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คํานํา
งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา สังกัด สํานักงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบการดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ แผนพั ฒ นาคณะ
เกษตรศาสตร์ แผนปฏิบัติการเชิงพันธกิจและเชิงรุก แผนงบประมาณ แผนอัตรากําลัง แผนกายภาพ การ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะฯ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)
การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งการจัดทําสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการ
วางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ การดําเนินงาน
ของงานนโยบายและแผนฯ ยังครอบคลุมถึงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาทักษะ
บุคลากรของคณะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกด้วย
งานนโยบายและแผนฯ ได้รวบรวมผลการดําเนินงานของหน่วยงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ตามขอบเขตงานที่ได้นําเสนอไว้ข้างต้น และจัดทํา
เป็นรายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงาน และเป็นข้อมูลแก่
ผู้บริ หาร และบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานอื่ นๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ รวมทั้ งผู้ ส นใจทั่ ว ไป เกี่ย วกับ การ
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คณะเกษตรศาสตร์
รายงานประจํ า ปี ฉ บั บ นี้ สํ า เร็ จ ลุล่ ว งได้ด้ ว ยดี ด้ ว ยความร่ ว มมื อ เป็ น อย่า งดี จ ากบุ ค ลากรทุ ก
หน่วยงานในภาควิชา ศูนย์ และสํานักงานคณะ และความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรงาน
นโยบายและแผนฯ งานนโยบายและแผนฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจําปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
แก่ผู้ใช้ข้อมูล และผู้สนใจไม่มาก็น้อย
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ขอบเขตงาน
หน่วยนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ดังนี้
(1) งานนโยบายและแผน ประกอบด้วย การสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ (แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี) การจัดทําแผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติการประจําปี) การติดตาม
และการรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
(2) งานงบประมาณ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทําคําของบประมาณ การติดตาม
และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ การจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมทั้งการสนับสนุนกรจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทําคําของบลงทุน
(3) งานแผนอัตรากําลัง ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูล ด้านอัตรากําลังของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน การจัดทําแผนเพื่อกําหนอกรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย
(4) งานบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย การจัดทําแผน การติดตาม และการรายงานผล
การดําเนินงาน รวมทั้งการดําเนินงานอื่นๆ ตามแนวทางด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
(5) งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบข้อมูล ประกอบด้วย งานวิเคราะห์ข้อมูล และการพัฒนาระบบ
การจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ และการกําหนดนโยบายด้านต่างๆ ของคณะฯ
(6) งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการ
ที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: ExPEx)
หน่วยสารสนเทศ รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะฯ เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงานของบุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ รวมทั้งงานด้านการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ อาทิ ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย

ผลการดําเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563

หน่วยนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ในปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) หน่วยนโยบายและแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา มีการดําเนินงานต่างๆ ที่สําคัญ ดังนี้
1. งานยุทธศาสตร์และแผน
1.1 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
คณะเกษตรศาสตร์ ดําเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์เกษตรชั้นนํา
ระดับโลก และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร เพิ่มผลผลิตด้าน
เกษตรและยกระดั บ ความเป็ น อยู่ ข องประชากรทั้ ง ในภาคเหนื อ และประเทศโดยใช้ อ งค์ ค วามรู้ ด้ า น
วิทยาศาสตร์เกษตร มีพันธกิจทั้งหมด 5 ด้าน คือ
(1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ เป็น Global Citizen จัดการเรียนการสอนเกษตรทันสมัย
รู้รอบ และรู้ทันเศรษฐกิจ
(2) งานวิจัยที่เป็นเลิศ ระบบเกษตรปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
เพื่อความยั่งยืน
(3) บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม ให้บริการวิชาการรับใช้ชุมชน และบริการวิชาการ
สร้างรายได้ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และการสร้างโอกาส ความเท่าเทียมของสังคม
(4) แสวงหารายได้เพื่อความยั่งยืน สร้างรายได้จากองค์ความรู้และสินทรัพย์ที่มีอยู่ของคณะ
เกษตรศาสตร์
(5) บริหารจัดการเชิงบูรณาการ นําระบบสารสนเทศ แนวทาง EdPEx มาใช้ในการบริหารงาน
มีวัฒนธรรมองค์กร คือ “เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม” และค่านิยมองค์กร คือ “เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ รับผิดชอบต่อสังคม”
สมรรถนะหลักของคณะเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย (1) มีความโดดเด่นและชํานาญการเรียนการ
สอนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เ กษตร (2) การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า นการวิ จั ย บริ ก ารวิ ช าการ และส่ ง เสริ ม
การเกษตรบนพื้นที่สูง
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ปัจจุบัน คณะเกษตรศาสตร์ บริหารจัดการและพัฒนาการดําเนินงานของคณะฯ ตามแผนพัฒนา
การศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ Go
for Smart Agriculture โดยมียุทธศาสตร์การดําเนินงาน 5 ด้าน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับ
สากล และเพื่อพัฒนาชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการและรับใช้สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเกษตรศาสตร์ได้มีการทบทวนผลการดําเนินงาน และได้มีการ
ปรับกลยุทธ์ และตัวชี้วัดการดําเนินงานให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ รายละเอียดดังแผนภาพที่ 2
1.2 แผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะเกษตรศาสตร์ ได้ จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง พั น ธกิ จ และเชิ ง รุ ก คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแผนการดําเนินงานระยะสั้นของหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะฯ ระยะที่ 12
และเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 ได้เกิดการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ คณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์จึงได้ร่วมกันพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติ
การภายใต้ ส ถานการณ์ COVID-19 เพื่ อ รองรั บ สถานการณ์ ดังกล่ าว (รายละเอี ย ดแผนปฏิ บัติ ก ารเชิ ง
พันธกิจ และเชิงรุกฯ และแผนปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ดังภาคผนวก)

แผนภาพที่ 2 Road Map
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1.3 การติดตามผลการดําเนินงาน
1.3.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงพันธกิจ และเชิงรุก คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเกษตรศาสตร์มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ
การประจําปีที่กําหนดไว้ ร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด เมื่อพิจารณารายยุทธศาสตร์พบว่า
ยุทธศาสตร์ที่ 2 งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล และเพื่อ
พัฒนาชุมชน เป็นยุทธศาสตร์ที่มีการดําเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนมากที่สุด รองลงมาเป็นยุทธศาสตร์ที่ 5
กรจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพระดับ
สากล และยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามลําดับ สําหรับยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
บริการวิชาการและรับใช้สังคม ซึ่งมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่กําหนดไว้ ร้อยละ 68 ของ
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ส่วนหนึ่งเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
รายละเอียดดังแผนภาพที่ 3-4 และตารางที่ 1-2
แผนภาพที่ 3 การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
20.15%
79.85%

ดําเนินการแล้ว

ยังไม่ได้ดําเนินการ
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แผนภาพที่ 4 การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามยุทธศาสตร์
100%
80%

20.62%

8.00%
31.82%

21.36%

15.38%

60%
40%

79.38%

92.00%
68.18%

78.64%

84.62%

20%
0%
1. การจัดการการศึกษา 2. งานวิจัยและสร้าง 3. การบริการวิชาการและ 4. การบริหารจัดการอย่าง 5. การจัดการด้าน
ให้มีคุณภาพระดับสากล นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการ
รับใช้สังคม
มีประสิทธิภาพ
กายภาพ ทรัพยากรและ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
ระดับสากล และเพื่อ
พัฒนาชุมชน

ดําเนินการแล้ว

ยังไม่ได้ดําเนินการ

ตารางที่ 1 สัดส่วนโครงการ/กิจกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ดําเนินการแล้ว และยังไม่ได้
ดําเนินการ จําแนกตามยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 1 การจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล
เชิงพันธกิจ
1.1 แสวงหาผู้เรียนที่มีคุณภาพและมีความต้องการเรียนทางด้านเกษตร
1.2 พัฒนาบรรยากาศนานาชาติด้านการเรียนการสอน
1.3 สนับสนุนการนําเสนอ/ตีพมิ พ์ผลงานวิจัยของนักศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ
1.4 พัฒนาความรู้และทักษะนักศึกษาด้านการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Agriculture)
และการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
1.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม และทักษะการเป็นพลเมืองโลก
1.6 สร้างจิตสํานึกของนักศึกษาในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคม/
ผู้สูงอายุ
เชิงรุก
1.1 เปิดหลักสูตร non degree/ lifelong learning สําหรับบุคคลหรือผู้ที่สนใจกลุ่ม
อื่น

หน่วย: ร้อยละ
ร้อยละการดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ยังไม่ได้
แล้ว ดําเนินการ
79.38
20.62
80.85
19.15
57.14
42.86
75.00
25.00
50.00
50.00
86.15

13.85

80.00

20.00

100.00

0.00

33.33

66.67

0.00

0.00
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ยุทธศาสตร์
1.2 การออกแบบหลักสูตรปริญญาตรีที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
(outcome-based education) ให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตอบโจทย์ smart
agriculture
1.3 เพิ่มการฝึกงาน/สหกิจต่างประเทศสําหรับนักศึกษา
ยุทธศาสตร์ 2 งานวิจยั และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพระดับสากล และเพือ่ พัฒนาชุมชน
เชิงพันธกิจ
2.1 พัฒนาโครงการวิจัยบูรณาการเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
2.2 พัฒนาโครงการวิจัยเพือ่ พัฒนาชุมชน
2.3 ผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพระดับสากล
2.4 สนับสนุนอาจารย์และนักวิจัยให้มีผลงานวิจัย/วิชาการ/สิ่งประดิษฐ์/งาน
สร้างสรรค์
เชิงรุก
2.1 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และการดําเนินงานด้านงานวิจัยในระดับนานาชาติ
2.2 พัฒนาโครงการวิจัยและบูรณาการแก้ปัญหาหมอกควัน (เชิงรุก)
2.3 พัฒนากระบวนการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม/license/สิทธิบัตร
ยุทธศาสตร์ 3 การบริการวิชาการและรับใช้สังคม
เชิงพันธกิจ
3.1 สร้างโครงการบูรณาการบริการวิชาการรับใช้สังคม
3.2 สร้างโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนด้านการ
บริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
เชิงรุก
3.1 สร้างโครงการบริการวิชาการทีก่ ่อให้เกิดรายได้ (เชิงรุก)
3.2 อบรมวิชาชีพที่สอดรับกับสังคมผู้สูงอายุหรือผู้ที่สนใจกลุ่มอื่น
ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงพันธกิจ
4.1 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน
4.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ
4.3 กําหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมุง่ เน้นประสิทธิผล

ร้อยละการดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ยังไม่ได้
แล้ว ดําเนินการ
50.00

