถนํามาใชประโยชนท้ังในเรื่องการปรับสภาพดิน การ

ตรวจจับสารเคมีตกคาง การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสัตว และการพัฒนาบรรจุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิต 
เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑและคุณคาทางโภชนาการ ลดการใชสารเคมีในการเกษตร รวมท้ังยืดอายุการเก็บเก่ียวและการ
เก็บรักษาเพ่ือยืดระยะเวลาการจําหนายผลผลิตและการสงออก พรอมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตดวย

เครื่องจักรกลและอุปกรณการเกษตรสําหรับระบบฟารมอัจฉริยะในประเทศ โดยยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและ
เครื่องจักรกลการเกษตรใหสูงข้ึนดวยการวิจัยและพัฒนา การสราง และกําหนดคุณภาพมาตรฐานของสินคา
เครื่องจักรกลและอุปกรณการเกษตร รวมท้ังการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

การประยุกตใชขอมูลจากดาวเทียม และเชื่อมโยงฐานขอมูลจากการประยุกตใชระหวางหนวยงานตาง ๆ เพ่ือ
พัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางยั่งยืนใหกับภาคเกษตร การสรางฐานขอมูลการเพาะปลูกระดับประเทศ 
การจัดการดานชลประทาน ทะเล และชายฝง รวมท้ังการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
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4.4 โครงสรางพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก โครงสรางพ้ืนฐานเปนสิ่งจําเปนสําหรับประเทศไทยในการกาวสูการ

เปนศูนยกลางเศรษฐกิจอาเซียน และเปนจุดเชื่อมตอท่ีสําคัญของภูมิภาคเอเชีย ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เทคโนโลยีอยางรวดเร็วและรุนแรง โครงสรางพ้ืนฐานจะครอบคลุมถึงโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพในดานโครงขาย
คมนาคม พ้ืนท่ีและเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ืออํา นวยความสะดวกและ

ลดตนทุนในการเคลื่อนยายสินคา บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก 
4.4.3 เพ่ิมพ้ืนท่ีและเมืองเศรษฐกิจ สรางศูนยกลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแหงใหม ในสวนภูมิภาค

คูขนานกับการเติบโตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยยกระดับจังหวัดสําคัญของไทย สงเสริมการพัฒนาในเชิงพ้ืนท่ี 

พัฒนาเศรษฐกิจควบคูไปกับการพัฒนาเมือง และสรางเมืองเศรษฐกิจเฉพาะดานเพ่ือสงเสริมการสราง 
คลัสเตอรของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ภายใตระบบนิเวศท่ีเอ้ือตอการสรางนวัตกรรมซ่ึงมีมหาวิทยาลัยแต
ละภูมิภาค สถาบันการศึกษาทองถ่ิน และทุกภาคสวนมีสวนรวมเปนแรงขับเคลื่อน การยกระดับจังหวัดสําคัญเปน

เมืองเศรษฐกิจประจําภาค เพ่ือเปนศูนยกลางเศรษฐกิจในแตละภาคท่ีเชื่อมตอกับเมืองเศรษฐกิจอ่ืนและเศรษฐกิจ
ประเทศเพ่ือนบาน และกระจายศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจไปสูภาคตาง ๆ ของไทย การสรางเมืองเศรษฐกิจ
เฉพาะดานโดยอาศัยความไดเปรียบท่ีแตกตางกันของแตละจังหวัด ซ่ึงชวยสงเสริมการพัฒนาคลัสเตอรของเกษตร

อุตสาหกรรม และบริการ พรอมท้ังการสงเสริมและพัฒนาเมืองสรางสรรค เพ่ือใหเมืองเปนเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนใหม โดยการสงเสริมใหเมืองเปนเจาภาพจัดเทศกาลความคิดสรางสรรค และ
วัฒนธรรมระดับสากล โดยใหความสําคัญกับการใชมหาวิทยาลัยในแตละภูมิภาค และสถาบันการศึกษา ทองถ่ิน 

ขับเคลื่อนองคความรูดานนวัตกรรม เพ่ือใหเปนศูนยกลางเศรษฐกิจในแตละภาค 
4.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม สรางและพัฒนาผูประกอบการยุคใหม ไมวาจะเปน
ผูประกอบการรายใหญ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มตน วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจ เพ่ือสังคม รวมท้ังเกษตรกร ใหเปน

ผูประกอบการยุคใหมท่ีมีทักษะและจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการท่ีมีความสามารถในการแขงขันและ 
มีอัตลักษณชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน ๓ ดาน คือ นวัตกรรมในการสรางโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินคาและ
บริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการพรอมท้ังเปนนักการคาท่ีเขมแข็งท่ีจะนําไปสูการสนับสนุน

การเปนชาติการคา มีความสามารถในการเขาถึงตลาดท้ังในและตางประเทศ เปนผูประกอบการท่ี “ผลิตเกง 
ขายเกง” หรือ “ซ้ือเปน ขายเปน” บริการเปนเลิศ สามารถขยายการคาและการลงทุนไปตางประเทศ รวมท้ังสงเสริม
ใหผูประกอบการมีธรรมาภิบาล 
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ประเด็นยทุธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 

4.1 การลดความเหล่ือมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
4.1.1 ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาการเกษตรใหเหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกร 

ฐานทรัพยากรและบริบทของพ้ืนท่ีและชุมชนทองถ่ิน โดยเนนระบบการจัดการตนเองของเกษตรกร และการมีกลไก

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือใหเกษตรกรเขาถึงฐานทรัพยากร การวิจัย ความรู ท้ังทางดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการผลิตและยกระดับเปนผูประกอบการตลอดหวงโซคุณคา และเพ่ิมชองทางการตลาดและ
เชื่อมโยงการคาดวยเครือขายพันธมิตรและวิสาหกิจเพ่ือสังคม กําหนดนโยบายและกติกาเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ

เกษตรกร พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน รวมถึงสงเสริมการ
ผลิตแปรรูปสินคาใหมีเอกลักษณ และการจัดการในภาคบริการท่ีเชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรของชุมชน เพ่ือยกระดับ
เกษตรกรสูการเปนผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการเกษตร 

4.4 พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมืองท่ีเติบโตอยาง
ตอเนื่อง มีขอกําหนด รูปแบบ และกฎเกณฑท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ืนท่ีตามศักยภาพและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดยเนนการพัฒนา “เมืองนาอยู ชนบทม่ันคง เกษตรยั่งยืน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยใหความสําคัญ

กับการจัดทําแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนท่ีเกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนท่ีอนุรักษตาม
ศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ พัฒนาพ้ืนท่ีตนแบบตามแผนผังภูมินิเวศในทุกจังหวัดอยางยั่งยืน ลดการ
ปลดปลอยมลพิษและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สงเสริมเกษตรอัจฉริยะ สงวนรักษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม อุทยานธรณีวิทยา แหลงโบราณคดี มรดกทางสถาปตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณและวิถีชีวิต
พ้ืนถ่ินอยางยั่งยืน 

4.4.1 จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนท่ีเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึง

พ้ืนท่ีอนุรักษตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยางเปนเอกภาพ โดยจัดทําและพัฒนาระบบการ
เชื่อมโยง จัดการ และ วิเคราะห ขอมูลขนาดใหญ เพ่ือการจัดทําแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุนการ
บริหารจัดการตามศักยภาพของภูมินิเวศ จัดทําแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนท่ีตามเกณฑและมาตรฐานการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน การจัดการสิ่งแวดลอม การกําหนดเขตพ้ืนท่ีแนวกันชน พรอมท้ังการจัดทําผังเมืองและชนบท 
ตามเกณฑมาตรฐาน และองคประกอบของผังเมืองรวมดานการใชประโยชนท่ีดิน คมนาคมขนสง สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การจัดทําแผนผังพ้ืนท่ีเขตเกษตรเศรษฐกิจ แผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก เพ่ือใชในการ

พัฒนาการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย การจัดทําผังพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมตามเกณฑมาตรฐานตลอดจนตัวชี้วัด
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การจัดทําผังพ้ืนท่ีอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ แหลงโบราณคดี มรดกทางสถาปตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และ วิถีชีวิตพ้ืนถ่ินอยางยั่งยืน 

4.4.2 พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีมีการบริหารจัดการตาม
แผนผังภูมินิเวศอยางย่ังยืน โดยพัฒนาเมืองนาอยูอยางย่ังยืน พัฒนาชนบท ม่ันคง พัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
ปลอดภัย พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ อุทยานธรณีวิทยา 

แหลงโบราณคดี มรดกอาเซียนและมรดกโลก มรดกทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิต
พ้ืนถ่ิน 

4.4.3 จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตรท้ังระบบ ใหเปนไปตาม

มาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากล โดยปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดลอมของประเทศตามมาตรฐานสากล และ
บังคับใชมาตรฐานสิ่งแวดลอมดานดิน น้ํา อากาศ ปาไม สัตวปา และความหลากหลายทางชีวภาพ กับทุกภาคสวน
อยางเครงครัด การพัฒนามาตรฐานและระบบจัดการมลพิษกําเนิดใหม พรอมท้ังขจัดมลพิษและแกไขฟนฟู
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ผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน ดิน น้ํา อากาศ ปาไม สัตวปา และความหลากหลายทางชีวภาพ อันเกิดจากโครงการ

พัฒนาประเทศดานตาง ๆ มีการพัฒนา และใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือลดมลพิษ และผลกระทบสิ่งแวดลอม 
พรอมท้ังกําหนดเปาหมายการจัดการขยะตั้งแตตนทางถึงปลายทาง ดวยเปาหมาย ๓R (Reduce, Reuse, Recycle) 
พรอมท้ังมีกลไกกํากับดูแลการจัดการขยะและมลพิษอยางเปนระบบท้ังประเทศ 

4.4.5 พัฒนาเครือขายองคกรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมท้ังกลุมอาสาสมัครดวยกลไกการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในทองถิ่น โดยการสนับสนุนการพัฒนาเครือขายองคกร พัฒนาเมือง ชุมชน และเครือขาย ท่ี
ประกอบดวยภาคีสําคัญตามบริบทของพ้ืนท่ีอยางเปนรูปธรรม เชื่อมโยงการพัฒนารวมกันในทุกระดับและพัฒนา

ศักยภาพ องคกร เพ่ือการพัฒนาเมือง ชุมชน และเครือขาย ใหมีทักษะทัดเทียมกับประเทศอ่ืนในระดับสากล โดย
พัฒนาสหกรณ วิสาหกิจชุมชน หรือ องคกรธุรกิจประจําชุมชน เพ่ือสงเสริมใหเกิดกลไกทางเศรษฐศาสตรในการ
พัฒนาผลผลิต ตามมาตรฐานสากล ธุรกิจชุมชนแบบครบวงจร และตลาดเพ่ือเกษตรกรโดยเกษตรกร พรอมกับ

สงเสริมกิจกรรมสรางความสัมพันธและรายไดใหกับชุมชน 
4.5 พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม มุงเนนพัฒนาระบบจัดการน้ําท้ังระบบ 
เพ่ือใหเกิดความม่ันคง เพ่ิมผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใชน้ําทุกภาคสวนดูแลภัยพิบัติจากน้ําท้ังระบบ พัฒนา

ความม่ันคงทางพลังงานอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เนนสงเสริมการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกท่ี
คํานึงถึงการพัฒนาอยางเหมาะสม ใหมีประสิทธิภาพ เพ่ิมศักยภาพและการใชพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกในพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด พัฒนาความม่ันคงการเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ใหเปนฐานการผลิต

อาหารท่ีม่ันคงและปลอดภัย และเปนฐานการผลิตท่ีมีผลิตภาพสูง 
4.5.5 พัฒนาความม่ันคงดานการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ คุณภาพ 

ราคาและการเขาถึงอาหาร โดยบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร และเพ่ิมผลิตภาพการเกษตรแบบบูรณาการ 

โดยเนนใหเกิดความม่ันคงทางอาหารภายในประเทศ และเกษตรอาหารมูลคาเพ่ิมสูง พรอมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีเกษตร
ผสมผสาน จัดเขตการเกษตร มีการใชมาตรการการตรวจสอบยอนกลับถึงแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ เพ่ือลดการบุกรุก
และทําลายพ้ืนท่ีปา รวมท้ังมีการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม เพ่ิมการจางงานในภาคเกษตรเพ่ือรองรับเศรษฐกิจชีวภาพ 

รวมท้ังยกระดับอาชีพเกษตรกรใหมีรายไดตอหัวเพ่ิมข้ึนและมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม 
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สรุปสาระสําคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 

1. หลักการ

หลักการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ท่ีตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9-
11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิม
ผลิตภาพการผลิตบนฐานการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม 

2. ประเด็นการพัฒนาดานการเกษตร

2.1 การปรับระบบการผลิตการเกษตรใหสอดคลองกับพันธกรณีในดานการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนท่ี เนนการสรางองคความรูทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแบบมีสวนรวมท่ีเชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) ในการสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคา
เกษตรมีความปลอดภัย ไมสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดลอมของประเทศ การพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมท่ียั่งยืนและการขยายโอกาสในการเขาถึงพ้ืนท่ีทํากินของเกษตรกร รวมท้ัง สงเสริมการ
รวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียว เปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และ
บริษัท เพ่ือใหเกิดการประหยัดตอขนาด 

2.2 การสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ ส่ิงแวดลอม เนน
การรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา สนับสนุนการ
เติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เรงแกไขปญหาวิกฤติสิ่งแวดลอมเพ่ือลดมลพิษ
ท่ีเกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีโปรงใสเปนธรรม สงเสริมการผลิตและการ
บริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เรงเตรียมความพรอมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมท้ัง บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดาน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

2.3 การสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย
สนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและตอยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสูความเปนอัจฉริยะโดยใชเทคโนโลยี
ข้ันสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี 
(Technopreneur) รวมท้ัง การเชื่อมโยงระหวางภาคการผลิตท่ีเปนกลุมใหญของประเทศ ไดแก เกษตรกรราย
ยอย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับสถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา รวมท้ัง 
พัฒนาและยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีอยูใหตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด 
โดยเฉพาะเรงสรางและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics) และสนับสนุนการดําเนินงานอยางเปนเครือขายระหวางสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมท้ัง การปรับกลไกระบบวจิัยและพัฒนาของประเทศท้ังระบบ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดานการเกษตร

3.1 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวต่ํากวาศักยภาพอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายป ท้ังจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา และ
ขอจํากัดภายในประเทศเองท่ีเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน รวมท้ัง 
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวชา 

การพัฒนา 5 ปตอจากนี้ไป จึงเนนใหเศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคสง
ออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของ
ประเทศเพ่ิมข้ึน การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมาจากความรวมมือกันมากข้ึน 
ประชาชนและผูประกอบการเขาสูระบบภาษีมากข้ึน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทาง
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เศรษฐกิจสูงข้ึน นอกจากนี้ ยังเนนใหเศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอยางเขมแข็ง ภาคการเกษตรเนน
เกษตรกรรมยั่งยืนและใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การทองเท่ียวสามารถ
ทํารายไดและแขงขันไดมากข้ึน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจมากข้ึน ภาค
การเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ประกอบดวย (1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจ
สวนรวม ท้ังในดานการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การ
บริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และดานการเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงิน 
และสถาบันการเงินท้ังในตลาดเงินและตลาดทุนใหสามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ (2) การ
เสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ มุงเนนการสรางความ
เชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคาการลงทุน เพ่ือยกระดับ
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน ตอยอด
ความเขมแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพปจจุบัน 

 3.2 ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ปจจุบันสภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําลังเปนจุดออนสําคัญตอการรักษาฐานการ
ผลิตและการใหบริการ รวมท้ัง การดํารงชีวิตของคนไทย ซ่ึงปญหาดังกลาวเกิดจากการลดลงของพ้ืนท่ีปาไม 
ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ําใน
อนาคต ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไปจึงมุงเนนการรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสรางความ
ม่ันคงดานน้ํา และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใหมีประสิทธิภาพ การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ลดมลพิษ 
และลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและ
ขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินท่ีเกิดจากสาธารณภัย 

แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (1) การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของ
การอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
เพ่ือใหเกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน (3) การแกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม (4) สงเสริมการผลิตและการ
บริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (5) สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (6) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ (7) การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ 
(8) การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ

3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

เนนในเรื่องการเพ่ิมความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ และการเพ่ิม
ความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแขงขัน
ของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (1) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการ
ใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ
พัฒนาไดเอง และกลุมเทคโนโลยีท่ีนําสูการพัฒนาแบบกาวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (2) พัฒนาผูประกอบการ
ใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ สงเสริมผูประกอบการใหมีบทบาทหลักดานนวัตกรรม เทคโนโลยี
และรวมกําหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม สงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมดานการออกแบบและการจัดการ
ธุรกิจท่ีผสานการใชเทคโนโลยีใหแพรหลายในกลุมผูประกอบการธุรกิจของไทย และ (3) พัฒนาสภาวะแวดลอม
ของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ดานบุคลากรวิจัย อาทิ การเรงการผลิตบุคลากร
สายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการโดยเฉพาะในสาขา STEM และ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีท้ังความรูและความเขาใจในเทคโนโลยี 
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TOWS Matrix ตามกรอบยุทธศาสตรอุดมศึกษาสาขาเกษตร 10 ปขางหนา 
(ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณโครงการจดัทําภาพอนาคตและยุทธศาสตรอุดมศึกษาสาขาเกษตร 10 ป ขางหนา, สถาบนัคลังสมองของชาติ ภายใตมูลนิธิ

สงเสริมทบวงมหาวิทยาลัย สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สิงหาคม 2557) 

 

 Opportunities (O) Threats (T) 

St
re

ng
th

s 

SO Strategic Option ST Strategic Option 

การเรียนการสอน 

- พัฒนาหลักสตูรใหมีความหลากหลาย ตอบสนองความ
ตองการท่ีหลากหลายของสังคม ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศเพ่ิมมากข้ึน โดยแตละสถาบันฯ ตอง
วิเคราะหจุดเดนหรือเอกลักษณของตนเอง และดึงบุคคล
เปาหมายเขามาเพ่ิมพูนความรู อาจมีความรวมมือ
ระหวางคณะวิชาสาขาเกษตรตางมหาวิทยาลยั เชน การ
โอนหนวยกิจของวิชาในหลักสูตร 

- นําผลการวิจัยมาใชในการเรียนการสอน 
- สรางหรือพัฒนาหลักสตูรเฉพาะสาขา เชน ดานอาหาร

สุขภาพ เกษตรอินทรีย และพลังงานทดแทน 
- ขยายการศึกษาในระดับ International และ 

Localization สูกลุมประเทศเพ่ือนบาน (ลาว พมา และ
กัมพูชา) 

- พัฒนาสมรรถนะ/คุณภาพผูสอน ใหสามารถบูรณาการได
หลายศาสตร 

การวิจัยและพัฒนา 

- สรางศูนยความเปนเลิศทางการวิจยั (Excellence 
Center) และผลักดันผลการวิจยันําไปสูเชิงการคา 
รวมท้ังสนองตอบตอความตองการของเกษตรกร 

- สนับสนุนการทําวิจัยเชิงประยุกตท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชนไดจริงและพัฒนาสินคาใหมีคุณคาสอดคลองกับ
ความตองการของผูบรโิภค เพ่ิมมลูคา เปนแนวทางการ
ผลิตบัณฑติและการวิจยั 

การบริหารจัดการ 

- พัฒนาตนเอง (สถาบันอุดมศึกษาดานการเกษตร) ใหเปน
ศูนยกลางทางวิชาการดานการเกษตรของอาเซียนหรือ
ระดับโลก 

- พัฒนาเครือขายสาขาวิชายอยรวมกัน แลกเปลี่ยน
บุคลากรและทรัพยากร พัฒนาหลกัสูตรรวมกัน โดย
อาศัยกลไกของสภาคณบดสีาขาเกษตร เพ่ือโอกาสในการ
รับนักศึกษาใน และตางประเทศ 

- ทํา Marketing Strategies โดยรวมจัด Road Show/ 
Direct Sale (Niche) เพ่ือเปลี่ยนทัศนคติบุคคลเปาหมาย 
เพ่ือพัฒนาท้ังปริมาณและคณุภาพ 

การเรียนการสอน 

- พัฒนาเกษตรกรรุนใหมท่ีรอบรู และลึกในการผลิต
เฉพาะพืชในพ้ืนท่ี (ของทองถ่ินตนเอง) 

- สรางหรือพัฒนาหลักสตูรทางการเกษตรท่ีรองรับ 
Climate Change 

- ปรับหลักสูตร ม.ตน-ปลาย ใหนักเรียนไดเห็น
คุณประโยชน และการนําไปใชของวิทยาศาสตรเกษตร 

- รวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เพ่ือพัฒนา
หลักสตูรรวม หรือทําวิจัยรวมกัน ปรับระยะเวลาใหสั้น
ลง เทาตางชาต ิ

- เตรียมความพรอมและปรับพ้ืนฐานความรูของ
นักศึกษากอนเขาเรียน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 

การวิจัยและพัฒนา 

- เผยแพรและยกระดับความสําคัญของงานวิจัย 

การบริหารจัดการ 

- พัฒนาเอกลักษณจากความเขมแข็งทางวิชาการ และ
ความเปนไทย 

- Collaboration กับมหาวิทยาลยัช้ันนําของโลก 
- สงเสริมบุคคลท่ีเปนตัวอยางในระดับประเทศ (Idol) ท่ี

ทําเกษตรสําเรจ็ 
- แตละสถาบันการศึกษา ควรหาจดุเดน/จดุแข็งของ

ตัวเอง ใหแตกตางกันออกไป (ไมทําหลักสตูร
เหมือนกันทุดสถาบันฯ) 

- ปรับโครงสรางการบริหารจัดการใหมีความยดืหยุน 
- ทํา Marketing Strategies โดยรวมจัด Road Show/ 

Direct Sale (Niche) เพ่ือเปลี่ยนทัศนคติบุคคล
เปาหมาย เพ่ือพัฒนาท้ังปริมาณและคณุภาพ 
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 Opportunities (O) Threats (T) 

W
ea

kn
es

s 
WO Strategic Option WT Strategic Option 

การเรียนการสอน 

- มีระบบกลไกในการเตรียมความพรอมในการสอน ปรับ 
หรือเสริมวิชาพ้ืนฐานความรูของนักศึกษาปท่ี 1 และ
พัฒนาเครื่องมือแบบเรยีนใหเพ่ิมพูนความรูของผูเรียน
มากข้ึน 

- ปรับหลักสูตรใหเนนการปฏิบัติ หรือลงไปดูในพ้ืนท่ีจริงให
มากข้ึน 

- สรางเสนทางอาชีพในอนาคตท่ีชัดเจน สําหรับบัณฑิตทาง
การเกษตร 

- เปดโอกาสใหผูใชบัณฑติ (ภาคเอกชน) มีบทบาทในการ
พัฒนาหลักสตูรรวมกับสถาบันอุดมศึกษา 

การวิจัยและพัฒนา 

- นําวิชาการสรางความเขมแข็งสูการผลิตจริง เพ่ือเปน
ตนแบบการจดัการศึกษาและการวิจัย 

- เปดโอกาสใหผูใชบัณฑติ (ภาคเอกชน) มีบทบาทเขารวม
ในการพัฒนาหรือตั้งโจทยวิจยัรวมกับสถาบันอุดมศึกษา 

การบริหารจัดการ 

- จัดทําแผนพัฒนาประชาสมัพันธใหผูเรยีนไดทราบถึงผลดี
ของการเรียนเกษตร 

- นําเสนอบุคคลตนแบบท่ีประสบความสําเร็จทาง
การเกษตร เพ่ือจูงใจบุคคลเปาหมายมาเรียนรูดาน
การเกษตร 

- กําหนดทิศทางรวมกันในการพัฒนาสาขาเกษตรอยางเปน
รูปธรรมและยั่งยืน 

- ใช Low-but suitable technology ในการพัฒนาการ
เกษตรและเปนจดุขายสูประเทศท่ีกําลังพัฒนา เชน CLM 

- ปรับการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับบัณฑติศึกษา ให
มีความยืดหยุนสอดคลองกับเวลาของผูเรยีน ใหสามารถจบ
ไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร เชน 2 ป 
สําหรับระดับปรญิญาโท 

- จัดทําแผนเพ่ิมศักยภาพและทักษะบุคลากร 

การเรียนการสอน 

- คัดเลือกนักเรียนท่ีสนใจเรียนทางดานการเกษตรมา
เรียนเกษตร โดยหลักสูตรตองเนนการทํางานไดจริง 

- พัฒนาสถานีฝกงาน รองรับการวิจยัเฉพาะทาง ให
โอกาสการฝกงานของนักศึกษาใหท่ัวถึงปฏิบัติอยางรู
จริง ทําได 

- มีการสอนเสริมใหนักศึกษาท่ีมีปญหาในการเรยีน 
- พัฒนาหลักสตูรใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดจริง 

สามารถสรางงาน สรางอาชีพไดเอง 
- เนนวิชาการท่ีปฏิบัติและสรางจดุเดนตางจากคูแขง 
การบริหารจัดการ 

- สรางยุทธศาสตร/นโยบายใหเปนวาระแหงชาติในการ
สรางคนภาคการเกษตร ตลอดเสนทาง/ทุกระดับ 

- มีการแนะแนบหรือ Career Path ของคนท่ีเรียน
เกษตรท้ังในระดบันักเรียน ม.ปลาย และนักศึกษาป 
1-2 

- สรางความเขาใจและปรับทัศนคตติออาชีพทาง
การเกษตรผานครูแนะแนว มีการทํางานเชิงรุกรวมกับ
โรงเรียน เชน การใหทุนการศึกษา 

- จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน 
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สาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ที่มา: แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

1. Roadmap แผนพัฒนาฯ ระยะท่ี 12

2. ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม

เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา รับผิดชอบตอสังคม และสรางการพัฒนา สูความ
เปนเลิศท่ียั่งยืน มหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหมไว 8 ยุทธศาสตร 
ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตรเชิงรุก 3 ยุทธศาสตรตามพันธกิจ และ 2 ยุทธศาสตรสนับสนุน ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 เชิงรุก : นวัตกรรมดานส่ิงแวดลอมและพลังงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 เชิงรุก : นวัตกรรมดานอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูสูงอายุ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 เชิงรุก : ลานนาสรางสรรค 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ตามพันธกิจ : ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพและ มีทักษะการเปนพลเมืองโลก 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ตามพันธกิจ : วิจัยเพ่ือความเปนเลิศและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ตามพันธกิจ : บริการวิชาการท่ีเกิดประโยชนแกสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 7 : แสวงหารายไดเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 เชิงรุก : นวัตกรรมดานส่ิงแวดลอมและพลังงาน 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : เปนผูนําในการสราง จัดการ สรางเสริมสมรรถนะ และแบงปนดาน
องคความรู เทคโนโลย ีนวัตกรรมสีเขียวท่ียั่งยืน 

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก : 

1. คุณคาทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากนวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน

2. รายไดท่ีเพ่ิมข้ึนหรือคาใชจายท่ีลดลงของมหาวิทยาลัยจากนวัตกรรมและการบริหารจัดการ
ดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน 

3. จํานวนธุรกิจเกิดใหม (Spin off / Start up)

4. จํานวนนวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน

5. ความเปนผูนําดานสิ่งแวดลอมและพลังงานเม่ือเทียบกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ

6. สัดสวนของการใชพลังงานทดแทนตอการใชปริมาณพลังงานรวม เม่ือเทียบกับป 2559

7. รอยละของคารบอนฟุตพริ้นท เม่ือเทียบกับป 2559

กลยุทธหลัก : 

1. สรางและพัฒนาองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน

2. นําองคความรูและนวัตกรรมในดานสิ่งแวดลอมและพลังงานไปใชประโยชนในเชิงประจักษ

3. พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ สงเสริมพลังงานสะอาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 เชิงรุก : นวัตกรรมดานอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูสูงอายุ 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : เปนผูนําในการสรางนวัตกรรมดานอาหารและสุขภาพ ระบบการ
จัดการการดูแลสังคมผูสูงอายุ 

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก : 

1. คุณคาทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากนวัตกรรมดานอาหารและสุขภาพและ การ
ดูแลผูสูงอายุ 

2. รายไดท่ีเพ่ิมข้ึนหรือคาใชจายท่ีลดลงของมหาวิทยาลัยจากนวัตกรรมและการบริหารจัดการ
ดานอาหารและสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุ 

3. จํานวนธุรกิจเกิดใหม (Spin off / Start up)

4. จํานวนนวัตกรรมดานอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูสูงอายุ

5. สาขาวิชาดานอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูสูงอายุไดรับการจัดอันดับ World QS Ranking
by Subject ท่ีดีข้ึน 
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กลยุทธหลัก : 

1. สรางนวัตกรรม ท้ังผลิตภัณฑและบริการ ดานอาหาร สุขภาพ และการดูแลผูสูงอายุ ท่ีสราง
รายไดหรือมีผลกระทบตอสังคม 

2. วิจัยดานอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูสูงอายุ ดวยการบูรณาการ Digital tech, Bio tech
และเทคโนโลยีศาสตรสาขาอ่ืน ๆ 

3. บูรณาการรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุมอุตสาหกรรมเครือขาย (Clusters) และ
ภาคประชาสังคม ในการนํานวัตกรรมไปขับเคลื่อนการแกปญหาดานอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูสูงอายุ 

4. ใหบริการขอมูลและคลังความรูดานอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูสูงอายุ

5. สรางสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยทางดานอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูสูงอายุ

ยุทธศาสตรท่ี 3 เชิงรุก : ลานนาสรางสรรค  

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : เปนผูนําในการพัฒนาองคความรูลานนาและการสรางนวัตกรรม เพ่ือ
สรางจิตวิญญาณประจําถ่ิน  

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก : 

1. คุณคาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการนํานวัตกรรมและองคความรูดาน
ลานนาไปใชประโยชน 

2. รายไดท่ีเพ่ิมข้ึนของมหาวิทยาลัยจากการนํานวัตกรรมและองคความรูดานลานนาไปใช
ประโยชน 

3. ความเปนผูนําดานองคความรูและการสรางนวัตกรรมลานนาเม่ือเทียบกับสถาบันการศึกษา ใน
ระดับนานาชาติ 

กลยุทธหลัก : 

1. รวบรวมคลังความรูและพัฒนาการเผยแพรขอมูลดานลานนา

2. นําความรูดานลานนามาตอยอดสรางนวัตกรรมเชิงสรางสรรค

3. สรางบรรยากาศดานลานนาสรางสรรคในมหาวิทยาลัย
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วิสัยทัศน : Go for Smart Agriculture

ยุทธศาสตรที่ 1  :

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  :

หนวยนับ เปาหมาย

2563

เชิงพันธกิจ

การประชาสัมพันธหลักสูตร และแสวงหาผูเรียนที่มีคุณภาพ

1 โครงการ CMU Openhouse งานบริการการศึกษาฯ

2 โครงการ Aggie Camp งานบริการการศึกษาฯ

3 โครงการการรับเขานักศึกษาจากสภาเกษตรแหงชาติ งานบริการการศึกษาฯ

4 โครงการสัมมนาครูแนะแนว งานบริการการศึกษาฯ

1.3 จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มี

ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนรับ

หลักสูตร 10 5 โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกโรงเรียนรอบนอก (17 จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน)

งานบริการการศึกษาฯ

6 โครงการ Road show ANS ระดับตร-ีโท-เอก ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

7 โครงการ Road show ตางประเทศ (ระดับบัณฑิตศึกษา) ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

8 โครงการแสวงหาผูพิทักษทรัพยากรทางน้ําของอาวรูปตัว ก ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

9 โครงการบูรณาการหลักสูตรตรีควบโท (5 ป) ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

10 โครงการเจรจาและประชาสัมพันธหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

11 โครงการจัดทําสื่อเพื่อประชาสัมพันธหลักสูตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

2.1 จํานวนหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร 4 การเตรียมความพรอมนักศึกษาสูสากล

2.2 รอยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่

เปนหลักสูตรนานาชาติตอหลักสูตรทั้งหมด

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

ความพรอมสูการเปน นศ. Outbound exchange )

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

2 โครงการอบรมภาษาภาษาอังกฤษ ภาควิชาพืชศาสตรฯ

3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

แผนกลยุทธเชิงพันธกิจและเชิงรุก คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ 2563

การจัดการการศึกษาใหมีคุณภาพระดับสากล

1.1 ผลิตบัณฑิตที่เปนคนดี มีคุณภาพ มีศักยภาพในการทํางานทั้งในและตางประเทศ เปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต รวมถึงสามารถเปนผูประกอบการ

1.2 ผลิตบัณฑิตที่เปนบุคคคลที่มีความรูความสามารถเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต เปนผูรวมสรางนวัตกรรม เทาทันการเปลี่ยนแปลง เปนพลเมืองที่เขมแข็ง

1.3 เสริมสรางการเรียนรูตลอดชีวิต

1. แสวงหาผูเรียนที่มีคุณภาพและ

มีความตองการเรียนทางดานเกษตร

ผูรับผิดชอบโครงการกลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan)

1.1 รอยละของนักเรียนที่เขาเรียนในคณะ

เกษตรศาสตรเปนไปตามแผนรับนักศึกษา

รอยละ 80

1.2 คาเฉลี่ย GPA ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ภาค

เรียนที่ 1 ที่เรียนตามแผนการศึกษา (โดยไมมี

การ drop W) (ปริญญาตร)ี

2. พัฒนาบรรยากาศนานาชาติ

ดานการเรียนการสอน

คาเฉลี่ย 2.70

1.4 รอยละของรายไดจากคาธรรมเนียม

การศึกษาตอรายไดรวม

บาท 10.36

2.3 รอยละของกระบวนวิชาปริญญาตรีที่มี

กิจกรรมการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

ื

รอยละ 80
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หนวยนับ เปาหมาย

2563

ผูรับผิดชอบโครงการกลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan)

การเปด/ปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติ

1 โครงการเปดหลักสูตรนานาชาติ ระดับตรี-โท-เอก สาขาเกษตรศาสตร 

(คณบดี)

งานบริการการศึกษาฯ/หนวยพัฒนา

นักศึกษา

2.5 จํานวน inbound/outbound exchange

 student

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

ไดรับอนุมัติจากการขอกรอบอัตรากําลังเชิงรุก แตถาไมไดก็จะทําหลักสูตร

บูรณาการกับศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตรตอไป)

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

2.6 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ 

(International Staff)

คน 1 3 โครงการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรเกษตรมหาบัณฑิต (เอกลักษณของ

หลักสูตรหรือ international program)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

รอยละ 16.67 การเชิญ Visiting Professor/Speaker จากตางประเทศ

1 โครงการเชิญ professor ตางประเทศมาบรรยายเรื่อง soil 

microorganisms for sustainable agriculture (สาขาวิชาปฐพีศาสตรฯ)

ภาควิชาพืชศาสตรฯ

2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการรวมกับคณะเกษตรศาสตร 

   

ภาควิชาพืชศาสตรฯ

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

4 โครงการเปดรับนักศึกษาตางชาติในระดับบัณฑิตศึกษา (โท / เอก) ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการพัฒนากระบวนวิชาเอกที่สอดแทรกเปนภาษาอังกฤษในระดับ

ปริญญาตรี

1 โครงการพัฒนากระบวนวิชาเอกที่สอดแทรกเปนภาษาอังกฤษในระดับ

ปริญญาตรี

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการพัฒนากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาใหมีการสอดแทรก

ภาษาอังกฤษ

1 โครงการพัฒนากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาใหมีการสอดแทรกเปน

ภาษาอังกฤษ

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

การพัฒนาขีดความสามารถและสรางแรงจูงใจของนักศึกษา

1 โครงการ Journal Club เชิญคณาจารยที่มีผลงานตีพิมพมาใหคําปรึกษาใน

การตีพิมพ

งานบริการการศึกษา (ผูชวยคณบดีฝาย

บัณฑิตศึกษา)

3. สนับสนุนการนําเสนอ/ตีพิมพ

ผลงานวิจัยของนักศึกษาในระดับชาติ/

นานาชาติ

2.4 จํานวนนักศึกษาตางชาติที่ลงทะเบียนศึกษา

ในหลักสูตรของคณะฯ

คน 27

3.1 รอยละผลงานของนักศึกษาที่อยูใน

ฐานขอมูล Scopus ตอจํานวนผลงานที่

เผยแพรทั้งหมด ในระดับนานาชาติ

รอยละ 24

2.7 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผล

การสอบวัดความรูและทักษะภาษาอังกฤษกอน

สําเร็จการศึกษา ตามมาตรฐาน Common 

European Framework of Reference for 

Language อยูในระดับ B1 ขึ้นไป
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หนวยนับ เปาหมาย

2563

ผูรับผิดชอบโครงการกลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan)

2 โครงการสนับสนุนทุนการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ทุกภาควิชา

3 โครงการมอบเกียรติบัตรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สรางชื่อเสียง

จากการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ

งานบริการการศึกษา/ภาควิชาพัฒนา

เศรษฐกิจการเกษตร

4 โครงการสนับสนุนรางวัลนักศึกษาตึพิมพ/นําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ/

นานาชาติ (Scorpus/ISI)

งานบริหารงานวิจัย/ภาควิชากีฏวิทยาและ

โรคพืช/ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจฯ

3.3 จํานวนรางวัลนักศึกษาในการนําเสนอ

ผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ"

รางวัล 25 5 โครงการอบรมการใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับ

บัณฑิตศึกษา (สาขาวิชาพืชสวน)

ภาควิชาพืชศาสตรฯ

6 โครงการอบรมวิธีการเขียนงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ (สาขาวิชาปฐพี

ศาสตรฯ)

ภาควิชาพืชศาสตรฯ

7 โครงการพัฒนาศักยภาพดานวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

8 โครงการสัมมนาวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร

เกษตร

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

9 โครงการการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพผลงานวิจัยใหกับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

10 โครงการเสวนาทางวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

11 โครงการการจัดการความรูการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ (ระดับบัณฑิตศึกษา)

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

12 โครงการประกวดการนําเสนอสัมมนาทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

โครงการเตรียมความพรอมของนักศึกษา

1 โครงการติววิชาการ งานบริการการศึกษาฯ/หนวยพัฒนา

นักศึกษา

2 โครงการพัฒนาทักษะกีฬา 4 จอบ งานบริการการศึกษาฯ/หนวยพัฒนา

นักศึกษา

3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม งานบริการการศึกษาฯ/ทุกภาควิชา

4 โครงการ Exit Exam เพื่อพัฒนาความรู ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

5 โครงการ Refreshing Course สาขาวิชาสงเสริมฯ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

6 โครงการ Refreshing Course สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและธุรกิจเกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

4.3 ความพึงพอใจของผูเรียนตอหลักสูตรฯ ระดับ ≥3.91 7 โครงการอบรมทักษะ MOOCs ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

3.2 รอยละผลงานของนักศึกษาตอผูสําเร็จ

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับการ

ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ (ที่

คณะกรรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะให

ความเห็นชอบ)

รอยละ 11.11

4.1 จํานวนกระบวนวิชาปรับปรุง/กระบวนวิชา

ใหม (Smart Agriculture /

enterpreneurship)

กระบวนวิชาปรับปรุง/

เปดใหม

2

4.2 จํานวนโครงการพัฒนาความรูและทักษะ

นักศึกษาดานการเกษตรสมัยใหม (Smart 

Agriculture) และการเปนผูประกอบการ 

(Enterpreneurship)

โครงการ 3

4. พัฒนาความรูและทักษะนักศึกษา

ดานการเกษตรสมัยใหม (Smart 

Agriculture) และการเปน

ผูประกอบการ (Enterpreneurship)
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หนวยนับ เปาหมาย
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ผูรับผิดชอบโครงการกลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan)

4.4 รอยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มี 

Entrepreneurship/Startup/สหกิจศึกษา/

WIL เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร

รอยละ 100 การปรับปรุงหลักสูตร/กระบวนวิชา ใหเปน Smart Agriculture& 

Enterpreneurship

1 โครงการเปดหลักสูตรสาขาภูมิทัศนฯ ภาควิชาพืชศาสตรฯ

2 โครงการปรับปรุงกระบวนวิชาธุรกิจไมดอก (สาขาวิชาพืชสวน) ภาควิชาพืชศาสตรฯ

4.6 จํานวนรางวัลทักษะวิชาชีพของนักศึกษา

(Smart Agriculture/กีฬาสี่จอบ)

รางวัล 20 โครงการพัฒนาความรูและทักษะนักศึกษาดานการเกษตรสมัยใหม (Smart 

Agriculture)

1 โครงการจัดทําแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาสูการเปน smart 

student/farmer

งานบริการการศึกษา/หนวยพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา/ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

2 โครงการฝกอบรมการใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางดานพืชสวน พืชไร 

และปฐพีฯ ระดับปริญญาตรี

ภาควิชาพืชศาสตรฯ

3 โครงการอบรมความปลอดภัยในหองปฏิบัติการและเทคนิคพื้นฐานการใช

เครื่องมือวิทยาศาสตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาพืชสวน 

พืชไร และปฐพีฯ

ภาควิชาพืชศาสตรฯ

4 โครงการอบรมการวางแผนและวิเคราะหผลการทดลองทางสถิติระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชสวนและปฐพีฯ

ภาควิชาพืชศาสตรฯ

5 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาดานการจัดการดิน น้ํา ปุย แบบอัจฉริยะ 

(สาขาวิชาปฐพีศาสตรฯ)

ภาควิชาพืชศาสตรฯ

6 โครงการทุนสนับสนุนกิจกรรมเพิ่มทักษะและศักยภาพดานสัตวศาสตรและ

สัตวน้ําของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

7 โครงการสนับสนุนการแขงขันทักษะของนักศึกษา (สนับสนุนคาสมัคร คา

เดินทาง คาที่พักและเงินรางวัล)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

8 โครงการมอบเกียรติบัตรสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดรับรางวัลการ

แขงขันกีฬาทักษะ 4 จอบแหงชาติ

หนวยพัฒนาคุณภาพฯ/ภาควิชาพัฒนา

เศรษฐกิจการเกษตร

4.5 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมสหกิจศึกษา /

 WIL

รอยละ 12.84
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หนวยนับ เปาหมาย

2563

ผูรับผิดชอบโครงการกลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan)

โครงการดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาความรูและทักษะของนักศึกษา

1 โครงการศึกษาดูงานและเสริมสรางประสบการณดาน Smart farmer และ 

Smart Agriculture ในประเทศ / ตางประเทศ (ระดับปริญญาตรี ระดับ

บัณฑิตศึกษา และคณาจารย) (สาขาวิชาสงเสริมฯ)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

2 โครงการดูงานและทัศนศึกษาดานการพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรระดับ

บัณฑิตศึกษา (สาขาวิชาธุรกิจเกษตร)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

3 โครงการศึกษาดูงานในกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี (สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรเกษตร)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการพัฒนาความรูและทักษะนักศึกษาการเปนผูประกอบการ

(Enterpreneurship)

1 โครงการพัฒนากระบวนวิชาเอกเลือกที่เนน enterpreneurship ให

นักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

2 โครงการพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบธุรกิจเกษตร (เริ่มจากกลุมสโมสร 

นศ.ที่ดูแลรานนมเกษตรและ mor milk)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

3 โครงการอบรมทักษะ Young Aggie Barista ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

4 โครงการธุรกิจจําลองทางดานปศุสัตวและประมง ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

-  โครงการ Happy egg

-  โครงการไขนกกระทา

-  โครงการเปดไขลืมทุง

-  โครงการ Korino model

-  โครงการ MorMilk

-  โครงการเนื้อปลานิลแชแข็ง

-  โครงการผลิตสัตวน้ําสวยงามและอาหารมีชีวิต

-  โครงการใชวัสดุเศษเหลือทางการประมงเพื่อผลิตปุยน้ําชีวภาพและ

เครื่องประดับ

 -  การผลิตปูนา (Somanniathelphusa sinensis) รวมกับระบบอควา

โปนิค
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ผูรับผิดชอบโครงการกลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan)

โครงการนิเทศนักศึกษา และสหกิจศึกษา

1 โครงการผูประกอบการพบนักศึกษาสหกิจศึกษา งานบริการการศึกษา/งานพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา

2 โครงการสหกิจศึกษาภายในประเทศ ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

3 โครงการประกวดผลงานสหกิจของนักศึกษา สาขาวิชาสงเสริมและเผยแพร

การเกษตร ประจําปการศึกษา 2562

งานบริการการศึกษา/ภาควิชาพัฒนา

เศรษฐกิจการเกษตร

5.1  รอยละของอาจารยที่สามารถนําเครื่องมือ/

วิธีการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษ

ที่ 21 และ/หรือทักษะการเปนพลเมืองโลกไป

ปรับใชในการจัดการเรียนการสอน

รอยละ 100 การพัฒนาทักษะการเปนพลเมืองโลก และ 21th Century Skill

5.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงาน

ทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปหลัง

สําเร็จการศึกษา

รอยละ 80 1 โครงการปรับปรุงกระบวนวิชาการเรียนรูผานกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรม และการเปนพลเมืองโลก

งานบริการการศึกษา/หนวยพัฒนาคุณภาพฯ

5.3 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอทักษะ

ดานคุณธรรม จริยธรรม และทักษะการเปน

พลเมืองโลก (ภายหลังการทํางาน 1 ป)

ระดับ 4.40 2 โครงการแลกเปลี่ยน/ศึกษาดูงานตางประเทศสําหรับนักศึกษา หนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

5.4 จํานวนนักศึกษาที่ทําผิดวินัย คน 0 3 โครงการพัฒนากระบวนการ/กิจกรรมการมีสวนรวมของนักศึกษากับ

นักศึกษาตางชาติ

สาขาวิชาฯ/ฝายวิเทศสัมพันธ

4 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการเปนพลเมืองโลก หนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา/ภาควิชา

5. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาดานคุณธรรม

จริยธรรม และทักษะการเปนพลเมืองโลก
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ผูรับผิดชอบโครงการกลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan)

5 โครงการ Why I Why พัฒนาทักษะ creative thinking หนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา/ภาควิชา

6 โครงการเพิ่มศักยภาพดานการสื่อสารภาษาจีนทางดานปศุสัตวและสัตวน้ํา ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

7 โครงการพัฒนาศักยภาพดานการใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

6.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

สิ่งแวดลอม และชวยเหลือสังคม/ผูสูงอายุ

โครงการ/กิจกรรม 3 การสรางจิตสํานึกของนักศึกษาในการรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและ

ชวยเหลือสังคมฯ

1 โครงการไตรภาคี (พัฒนาสิ่งแวดลอม) หนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

2 โครงการเกษตรบําเพ็ญรับใชสังคม หนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

6.3 ความพึงพอใจของสังคม/ผูสูงอายุตอ

โครงการ/กิจกรรม

ระดับ 4 3 โครงการเกษตร-พยาบาลสัมพันธเพื่อการ

รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและชวยเหลือสังคม/ผูสูงอายุ

หนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

4 โครงการสานสัมพันธคณาจารยและนักศึกษาสาขาสงเสริมการเกษตร/

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและธุรกิจเกษตร เพื่อชวยเหลือสังคม

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร/

ภาควิชาพืชศาสตรฯ

5 โครงการอนุรักษและพัฒนาปาไมรวมกับชุมชนที่อยูใกลปาเพื่อบริการทาง

นิเวศวิทยาและผลิตภัณฑจากปาที่ไมใชเนื้อไม (Non-Timber Forest 

Products: NTFP)

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

6 โครงการฟนฟูสภาพภูมิทัศนของพิพิธภัณฑเฮือนโบราณดวยระบบวนเกษตร 

แบบสวนขางบาน

ภาควิชาเกษตรที่สูงและ

ทรัพยากรธรรมชาติและสถาบันสงเสริม

ศิลปวัฒนาธรรม มช.

การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลานนา

1 โครงการฮองขวัญวันพร หนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

2 โครงการปลูกขาววันแมเกี่ยวขาววันพอสืบสานวัฒนธรรมลานนา หนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

3 โครงการรวมขบวนแหพระพุทธสิหิงค (ปใหมเมือง) งานบริหารทั่วไป

4 โครงการกาดวัฒนธรรมลานนา ศูนยบริการวิชาการฯ

6.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อ

สรางสภาพแวดลอมดานลานนาสรางสรรค

6. สรางจิตสํานึกของนักศึกษาในการ

รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและชวยเหลือ

สังคม/ผูสูงอายุ โครงการ/กิจกรรม 3
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ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan)

เชิงรุก

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

1.2 จํานวนผูเรียนในแตละหลักสูตร รอยละ 80 3 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร/เปดตัวหลักสูตรในงานเกษตรภาคเหนือ 

ครั้งที่ 9

งานบริการการศึกษาฯ/ศูนยกาแฟลานนา

คอฟฟฮับ/ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ

การเกษตร

1.3 จํานวนกระบวนวิชาที่รองรับ  life long 

learning ในแตละภาคการศึกษา

กระบวนวิชา 10 4 เปดกระบวนวิชาที่บุคคลภายนอกสามารถลงทะเบียนเรียน และสะสมหนวย

กิต (Credit Bank) อยางนอยสาขาละ 1 กระบวนวิชา

ทุกภาควิชา

2.1 ทักษะ Smart Agri ของนักศึกษาในแตละ

ชั้นปของแตละสาขาวิชา

รอยละ 100 1 สอบถามความคาดหวัง/ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตถึงคุณลักษณะบัณฑิต

ดาน Smart Agriculture

สาขาวิชาฯ/งานบริการการศึกษาฯ

2 โครงการจัด work shop ออกแบบหลักสูตร

- กําหนดทักษะ Smart Agri ของนักศึกษาในแตละชั้นป

2.3 ความพึงพอใจของผูเรียนตอหลักสูตร 

Smart Agri

ระดับ 4 - การออกแบบกระบวนวิชาแกนในการสรางทักษะ

1 โครงการบริหารจัดการการฝกงาน/สหกิจศึกษาตางประเทศ ภาควิชา/หนวยวิเทศสัมพันธ

- กําหนดแหลงฝกงานในตางประเทศ

- การประสานงานแหลงฝกงาน

- คัดเลือกและเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษา

- ประสานการเดินทางและงานนิเทศนักศึกษา

- การนิเทศนักศึกษา

- การประเมินและปรับปรุงกระบวนการ

3. เพิ่มการฝกงาน/สหกิจตางประเทศ

สําหรับนักศึกษา

2. การออกแบบหลักสูตรปริญญาตรี

ที่มุงเนนผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน

(outcome-based education)

ใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตอบโจทย

smart agriculture

กรรมการวิชาการปริญญาตร/ีภาควิชา

1. เปดหลักสูตร non degree/

life long learning สําหรับบุคคล

หรือผูที่สนใจกลุมอื่น

2.2 ความพึงพอใจของผูเรียนกระบวนวิชาแกน

เกษตรศาสตร

ระดับ 4

3.1 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมสหกิจศึกษาใน

ตางประเทศ

คน 15

3.2 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําใน

ตางประเทศ/องคกรนานาชาติ/ธุรกิจขามชาติ

รอยละ ≥5
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วิสัยทัศน : Go for Smart Agriculture

ยุทธศาสตรที่ 2  : งานวิจัยและสรางนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพระดับสากล และเพื่อพัฒนาชุมชน

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  :

หนวยนับ เปาหมาย

2563

เชิงพันธกิจ

1.1 จํานวนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ เชิง

พาณิชยและอุตสาหกรรม

โครงการ ≥3 1 โครงการสนับสนุนสงเสริมโดยใชฐานขอมูล AgTrace เพื่อใหเกิดธุรกิจ CMU 

Carelicious เพื่อตอยอดองคความรูอาหารปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ

งานบริหารวิจัยฯ

2 โครงการบริหารจัดการการพัฒนาโจทยวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งานบริหารวิจัยฯ

3 สราง Value Chain การบูรณาการงานวิจัยรายพืชและสัตวเศรษฐกิจ งานบริหารวิจัยฯ

1.3 รอยละของรายไดจากการวิจัยตอรายไดรวม รอยละ 52.44 4 สนับสนุนสงเสริมการผลิตแมลงอุตสาหกรรม (แมลงทหารเสือ) functional ingradient 

ในเชิงเวชศาสตรสําอางค

งานบริหารวิจัยฯ/ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

1.4 จํานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมจากแหลงทุนภายนอก

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

ศาสตรฯ

1.5 จํานวนเงินรายไดจากแหลงทุนวิจัย

ภายนอกหลังหักคาใชจาย

บาท 3,600,000 6 โครงการปรับปรุงพันธุหอมแขก ภาควิชาพืชศาสตรฯ

7 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑภายใตตราสินคา CMU BEEF ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

8 โครงการ Start Up ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

9 การพัฒนาระบบใหความรอนดวยคลื่นวิทยุเพื่อการควบคุมแมลงและการเพิ่มคุณภาพของ

ขาวหลังการเก็บเกี่ยว

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

10 การพัฒนาเทคนิคแบบไมทําลายเพื่อตรวจวัดสารตกคางคุณภาพผลไมและผักดวยเนียร

อินฟราเรดสเปกโทรสโกป

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

11 การจัดการศัตรูผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวดวยความรอนแบบฟลูอิดไดซเบด ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

12 การประยุกตใชเครื่องเนียรอินฟราเรดแบบพกพาเพื่อจําแนกคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว

ผลไมไทยระดับการคา

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

13 การประเมินดัชนีการเก็บเกี่ยว และคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลหมอน ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

14 การพัฒนาเครื่องประเมินคุณภาพมะมวงและสับปะรดดวยเทคนิคเนียรอินฟราเรดแบบ

พกพา

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

1.2 จํานวนธุรกิจเกิดใหม (Spin off / Start 

up)

ธุรกิจ 1

1. พัฒนาโครงการวิจัยบูรณาการ

เชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม

แผนกลยุทธเชิงพันธกิจและเชิงรุก คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ 2563

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

2.2 เพื่อผลิตผลงานวิชาการคุณภาพระดับสากล

2.1 ผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนและใชทางอุตสาหกรรม/ธุรกิจการเกษตร
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หนวยนับ เปาหมาย

2563

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

15 โครงการ การจัดการศัตรูกาแฟหลังการเก็บเกี่ยวดวยคลื่อนความถี่วิทยุ ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

16 โครงการวิจัยการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพแบบไมทําลายของกาแฟดวยไดโอด

เรืองแสง

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

17 โครงการวิจัย การพัฒนาสําหรับตรวจสอบโรคแมลงในขาวเปลือกหลังการเก็บเกี่ยวและ

การเปลี่ยนแปลงกลิ่นหืนขาวกลองโดยใชเทคโนโลยีจมูกอิเลคทรอนิกส

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

18 การศึกษาอาการของโรคและความเปนไปไดในการประยุกตใชเนียรอินฟราเรด สเปกโทรส

โกป (Near Infrared spectroscopy: NIRS) เพื่อตรวจสอบโรคแอนแทรกโนสและ

ความผิดปกติทางสรีรวิทยาของมะมวงน้ําดอกไมสีทอง (งบป 61)

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

19 การประยุกตใชเครื่องเนียรอินฟราเรดแบบพกพาเพื่อจําแนกคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว

ผลไมไทยระดับการคา และจากกรมหมอนไหม คือ โครงการประเมินดัชนีการเก็บเกี่ยว 

และคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลหมอน

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

1 โครงการพัฒนาความรวมมือการบูรณาการระหวางสาขาของนักวิจัย งานบริหารวิจัยฯ

2 โครงการพัฒนาแมลงเศรษฐกิจ (ชันโรง จิ้งหรีด) เพื่อความมั่นคงดานอาหารและ

สิ่งแวดลอม

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

3 โครงการ"การพัฒนาศักยภาพ Young Smart Farmers ในจังหวัดเชียงใหม" ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

4 โครงการการสรางและพัฒนาเครือขายเกษตรรุนใหมจังหวัดเชียงใหม เพื่อการสรางนิเวศ

ใหมของเกษตรกรที่ยั่งยืน บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

2.3 จํานวนผลงานวิจัยที่ถูกนําไปใชประโยชน

จริง

ผลงาน 18 5 โครงการ สรางเสริมศักยภาพครอบครัวโดยใชชุมชนเปนฐานเพื่อการพัฒนาครอบครัว

อบอุน (โครงการตอเนื่อง)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

2.4 จํานวนผลงานวิจัยบูรณาการขามสาขา ผลงาน 61 7 โครงการจัดการองคความรูระบบการผลิตไมผลปลอดสารพิษ แบบอัจฉริยะ ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