50.00

0.00

100.00

92.00

8.00

95.65
100.00
100.00
100.00

4.35
0.00
0.00
0.00

0.00

100.00

50.00
0.00
0.00
100.00
68.18
70.00
85.71

50.00
0.00
100.00
0.00
31.82
30.00
14.29

33.33

66.67

66.67
66.67
66.67
78.64
78.95
80.00
81.82
0.00

33.33
33.33
33.33
21.36
21.05
20.00
18.18
100.00
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ยุทธศาสตร์
4.4 สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
4.5 การบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงาน
4.6 พัฒนาระบบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานองค์กร
4.7 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสําคัญ
4.8 พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
4.9 พัฒนากระบวนการติดตาม และประเมินผลกระบวนงานสําคัญ
4.10 แสวงหารายได้
4.11 พัฒนาความร่วมมือกับศิษย์เก่า
เชิงรุก
4.1 พัฒนาระบบบริหารงานองค์กรตามแนวทาง CMU EdPEx
4.2 พัฒนาระบบการสื่อสารภายในคณะฯ
4.3 สร้างภาพลักษณ์วิชาชีพเกษตรในยุค 4.0 (ประชาสัมพันธ์เชิงรุก)
ยุทธศาสตร์ 5 การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
เชิงพันธกิจ
5.1 สร้างภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยัง่ ยืน (Green & Clean Faculty)
5.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Digital Faculty)
5.3 พัฒนากายภาพ และเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานของคณะฯ
5.4 พัฒนาการใช้พื้นที่ของศูนย์/สถานีวิจยั คณะฯ อย่างเป็นระบบ
เชิงรุก
5.1 พัฒนา smart farm
5.2 การสร้างอาคารใหม่ (Smart Agri Lab)
รวมร้อยละการดําเนินงานทั้ง 5 ยุทธศาสตร์

ร้อยละการดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ยังไม่ได้
แล้ว ดําเนินการ
72.41
27.59
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
42.86
57.14
100.00
0.00
100.00
0.00
75.00
25.00
75.00
25.00
33.33
66.67
100.00
0.00
100.00
0.00
84.62
15.38
86.36
13.64
76.92
23.08
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
75.00
25.00
75.00
25.00
0.00
0.00
79.85
20.15

ที่มา: ข้อมูลจากระบบ e-Action Plan ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563

โครงการ/กิจกรรมของคณะเกษตรศาสตร์ในยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านนั้นมีทั้งหมด 273 โครงการ
ดําเนินการแล้ว 218 โครงการ และไม่ได้ดําเนินการ 55 โครงการ
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ตารางที่ 2 จํานวนโครงการ/กิจกรรม แบ่งตามยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 1 การจัดการการศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพระดับสากล
ยุทธศาสตร์ 2 งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีคณ
ุ ภาพระดับสากล และเพื่อพัฒนาชุมชน
ยุทธศาสตร์ 3 การบริการวิชาการและรับใช้สังคม
ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ 5 การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
รวม

จํานวน
ดําเนินการ ยังไม่ได้
โครงการ
แล้ว ดําเนินการ
ทั้งหมด
97
77
20
25
23
2
22
103
26
273

15
81
22
218

7
22
4
55

ที่มา: ข้อมูลจากระบบ e-Action Plan ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563

1.4 ตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ และโครงการ/กิจกรรม
ของคณะเกษตรศาสตร์
1.4.1 ตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance Agreement: PA)
คํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ถือเป็นกระบวนการ
หรือกลไกที่ช่วยสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของส่วนงานในมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ของการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่
12 เพื่อร่วมกันดําเนินงานให้เกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรม ซึ่งการจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ได้กําหนด
เป้าหมายให้ครอบคลุมระยะเวลาของแผนและกําหนดเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับการมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเป็นสําคัญ คณะเกษตรศาสตร์ได้ลงนามคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานกับ
มหาวิทยาลัยฯ มีจํานวนตัวชี้วัดจํานวน 88 ตัวชี้วัดมีตัวชี้วัดท้าทาย (challenge) จํานวน 5 ตัวชี้วัด ดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ลําดับ

ตัวชี้วัด

1 จํานวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus (ผลงาน)
1.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ค่าเป้าหมาย
ผลการ
2563 2564 2565 ดําเนินงาน
70 90 110
68
20 25
30
8

14
ลําดับ

ค่าเป้าหมาย
ผลการ
2563 2564 2565 ดําเนินงาน
50 65
80
60
20% 25% 30% 59.46%

ตัวชี้วัด

1.2 ด้านอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ
2 ร้อยละของจํานวนผลงาน Scopus Q1 ต่อจํานวน
ผลงานตีพิมพ์ทั้งหมดในฐานข้อมูล Scopus
3 จํานวนสิทธิบัตรที่ยื่นจดในประเทศ (สิทธิบัตร) หรือ
3
5
7
3
TRL 4-7 (นับรวมทะเบียนพันธุ์พืช)
4 จํานวนการให้บริการ IP ต่อปี (สิทธิบัตร) หรือจํานวน
2
3
4
2
Spin off/Start up ต่อปี (ธุรกิจ) หรือผลงานที่
เทียบเท่า TRL 8-9 (ผลงาน)
5 รายได้สนับสนุนงานวิจัยจากภาคอุตสาหกรรมหรือ
10 20
30
4.40
ชุมชน หรือผู้ใช้งานจริง (ล้านบาท)
คณะฯ ได้ดําเนินการติดตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 บรรลุผลการดําเนินงานร้อยละ 60.53 รายละเอียดดังแผนภาพ
ที่ 5 และ 6
แผนภาพที่ 5 การบรรลุผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

39.47%

บรรลุ

60.53%

ไม่บรรลุ

15
แผนภาพที่ 6 การบรรลุผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบ่งตามยุทธศาสตร์
1 : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
66.67%
33.33%
2 : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแล…
75.00%
25.00%
3 : ล้านนาสร้างสรรค์
100.00%
4 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการ…
55.56%
44.44%
5 : วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม
84.62%
15.38%
6 : บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม
80.00%
20.00%
7 : แสวงหารายได้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 22.22%
77.78%
8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ
33.33%
66.67%
ตัวชี้วัดเพิ่มเติมตาม Commit สภาฯ
100.00%
บรรลุ

ไม่บรรลุ

1.4.2 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ (Action plan)
คณะเกษตรศาสตร์มีแผนปฏิบัติการเชิงพันธกิจ และเชิงรุก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้
กําหนดตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อวัดการบรรลุเป้าหมายของการดําเนินงาน คณะฯ มีตัวชี้วัดทั้งหมด
134 แบ่งเป็นตัวชี้วัดเชิงพันธกิจจํานวน 100 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงรุกจํานวน 34 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 คณะฯ มีตัวชี้วัดที่สามารถดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 53.33 ของตัวชี้วัดทั้งหมด
ตารางที่ 4 ตัวชี้วัดเชิงรุก และเชิงพันธกิจ ตามแผนปฏิบัติการ แบ่งตามยุทธศาสตร์
จํานวนตัวชี้วดั
เชิงพันธกิจ เชิงรุก
รวม
การจัดการการศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพระดับสากล
27
8
35
งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียน
18
9
27
การสอนให้มีคณ
ุ ภาพระดับสากล และเพื่อพัฒนา
ชุมชน
การบริการวิชาการและรับใช้สังคม
10
9
19
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
28
5
33
การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 17
3
20
รวมทั้งหมด
100
34
134
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
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แผนภาพที่ 7 การบรรลุผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

46.67%

บรรลุ

53.33%

ไม่บรรลุ

แผนภาพที่ 8 การบรรลุผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบ่งตามยุทธศาสตร์
1 : การจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล

58.33%

41.67%

2 : งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียน…

14.81%

85.19%

3 : การบริการวิชาการและรับใช้สังคม

42.11%

57.89%

4 : การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

42.42%

57.58%

5 : การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
บรรลุ

60.00%

40.00%

ไม่บรรลุ

2. งานงบประมาณ
2.1 งบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวนเงินทั้งสิ้น
204,949,800 บาท มีรายละเอียดตารางที่ 5
สําหรับงบประมาณหมวดงบลงทุน วงเงินงบประมาณรวม 60,847,200 บาท ได้รับการจัดสรร
เป็นค่าครุภัณฑ์ จํานวน 30 รายการ วงเงินงบประมาณ 46,579,400 บาท และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง จํานวน
4 รายการ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 14,267,800 บาท
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ตารางที่ 5 งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับอนุมัติประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมวดงบประมาณ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
รวม

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
137,140,700
1,855,200
5,040,000
60,847,200
66,700
204,949,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2.2 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะฯ ตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวงเงินงบประมาณ
63,928,000 บาท จําแนกตามหมวดงบประมาณดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ที่ได้รับอนุมัติประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมวดงบประมาณ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

คณะเกษตรศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการฯ
10,542,200.00
4,243,100.00
20,966,900.00
963,000.00
2,626,000.00
15,000.00
37,859,527.49
276,400.00
24,317,247.00
11,917,400.00
2,556,960.00
98,868,834.49
17,414,900.00

2.3 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเกษตรศาสตร์ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณทั้งสิ้น
176 รายการ เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินแผ่นดิน 25 รายการ และงบประมาณเงินรายได้ 151
รายการ ตารางที่ 7 แสดงรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายไตรมาสเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ
ก่อนหน้า
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ตารางที่ 7 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม

2560
2561
2562
แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้
20
19
1
4
4
14
10
6
11
18
1
13
21
18
13
6
12
7
25
23
17
31
27
36
76
66
42
59
44
70
142
101
114

2563
แผ่นดิน รายได้
0
18
6
34
0
43
19
56
25
151
176

2.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ / แนวทางการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา โดย
อ้างอิงตามมติคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ และประกาศคณะเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด 5 เรื่อง ดังนี้
1. ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด สรร
ค่าธรรมเนียม(หน่วยกิต) ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2554
2. ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการการ
เรียนการสอนและการจัดสรรค่าตอบแทนกระบวนวิชากลางของคณะ สําหรับหลักสูตรภาคพิเศษ ลงวันที่
27 มกราคม 2558
3. ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด สรร
ค่าธรรมเนียม(เหมาจ่าย) ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
4. มติคณะกรรมการบริหารประจําคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดิน (แผนงานการเรียนการสอน/วิจัย) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558
5. ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุน
ภาควิชา ลงวันที่ 26 เมษายน 2561
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเกษตรศาสตร์มีรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นจํานวน
เงินทั้งสิ้น 38,267,127.04 บาท (สามสิบแปดล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สตางค์)
แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมระดับปริญญาตรีจํานวนเงิน 29,753,471.48 บาท (ยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสาม
พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็นบาทสี่สิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 77.75 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับ และ
ระดับบัณฑิต 8,513,655.56 บาท (แปดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทห้าสิบหกสตางค์)
คิดเป็นร้อยละ 22.25 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับ
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ตารางที่ 8 รายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561-2563
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เป้าหมาย
2561
2562
2563
ปริญญาตรี
26,250,000.00 27,229,597.76 29,216,969.42 29,753,471.48
บัณฑิตศึกษา
8,750,000.00 11,452,430.92 9,507,012.42 8,513,655.56
รวม
35,000,000.00 38,682,028.68 38,723,981.84 38,267,127.04
หมายเหตุ: ค่าเป้าหมายจากลงนามคํารับรองตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA 2561-2564)

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายค่าธรรมเนียมการศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
แล้ ว พบว่ า ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี เ พิ่ ม ขึ้ น และมี ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาลดลง
3. งานแผนอัตรากําลัง
คณะเกษตรศาสตร์ได้มีการวางแผนอัตรากําลังเพื่อรองรับอัตราการเกษียณอายุของสายวิชาการ
และสายสนับสนุน โดยขอรับการจัดสรรอัตราจากมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในปีงบประมาณพ.ศ. 2561-2564
คณะฯ ได้รับการจัดสรรอัตรากําลังสายวิชาการ และสายสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 30 อัตรา ดังตารางที่ 9 ทั้งนี้
คณะฯ มีหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตรากําลังที่ได้รับ โดยอัตรากําลังสายวิชาการจะพิจารณาจากค่า FTES และ
อัตรากําลังสายสนับสนุนจะพิจารณาจากอัตราการเกษียณอายุ และอัตราคงอยู่ เป็นข้อมูลประกอบการ
จัดสรร
ตารางที่ 9 อัตราที่ได้รับการจัดสรรพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
สายงาน
1. สายวิชาการ
เชิงพันธกิจ

เชิงรุก

เชิงยุทธศาสตร์ 
2. สายสนับสนุน
เชิงพันธกิจ




ชื่อตําแหน่ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
พนักงานปฏิบัติงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักการเงินและบัญชี

2561
6
5
1
10
7
1
-

ปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2562
2563
2
2
1
1
2
2
6
1
1
1
1

2564
2
2
-
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สายงาน

ชื่อตําแหน่ง

 พนักงานบริการทั่วไป
เชิงยุทธศาสตร์  พนักงานปฏิบัติงาน
 นักวิทยาศาสตร์
รวมทั้งหมด

2561
2
16

ปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2562
2563
1
1
1
1
4
8

2564
2

3.1 การวางแผนอัตรากําลัง
งานนโยบายและแผนฯ วิเคราะห์อัตรากําลังของบุคลากรสายสนับสนุน และสายวิชาการในแต่ละ
ภาควิชา/หน่วยงาน วิเคราะห์อัตราการเกษียณอายุราชการใน 10 ปีข้างหน้า วิเคราะห์ค่า FTES ในสาย
วิชาการ และปริมาณภาระงานในสายสนับสนุน เพื่อขอรับการจัดสรรอัตรากําลังไปยังมหาวิทยาลัยฯ
ตารางที่ 10 ค่า FTES ของสายวิชาการตามเกณฑ์สํานักงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

 สาขาวิชากีฏวิทยา
 สาขาวิชาโรคพืช
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากร
ธรรมชาติ
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์

 สาขาวิชาพืชไร่
 สาชาวิชาพืชสวน
 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
 สาขาวิชาภูมิทัศน์
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา

อัตราอาจารย์ที่
อัตรากําลัง ขาด (-)/เกิน (+)
ควรมีตาม FTES อัตราคงอยู่
จากทีค่ วรมีตาม FTES
(เกณฑ์ สงป.)
(เกณฑ์ สงป.)
10.47
13
2.53
3.39
6
2.61
7.08
7
-0.08
4.23

6

1.77

17.31
9.45
7.86
26.17
8.27
11.88
5.54
0.49
22.07

17
10
7
32
7
14
6
5
17

-0.31
0.55
-0.86
5.83
-1.27
2.12
0.46
4.51
-5.07
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หน่วยงาน

 สาขาสัตวศาสตร์
 สาชาสัตว์น้ํา
รวม

อัตราอาจารย์ที่
อัตรากําลัง ขาด (-)/เกิน (+)
ควรมีตาม FTES อัตราคงอยู่
จากทีค่ วรมีตาม FTES
(เกณฑ์ สงป.)
(เกณฑ์ สงป.)
16.88
13
-3.88
5.19
4
-1.19
80.26
83
4.74

หมายเหตุ: FTES ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 และข้อมูลอัตราคงอยู่ และอัตราว่าง ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 (ไม่นับรวม
อาจารย์ตําแหน่งชั่วคราว)

3.2 อัตราคงอยู่ และเกษียณอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.2.1 สํานักงานคณะ
1) อัตราคงอยู่ และเกษียณอายุของบุคลากรสังกัดสํานักงานคณะฯ แบ่งตามหน่วยงาน
อัตราคงอยู่ และเกษียณอายุของบุคลากรสังกัดสํานักงานคณะฯ ของสํานักงานคณะแบ่งตาม
หน่วยงาน ดังนี้
 สํานักงานคณะฯ มีอัตราคงอยู่ จํานวน 2 อัตรา คือ เลขานุการคณะฯ (รวมตําแหน่งว่าง 1 อัตรา)
 งานบริหารทั่วไป มีอัตราคงอยู่ จํานวน 19 อัตรา
 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา มีอัตราคงอยู่ จํานวน 8 อัตรา (รวมตําแหน่งว่าง 1
อัตรา)
 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มีอัตราคงอยู่ จํานวน 11 อัตรา
 งานการเงิน การคลังและพัสดุ มีอัตราคงอยู่ จํานวน 10 อัตรา (รวมตําแหน่งว่าง 1 อัตรา)
 งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มีอัตราคงอยู่ จํานวน 12 อัตรา (รวมตําแหน่งว่าง 1 อัตรา)
รายละเอียดดังแผนภาพที่ 9
2) อัตราคงอยู่ของบุคลากรสํานักงานคณะจําแนกตามประเภทบุคลากร
หากพิจารณาอัตราคงอยู่ของบุคลากรสังกัดสํานักงานคณะฯ โดยจําแนกตามประเภทบุคลากร
แบ่งตามสังกัดหน่วยงานภายในสํานักงานคณะฯ ได้ดังนี้
 สํานักงานคณะเกษตรศาสตร์ มีอัตราคงอยู่ จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1
อัตรา พนักงานส่วนงาน จํานวน 1 อัตรา
 งานบริ ห ารทั่ ว ไป มีอั ตราคงอยู่ จํา นวน 19 อั ตรา ได้ แ ก่ ข้ า ราชการ จํา นวน 3 อัต รา พนัก งาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 5 อัตรา ลูกจ้างประจํา จํานวน 6 อัตรา และพนักงานส่วนงาน จํานวน 5 อัตรา
 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา มีอัตราคงอยู่ จํานวน 8 อัตรา (รวมตําแหน่งว่าง
หัวหน้างาน 1 อัตรา) ทั้งหมดเป็นบุคลากรประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
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 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มีอัตราคงอยู่ จํานวน 11 อัตรา ได้แก่ ข้าราชการ
จํานวน 1 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 4 อัตรา และพนักงานส่วนงาน จํานวน 6 อัตรา
 งานการเงิน การคลังและพัสดุ มีอัตราคงอยู่ จํานวน 10 อัตรา (รวมตําแหน่งว่าง 1 อัตรา) ได้แก่
ข้าราชการ จํานวน 1 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 7 อัตรา ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา
และพนักงานส่วนงาน จํานวน 2 อัตรา (ตําแหน่งว่าง 1 อัตรา)
 งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มีอัตราคงอยู่ จํานวน 12 อัตรา (รวมตําแหน่งว่าง 1 อัตรา)
ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 6 อัตรา ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา และพนักงานส่วนงาน
จํานวน 5 อัตรา (ตําแหน่งว่าง 1 อัตรา)
รายละเอียดดังแผนภาพที่ 10
แผนภาพที่ 9 อัตราคงอยู่ และอัตราเกษียณอายุราชการจําแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
จํานวน(ราย)
30
20
10
0

1

0

19

0

7

0

11

0

10

0

12

0

คงอยู่

เกษียณ

คงอยู่

เกษียณ

คงอยู่

เกษียณ

คงอยู่

เกษียณ

คงอยู่

เกษียณ

คงอยู่

เกษียณ

สํานักงานคณะ

งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา งานการเงิน การคลัง งานบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพ
และพัสดุ
และวิเทศสัมพันธ์
การศึกษา
การศึกษา

แผนภาพที่ 10 อัตราคงอยู่จําแนกตามประเภทของบุคลากร และหน่วยงานที่สังกัด
จํานวน(ราย)
10
8

5
5

0

1

1

สํานักงานคณะ

6

5

3

1

งานบริหารทั่วไป

ข้าราชการ

7

6
4

1

6
1 2

5
1

งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา งานการเงิน การคลัง งานบริหารงานวิจัยและ
และประกันคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพ
และพัสดุ
วิเทศสัมพันธ์
การศึกษา
นักศึกษา

พนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้างประจํา

พนักงานส่วนงาน
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3.2.2 ภาควิชาฯ
1) อัตราคงอยู่ และเกษียณอายุของบุคลากรสังกัดภาควิชา
บุคลากรในสังกัดภาควิชาทั้ง 5 ภาควิชา มีอัตราคงอยู่ และเกษียณอายุ ดังนี้
 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ มีอัตราคงอยู่ จํานวน 8 อัตรา
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ มีอัตราคงอยู่ จํานวน 63 อัตรา เกษียณอายุราชการ จํานวน 7
อัตรา
 ภาควิชากกีฏวิทยาและโรคพืช มีอัตราคงอยู่ จํานวน 24 อัตรา เกษียณอายุราชการ จํานวน 3 อัตรา
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา มีอัตราคงอยู่ จํานวน 40 อัตรา เกษียณอายุราชการ จํานวน 1 อัตรา
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร มีอัตราคงอยู่ จํานวน 27 อัตรา เกษียณอายุราชการ จํานวน 3
อัตรา
รายละเอียดดังแผนภาพที่ 11
แผนภาพที่ 11 อัตราคงอยู่ และอัตราเกษียณอายุราชการจําแนกตามภาควิชาที่สังกัด
จํานวน(ราย)
80
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0

8

0

63

7

24

3

40

1

27

3

คงอยู่

เกษียณ

คงอยู่

เกษียณ

คงอยู่

เกษียณ

คงอยู่

เกษียณ

คงอยู่

เกษียณ

ภาควิชาเกษตรที่สูงและ ภาควิชาพืชศาสตร์และ ภาควิชากีฏวิทยาและโรค ภาควิชาสัตวศาสตร์และ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ปฐพีศาสตร์
พืช
สัตว์น้ํา
การเกษตร

2) อัตราคงอยู่ของบุคลากรสังกัดภาควิชาจําแนกตามประเภทบุคลากร
หากพิจารณาอัตราคงอยู่ของบุคลากรในสังกัดภาควิชาต่างๆ โดยจําแนกตามประเภทบุคลากร
แบ่งตามสังกัดภาควิชา พบว่ามีรายละเอียดดังนี้
 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ มีอัตราคงอยู่ จํานวน 8 อัตรา ได้แก่ ข้าราชการ จํานวน
3 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 5 อัตรา
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ มีอัตราคงอยู่ จํานวน 63 อัตรา ได้แก่ ข้าราชการ จํานวน 13
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 38 อัตรา ลูกจ้างประจํา จํานวน 11 อัตรา และพนักงานส่วนงาน
จํานวน 1 อัตรา
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 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช มีอัตราคงอยู่ จํานวน 24 อัตรา ได้แก่ ข้าราชการ จํานวน 7 อัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 16 อัตรา และลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา มีอัตราคงอยู่ จํานวน 40 อัตรา ได้แก่ ข้าราชการ จํานวน 2 อัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 30 อัตรา ลูกจ้างประจํา จํานวน 4 อัตรา และพนักงานส่วนงาน
จํานวน 4 อัตรา
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร มีอัตราคงอยู่ จํานวน 27 อัตรา ได้แก่ ข้าราชการ จํานวน 4
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 19 อัตรา ลูกจ้างประจํา จํานวน 2 อัตรา และพนักงานส่วนงาน
จํานวน 2 อัตรา
รายละเอียดดังแผนภาพที่ 12
แผนภาพที่ 12 อัตราคงอยู่จําแนกตามประเภทของบุคลากร และภาควิชาที่สังกัด
จํานวน(ราย)
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ภาควิชาเกษตรที่สูง ภาควิชาพืชศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ และปฐพีศาสตร์