2.5 จํานวนโครงการวิจัยรวม โครงการ 138 8 โครงการการจัดการหวงโซและการตลาดของระบบพืชผักและอาหารปลอดภัย ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

9 โครงการวิจัยชุมชนกาแฟอมกอย ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

3. ผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ

ระดับสากล

3.1 จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพในฐานขอมูล ISI 

หรือ Scopus ตอจํานวนอาจารย (ปปฏิทิน)

บทความ 26 1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการตีพิมพเพื่อสรางแรงจูงใจผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ งานบริหารวิจัยฯ

3.2 สัดสวนงบประมาณตอนักวิจัย ลานบาท ≥0.6 2 โครงการเชิดชูเกียรติและสนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิจัยแกคณาจารย/นักวิชาการของ

คณะเกษตรศาสตร

งานบริหารวิจัยฯ

2.1 จํานวนโครงการวิจัยพัฒนาชุมชน 

(ภาคเหนือตอนบน)

โครงการ 15

2.2 ความพึงพอใจของผูใชบริการงานวิจัยปที่

ผานมา

ระดับ (เต็ม 5) ≥3.51

2. พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
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หนวยนับ เปาหมาย

2563

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

3.3 จํานวนบทความตีพิมพในฐานขอมูล

ระดับชาติและนานาชาติของอาจารยและนักวิจัย

บทความ 30 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพในฐานขอมูล ISI/Scopus งานบริหารวิจัยฯ

3.4 จํานวนบทความตีพิมพดานอาหารและ

สุขภาพ และการดูแลผูสูงอายุ ในฐานขอมูล 

Scopus ของอาจารยและนักวิจัย

บทความ 21 4 โครงการเชิดชูเกียรติคณาจารย นักวิชาการ ที่นําสงคาบริหารโครงการสูงสุด 10 อันดับ งานบริหารวิจัยฯ

3.5 จํานวนการอางอิงผลงานวิจัย (Citations) 

ในฐานขอมูล Scopus

บทความ 100 5 โครงการสนับสนุนทุนนําเสนอผลงานวิชาการเพื่อสรางเครือขาย และเรียนรูแนวทางการ

ขอทุนแบบบูรณาการ หรือ sand box

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

3.6 จํานวนการอางอิงผลงานวิจัย (Citations) 

ในฐานขอมูล Scopus ดานอาหารและสุขภาพ

และการดูแลผูสูงอายุ

บทความ 70 6 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาศักยภาพการผลิตผลงานวิชาการของคณาจารยใน

ภาควิชาฯ

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

3.7 จํานวนสาขาวิชาที่ไดรับการจัดอันดับของ 

QS World Ranking by Subject (สาขาวิชา)

 (อันดับต่ํากวา 300)

สาขา 1 7 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารยดานการวิจัย ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

1 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิชาการตีพิมพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ งานบริหารวิจัยฯ

2 โครงการนํารอง การสนับสนุนงบประมาณแกนักวิจัยเพื่อประเมินติดตามผลกระทบจาก

การใชประโยชนโครงการวิจัยหลังสิ้นสุดโครงการ

งานบริหารวิจัยฯ

3 โครงการสนับสนุนงบประมาณในการไปนําเสนอโครงรางเพื่อขอทุนวิจัยและสราง

เครือขายวิจัย

ทุกภาควิชา/ศูนย

4 โครงการ "ตนกลาวิจัย" สนับสนุนการทําวิจัย ภาควิชาพืชศาสตรฯ

5 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไปราชการดําเนินงานตามพันธกิจ (สาขาวิชา

พืชสวน)

ภาควิชาพืชศาสตรฯ

6 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องวิจัยและการเรียนการสอน: แหลงทุนวิจัย วารสารที่

สามารถตีพิมพได โจทยวิจัยที่จะดําเนินการ เกร็ดความรูการเรียนการสอน หลังการ

ประชุมภาควิชาฯ

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

คน 214. สนับสนุนอาจารยและนักวิจัยใหมี

ผลงานวิจัย/วิชาการ/สิ่งประดิษฐ/งาน

สรางสรรค

4.1 จํานวนอาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย/

วิชาการ/สิ่งประดิษฐ/งานสรางสรรค
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หนวยนับ เปาหมาย

2563

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

เชิงรุก

1.1 จํานวนโครงการความรวมมือ เครือขาย อยางนอย 5 1 กิจกรรมพบปะเพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อแกไขปญหาหมอกควันโดยใชองค

ความรูดานเกษตร

กลุมนักวิจัยฯ

1.2 จํานวนทุน Post-doctoral Fellowships

 ที่สนับสนุนโดยสวนงานหรือทุนที่สวนงาน

สามารถแสวงหาไดเพิ่มเติม

ทุน 1 2 โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยในการเดินทางทําความรวมมือตางประเทศ งานบริหารวิจัยฯ/หนวยวิเทศนฯ

2. พัฒนาโครงการวิจัยและบูรณาการ

แกปญหาหมอกควัน (เชิงรุก)

2.1 จํานวนโครงการวิจัยฯ (sandbox) โครงการ 1 1 โครงการบูรณาการงานวิจัยของคณาจารยในภาควิชาฯกับสาขาวิชาอื่นๆ เรื่องการจัดการ

ทรัพยากรลุมน้ําอยางยั่งยืนเพื่อแกไขปญหาหมอกควัน ไฟปาและบรรเทาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 

และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

2.2 จํานวนโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูงตอ

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

โครงการ 1 2 โครงการบูรณาการงานวิจัยของคณาจารยในภาควิชาฯกับคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

เรื่องการแกไขปญหาหมอกควันและบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดวยการ

จัดการภูมิทัศนเชิงนิเวศวิทยาและการเพิ่มมูลคาของ NTFP

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 

และคณะสถาปตยกรรมศาสตร มช.

3 โครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาอยางยั่งยืนดวยการฟนฟูระบบนิเวศปาไมและ

เพิ่มมูลคาของ NTFP

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

4 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (โครงการขยายผลการสงเสริมอาชีพดานปศุสัตวแก

เกษตรกรในอําเภอแมแจม จังหวัด เชียงใหม เพื่อแกไขปญหาการเผาปาและพื้นที่

การเกษตร

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

5 โครงการพัฒนาทีมวิจัยเพื่อการแกไขปญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

6 โครงการวิจัยหมอกควันการจัดเตรียมทีมกับภาควิชารวมกับคณะ (ดานการเสริมสราง

ศักยภาพชุมชน และดานเศรษฐกิจ ตลาด ชุมชน)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

7 โครงการนวัตกรรมการลดหมอกควัน โดยเปลี่ยนวัสดุเหลือทิ้งจากขาวโพดเปนผลิตภัณฑ

มูลคาสูง เพื่อเศรษฐกิจมั่งคั่ง และสิ่งแวดลอมยั่งยืน

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

1. สงเสริมใหเกิดความรวมมือ และการ

ดําเนินงานดานงานวิจัยในระดับนานาชาติ
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หนวยนับ เปาหมาย

2563

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

3.1 จํานวนนวัตกรรม ผลงาน 1 1 โครงการพัฒนาอาหารสุขภาพสําหรับผูสูงวัย ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

3.2 จํานวนนวัตกรรมดานอาหารและสุขภาพ 

และการดูแลผูสูงอายุ

ผลงาน 1 2 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับสรางนวัตกรรม งานบริหารวิจัยฯ

3.3 จํานวนการอนุญาตใหใชสิทธิ (Licensing) 

ในเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย

สัญญา 0

3.4 จํานวนสิทธิบัตร/สิทธิบัตรออกแบบ

ผลิตภัณฑ/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ที่ยื่นขอรับ

ความคุมครองทั้งหมด

ผลงาน 0

3.5 รายไดที่เพิ่มขึ้นหรือคาใชจายที่ลดลงจาก

นวัตกรรมดานอาหารและสุขภาพ และการดูแล

ผูสูงอายุ

บาท 16,500,000

3. พัฒนากระบวนการสนับสนุนการ

สรางนวัตกรรม/license/สิทธิบัตร
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วิสัยทัศน : Go for Smart Agriculture

ยุทธศาสตรที่ 3  : การบริการวิชาการและรับใชสังคม

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  :

หนวยนับ เปาหมาย

2563

เชิงพันธกิจ

1 พัฒนาโครงการบูรณาการ การบริการวิชาการ/รับใชสังคม ศูนยบริการวิชาการฯ

- เลือกพื้นที่การบริการวิชาการ/รับใชสังคมของคณะฯ

- สรางทีมคณาจารย/บุคลากร/นักศึกษาเพื่อรวมการบริการวิชาการ/รับใชสังคม

- ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในการบริการ

- สนับสนุนผลิตผลงานบริการวิชาการจากโครงการฯ

2 โครงการฝกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูง เพื่อปองกันแกไขปญยาเสพติดบนที่สูง ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

3 โครงการกาแฟสรางปา รักษาปาและการผลิตขาวใหพอบริโภคตลอดปที่อมกอยและแมแจม ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

4 การอนุรักษและการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพของขาวพันธุพื้นเมือง ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

1.4 รอยละของผูรับบริการที่นํานวัตกรรม/องค

ความรูไปใชประโยชน

รอยละ 50 5 โครงการการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในระบบการเกษตรบนพื้นที่

สูง เพื่อความมั่นคงของระบบการผลิตอาหารและการอนุรักษทรัพยากรพืชพันธุพื้นเมืองใน

ระดับทองถิ่น

ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

6 โครงการการศึกษาและอนุรักษนกตั้งลอเพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

7 โครงการความหลากหลายของพืชทองถิ่นบนพื้นที่สูงการเพิ่มมูลคาและการอนุรักษ ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

8 โครงการการจัดการความหลากหลายของพืชในระบบการปลูกกาแฟอราบิกาและการใช

ประโยชน

ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

9 การฟนฟูความหลากหลายทาวชีวภาพของพื้นที่ปาโดยใชระบบการผลิตกาแฟอราบิกาใน

รูปแบบเกษตรปาไม เปนระบบนํารองเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติบนที่สูง

ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

1.7 บทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม

ในองคกร

คน 20 10 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชความหลากหลายทางชีวภาพของศัตรูธรรมชาติเพื่อ

ปองกันกําจัดศัตรูพืชในขาวไรบนที่สูง

ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

11 โครงการสานตอศาสตรพระราชา ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรมการเกษตร

แมเหียะ

12 โครงการบริการวิชาการดานการผลิตพืชสวน เชน ไมดอกไมประดับ ไมผล พืชผัก หรือการผลิต

เห็ด (สาขาวิชาพืชสวน)

ภาควิชาพืชศาสตรฯ

ผูรับผิดชอบโครงการ

ระดับ 4.5

1.5 รอยละของครัวเรือนในชุมชนที่นําความรูไป

ใชประโยชน/ลดตนทุน/มีรายไดเพิ่ม

รอยละ 60

1.6 จํานวนงบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุน

ภายนอก(นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา)"

บาท 10,000,000

1.8 จํานวนบุคลากรที่ดําเนินการเกี่ยวของใน

งานวิชาการเพื่อสังคม

คน 30

3.2 สรางรายไดจากโครงการบริการวิชาการโดยใชองคความรูดานวิทยาศาสตรเกษตร

แผนกลยุทธเชิงพันธกิจและเชิงรุก คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ 2563

3.1 พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และสิ่งแวดลอม

1. สรางโครงการบูรณาการ

บริการวิชาการรับใชสังคม

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan)

1.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มีผลตอ

การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน

โครงการ 40

1.2 จํานวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการ

ที่สรางผลกระทบสูงในวงกวางตอชุมชน/กลุม

จังหวัด/ประเทศ

ผลงาน 2

1.3 ความพึงพอใจของชุมชน/สังคมตอการ

บริการวิชาการ
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หนวยนับ เปาหมาย

2563

ผูรับผิดชอบโครงการกลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan)

13 โครงการ ระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษแบบผสมผสานที่เหมาะสมกับชุมชนจังหวัด

เชียงใหม

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

14 โครงการ การพัฒนาแนวคิดการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการ

ผลิตพืชปลอดสารพิษ เขตชานเมือง

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

15 โครงการ ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหารและรายได ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

16 โครงการ การจัดการเพื่อการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายชีวภาพของงาขี้มอ

นบนพื้นที่สูง

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

17 โครงการการเสริมสรางศักยภาพกลุมเกษตรกรเพื่อการปรับตัวและเทาทันการเปลี่ยนแปลงเชิง

พลวัตร

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

18 โครงการศูนยวิจัยชุมชนกาแฟอมกอย ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

2. สรางโครงการความรวมมือกับ

หนวยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนดาน

การบริการวิชาการทั้งในและตางประเทศ

2.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มีความ

รวมมือกับหนวยงานของรัฐ เอกชน หรือชุมชน

ดานการบริการวิชาการทั้งในและตางประเทศ

โครงการ 3 1 โครงการวิจัยเชิงบริการวิชาการรับใชสังคมดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

รวมกับ โรงเรียนในพื้นที่สูงและทุรกันดาร เพื่อออกแบบหลักสูตรดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ สพฐ. โดยมีผูสนับสนุน (ภาคเอกชน) ซึ่งเปนการปลูก

จิตสํานึกรักธรรมชาติและเริ่มปฏิบัติการอนุรักษตั้งแตวัยเยาว เพื่อเปาหมายการพัฒนาอยาง

ยั่งยืนที่ 13 และ 15 (SDG#13, 15)

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

2 โครงการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชนทั้งในและตางประเทศ ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

3 โครงการความรวมมือกับกรมหมอนไหม ภายใตโครงการประเมินดัชนีการเก็บเกี่ยว และ

คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลหมอน (กรมหมอนไหม)

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

4 โครงการความรวมมือกับอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม (STeP) 