ข้าราชการ
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ภาควิชากีฏวิทยา
และโรคพืช

พนักงานมหาวิทยาลัย

4 4

ภาควิชาสัตวศาสตร์
และสัตว์น้ํา

ลูกจ้างประจํา

4

2 2

ภาควิชาพัฒนา
เศรษฐกิจ
การเกษตร

พนักงานส่วนงาน

3.2.3 หน่วยงานประเภทศูนย์วิจัย และศูนย์บริการวิชาการ
1) อัตราคงอยู่ และเกษียณอายุของบุคลากรสังกัดศูนย์ฯ
อัตราคงอยู่ และเกษียณอายุของบุคลากรสังกัดศูนย์วิจัย ทั้ง 4 ศูนย์ และศูนย์บริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร มีรายละเอียดข้อมูลด้านล่าง และแผนภาพที่ 13
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง มีอัตราคงอยู่จํานวน 23 คน เกษียณอายุจํานวน 1 คน
 ศูนย์วิจัย สาธิต และการฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มีอัตราคงอยู่จํานวน 18 คน
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร มีอัตราคงอยู่จํานวน 23 คน
 ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร มีอัตราคงอยู่จํานวน 18 คน
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 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มีอัตราคงอยู่จํานวน 7 คน
แผนภาพที่ 13 อัตราคงอยู่ และอัตราเกษียณอายุราชการจําแนกตามศูนย์ฯ ที่สังกัด
จํานวน(ราย)
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ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่ ศูนย์วิจัย สาธิต และการ
สูง
ฝึกอบรมการเกษตรแม่
เหียะ

ศูนย์วิจัยระบบ
ทรัพยากรเกษตร

ศูนย์บริการวิชาการและ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลัง
ถ่ายทอด
การเก็บเกี่ยว
เทคโนโลยีการเกษตร

2) อัตราคงอยู่ของบุคลากรสังกัดศูนย์ฯ จําแนกตามประเภทบุคลากร
อัตราคงอยู่ของบุคลากรสังกัดฯ พิจารณาตามประเภทบุคลากร มีรายละเอียดดังข้อมูลด้านล่าง
และแผนภาพที่ 14
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง มีอัตราคงอยู่ จํานวน 22 อัตรา คือ ข้าราชการ จํานวน 1 อัตรา พนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 7 อัตรา ลูกจ้างประจํา จํานวน 12 อัตรา และพนักงานส่วนงาน จํานวน 2
อัตรา
 ศูนย์วิจัย สาธิต และการฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มีอัตราคงอยู่ จํานวน 18 อัตรา คือ พนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 11 อัตรา ลูกจ้างประจํา จํานวน 2 อัตรา และพนักงานส่วนงาน จํานวน 5
อัตรา
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร มีอัตราคงอยู่ จํานวน 23 อัตรา คือ ข้าราชการ จํานวน 5 อัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 5 อัตรา ลูกจ้างประจํา จํานวน 9 อัตรา และพนักงานส่วนงาน จํานวน
4 อัตรา
 ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร มีอัตราคงอยู่ จํานวน 22 อัตรา คือ ข้าราชการ
จํานวน 1 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 อัตรา และพนักงานส่วนงาน จํานวน 19 อัตรา
 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีห ลังการเก็บเกี่ยว มีอัตราคงอยู่ จํานวน 7 อัตรา คือ พนักงานมหาวิทยาลัย
จํานวน 4 อัตราลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา และพนักงานส่วนงาน จํานวน 2 อัตรา
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แผนภาพที่ 14 อัตราคงอยู่จําแนกตามประเภทของบุคลากร และศูนย์ฯ ที่สังกัด
จํานวน(ราย)
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ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่ ศูนย์วิจัย สาธิต และการ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากร ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยี
สูง
ฝึกอบรม
เกษตร
และถ่ายทอด
หลังการเก็บเกี่ยว
การเกษตรแม่เหียะ
เทคโนโลยีการเกษตร
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจํา
พนักงานส่วนงาน

4. งานบริหารจัดการความเสี่ยง
4.1 แผนบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การบริหารจัดการแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
มาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อให้การบริการทางการศึกษาที่ดี และมีคุณภาพอันจะนําประโยชน์สู่
ประเทศชาติอย่างสูงสุด จึงมีการกําหนดหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ให้เป็น
องค์ประกอบสําคัญ ในกระบวนการบริหารจัดการและการดําเนินการ ซึ่งการที่จะบรรลุถึงการกํากับดูแลที่ดี
ได้ จําเป็นต้องมีระบบจัดการเพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมภายใน
(Internal Control) และการตรวจสอบภายในที่ดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล อย่างเป็น
ระบบและมีการดําเนินการทั่วทั้งมหาวิทยาลัยโดยครอบคลุมถึงวิธีการจัดการกับความเสี่ยงทั้งหมด และ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากล (Enterprise Wide Risk) เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยสู่
รูปแบบการบริหารจัดการที่มีรูปแบบมาตรฐานสากล ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกํากับดูแลที่ดี โดยมี
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง และหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังแผนภาพที่ 15 และตารางที่ 11
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แผนภาพที่ 15 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย

สํานักงานตรวจสอบภายใน

อธิการบดี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
คณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับคณะ
งานนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา

ภาควิชา / ศูนย์ / หน่วยงาน
ตารางที่ 11 หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงในคณะเกษตรศาสตร์
ผู้เกีย่ วข้องระดับคณะฯ
คณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ 1.
2.
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
1.
2.
3.
4.

หน้าที่และความรับผิดชอบ
กํากับและส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
กําหนดแนวทางการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งฯ 1. วิเคราะห์ และวางระบบบริหารความสี่ยงด้านต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
พันธกิจ และแผนปฏิบัติการของคณะฯ
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่ งผลกระทบต่ อการบรรลุ เป้ าหมายในการบริ หารงาน จั ดลํ าดั บ
ความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง และดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ฯ
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ผู้เกีย่ วข้องระดับคณะฯ
3.

4.
งานนโยบายและแผนฯ

1.
2.
3.

ภาควิชา ศูนย์วิจัย และหน่วยงาน 1.
2.
3.

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ประเมินผลองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงฯ และผลกระทบ
ในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งกําหนดมาตรการ เพื่อการ
ป้องกัน/ลด/แก้ไข ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ให้ข้อเสนอแนะ ทบทวน
และประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายงานผลต่อผู้บริหารคณะฯ และมหาวิทยาลัย เพื่อทราบความเสี่ยง
การควบคุม และผลที่เกิดขึ้น เพื่อการป้องกันและแก้ไขต่อไป
รวบรวมความเสี่ยงภายในคณะฯ
จัดทําแผนบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในคณะฯ
ติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
ระดับคณะฯ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน
ดําเนินการตามกิจกรรมควบคุมที่กําหนดไว้
รายงานผลการดําเนินงานตามกิจกรรมควบคุมฯ ให้งานนโยบายและ
แผนฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯระดับคณะฯ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะเกษตรศาสตร์
พบว่าคณะฯ มีประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด 12 ประเด็น เป็นประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงมาก 2 ประเด็น โดย
เป็นความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน ได้แก่ ความเสี่ยงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน (โจรกรรม) และความ
เสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน (ภัยธรรมชาติ) รายละเอียดดังตารางที่ 12
คณะฯ ได้มีการติดตามผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยงเป็นประจําทุกไตรมาส โดยการจัดการ
ความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมทําให้ประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง มีความเสี่ยงต่ําลง และเมื่อ
สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า ประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงทั้ง 2 ประเด็น ลดระดับ
ความเสี่ยงลง ดังนี้ (1) ประเด็นความเสี่ยงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน (โจรกรรม) ลดลงเหลือความ
เสี่ยงระดับต่ํา (2) และประเด็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน (ภัยธรรมชาติ) ลดลง
เหลือความเสี่ยงระดับต่ํามาก ดังตารางที่ 13
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ตารางที่ 12 ประเด็นความเสี่ยงที่เหลือจําแนกอยู่ตามระดับความเสี่ยงก่อนมีการควบคุม
ประเภทความเสี่ยง

จํานวนความเสี่ยงที่เหลืออยูต่ ามระดับความเสี่ยง
สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา ต่ํามาก
2
-

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
(Strategic Risk: S)
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน
2
(Operational Risk: O)
ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk: F)
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ (Compliance Risk: C)
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
(Reputation Risk: R)
รวม
0
2
ร้อยละของทั้งหมด
0.00 16.67

2

ร้อยละ
ของทั้งหมด
16.67

รวม
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-

4

7

58.33
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1

1

8.33

-

-

1

1

8.33

-

-

1

1

8.33

3
25.00

0
0.00

7
58.33

12
41.67

100.00

ตารางที่ 13 จํานวนความเสี่ยงที่เหลืออยู่ตามระดับความเสี่ยงหลังมีการควบคุม
ประเภทความเสี่ยง

จํานวนความเสี่ยงที่เหลืออยูต่ ามระดับความเสี่ยง
สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา ต่ํามาก

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
(Strategic Risk: S)
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน
(Operational Risk: O)
ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk: F)
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ (Compliance Risk: C)
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
(Reputation Risk: R)
รวม
0
ร้อยละของทั้งหมด
0.00

รวม

ร้อยละ
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-

-

-

2

2

16.67

-

-

1

6

7

58.33

-

-

-

1

1

8.33

-

-

-

1

1

8.33

-

-

-

1

1
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1
8.33

11
12
91.67 100.00

100.00
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5. งานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการกําหนดนโยบายของผู้บริหาร
5.1 การปรับฐานเงินเดือนแรกบรรจุของบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงาน
ส่วนงาน) คณะเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2563
ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม
2562 ได้มีมติอนุมัติให้ปรับเพิ่มโครงสร้างเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยทุกสายงานทั้งสายวิชาการและ
สายปฏิบัติการ นั้น
ในการนี้ เพื่อให้โครงสร้างเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ใน
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มีความสอดคล้องกับการปรับฐานเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด คณะฯ จึ ง ได้ ม อบหมายให้ ง านนโยบายและแผนฯ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ
ประกอบการกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ และการปรับฐานเงินเดือนของพนักงานส่วนงาน และคณะฯ
ได้ อ อกประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เรื่ อ ง การปรั บ อัต ราแรกบรรจุ พ นั ก งาน
มหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) คณะเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2563-2565 ลงวันที่
30 ตุลาคม 2562 กําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานส่วนงานของคณะฯ และอัตราเงินเดือนขั้น
สูง (เพดานเงินเดือน) ดังตารางที่ 14 รวมทั้งเกณฑ์การปรับฐานเงินเดือนของพนักงานส่วนงานที่ปฏิบัติงาน
อยู่ก่อนหน้าที่จะมีการปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่ โดยทยอยปรับฐานเงินเดือนเป็น 3 ระยะ ในอัตราร้อย
ละ 50 ร้อยละ 25 และร้อยละ 25 ในระหว่างปีงบประมาณ 2563-2565 ตามลําดับ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 มีประมาณการรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ งบบุคลากร ที่จะเบิกจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานส่วนงาน และเงินสมทบต่างๆ สําหรับพนักงานส่วนงานจํานวน 38 คน (รวมอัตราว่าง) รวม
ประมาณ 8.13 ล้านบาท รายละเอียดดังตารางที่ 15
ตารางที่ 14 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ และเพดานเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
(พนักงานส่วนงาน) สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
คุณวุฒิ
กลุ่มปฏิบัติการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปริญญาตรีทั่วไป
ปริญญาตรีวิชาชีพเฉพาะ
ปริญญาโททั่วไป
ปริญญาโทเฉพาะ

เงินเดือนแรกบรรจุ

เพดานเงินเดือน (บาท)

12,690
15,530
20,250
21,750
23,630
25,380

16,680
20,360
25,590
27,330
33,710
36,000
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คุณวุฒิ

เงินเดือนแรกบรรจุ

เพดานเงินเดือน (บาท)

11,740
12,170

14,010
14,210

กลุ่มบริการ
บริการทั่วไป
บริการฝีมือ

ตารางที่ 15 ประมาณการรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ สําหรับเป็นเงินเดือน และเงินสมทบต่างๆ
ของพนักงานส่วนงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สังกัด
บริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
งานบริหารทั่วไป
งานงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
รวมทั้งสิน้

งบประมาณ งบประมาณ
ต่อเดือน
ทั้งปี
6
138,820 1,665,840
5
80,397 964,764
2
45,695 548,340
6
90,329 1,009,453
1
20,796 249,552
1
25,894 310,728
2
47,976 575,712
4
45,943 441,903
2
29,955 359,460
5
86,666 1,039,992
4
80,303 963,636
38
692,774 8,129,380

อัตรา

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

นอกจากนี้ งานนโยบายและแผนฯ ได้วิเคราะห์ประมาณการรายจ่ายงบบุคลากร สําหรับพนักงาน
ส่วนงานในสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ โดยคาดการณ์ไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2600 โดยประมาณการ
รายจ่ายจาก
 เงินเดือนพนักงานรับจริง (รวมปรับฐานเงินเดือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565)
 เงินสมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย (5%)
 สมทบประกันสังคม (5% ไม่เกิน 750 บาท)
 สมทบกองทุนเงินทดแทน (0.2%)
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ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์กําหนดให้มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนในอัตรา 5% ทุกปี (หากพนักงานส่วนงาน
ท่านใดมีอัตราเงินเดือนเต็มอัตราค่าจ้างขั้นสูงที่กําหนด ในปีต่อไปจะไม่มีการเลื่อนขั้น) และไม่มีการเพิ่ม
กรอบอัตราพนักงานส่วนงาน
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ า คณะฯ จะมี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจ้ า งพนั ก งานส่ ว นงานสู ง สุ ด ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2576 จํานวน 11.6 ล้านบาท รายละเอียดดังแผนภาพที่ 16
แผนภาพที่ 16 ประมาณการงบบุคลากร (พนักงานส่วนงาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2600
ล้านบาท
14.00

11.69

12.00
10.00

8.13

8.00
6.00
4.00
2.00

0.32
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600

-

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

5.2 การวิเคราะห์ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานนโยบายและแผนฯ ได้รวบรวมข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากร
สายวิชาการ และนํามาวิเคราะห์จัดกลุ่มความเชี่ยวชาญ โดยพิจารณาจากสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยมีการกําหนดไว้แล้ว ตามประกาศของ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 สามารถแบ่งความเชี่ยวชาญบุคลากร
สายวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ ได้เป็นสาขาความเชี่ยวชาญหลัก ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้ ปฐพีศาสตร์
พืชศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช สัตวศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร และสาขาความ
เชี่ยวชาญย่อยรวม 40 สาขา รายละเอียดดังแผนภาพที่ 17
ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์อัตรากําลังไปในอีก 5 ปีข้างหน้า พบว่า หากไม่มีการเตรียมความพร้อมบุคลากร
ทดแทน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะฯ จะไม่มีบุคลากรสายวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบ
การเกษตรบนที่สูง แมลงอุตสาหกรรม เนื่องจาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเกษียณอายุราชการ รายละเอียด
ดังแผนภาพที่ 18
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แผนภาพที่ 17 ความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายวิชาการคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

34
แผนภาพที่ 18 ความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายวิชาการคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567
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6. งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับองค์กร
คณะเกษตรศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิ ศ : Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) 200 รุ่น ที่ 7 ของสํา นั ก มาตรฐาน
และประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ตามแนวทาง EdPEx ได้รับการประเมิน
โดยคณะผู้ประเมิน ดังรายนามต่อไปนี้
(1) อาจารย์กิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์
ประธานกรรมการ
(2) อาจารย์สุนันทา คเชศะนันท์
กรรมการ
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรวิภา พูลผล
กรรมการ
(4) นางสาวศุภลักษณ์ โอสถานนท์
เลขานุการ
(5) นางสาวมนัสวี เชียะไชย
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผลการประเมิน มีระดับการประเมินในภาพรวมในหมวดกระบวนการ (หมวด 1-6) ในระดับ 1
(ระดับคะแนนอยู่ในช่วงไม่เกิน 150 คะแนน) และระดับการประเมินในภาพรวมในหมวดผลลัพธ์ (หมวด
7) ในระดับ 1 (ระดับคะแนนอยู่นช่วง ไม่เกิน 125 คะแนน) ซึ่งคณะฯ จะได้นําความเห็น และข้อเสนอแนะ
โอกาสในการพั ฒ นา (Opportunities for Improvement: OFI) จากคณะผู้ ป ระเมิ น มาปรั บ ปรุ ง การ
ดําเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และยังยืนต่อไป

หน่วยสารสนเทศ

1. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
1.1 พัฒนาเว็บไซต์งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9
คณะเกษตรศาสตร์กําหนดจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสําหรับ
คนรุ่นใหม่: Smart Agricultural Innovation for Next Generation” ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน
2562 ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม และแสดงสิ น ค้ า นานาชาติ เฉลิ ม พระเกี ย รติ 7 รอบ พระชนมพรรษาโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทางด้านการเกษตร ส่งเสริมการดําเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์คณะฯ “Go
for Smart Agriculture” ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ด้ า นการเกษตร ตลอดจนเพื่ อ
เผยแพร่ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรมเกษตรด้ า นระบบการผลิ ต การพั ฒ นาเกษตรบนพื้ น ที่ สู ง การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ธุรกิจเกษตร การ
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ
และประชาชน
คณะเกษตรศาสตร์ จึงได้พัฒนาเว็บไซต์งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่สนใจ และทําให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของงานมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
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1.2 พัฒนาระบบจําหน่ายของที่ระลึกโครงการเกษตร มช. มินิมาราธอน 2019
คณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ได้จัด โครงการเกษตร มช. มินิ
มาราธอน AGGIE CMU RUN 2019 @ Mae Hia Farm 11 Km and Farm & Fun Run 3.5 Km ในวั น
เสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เพื่อระดมทุนสนับสนุนการจัดการศึกษา พัฒนาวิชาการ และส่งเสริมนโยบาย
“Go for Smart Agriculture” ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บรรลุผลสําเร็จ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาเกษตรศาสตร์ และพั ฒ นาวิ ช าการด้ า นการเกษตรของ
ประเทศชาติในภาพรวม
คณะเกษตรศาสตร์ จึงได้ระบบจําหน่ายของที่ระลึกโครงการเกษตร มช. มินิมาราธอน 2019 ขึ้น
เพื่อเป็นช่องทางในการจําหน่ายของที่ระลึกแก่ผู้ที่สนใจ และทําให้การจําหน่ายของที่ระลึกมีความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

1.3 พัฒนาระบบจองที่พักแม่เหียะ
ด้วยหน่วยบริการหอพักและหอประชุม เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่สําหรับเป็นสถานที่สนับสนุน
การเรี ย นการสอน การฝึ ก งานของนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรทั่ ว ไป จากหน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่ และหน่วยงานภายนอกเป็นจํานวนมาก อีกทั้งสามารถเป็นแหล่งรายได้ของศูนย์วิจัย สาธิตและ
ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะในแต่ละปีได้เป็นอย่างดี
แต่ด้วยการบริการปัจจุบันการทํางานจองห้องพักด้วยระบบเอกสาร มักมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บ
ข้อมูล การแสดงเนื้อหา สรุปข้อมูล และการคํานวณค่าใช้จ่ายต้องผ่านผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว จึงเกิด
ความล่าช้าและไม่เป็นมาตรฐานทําให้ไม่สามารถตอบสนองการตัดสินใจของลูกค้าได้เท่าที่ควร
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คณะเกษตรศาสตร์ จึงได้พัฒนาระบบจองที่พักแม่เหียะ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการจองห้องพัก
และห้องประชุม ให้เป็นระบบงานที่สามารถบันทึกข้อมูล และประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค้นหา
ข้อมูลและแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างแม่นยํา ที่สามารถอํานวยความสะดวกแก่
ลูกค้ารวมถึงเพื่อแบ่งเบางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานต่อไป

1.4 พัฒนาระบบบันทึกโครงการแผนปฏิบัติการ e-Action Plan
คณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการด้าน
ต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ น กระบวนการสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานของคณะฯ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลสูงสุด และเพื่อให้ผู้บริหารสามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนการควบคุม มุ่งเน้น
ผลงานการปฏิบัติการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
คณะเกษตรศาสตร์ จึง ได้ พัฒ นาระบบบันทึ ก โครงการแผนปฏิบัติ ก าร (e-Action Plan) ซึ่ง มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
ติดตามการดําเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจน มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ง่ายและสะดวกต่อทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
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1.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์
คณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการด้าน
ต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ น กระบวนการสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานของคณะฯ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลสูงสุด และเพื่อให้ผู้บริหารสามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนการควบคุม มุ่งเน้น
ผลงานการปฏิบัติการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
คณะเกษตรศาสตร์ จึงได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ ให้มีการ
จัดเก็บข้อมูลและประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ง่ายและสะดวกต่อทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องในการสืบค้นและนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์
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1.6 พัฒนาระบบเดินทางไปราชการ
คณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการด้าน
ต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ น กระบวนการสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานของคณะฯ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลสูงสุด และเพื่อให้ผู้บริหารสามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนการควบคุม มุ่งเน้น
ผลงานการปฏิบัติการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
คณะเกษตรศาสตร์ จึงได้พัฒนาระบบเดินทางไปราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นฐานข้อมูล
ที่รวบรวมข้อมูลการเดินทางไปราชการของบุคลากร ให้มีการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ง่ายและสะดวกต่อทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการสืบค้นและนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน์