และสาขาวิชาพืชไร

ภายใตโครงการพัฒนาระบบใหความรอนดวยคลื่นวิทยุเพื่อการควบคุมแมลงและการเพิ่ม

คุณภาพของขาวหลังการเก็บเกี่ยว

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

5 โครงการความรวมมือกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ภายใต

โครงการกาแฟ

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

6 โครงการความรวมมือจัดฝกงานใหกับนักศึกษาจากสถาบันเกษตรภายในประเทศ ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรมการเกษตร

แมเหียะ/ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

1.9 การมีสวนรวมในการจัดทําคลังความรู

พรอมใช นวัตกรรมและบทเรียนที่สามารถ

แกไขปญหาสําคัญและเสริมพลัง 

(Empowerment) ของชุมชนทองถิ่นและสังคม

ประเด็น/หัวขอ

ที่เขามามีสวนรวม

5
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หนวยนับ เปาหมาย

2563

ผูรับผิดชอบโครงการกลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan)

เชิงรุก

1 โครงการจัดหลักสูตรฝกอบรมเกษตรสมัยใหมเพื่อสรางอาชีพครบวงจร ศูนยบริการวิชาการฯ

2 โครงการบริการวิชาการโรคพืช (คลีนิคโรคพืช) ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

1.2 รอยละของรายไดจากการบริการวิชาการ

ตอรายไดรวม

รอยละ 12 3 โครงการบริการวิชาการเพื่อหารายไดของศูนยวิจัยฯ ปงบประมาณ  2563 ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

4 โครงการฝกอบรมดานการคั่วและการชิมกาแฟ ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

5 โครงการฝกอบรมดานชงการแฟ ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

1 โครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ํานม ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

2 การบริการน้ําเชื้อคัดเพศโคสายพันธุตางประเทศสัดสวนการใหลูกเพศเมียสูง ใหกับเกษตรกรผู

เลี้ยงโคเนื้อในเขตภาคเหนือ

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

3 โครงการพัฒนาอาหารสุขภาพสําหรับผูสูงวัย (ดร.ปาริชาติ  เทียนจุมพล) ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

4 โครงการพัฒนาหลักสูตรการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดภัยวัยเกษียณ ศูนยบริการวิชาการฯ

2.3 ความพึงพอใจของผูเขาอบรม ระดับ 4.5 5 โครงการธุรกิจเกษตรหลังเกษียณ ศูนยบริการวิชาการฯ

6 โครงการแปรรูปเกษตรครบวงจร ศูนยบริการวิชาการฯ

7 โครงการเห็ดตระกรา ศูนยบริการวิชาการฯ

8 โครงการจัดการระบบพืชสวนครัวพื้นบานลานนาเชิงพาณิชย ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

9 โครงการพัฒนาแผนการบริหารจัดการทรัพยากรของระบบการผลิตพืชปลอดสารพิษหลังนา ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

10 โครงการพัฒนาหองเรียนการผลิตพืชผักปลอดสารพิษเพื่อชุมชน ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

11 โครงการ การจัดกิจกรรมวันพืชผักปลอดสารพิษและครบรอบตลาดนัดฯ ปที่ 16 ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

12 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสานปลอดสารพิษ (ขาว พืชผัก สัตว

เลี้ยง)

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

13 โครงการพืชผักปลอดภัยวัยเกษียณ ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรมการเกษตร

แมเหียะ

1.3 จํานวนเงินรายไดจากการใหบริการ

วิชาการหลังหักคาใชจาย

บาท 2,800,000

2. อบรมวิชาชีพที่สอดรับกับ

สังคมผูสูงอายุหรือผูที่สนใจ

กลุมอื่น

1. สรางโครงการบริการวิชาการ

ที่กอใหเกิดรายได (เชิงรุก)

1.1 อัตราการเติบโตของรายไดสุทธิจากการ

บริการวิชาการของปที่ผานมา

รอยละ เพิ่มขึ้นรอยละ 3.5

จํานวนโครงการ/กิจกรรม 3

2.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Food Safety 

(Healthy diet and balanced nutrition)

โครงการ/กิจกรรม 1

2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่นําไป

ขับเคลื่อนการแกปญหาดานอาหาร สุขภาพ 

และการดูแลผูสูงอายุ

2.6 จํานวนผูใชฐานขอมูลและคลังความรูดาน

อาหารและสุขภาพ และการดูแลผูสูงอายุ

คน 800

2.4 การนําความรูไปใชประโยชน/ประกอบอาชีพ รอยละ 50

2.5 การมีสวนรวมในการจัดทําฐานขอมูลดาน

อาหารและสุขภาพ และการดูแลผูสูงอายุ

ประเด็น/ หัวขอ

ที่เขามามีสวนรวม

1

28



วิสัยทัศน : Go for Smart 

Agriculture

ยุทธศาสตรที่ 4  : การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  : 4.1 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร

4.2 เสริมสรางใหบุคลากรมีความสุขและภักดีตอองคกร

4.3 พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน

4.4 บริหารจัดการงบประมาณอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

หนวยนับ เปาหมาย

2563

เชิงพันธกิจ

1 วิเคราะหขีดความสามารถ และกําหนดทักษะสําคัญของบุคลากรสาย

สนับสนุน

งานบริหารทั่วไป/ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการพัฒนาความรู/ทักษะบุคลากรสายสนับสนุน ทุกหนวยงาน

1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาความรู/ทักษะบุคลากรสายสนับสนุน 

(แผนพัฒนาบุคลากร HRD)

งานบริหารทั่วไป

2 โครงการพัฒนาคุณภาพสายปฏิบัติการ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

3 โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรฝายสนับสนุน ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

4 โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรูและทักษะ (Excel / Power point 

ภาษาอังกฤษ จีน) 

(ทักษะเกี่ยวของกับงานและทักษะที่เชี่ยวชาญ)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

5 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในชุมชน (สายสนับสนุน) ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

6 โครงการจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาความรู ทักษะ สมรรถนะบุคลากรสาย

สนับสนุน

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา/ภาควิชาพืชศาสตรฯ

7 โครงการสนับสนุนพนักงานสายปฏิบัติการเขารวมการอบรมเพิ่มพูน

ความรู ของพนักงานสายปฏิบัติการ

ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

8 โครงการการพัฒนาสนับสนุนขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

9 โครงการศึกษาดูงานบุคลากรสายสนับสนุนของศูนยวิจัยและฝกอบรมที่

สูง

ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

10 โครงการวิจัยสถาบัน งานบริหารงานวิจัย

11 โครงการจัดการองคความรูดานการศึกษา สําหรับบุคลากรสาย

สนับสนุน (KM)

สํานักงานคณะฯ

74

1.4 รอยละของบุคลากรสายปฏิบัติการที่เขาสู

ระดับตําแหนงที่สูงขึ้นตอจํานวนบุคลากรของ

สวนงานทั้งหมด

รอยละ 2.65

1.5 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับ

จัดสรรทุนเพื่อพัฒนาความรู ทักษะ สมรรถนะ

รอยละ 35

1. พัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากรสายสนับสนุน

1.3 รอยละของการประเมินการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุนอยูในระดับดีมาก

รอยละ

1.6 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับ

รางวัลในระดับตางๆ ของสวนงาน

รอยละ 3

1.1 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนแตละ

ภาควิชาฯ/หนวยงานที่เขาอบรมเพิ่มพูน

ความรู/ทักษะที่เกี่ยวของกับงาน

รอยละ 90

1.2 รอยละของบุคลากรสายปฏิบัติการในแต

ละหนวยงานที่มีกระบวนการปรับปรุงงานประจํา

รอยละ 40

แผนกลยุทธเชิงพันธกิจและเชิงรุก คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ 2563

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ
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หนวยนับ เปาหมาย

2563

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

12 โครงการจัดการองคความรูดานการวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 

(KM)

สํานักงานคณะฯ

โครงการจัดการองคความรูดานการบริหารจัดการ สําหรับบุคลากรสาย

สนับสนุน (KM)

สํานักงานคณะฯ

1 ทบทวนการใชโปรแกรม Oracle R12 เพื่อการจัดซื้อจัดจาง (ระบบ 3 

มิต)ิ

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

2 การจัดการองคความรูเกี่ยวกับสิ่งกอสราง งานการเงิน การคลังและพัสดุ/ งานนโยบายและแผนฯ

3 ทบทวนการบริหารจัดการ Budget management สําหรับผูบริหาร งานนโยบายและแผฯ

4 KM การจัดทําคําของบประมาณแผนดิน (งบลงทุน) งานนโยบายและแผฯ

5 KM การบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได งานนโยบายและแผฯ

6 KM การจัดการตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผฯ

7 KM การขอตําแหนงชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ 

สําหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ

งานบริหารทั่วไป

8 KM การขอตําแหนงทางวิชาการ สายวิชาการ งานบริหารทั่วไป

9 KM การพัฒนาระบบ CMU e - Document งานบริหารทั่วไป

10 KM การใชงานแอปพลิเคชั่น Microsoft Team หนวยสารสนเทศ

11 KM การใชงานแอปพลิเคชั่นที่จําเปนในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม 

- QR Code/ One drive / Smart Calendar

- Google drive/ Google form

หนวยสารสนเทศ

12 KM การใชโปรแกรมในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธเบื้องตน หนวยกายภาพ

13 KM การติดตามและพัฒนางานของหนวยกายภาพ

(ฝายซอมบํารุง / ฝายยานพาหนะ/ ฝายสนาม)

หนวยกายภาพ

14 จัดสรรทุนเพื่อพัฒนาความรู ทักษะ สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน งานบริหารทั่วไป

15 โครงการประกวดการใช PDCA ในการพัฒาปรับปรุงงานสายสนับสนุน งานบริหารทั่วไป

2. พัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากรสายวิชาการ

1 วิเคราะหขีดความสามารถ และกําหนดทักษะสําคัญของบุคลากรสาย

วิชาการ 

(นําเสนอขอความคิดเห็นจากกรรมการประจําคณะฯ)

งานบริหารทั่วไป

2 โครงการจัดทําแผนพัฒนาความรูทักษะบุคลากรสายวิชาการ 

(แผนพัฒนาบุคลากร)

งานบริหารทั่วไป

โครงการจัดการองคความรู สําหรับบุคลากรสายวิชาการ

1 โครงการจัดทําแผน KM บุคลากรสายวิชาการ สํานักงานคณะฯ

2 โครงการสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการเขาสูตําแหนงวิชาการที่สูงขึ้น งานบริหารทั่วไป/ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

2.2 รอยละของบุคลากรสายวิชาการแตละ

ภาควิชาฯ/หนวยงานที่เขาอบรมเพิ่มพูน

ความรู/ทักษะที่เกี่ยวของกับงาน

รอยละ 90

2.1 รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่ที่เขาสู

ระดับตําแหนงที่สูงขึ้นตอจํานวนบุคลากรของ

สวนงานทั้งหมด

รอยละ 2.65
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กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

5 โครงการสนับสนุนงบประมาณเขารวมงานประชุมวิชาการสําคัญ

ระดับชาติของแตละสาขาวิชา

ทุกภาควิชา

6 โครงการสนับสนุนงบประมาณเขารวมงานประชุมวิชาการสําคัญระดับ

นานาชาติของแตละสาขาวิชา

คณะฯ/ภาควิชา

2.4 รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่ไดรับ

จัดสรรทุนเพื่อพัฒนาความรู ทักษะ สมรรถนะ

รอยละ 35 7 จัดสรรทุนเพื่อพัฒนาความรู ทักษะ สมรรถนะของบุคลากร ทุกภาควิชา

8 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

9 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในชุมชน (สายวิชาการ) ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

3. กําหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผล

การปฏิบัติงานโดยมุงเนนประสิทธิผล

3.1 คาเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรเพิ่มขึ้น

รอยละ 0.5 1 โครงการประชุมชี้แจงการกําหนด KPI บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

งานบริหารทั่วไป

2 การกําหนด KPI รายบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน ทุกภาควิชา/หนวยงาน

3 การกําหนด KPI ผูบริหารระดับรองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาภาค/

ศูนย/สถานี

คณบดี

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

2 โครงการประชุมวันสื่อสารองคกร งานบริหารทั่วไป

3 โครงการออมเงินเหรียญเปนเงินลาน งานบริหารทั่วไป

4 โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพ งานบริหารทั่วไป

5 โครงการ One Day Trip ของสายวิชาการและสายสนับสนุน งานบริหารทั่วไป

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม

สําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน

งานบริหารทั่วไป

7 โครงการเชิดชูเกียรติของบุคลากรสายวิชาการที่ไดรับรางวัลในระดับ

ตางๆ

งานบริหารทั่วไป

8 โครงการสงความสุขปใหมและรดน้ําดําหัว คณะฯ/ภาควิชา/หนวยงาน

9 โครงการทําบุญภาควิชาฯ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร/ภาควิชาสัตวศาสตร

10 โครงการแหเทียนพรรษา คณะฯ/ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

11 โครงการสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากร  การสรางความผูกพันของ

บุคลากรสายสนับสนุน

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

12 โครงการเพิ่มบรรยากาศสรางความสุขในการทํางาน ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการประชุมและสัมมนาคณะเกษตรศาสตร ทุกหนวยงาน

1 โครงการสัมมนาผูบริหารคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2563 งานบริหารทั่วไป

2 โครงการสัมมนาภาควิชาสัตวศาสตร ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

3 โครงการสัมมนาผูบริหาร พนักงานประจําป ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

4

4.2 รอยละความผูกพันของบุคลากรที่มีตอ

องคกรที่อยูในระดับสูง

รอยละ 78

3.2 ความพึงพอใจของบุคลากรตอเกณฑ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คะแนน

2.5 รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่ไดรับ

รางวัลในระดับตางๆ ของสวนงาน

รอยละ 3

2.3 รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่เขาอบรม

เพิ่มพูนความรู/ทักษะดาน Smart Agriculture

รอยละ 40

4. สรางความผูกพันของบุคลากรตอ

องคกร
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4 โครงการสัมมนาภาควิชาและสาขาวิชา ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

5.1 จํานวนระบบการทํางานรวมกัน ระบบ 2 1 โครงการประเมินผล Smart Team ของปงบประมาณ 2562 งานนโยบายและแผน

2 โครงการพัฒนาระบบ DATA HUB งานนโยบายและแผนฯ

3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู งานการเงินการคลังและพัสดุ ระหวาง

หนวยงาน/ภาควิชา 

ดานการเงิน พัสดุงบดําเนินงาน และฐานขอมูลครุภัณฑ

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ของระบบ Budget Management งานการเงิน การคลังและพัสดุ/งานนโยบายและแผน