1.7 พัฒนาระบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน
คณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการด้าน
ต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ น กระบวนการสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานของคณะฯ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลสูงสุด และเพื่อให้ผู้บริหารสามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนการควบคุม มุ่งเน้น
ผลงานการปฏิบัติการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
คณะเกษตรศาสตร์ จึงได้พัฒนาระบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้
บุคลากรสามารถขอหนังสือรับรองเงินเดือนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีการจัดเก็บเอกสารไว้ในระบบ
ออนไลน์ ทําให้มีการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ง่ายและสะดวกต่อทั้งผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
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1.8 พัฒนาระบบ agtrace young smart famer
ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มาจากโครงการ “เกษตรกรปราดเปรื่อง
รุ่นเยาว์ (Young Smart Farmer หรือ YSF) ของกรมส่งเสริมการเกษตร โครงการ “คนกล้าคืนถิ่น” มูลนิธิ
ส่งเสริม การออกแบบอนาคตประเทศไทย (Scenario Thailand Foundation) และเกษตรรุ่นใหม่กลุ่ม
อื่น ๆ ซึ่งมีสมาชิก รวมกันประมาณ 200 กว่าคน และได้มีการรวมกลุ่มกัน เพื่อช่วยเหลือกันในด้านต่าง ๆ
ทั้งด้านการลงมือปฏิบัติ ด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ และด้านการตลาด อีกทั้งยังช่วยกันขับเคลื่อนงาน
ภาคการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ทันต่อยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาจังหวัดฯ โดยที่ผ่านมามีการทํากิจกรรม ร่วมกันมาแล้ว เช่น งานออกบูทแสดงสินค้า การจัด
อบรมต่างๆ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงมือทําและ เผยแพร่องค์ความรู้ งานเสวนา และการเยี่ยม
เยือนฟาร์มซึ่งกันและกันในเครือข่าย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ด้านการเกษตรร่วมกัน
และสามารถเพิ่มโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่นั้น
ด้วยเหตุนี้ ทางเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสําคัญของการทํางาน
เป็นเครือข่าย จึงได้มีแนวคิดร่วมกันที่จะหาวิธีการสร้างรูปแบบการขับเคลื่อนและกระบวนการทํางานของ
เครือข่าย เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อที่จะสามารถสร้างนิเวศใหม่ของเกษตรกรที่ยั่งยืนได้ ซึ่ง
นิเวศใหม่นี้จะส่งผลทําให้ เกิดความเข็มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามบริบทของแต่ละ
พื้น ที่ เนื่ อ งจากการเกษตรยุค ใหม่ การทํ า งานเป็ น เครือ ข่ า ยถื อ ได้ ว่ ามี บ ทบาทในทุก ๆ ส่ ว นของภาค
การเกษตร หากมีเครือข่ายที่เข้มแข็งและสามารถ ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็จะส่งผลให้ภาค
การเกษตรมีการขับเคลื่อนที่รวดเร็วและยั่งยืนได้ โครงการ “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรรุ่นใหม่
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เพื่ อ การสร้ า งนิ เ วศใหม่ ข องเกษตรกรที่ ยั่ ง ยื น บนพื้ น ฐานหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง” จึงดําเนินงานผ่านเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่เป็นแกนนําเครือข่าย 22 คน ซึ่งมีการศึกษาวิเคราะห์ทุน
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5 ด้าน (มนุษย์ สังคม การเงิน กายภาพ และธรรมชาติ) ที่จะเป็นต้นแบบในการสร้างหรือ ดึงคนรุ่นใหม่ที่มี
ความรู้ความสามารถให้เข้ามาอยู่ในภาคการเกษตรให้มากยิ่งขึ้นได้อีกด้วย และเพื่อให้พัฒนา ภาคเกษตร
ทั้งในระดับชุมชนและระดับจังหวัดดําเนินไปอย่างยั่งยืน โครงการ “การพัฒนาศักยภาพ Young Smart
Farmers ในจังหวั ดเชี ยงใหม่” จึงมี บ ทบาทในการขับเคลื่อ นพัฒนาศักยภาพการทําการเกษตร ของ
เกษตรกรรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสม โดยการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับความต้องการ ที่จะมีส่วน ช่วยยกระดับการผลิตของเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ดียิ่งขึ้น โดยการจัดการอบรมที่
มีความจําเพาะต่อศักยภาพและ ความต้องการของตัวเกษตรกรเอง และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์
ความรู้ไปยังเกษตรกรเครือข่ายรายอื่น ๆ ได้
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรร่วมกัน ตามนโยบายการพัฒนาเกษตรกรให้
เป็น Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่ยุค ประเทศไทย 4.0 นั้ น การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาเป็นกลไก ผลักดันทั้งภาคการผลิตและการตลาดของสินค้าเกษตร จึงมีความสําคัญยิ่ง
โดยเฉพาะการพัฒนาด้านระบบมาตรฐาน สินค้าเกษตรให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โครงการ “การ
พัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรรุ่นใหม่รายบุคคลและเครือข่าย ในจังหวัดเชียงใหม่” จึงได้จัดทําฐานข้อมูลที่
ทันสมัย เพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในกลุ่ม และเครือข่ายได้ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะทําให้ผู้บริโภค ภาครัฐ และ ภาคเอกชน สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับผลิตผลทางการเกษตรแต่ละชนิดได้ตั้งแต่แหล่งผลิตต้นทางจนถึงมือผู้บริโภค ผ่านการ
เชื่อมโยงทางระบบ QR Code โดยมุ่งหวังที่จะทําให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อผลิตผลทางการเกษตร ทั้ง
ในด้านคุณภาพและความปลอดภัยต่อภาคการเกษตรไทย ซึ่งสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะ
เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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2. งานพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 เพิ่มจุดติดตั้ง wifi Jumbo plus คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ได้ดําเนินการเพิ่มจุดติดตั้ง wifi Jumbo plus ทั้งหมด 54 จุด โดยติดตั้งภายใน
คณะเกษตรศาสตร์ 7 จุด และติดตั้งภายในศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 47 จุด ดังนี้
อาคาร
จํานวนจุดติดตั้ง
อาคาร หน่วยรับปรับปรุงภูมิทัศน์
1
โรงอาหาร
1
อาคารภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
2
อาคารภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา
2
อาคารเรียนเดิม กีฏวิทยา
1
อาคารหอพัก ไทย-ญี่ปุ่นแม่เหียะ
4
อาคารหอพักเรือนไม้ 3
1
อาคารหอพักปทุมมาแม่เหียะ
4
อาคารหอพักดาหลาแม่เหียะ
5
บ้านพัก 1 อาคารบ้านพักพืชสวนแม่เหียะ
1
บ้านพัก 2 อาคารบ้านพักพืชสวนแม่เหียะ
1
บ้านพัก 2 อาคารบ้านพักด้านศูนย์ข้าวแม่เหียะ
1
บ้านพัก 3 อาคารบ้านพักด้านศูนย์ข้าวแม่เหียะ
1
บ้านพัก 4 อาคารบ้านพักด้านศูนย์ข้าวแม่เหียะ
1
อาคารแปลงวิจัยฝ่ายสนามพืชสวน
1
อาคารโรงเรือนกล้วยไม้
1
อาคารโรงไฮโดรโพรนิค
1
อาคารตึกพืชสวน 3
2
อาคารสํานักงานฟาร์มกสุกร
1
อาคารสํานักงานฟาร์มสัตว์ปีก
1
อาคารสํานักงานโคนม FTA
1
อาคารสัตว์น้ํา
2
อาคาร รพช.
2
อาคารสํานักงานฟาร์มโคนม
1
อาคารโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ
1
อาคารหอพักเรือนไม้ 1
1
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อาคาร
อาคารหอพักเรือนไม้ 2
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
โรงเรือนวิจัยสัตว์น้ํา
โรงเรือนกระต่าย
โรงเรือนเป็ด
โรงเรือนไก่เนื้อ
โรงเรือนไก่ไข่
โรงเรือนไก่พ่อ-แม่พันธุ์
โรเงรือนสุกรพันธุ์ 1
โรงเรือนสุกรพันธุ์ 2
อาคารสํานักงานฟาร์มสุกร
อาคารศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

จํานวนจุดติดตั้ง
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.2 งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบสํารองข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
คณะเกษตรศาสตร์ โดยได้ทําการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) จํานวน 1 ตัว
 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 2 ตัว
 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จํานวน 2 ตัว
 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 8 Ports Gigabit PoE+ 2 Ports combo mini-GBIC จํานวน 2 ตัว
 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จํานวน 1 ตัว
และได้ทําการเพิ่มอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 อุปกรณ์สําหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) จํานวน 1 ตัว
3. งานพัฒนาทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานแอพพลิเคชั่น Microsoft Team”
ปั จ จุ บั น การนํ า Application สมั ย ใหม่ ม าใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน เป็ น เรื่ อ งที่ จํ า เป็ น อย่ า งมาก
เนื่องจาก Application สมัยใหม่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็ว ช่วย
ประหยัดทรัพยากร ทําให้การปฏิบัติงานสําเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแอพพลิเคชั่น Microsoft
Team เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารและการทํางานร่วมกัน ซึ่งมีความสามารถทั้งการแชทในองค์กร การ
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ประชุมออนไลน์ การจัดเก็บไฟล์ การทํางานร่วมกับแอพพลิเคชั่น Office 365 และมีส่วนขยายที่สามารถ
ทํางานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft ได้ ซึ่งจะช่วยทําให้การสื่อสารและการทํางานร่วมกันมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คณะเกษตรศาสตร์ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ เรื่ อ งดั ง กล่ า วเป็ น อย่ า งมาก จึ ง เห็ น ควรจั ด ให้ มี ก าร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานแอพพลิเคชั่น Microsoft Team” ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 คณะเกษตรศาสตร์
โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็ว ช่วยประหยัดทรัพยากร ทําให้
การปฏิบัติงานสําเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแอพพลิเคชั่น Microsoft Team เป็นแพลตฟอร์ม
การสื่อสารและการทํางานร่วมกัน ซึ่งมีความสามารถทั้งการแชทในองค์กร การประชุมออนไลน์ การ
จั ด เก็ บ ไฟล์ การทํ า งานร่ ว มกั บ แอพพลิ เ คชั่ น Office 365 และมี ส่ ว นขยายที่ ส ามารถทํ า งานร่ ว มกั บ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft ได้ ซึ่งจะช่วยทําให้การสื่อสารและการทํางานร่วมกันมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งมี นายศุภกิจ โพธารินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร ทั้งนี้ มี
บุคลากรสายปฏิบัติงานเข้าร่วมประมาณ 50 คน
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ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการเชิงพันธกิจ และเชิงรุก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: 1.1 ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี มีคุณภาพ มีศักยภาพในการทํางานทั้งในและต่างประเทศ เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงสามารถเป็น
ผู้ประกอบการ
1.2 ผลิตบัณฑิตที่เป็นบุคคคลที่มคี วามรู้ความสามารถเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง
1.3 เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์
เชิงพันธกิจ
1. แสวงหาผู้เรียนที่มี
คุณภาพและมีความ
ต้องการเรียนทางด้าน
เกษตร

ตัวชี้วัดหลัก

หน่วยวัด

1.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าเรียนในคณะเกษตรศาสตร์ ร้อยละ
(ปริญญาตรี) เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา
1.2 ค่าเฉลี่ย GPA ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
GPA
ที่เรียนตามแผนการศึกษา (โดยไม่มีการ drop W)
(ปริญญาตรี)
1.3 จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผู้เรียนไม่น้อย หลักสูตร
กว่าร้อยละ 50 ของจํานวนรับ
1.4 ร้อยละของรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อ
ร้อยละ
รายได้รวม
2. พัฒนาบรรยากาศ 2.1 จํานวนหลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร
นานาชาติ
ร้อยละ
2.2 ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็น
ด้านการเรียนการสอน หลักสูตรนานาชาติต่อหลักสูตรทัง้ หมด