5 การบูรณาการงานการศึกษาของภาควิชาฯ กับงานบริการการศึกษา

ของคณะ 

(ภาควิชาฯ ไมมีเจาหนาที่บริการการศึกษา)

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ กับงาน

บริการการศึกษาฯ

ระบบ 3 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินยืมทดลองจาย งานการเงิน การคลังและพัสดุ

2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค หนวยสารสนเทศ

3 โครงการพัฒนาระบบจองที่พักแมเหียะ หนวยสารสนเทศ

4 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการของ

อาจารย

หนวยสารสนเทศ

5 พัฒนาระบบการประชุมพบปะบุคลากร/นักศึกษาของแตละหนวยงาน 

จัดทําไลนกลุมของบุคลากรของภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

6 พัฒนาระบบการประชุมพบปะบุคลากรทุกเดือน สวนการพบปะ

นักศึกษาจะใชแนวทางการทํากิจกรรมนอกสถานที่และการติดตอทาง

ระบบ online

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

7 โครงการบริหารจัดการขอมูลสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

8 โครงการจัดทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ ภาควิชาฯ ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

5.2 การบรรลุตัวชี้วัด (KPI) ของ smart team

 (สํานักงานคณะฯ)

รอยละ 80

5. การบูรณาการการทํางานระหวาง

หนวยงาน

6.1 จํานวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการองคกรเพิ่มขึ้น

6. พัฒนาระบบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการงานองคกร
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รอยละ 80 1 พัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลสําคัญรองรับการวิเคราะหและการวางแผน สํานักงานคณะ/ภาควิชา/ศูนย

2 โครงการพัฒนาการจัดการขอมูล และออกแบบ web site เพื่อรองรับ

การสืบคนขอมูลของนักศึกษาตางชาติ (ภาษาอังกฤษ, จีน)

หนวยสารสนเทศ

3 โครงการสํารวจจํานวนการอางอิงผลงานวิจัย (Citations) ใน

ฐานขอมูล Scopus/ISI เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพหลักสูตร

งานบริหารงานวิจัยฯ

4 พัฒนาระบบฐานขอมูลหลักสูตรบริการวิชาการ และผูรับบริการ ศูนยบริการวิชาการฯ

8.1 จํานวนเงินรายไดเหลือจายสุทธิ บาท 75,000,000 1 วิเคราะหสัดสวนการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร งานนโยบายและแผน

2 พัฒนาระบบคําของบประมาณใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร งานนโยบายและแผน

3 โครงการอบรมการจัดการงบประมาณใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร งานนโยบายและแผน

สัดสวน 0.33 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

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

6 โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการการจัดทําแผนงบประมาณประจําปของ

ศูนยวิจัยฯ

ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

7 โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการการจัดทําแผนงบประมาณประจําป

หนวยงาน

ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ

9.1 รอยละการบรรลุของแผนปฏิบัติงาน รอยละ 90 1 ออกแบบกระบวนการติดตาม และการรายงานผลการดําเนินงาน งานนโยบายและแผน

รอยละ 80 2 พัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการฝกอบรม ศูนยบริการวิชาการฯ

โครงการสํารวจความพึ่งพอใจตอหลักสูตรของผูเรียน ทุกหลักสูตร

1 โครงการสํารวจความพึงพอใจตอหลักสูตรของผูเรียน (ระดับปริญญาตรี) งานบริการการศึกษา/ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเกษตรศาสตร) งานบริการการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเศษฐศาสตรเกษตร) ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

2 โครงการสํารวจความพึ่งพอใจตอหลักสูตรของผูเรียน (ระดับปริญญาโท) งานบริการการศึกษา

3 โครงการสํารวจความพึ่งพอใจตอหลักสูตรของผูเรียน (ระดับปริญญา

เอก)

งานบริการการศึกษา

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

2 โครงการการจัดจําหนายน้ําผึ้งที่มีคุณภาพ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

3 โครงการผลิตกลาไมเพื่อจําหนาย ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ

4 โครงการผลิตกลาพันธุสมพันธุสายน้ําผึ้งปลอดเชื้อ ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ

5 โครงการผลิตลําไยคุณภาพดี หนวยวิจัยพืชเศรษฐกิจ (หริภุญไชย)

6 โครงการผลิตมะมวงเพื่อการคา หนวยวิจัยพืชเศรษฐกิจ (หริภุญไชย)

7 โครงการผลิตกลาพันธุไมผล หนวยวิจัยพืชเศรษฐกิจ (หริภุญไชย)

8 การผลิตตนกลากาแฟเพื่อปลูกเพิ่มตามสถานีฯ และเพื่อจําหนาย ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

9.2 รอยละการบรรลุตัวชี้วัด (KPI) ของแผนกล

ยุทธ

8.3 สัดสวนเงินสะสมตองบประจํารายป

(งบบุคลากรและงบดําเนินงาน)

10.2 จํานวนรายไดจากการขายผลผลิต/

ผลิตภัณฑ

บาท 5,000,000

8.2 รอยละของการใชจายงบประมาณตาม

ยุทธศาสตรตองบประมาณทั้งหมดของสวนงาน

รอยละ 20

9. พัฒนากระบวนการติดตาม และ

ประเมินผลกระบวนงานสําคัญ

7.1 รอยละของหนวยงานที่มีระบบการจัดเก็บ

ขอมูลสําคัญสําหรับการวิเคราะหเพื่อตอบ

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ

7. พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลสําคัญ

8. พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
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หนวยนับ เปาหมาย
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กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

9 ผลิตเมล็ดพันธุกาแฟ (สถานีฯขุนชางเคี่ยนไรหลัง) ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

10 ปลูกและผลิตกาแฟเพื่อจําหนาย (สถานีฯขุนชางเคี่ยนไรหนา, สถานีฯ

หนองหอย, สถานีฯปาเกี๊ยะ)

ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

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

3.2 จํานวนโครงการความรวมมือกับศิษยเกา โครงการ 1 2 โครงการสงเสริมการเกษตร มช. คืนรัง ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

3 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาผานศิษยเกา

หลักสูตรฯ

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

4 โครงการเลี้ยงตอนรับบัณฑิตใหมของสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร

และธุรกิจเกษตร

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

5 โครงการสานสัมพันธคณาจารยและนักศึกษา (นักศึกษาปจจุบันและ

ศิษยเกา)  

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและธุรกิจเกษตร

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

11. พัฒนาความรวมมือกับศิษยเกา
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หนวยนับ เปาหมาย
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กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

เชิงรุก

1.1 ผลการประเมินการดําเนินงานขององคกร

ตามแนวทาง CMU EdPEx

คะแนน 200 1 โครงการอบรมการบริหารองครตามแนวทาง EdPex สําหรับผูบริหาร งานนโยบายและแผน

1.2 จํานวนผูบริหารที่เขารวมอบรมการบริหาร

องคกรตามแนวทาง CMU EdPex

รอยละ 80 2 โครงการอบรมการประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทาง EdPex สําหรับ

ผูบริหาร

งานนโยบายและแผน

ระดับ 4.00 1 พัฒนา e Document เพื่อใชในการสื่อสารภายในองคกร งานบริหารทั่วไป

2 พัฒนา Microsoft Team เพื่อใชในการสื่อสารภายในองคกร หนวยสารสนเทศ

3 โครงการประชุมวันสื่อสารองคกร 4 ครั้ง/ป งานบริหารทั่วไป

1 โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม และศิษย

เกาที่ประสบความสําเร็จทั้งรุนเกาและรุนใหม (สรางตนแบบ Smart 

farm)

งานบริหารวิจัยฯ/งานประชาสัมพันธ

2 โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกผานสื่อออนไลน (Dek 

Dee/Pantip/Live สด / Tiktok / youtube)

งานประชาสัมพันธ

3 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนจากนวัตกรรมดานงานวิจัย

ของสาขาวิชา

สาขาวิชาฯ/หนวยประชาสัมพันธ

4 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนจากนวัตกรรมดานงานวิจัย

ของสาขาวิชา กิจกรรมผลิตสื่อแนะนําภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

5 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนจากนวัตกรรมดานงานวิจัย

ของภาควิชาฯ

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

6 โครงการประชาสัมพันธภาพรวมของภาควิชา ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

ระดับ 4.00

ระดับ 4.00

1. พัฒนาระบบบริหารงานองคกร

ตามแนวทาง CMU EdPEx

3. สรางภาพลักษณวิชาชีพเกษตร

ในยุค 4.0 (ประชาสัมพันธเชิงรุก)

2. พัฒนาระบบการสื่อสารภายในคณะฯ 2.1 ระดับการรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของ

บุคลากรและนักศึกษาภายในสวนงาน

4.1 ระดับการรับรูภาพลักษณของคณะ

เกษตรศาสตรของนักศึกษาและบุคลากรภายใน

สวนงาน

4.2 ระดับการรับรูภาพลักษณของคณะ

เกษตรศาสตรของบุคคลภายนอก
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วิสัยทัศน : Go for Smart Agriculture

ยุทธศาสตรที่ 5  : การจัดการดานกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  : 5.1 สรางคณะเกษตรศาสตรใหมีภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมที่ดี

5.2 เสริมสรางบรรยากาศการทํางานและความปลอดภัยของบุคลากร และนักศึกษา

5.3 บริหารการใชพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามเงื่อนไข

หนวยนับ เปาหมาย

2563

เชิงพันธกิจ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

1 โครงการพัฒนาภูมิทัศนของคณะฯ หนวยกายภาพ

2 โครงการจัดการแมลงและสัตวศัตรูในสํานักงาน หนวยกายภาพ/ภาควิชา

3 การปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคารพืชศาสตรฯ โดยการรวมมือ

ของบุคลากร นักศึกษา และศิษยเกา

ภาควิชาพืชศาสตร

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรานคาผักปลอดสารพิษบริเวณสถานี

วิจัย ศวทก.

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

1.3 การเพิ่มขึ้นคาใชจายดานพลังงาน/เชื้อเพลิง รอยละ ≤10 5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอมบริเวณศูนยวิจัยฯ ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

โครงการบริหารจัดการขยะ

1 โครงการควบคุมปริมาณไขมันที่ปลอยทิ้ง หนวยกายภาพ

2 โครงการรณรงคลดการใชพลาสติก ภาควิชา/ศูนย/หนวยงาน

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

1.7 รอยละพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นของสวนงาน 

(จํานวนตนไมที่ปลูกเพิ่มขึ้นภายในสวนงาน

คํานวณเปนพื้นที่)

รอยละ 0 โครงการรณรงคประหยัดพลังงาน

1 โครงการบํารุงรักษาลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

หองเรียน หองทํางาน หองประชุม

หนวยกายภาพ

แผนกลยุทธเชิงพันธกิจและเชิงรุก คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ 2563

1. สรางภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมที่ดีอยาง

ยั่งยืน (Green & Clean Faculty)

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร

ดานภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม

ระดับ (เต็ม 5) ≥3.91

1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมและการมีสวน

รวมของนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรใน

การอนุรักษหรือใชทรัพยากรธรรมชาติและ

พลังงานอยางมีจิตสํานึก

โครงการ 5

1.4 รอยละของการประหยัดคาใชจายดาน

พลังงานไฟฟาเทียบกับปที่ผานมา

รอยละ 10

1.5 รอยละของความสําเร็จของการคัดแยกขยะ

ภายในสวนงาน

รอยละ 100
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หนวยนับ เปาหมาย

2563

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

2 โครงการบํารุงเครื่องปรับอากาศ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

3 โครงการรณรงคประหยัดพลังงาน ภาควิชา/ศูนย/หนวยงาน

โครงการพัฒนาสภาพแวดลอม และบําเพ็ญประโยชนตอสังคม

1 โครงการดูแลตนไมใหญของคณะฯ หนวยกายภาพ/ภาควิชา/ศูนย

- พื้นที่ลานกาดวัฒนธรรมและอาคารสัตวศาสตรฯ

- พื้นที่ขวงเกษตรรวมใจและอาคารพืชศาสตรฯ

- พื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

- พื้นที่ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตรและศูนยวิจัยฝกอบรม

ที่สูง

- พื้นที่อาคารเรียนเดิม เก็บเกี่ยว แปลงทดลองเกษตร

2 โครงการ Big cleaning Day งานบริหารทั่วไป/ภาควิชาพัฒนา

เศรษฐกิจการเกษตร/ภาควิชาสัตว

ศาสตรและสัตวน้ํา

3 โครงการปลูกและดูแลตนไม แปลงวิจัยเกษตรปาไมแมเหียะ ภาควิชาเกษตรที่สูงและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

4 โครงการปลูกตนไมและเพาะชํากลาไมบริเวณแปลงเกษตรปาไม 

(กันเงินเหลื่อมป)

ภาควิชาเกษตรที่สูงและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

2.1 มีระบบเครือขายไรสายครอบคลุมทุกพื้นที่ รอยละ (ของพื้นที)่ 90 1 โครงการเพิ่มจุด WIFI หนวยสารสนเทศ

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

2.3 ระดับความพึงพอใจของผูใชขอมูล ระดับ 4.00

3.1 จํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเปนศูนย ครั้ง 0 1 การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตาม งานนโยบายและแผน

2 โครงการกําหนดนโยบายควบคุมความเสี่ยงดานปฏิบัติงาน (Operaหนวยกายภาพ

3 โครงการสํารวจการซอมบํารุงระบบโครงสรางพื้นฐาน (ลดความ

เสี่ยงจากผลกระทบของสภาพแวดลอม เชน ลมพาย)ุ

หนวยกายภาพ

4 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค หนวยกายภาพ

- หองน้ําสําหรับนักศึกษาและบุคลากร (ขางหองประชุมพิศิษฐ)

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการสืบคนขอมูล

และการติดตอสื่อสาร (Digital Faculty)

3. พัฒนากายภาพ และเสริมสราง

โครงสรางพื้นฐานของคณะฯ 3.2 ระดับความสุขของบุคลากร/นักศึกษาตอ

บรรยากาศและความปลอดภัยในการทํางาน/

การเรียนการสอน

ระดับ (เต็ม 5) ≥3.91

3.3 จํานวนโครงการพัฒนาระบบกายภาพ/

เสริมสรางโครงสรางพื้นฐาน

โครงการ 5

37



หนวยนับ เปาหมาย
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กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

- หองน้ําอาคารเฉลิมพระเกียรติ

- หองน้ําชั้นลาง อาคาร 08101

- หองน้ําอาคาร2 (สัตวศาสตร)

- หองน้ําอาคาร3 (พืชศาสตร)

- ปรับปรุงระบบเมนน้ําประปาเขาสูอาคารคณะฯ

5 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการ จัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร 

และอุปกรณในหองปฏิบัติการ (สาขาวิชาปฐพีศาสตรฯ)

ภาควิชาพืชศาสตร

6 โครงการพัฒนาซอมแซมทางดานกายภาพ ภาควิชาพืชศาสตร

- พัฒนาพื้นที่อาคารพืชสวน - สาขาวิชาพืชสวน

- โครงการจัดทําปายแผนผังแปลงวิจัยสาขาวิชาพืชสวน - สาขาวิชาพืชสวน

- โครงการซอมแซมอาคารฝายสนามและซอมบํารุงเครื่องมือ

ทางการเกษตร

- สาขาพืชไร

7 โครงการสํารวจการซอมบํารุงระบบโครงสรางพื้นฐาน (ลดความ

เสี่ยงจากผลกระทบของสภาพแวดลอม เชน ลมพาย)ุ และอื่นๆ

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

8 โครงการปรับปรุงหอง co-working & learning space  รองรับ

การเรียนการสอนแบบ Creative thinking

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

9 โครงการปรับปรุงเรือนเพาะชํา (ระบบน้ํา , พรางแสง) ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

10 โครงการบริหารจัดการดานกายภาพศูนยวิจัยฯ แมเหียะ ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรม

การเกษตรแมเหียะ

- ที่พักและหองประชุม สําหรับการฝกงาน

- ระบบการทําความสะอาดหอพัก และหอประชุม

- การบริการของหอพัก : เครื่องซักผาหยอดเหรียญ

- หอพักดาหลา และหอพักประทุมมา

โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยภายในคณะ

1 โครงการฝกซอมการปองกันและบรรเทาอัคคีภัยเสมือนจริง หนวยกายภาพ
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หนวยนับ เปาหมาย
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กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

2 โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

(สาขาวิชาพืชสวน)

ภาควิชาพืชศาสตร

3 โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยพื้นที่ศูนยวิจัยแมเหียะ ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรม

การเกษตรแมเหียะ/MCC/สัตว

ศาสตร/พืชศาสตร

4 โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยหอพัก และหอประชุม ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรม

การเกษตรแมเหียะ

4.1 รอยละแปลงปลูกและผลิตพืชที่ไดมาตรฐาน รอยละ 90 โครงการพัฒนาการใชพื้นที่ของศูนย/สถานีวิจัยคณะฯ

4.2 รอยละแปลงปลูกแมพันธุพืชที่ไดมาตรฐาน รอยละ 90 1 โครงการพัฒนาพื้นที่แปลงปรับปรุงพันธุ (สาขาวิชาพืชสวน) ภาควิชาพืชศาสตร

2 โครงการกิจกรรมพัฒนาพื้นที่วิจัยฝายสนาม (สาขาวิชาพืชสวน) ภาควิชาพืชศาสตร

3 โครงการพัฒนาแปลงปลูกกาแฟที่ไดมาตรฐาน ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

4 โครงการพัฒนาแปลงแมพันธุกาแฟไดมาตรฐาน ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

5 โครงการขุดลอมตนปาลมน้ํามันอายุ 14 ป ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรม

การเกษตรแมเหียะ

6 โครงการผลิตขาว ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรม

การเกษตรแมเหียะ

7 โครงการพัฒนาแปลงรวบรวมพันธุลําไยหริภุญชัย หนวยวิจัยพืชเศรษฐกิจ (หริภุญชัย)

4. พัฒนาการใชพื้นที่ของศูนย/สถานี

วิจัยคณะฯ อยางเปนระบบ

4.3 รอยละพื้นที่ที่ไมไดรับการดูแลหรือใช

ประโยชน

รอยละ 0

4.4 จํานวนโครงการวิจัยที่ใชพื้นที่ของศูนย/

สถานีวิจัย

โครงการ 5
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หนวยนับ เปาหมาย
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กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ

ยอย

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผูรับผิดชอบโครงการ

เชิงรุก

1. พัฒนา smart farm โครงการพัฒนา smart farm คณะเกษตรศาสตร

1 จัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนา Smart farm งานบริหารวิจัยฯ

1.2 จํานวนโครงการพัฒนา Smart farm โครงการ 6 2 โครงการบริหารจัดการโรงเรือนปลูกพืช งานบริหารวิจัยฯ

3 โครงการพัฒนา smart farm พืชศาสตร ภาควิชาพืชศาสตร

- โครงการจัดหาเครื่องมือทางการเกษตร (สาขาพืชไร)

- โครงการปรับปรุงระบบน้ําและการระบายน้ําแปลงวิจัย

(สาขาพืชไร)

- โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณทางการเกษตร (สาขาพืชไร)

4 โครงการพัฒนา smart farm สัตวศาสตร ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา

- โครงการติดตั้งไฟฟาแรงดันสูง ในฟารม

- โครงสรางโรงเรือนสุกรรุน-พันธุ

- โครงการสรางโรงเรือนสุกรขุน

- สํานักงานฟารมสุกรพรอมระบบไฟฟาภายในโรงเรือนสุกรขุน

- โครงการตนแบบ Zero - Waste Farm Model

5 โครงการพัฒนา smart farm หริภุญชัย หนวยวิจัยพืชเศรษฐกิจ (หริภุญชัย)

- โครงการจัดหาอุปกรณที่ทันสมัย (หริภุญไชย)

- โครงการพัฒนาระบบน้ําแปลงลําไย และมะมวง (หริภุญชัย)

6 โครงการพัฒนา smart farm ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรม

การเกษตรแมเหียะ

ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรม

การเกษตรแมเหียะ

- โครงการพัฒนาสวนยางพารา

- โครงการปรับปรุงเรือนเพาะชํา (ระบบน้ํา , พรางแสง)

2.1 อาคารใหม อาคารใหม 1 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา Smart Lab คณะ

เกษตรศาสตร

1 โครงการประชุมรับฟงความคิดเห็นจากศิษยเกา งานกิจการพิเศษ/งานบริหาร

2 สํารวจพื้นที่ และออกแบบ (อาคาร smart lab) หนวยกายภาพฯ

2. การสรางอาคารใหม 

(Smart Agri Lab)

1.1 รอยละงบประมาณในการพัฒนา smart 

farm

รอยละ 10
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สูงมาก สูง ปานกลาง นอย

ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร (Strategic Risk : S) 2 2

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่ํากวาเปาหมาย 1

หลักสูตรไมผานการประเมิน 1

ความเสี่ยงดานปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) 3 3

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศขอมูลจากระบบสารสนเทศสูญหาย 1

จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน 1

อุบัติเหตุหองปฏิบัติการ/ภาคสนาม/สถานที่ทํางาน 1

ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F) 1 1

ดานการเงินศักยภาพในการหารายไดไมเปนไปตามแผน 1

ความเสี่ยงดานความปลอดภัยจากอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน

(Environmental Health and Safety Risk : E)

1 1 1 2 5

ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน (อัคคีภัย) 1

ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน (โจรกรรม) 1

ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน (การจราจรบริเวณคณะฯ) 1

ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน (ภัยธรรมชาติ) 1

การถูกบุกรุกพื้นที่ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ 1

รวม 1 3 1 6 11

สรุปประเภทและประเด็นความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2563

ประเภทความเสี่ยง
จํานวนความเสี่ยงที่เหลืออยูตามระดับความเสี่ยง

รวม
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2559 2560 2561 2562

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ

ประสิทธิภาพการเรียนการสอน

การศึกษา ระดับ 4.32 4.38 4.07

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

การศึกษา ระดับ 4.09 4.23 4.36

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

การศึกษา ระดับ 3.63 3.81 3.83

ความพึงพอใจของบัณฑิตตอ

หลักสูตร/การสอนของอาจารย

การศึกษา ระดับ (เต็ม 5)

- หลักสูตร ระดับ 3.96 4.05 3.94

- อาจารยผูสอน ระดับ 4.22 4.36 4.3

ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต การศึกษา ระดับ (เต็ม 5)

- ระดับปริญญาตรี ระดับ 4.14 4.09 4.05

- ระดับปริญญาโท ระดับ 4.39 4.32 4.26

- ระดับปริญญาเอก ระดับ 4.33 4.13 4.38

ความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมตอ

บริการที่ไดรับ

การศึกษา ระดับ 4.19 4.84 4.42

จํานวนนักศึกษาตางชาติที่ไมพึงพอใจ

เรื่องการบริหารจัดการ

การศึกษา คน 6 0 0

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

วิชาการ

บริการวิชาการ ระดับ 4.07 4.44 4.54 4.55

ระดับความพึงพอใจหองปฏิบัติการ

กลาง

บริการวิชาการ ระดับ 3.87 3.75

ความพึงพอใจชุมชน วิจัย ระดับ 4.05

ระดับความพึงพอใจระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

IT ระดับ 3.64 3.77 3.48

ความพึงพอใจของนักศึกษาและ

บุคลากรดานกายภาพ ทรัพยากร

่

กายภาพ ระดับ 3.66 3.78

ตัวชี้วัด หนวยนับ ผลการดําเนินงานดาน

ความพึงพอใจ/เสียงของลูกคา คณะเกษตรศาสตร
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ลําดับ ดาน หัวเรื่อง

1 บริหารจัดการ ขอใหคณะมีจุด safe zone หมอกควัน

2 บริหารจัดการ อยากใหคณะฯ มีหองพยาบาล

3 บริหารจัดการ อยากใหคณะมีหอง  study room ที่มีแอรตลอด24ชม.ไวสําหรับอานหนังสือชวงสอบ

4 การศึกษา รองเรียนอาจารยผูสอนภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตรใหมีความใสใจในงานของนักศึกษา

5 การศึกษา อาจารยของภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืชไมมีการเตรียมการสอนเทาที่ควร

6 การศึกษา สัมมนาของสาขาวิชาธุรกิจเกษตรทางมีงบประมาณให แตไมเพียงพอ และมีการเก็บเงินของนักศึกษา เพื่อสํารอง

จายและจายสวนตางที่เกินงบ

7 การศึกษา การจัดกิจกรรมคายอาสาใหมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนมากกวานี้

8 การศึกษา การประเมินอาจารยกระบวนวิชา360210 ซึ่งมีผูสอนจํานวนหลากหลายทานแตผูเรียนประเมินไดเฉพาะอาจารย

ประจําsectionยอย ทั้งๆที่ไมไดเรียนกับอาจารยประจําsectionแคทานเดียว

9 การศึกษา เปดการประเมินกระบวนวิชา 356210

10 การศึกษา ขอความอนุเคราะหติดตั้งจอภาพ AB5354 เนื่องจากผูที่นั่งดานหลัง ไมสามารถมองเห็นscreen จาก projectorได

11 การศึกษา ขอเพิ่มทีวีในหองเรียน AB5-401,402 และไมสามารถมองเห็นภาพจาก screen projector เนื่องจากหองมีขนาด

ใหญ กวาง และ screen อยูในระดับที่ต่ําไปจึงขอใหทานติดตั้ง TV เสริมบริเวณตางๆใหมองเห็นภาพชัดไดทั่วหอง

ดวย เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

12 การศึกษา โปรเจคเตอรab4-101 ภาพสลัว ไมชัดเจน

13 การศึกษา ปรับปรุงหอง ITSC ใตอาคารเรียนเดิม

1) จัดหาโตะคอมพิวเตอรใหม เนื่องจากโตะมีขนาดเล็ก ไมสามารถเขียนหรือวางหนังสือสําหรับอาน/เขียนได

2)จัดหาพัดลม เนื่องจากบางชวงเวลาไมสามารถใชแอรได

14 การศึกษา คอมพิวเตอรของitsc corner ชั้น 3 AB5 ใชงานไมได

15 การศึกษา ขอใหตรวจสอบเวลาการใหบริการหองคอมพิวเตอรชั้น 3 เนื่องจากเวลา 16.10 ไมสามารถเขาใชหองได

16 การศึกษา เสนอใหเจาหนาที่ทางการศึกษาแจงขาวสาร "ดวยตัวเอง" ผานทางกลุมเฟซบุก "เกษตร มช." เพื่อความรวดเร็ว

17 ศูนยบริการวิชาการ การจัดกิจกรรมคายของศูนยฯ มีเสียงดังรบกวนการเรียนการสอน

18 กายภาพ ซอมเเซมสปอตไลนเเละตัดกิ่งบริเวณสนามบาส

19 กายภาพ เปลี่ยนไสกรองน้ําหนาหองสโมสรนักศึกษา

20 กายภาพ ถนนเปนหลุมเปนบอ

21 กายภาพ ปลั๊กไฟหนาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร เกา และชํารุด

22 กายภาพ ขอใหเปลี่ยนรานอาหาร และอยากใหรานอาหารของคณะฯ มีอาหารเกี่ยวกับปลอดสารพิษ หรือเกี่ยวกับสุขภาพ

23 กายภาพ ขอใหติดระบบไฟฟา/เพิ่มความสวางของหองน้ําอาคารAB5

24 กายภาพ ขอใหคณะฯ เพิ่มโตะ ความสวาง และเปดพัดลมใตอาคารเรียนเดิม และบริเวณหนาโรงอาหารในชวงเวลากลางวัน

และกลางคืนที่มีการสอบเนื่องจากนักศึกษามาอานหนังสือจํานวนมาก

25 กายภาพ ขอใหคณะฯ จัดการกับแมลงมีพิษเนื่องจากจะเปนอันตรายตอชีวิต

26 IT เปลี่ยนรูปแบบการเขาสูระบบ VOC

27 IT เว็บไซตคณะลมบอยครั้ง

28 IT ปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซตคณะฯ

29 IT อินเตอรเน็ตไรสายชา

30 IT ใหมีการติดinternetในหองเรียน และใตตึกอาคารเฉลิมพระเกียรติใหมากขึ้น

31 หองสมุด การบริการของเจาหนาที่หองสมุด

ขอรองเรียน/ความตองการ/ขอเสนอแนะจากระบบ VOC 
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