เป้าหมาย
2563
100
2.7
10

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan)
ปรับเกณฑ์/กระบวนการ การรับเข้า
นักศึกษา TCAS
โครงการ Aggie Camp

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
งานบริการ
การศึกษาฯ
งานบริการ
การศึกษาฯ

โครงการ Road show (ระดับ
บัณฑิตศึกษา)

ประธานหลักสูตรฯ

โครงการเปิดหลักสูตรสาขาภูมทิ ัศน์ฯ

สาขาวิชาพืชสวน

10.39
3
16.67
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ตัวชี้วัดหลัก

2.3 ร้อยละของกระบวนวิชาปริญญาตรีที่มีกจิ กรรมการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และ/หรือ
ภาษาต่างประเทศ
2.4 จํานวนนักศึกษาต่างชาติทลี่ งทะเบียนศึกษาใน
หลักสูตรของคณะฯ
2.5 จํานวน inbound exchange student
2.6 จํานวน Outbound Exchange Student
2.7 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (International
Staff)
3. สนับสนุนการ
3.1 ร้อยละผลงานของนักศึกษาที่อยูใ่ นฐานข้อมูล
นําเสนอ/ตีพิมพ์
Scopus ต่อจํานวนผลงานที่เผยแพร่ทงั้ หมด ในระดับ
ผลงานวิจัยของนักศึกษา นานาชาติ
ในระดับชาติ/นานาชาติ 3.2 ร้อยละผลงานของนักศึกษาต่อผู้สําเร็จการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาติ (ที่คณะกรรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะให้ความเห็นชอบ)
3.3 จํานวนรางวัลนักศึกษาในการนําเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับชาติ/นานาชาติ
4. พัฒนาความรู้และ 4.1 จํานวนกระบวนวิชาปรับปรุง/กระบวนวิชาใหม่
ทักษะนักศึกษา
(Smart Agriculture /entrepreneurship)
ด้านการเกษตรสมัยใหม่

ร้อยละ

เป้าหมาย
2563
80

คน

27

คน
คน
คน

13
11
1

ร้อยละ

24

ร้อยละ

11.11

รางวัล

25

วิชา

2

หน่วยวัด

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan)

พัฒนากระบวนวิชาเลือกที่เน้นการ
ปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการให้กับ
นักศึกษาหลักสูตรเกษตรทัว่ ไป

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

สาขาวิชาธุรกิจ
เกษตร
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(Smart Agriculture)
และการเป็น
ผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship)

ตัวชี้วัดหลัก

หน่วยวัด

4.2 จํานวนโครงการพัฒนาความรู้และทักษะนักศึกษา
ด้านการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Agriculture) และการ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
4.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อหลักสูตรฯ
4.4 ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มี
Entrepreneurship/Startup/สหกิจศึกษา/WIL เป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตร
4.5 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา / WIL

โครงการ

4.6 จํานวนรางวัลทักษะวิชาชีพของนักศึกษา
(Smart Agriculture/กีฬาสี่จอบ)
5. พัฒนาคุณภาพ
5.1 ร้อยละของอาจารย์ที่สามารถนําเครื่องมือ/วิธกี าร
นักศึกษาด้านคุณธรรม เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 และ/หรือ
จริยธรรม และทักษะ ทักษะการเป็นพลเมืองโลกไปปรับใช้ในการจัดการเรียน
การเป็นพลเมืองโลก การสอน
5.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปีหลังสําเร็จการศึกษา

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม (Action Plan)
2563
25
โครงการสร้างหลักสูตร Smart
Agriculture & Entrepreneurship

ระดับ
ร้อยละ

3.9
100

ร้อยละ

12.84

รางวัล
ร้อยละ

100

ร้อยละ

80

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
งานบริการ
การศึกษา

โครงการผู้ประกอบการพบนักศึกษาสหกิจ สาขาวิชา/งาน
ศึกษา
บริการการศึกษา/
งานพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา/งานวิเทศ
สัมพันธ์
โครงการสนับสนุนกระบวนการเตรียม
หน่วยพัฒนา
นักกีฬาสี่จอบ
คุณภาพฯ
โครงการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบ หน่วยพัฒนา
จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของโลก
คุณภาพฯ
(Disruptive World)
โครงการปรับปรุงกระบวนวิชาการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรม

งานบริการ
การศึกษา/หน่วย
พัฒนาคุณภาพฯ
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ตัวชี้วัดหลัก

5.3 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตต่อทักษะด้านคุณธรรม
จริยธรรม และทักษะการเป็นพลเมืองโลก (ภายหลังการ
ทํางาน 1 ปี)
5.4 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการสอบ
วัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสําเร็จการศึกษา
ตามมาตรฐาน Common European Framework of
Reference for Language อยู่ในระดับ B1 ขึน้ ไป
5.5 จํานวนนักศึกษาทีท่ ําผิดวินัย
5.6 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําในต่างประเทศ/องค์กร
นานาชาติ/ธุรกิจข้ามชาติ
6. สร้างจิตสํานึกของ 6.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาสิง่ แวดล้อม
นักศึกษาในการ
และช่วยเหลือสังคม/ผู้สูงอายุ
รับผิดชอบต่อ
6.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการเพือ่ สร้าง
สิ่งแวดล้อมและ
สภาพแวดล้อมด้านล้านนาสร้างสรรค์
ช่วยเหลือสังคม/ผู้สูงอายุ 6.3 ความพึงพอใจของสังคม/ผู้สูงอายุต่อโครงการ/
กิจกรรม
เชิงรุก
1. เปิดหลักสูตร non 1.1 จํานวนหลักสูตร
degree/ life long
1.2 จํานวนผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร
learning สําหรับบุคคล 1.3 จํานวนกระบวนวิชาทีร่ องรับ life long learning
หรือผู้ที่สนใจกลุ่มอื่น ในแต่ละภาคการศึกษา

หน่วยวัด
ระดับ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม (Action Plan)
2563
4.4 โครงการจัดทําแผนกิจกรรมเพือ่ พัฒนา
นักศึกษาสูก่ ารเป็น smart student

ร้อยละ

16.67

คน
ร้อยละ

0
≥5

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม
ระดับ

4

4.5

หลักสูตร
ร้อยละ
กระบวนวิชา

1
80
10

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
หน่วยพัฒนา
คุณภาพฯ

โครงการพัฒนากระบวนการ/กิจกรรมการ สาขาวิชาฯ/ฝ่าย
มีส่วนร่วม
วิเทศสัมพันธ์
ของนักศึกษากับนักศึกษาต่างชาติ

3

โครงการพัฒนา Non Degree ด้านกาแฟ

คณะกรรมการฯ

เปิดกระบวนวิชาที่บุคคลภายนอกสามารถ สาขาวิชาฯ/งาน
ลงทะเบียนเรียน และสะสมหน่วยกิต
บริการการศึกษาฯ
(Credit Bank)
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2. การออกแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี
ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียน
(outcome-based
education)
ให้ได้บัณฑิตที่มี
คุณลักษณะตอบโจทย์
smart agriculture
3. เพิ่มการฝึกงาน/สห
กิจต่างประเทศสําหรับ
นักศึกษา

ตัวชี้วัดหลัก

หน่วยวัด

2.1 ทักษะ Smart Agri ของนักศึกษาในแต่ละชั้นปีของ
แต่ละสาขาวิชา

ร้อยละ

2.2 ความพึงพอใจของผู้เรียนกระบวนวิชาแกน
เกษตรศาสตร์
2.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อหลักสูตร Smart Agri

ระดับ

3.1 จํานวนนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมสหกิจศึกษาใน
ต่างประเทศ

3.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําในต่างประเทศ/องค์กร
นานาชาติ/ธุรกิจข้ามชาติ

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม (Action Plan)
2563
โครงการ
100 สอบถามความคาดหวัง/ความพึงพอใจของ สาขาวิชาฯ/งาน
ผู้ใช้บัณฑิตถึงคุณลักษณะบัณฑิตด้าน
บริการการศึกษาฯ
Smart Agriculture
4
กําหนดทักษะ Smart Agri ของนักศึกษา
สาขาวิชาฯ
ในแต่ละชั้นปี
ออกแบบโครงสร้างหลักสูตร/ปรับปรุง
ผู้รับผิดชอบ
กระบวนวิชา
หลักสูตรฯ

คน

15

ร้อยละ

≥5

กําหนดแหล่งฝึกงานในต่างประเทศ
ประสานงาน และจัดสรรทุนสนับสนุน

สาขาวิชา/งาน
บริการการศึกษา/
งานพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา/งานวิเทศ
สัมพันธ์
คัดเลือกและเตรียมความพร้อมนักศึกษา
สาขาวิชาฯ
สหกิจศึกษา
ประสานการเดินทางและงานนิเทศ
สาขาวิชาฯ/หน่วย
นักศึกษา
วิเทศสัมพันธ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มคี ณ
ุ ภาพระดับสากล และเพื่อพัฒนาชุมชน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: 2.1 ผลิตผลงานวิจยั /นวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและใช้ทางอุตสาหกรรม/ธุรกิจการเกษตร
2.2 เพื่อผลิตผลงานวิชาการคุณภาพระดับสากล
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดหลัก

หน่วยวัด

เชิงพันธกิจ
1. พัฒนาโครงการวิจัยบูรณา 1.1จํานวนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ เชิงพาณิชย์และ โครงการ
การเชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
1.2 จํานวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up)
ธุรกิจ

2. พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาชุมชน

3. ผลิตผลงานวิชาการที่มี
คุณภาพระดับสากล

เป้าหมาย
2563
≥1
1

1.3 ร้อยละของรายได้จากการวิจัยต่อรายได้รวม
ร้อยละ
2.1 จํานวนโครงการวิจัยพัฒนาชุมชน (ภาคเหนือ
โครงการ
ตอนบน)
2.2 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการงานวิจัยปีทผี่ ่านมา ระดับ (เต็ม 5)

52. 44
15

2.3 จํานวนผลงานวิจัยทีถ่ ูกนําไปใช้ประโยชน์จริง
2.4 จํานวนผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขา
2.5 จํานวนโครงการวิจัยรวม
3.1 จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI หรือ
Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ (ปีปฏิทิน)
3.2 สัดส่วนงบประมาณต่อนักวิจัย

ผลงาน
ผลงาน
โครงการ
สัดส่วน

18
61
138
0.375

ล้านบาท

≥0.6

≥3.51

โครงการ/กิจกรรม (Action
Plan)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการวิจัยผลิตต้นกล้าสตรอว์ สาขาวิชาโรคพืช/พืช
เบอร์รีปลอดโรคร่วมกับบริษทั
สวน
ปตท./สวทช.
รวบรวมแหล่งทุนที่ได้รับการ
งานบริหารวิจยั ฯ
สนับสนุนจากภาคเอกชนเพือ่ ใช้
เป็นข้อมูลสําหรับการประสานงาน
ระหว่างแหล่งทุนกับนักวิจัย
กําหนดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุม ภาควิชาฯ/งานบริหาร
ชาภาคเหนือตอนบน
วิจัยฯ
กระบวนการติดตาม การวิเคราะห์ งานบริหารวิจยั ฯ
ผลการดําเนินงานโครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาชุมชน

โครงการสร้างความพึงพอใจและ งานบริหารวิจยั ฯ
ความผูกพันของนักวิจัย
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ตัวชี้วัดหลัก

หน่วยวัด

3.3 จํานวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ
และนานาชาติของอาจารย์และนักวิจัย
3.4 จํานวนบทความตีพิมพ์ด้านอาหารและสุขภาพ
และการดูแลผู้สูงอายุ ในฐานข้อมูล Scopus
ของอาจารย์และนักวิจัย
3.5 จํานวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ใน
ฐานข้อมูล Scopus
3.6 จํานวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ใน
ฐานข้อมูล Scopus ด้านอาหารและสุขภาพ
และการดูแลผู้สูงอายุ
3.7 จํานวนสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับของ QS
World Ranking by Subject (สาขาวิชา) (อันดับต่ํา
กว่า 300)
3.1 จํานวนอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย/
วิชาการ/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์

บทความ

เป้าหมาย
2563
26

บทความ

21

บทความ

45

ผลงาน

70

สาขาวิชา

1

คน

21

โครงการ

5

4. สนับสนุนอาจารย์และ
นักวิจัยให้มีผลงานวิจัย/
วิชาการ/สิ่งประดิษฐ์/
งานสร้างสรรค์
เชิงรุก
1. สร้างความร่วมมือ และ 1.1จํานวนโครงการวิจัยบูรณาการข้ามสาขา
บูรณาการงานวิจัยกับสาขา
และหน่วยงานอืน่ (เชิงรุก)
1.2 จํานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
จากแหล่งทุนภายนอก

บาท

โครงการ/กิจกรรม (Action
Plan)

โครงการสนับสนุนทุนวิจัย

สร้างกลุ่มวิจัยทีเ่ ป็นสมรรถนะของ
คณะฯ (Competency Research
Domain)
42,500,000 พัฒนาโจทย์วจิ ยั เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

งานบริหารวิจยั ฯ

งานบริหารวิจยั ฯ
กลุ่มนักวิจยั ฯ
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ตัวชี้วัดหลัก

หน่วยวัด

1.3 จํานวนเงินรายได้จากแหล่งทุนวิจัยภายนอกหลัง
บาท
หักค่าใช้จ่าย
2. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ 2.1 จํานวนโครงการความร่วมมือ
เครือข่าย
และการดําเนินงานด้าน
2.2 จํานวนทุน Post-doctoral Fellowships ที่
ทุน
งานวิจัยในระดับนานาชาติ สนับสนุนโดยส่วนงานหรือทุนที่ส่วนงานสามารถ
แสวงหาได้เพิ่มเติม
3. พัฒนาโครงการวิจัยและ 3.1 จํานวนโครงการวิจัยฯ (sandbox)
โครงการ
บูรณาการแก้ปญ
ั หาหมอก
ควัน (เชิงรุก)
3.2 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิด
จากวิจยั และนวัตกรรม (นอกมหาวิทยาลัย)
4. พัฒนากระบวนการ
4.1 จํานวนนวัตกรรม
ผลงาน
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม/
license/สิทธิบตั ร
4.2 จํานวนนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการ ผลงาน
ดูแลผู้สูงอายุ
4.3 จํานวนการอนุญาตให้ใช้สทิ ธิ (Licensing) ใน
สัญญา
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
4.4 จํานวนสิทธิบัตร/สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์/อนุ ผลงาน
สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ทยี่ ื่นขอรับความคุ้มครองทั้งหมด
4.5 รายได้ที่เพิม่ ขึ้นหรือค่าใช้จา่ ยที่ลดลงจาก
บาท
นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแล
ผู้สูงอายุ

เป้าหมาย
2563
3,600,000

โครงการ/กิจกรรม (Action
Plan)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อย่างน้อย 5
1
1

1
1
0
0
2,800,000

สร้างกลุ่มนักวิจยั ในการแก้ไข
ปัญหาหมอกควัน
พัฒนาโจทย์วจิ ยั เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
สร้างฐานข้อมูลผลงานวิจัย และ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่เกิดจากโครงการวิจัย
โครงการสนับสนุนการประกวด
นวัตกรรมจากผลงานวิจัย

งานบริหารวิจยั ฯ
กลุ่มนักวิจยั ฯ
งานบริหารวิจยั ฯ
งานบริหารวิจยั ฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการวิชาการและรับใช้สังคม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: 3.1 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสิ่งแวดล้อม
3.2 สร้างรายได้จากโครงการบริการวิชาการโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดหลัก

เชิงพันธกิจ
1. สร้างโครงการบูรณาการ 1.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มีผลต่อการ
บริการวิชาการรับใช้สังคม พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หน่วยวัด
โครงการ

1.2 จํานวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการที่สร้าง ผลงาน
ผลกระทบสูงในวงกว้างต่อชุมชน/กลุ่มจังหวัด/
ประเทศ
1.3 ความพึงพอใจของชุมชน/สังคมต่อการบริการ
วิชาการ
1.4 ร้อยละของผู้รับบริการที่นํานวัตกรรม/องค์ความรู้ ร้อยละ
ไปใช้ประโยชน์

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผู้รับผิดชอบโครงการ
2563
40

3

50

จัดทําระบบฐานข้อมูลหลักสูตรบริการ
วิชาการ และผู้รับบริการ
เลือกพื้นที่การบริการวิชาการ/รับใช้
สังคมของคณะฯ
สร้างทีมคณาจารย์/บุคลากร/
นักศึกษาเพื่อร่วมการบริการวิชาการ/
รับใช้สังคม
พัฒนากระบวนการติดตามและ
ประเมินผล
สนับสนุนผลิตผลงานบริการวิชาการ
จากโครงการฯ

งานบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการ
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ตัวชี้วัดหลัก

หน่วยวัด

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผู้รับผิดชอบโครงการ
2563
60

1.5 ร้อยละของครัวเรือนในชุมชนที่นําความรู้ไปใช้
ร้อยละ
ประโยชน์/ลดต้นทุน/มีรายได้เพิ่ม
1.6 จํานวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุน
บาท 10,000,000
ภายนอก (นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา)
1.7 บทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน
คน
20
องค์กร
1.8 จํานวนบุคลากรทีด่ ําเนินการเกีย่ วข้องในงาน
คน
30
วิชาการเพื่อสังคม
1.9 การมีส่วนร่วมในการจัดทําคลังความรู้พร้อมใช้ ประเด็น/
4
นวัตกรรมและบทเรียนที่สามารถแก้ไขปัญหาสําคัญ
หัวข้อที่
และเสริมพลัง (Empowerment) ของชุมชนท้องถิ่น เข้ามามีส่วน
และสังคม
ร่วม
2. สร้างโครงการความ
2.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มีความร่วมมือ โครงการ
3
ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ กับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือชุมชนด้านการ
เอกชน และชุมชนด้านการ บริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
บริการวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ
เชิงรุก
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ตัวชี้วัดหลัก

หน่วยวัด

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผู้รับผิดชอบโครงการ
2563
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 3.5
12

1. สร้างโครงการบริการ 1.1 อัตราการเติบโตของรายได้สุทธิจากการบริการ
ร้อยละ
วิชาการที่กอ่ ให้เกิดรายได้ วิชาการของปีทผี่ ่านมา
(เชิงรุก)
1.2 ร้อยละของรายได้จากการบริการวิชาการต่อ
ร้อยละ
รายได้รวม
1.3 จํานวนเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการหลัง
บาท
2,800,000
หักค่าใช้จ่าย
2. อบรมวิชาชีพที่สอดรับ 2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่นําไปขับเคลื่อนการ จํานวน
3
โครงการพัฒนาหลักสูตรการปลูก
กับสังคมผู้สูงอายุหรือผูท้ ี่ แก้ปัญหาด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ โครงการ/
พืชผักสวนครัวปลอดภัยวัยเกษียณ
สนใจกลุ่มอื่น
กิจกรรม
2.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Food Safety
โครงการ/
1
โครงการเห็ดตระกร้า
(Healthy diet and balanced nutrition)
กิจกรรม
2.3 ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม
ระดับ
4.5
2.4 การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์/ประกอบอาชีพ
ร้อยละ
50
2.5 การมีส่วนร่วมในการจัดทําฐานข้อมูลด้านอาหาร ประเด็น/
และสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
หัวข้อ
ที่เข้ามามี
ส่วนร่วม
2.6 จํานวนผู้ใช้ฐานข้อมูลและคลังความรู้ด้านอาหาร
คน
และสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ

1

600

ศูนย์บริการวิชาการฯ

ศูนย์บริการวิชาการฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: 4.1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
4.2 เสริมสร้างให้บคุ ลากรมีความสุขและภักดีตอ่ องค์กร
4.3 เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
4.4 เพื่อใช้งบประมาณอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
เชิงพันธกิจ
1. พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรสายสนับสนุน

ตัวชี้วัดหลัก

หน่วยวัด

เป้าหมาย
2563

1.1 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
แต่ละภาควิชาฯ/หน่วยงานทีเ่ ข้าอบรม
เพิ่มพูนความรู/้ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงาน
1.2 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการ
ในแต่ละหน่วยงานที่มีกระบวนการ
ปรับปรุงงานประจํา
1.3 ร้อยละของการประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนอยู่
ในระดับดีมาก
1.4 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการที่
เข้าสู่ระดับตําแหน่งที่สงู ขึ้นต่อ
จํานวนบุคลากรของส่วนงานทัง้ หมด
1.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่
ได้รับจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ
สมรรถนะ
1.6 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่
ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ ของส่วนงาน

ร้อยละ

90

ร้อยละ

40

ร้อยละ

74

ร้อยละ

2.65

ร้อยละ

35

ร้อยละ

3

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

วิเคราะห์ขดี ความสามารถ และกําหนด ภาควิชา/ศูนย์/หน่วยงาน
ทักษะสําคัญของบุคลากรสาย
สนับสนุน
กําหนด KPI รายบุคคลของบุคลากร ภาควิชา/ศูนย์/หน่วยงาน
สายสนับสนุน
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถบุคลากรสาย
สนับสนุน
โครงการประกวดการใช้ PDCA ใน
การพัฒาปรับปรุงงาน

งานบริหารทัว่ ไป

จัดสรรทุนเพือ่ พัฒนาความรู้ ทักษะ
สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน

งานบริหารทัว่ ไป

งานบริหารทัว่ ไป

งานบริหารทัว่ ไป
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2. พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรสายวิชาการ

ตัวชี้วัดหลัก

2.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ที่
เข้าสู่ระดับตําแหน่งที่สงู ขึ้นต่อจํานวน
บุคลากรของส่วนงานทัง้ หมด
2.2 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการแต่
ละภาควิชาฯ/หน่วยงานที่เข้าอบรม
เพิ่มพูนความรู/้ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงาน
2.3 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่
เข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้/ทักษะด้าน
Smart Agriculture
2.4 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่
ได้รับจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ
สมรรถนะ
2.5 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่
ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ของส่วนงาน
3. ปรับเกณฑ์การประเมินผลการ 3.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นประสิทธิผล ของบุคลากรเพิม่ ขึ้น
3.2 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
4. สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อ 4.1 ระดับความผูกพันต่อองค์กร
องค์กร
4.2 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มี
ต่อองค์กรที่อยูใ่ นระดับสูง

หน่วยวัด
ร้อยละ
ร้อยละ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผู้รับผิดชอบโครงการ
2563
2.65 วิเคราะห์ขดี ความสามารถ และกําหนด กรรมการบริหารคณะฯ
ทักษะสําคัญ
ของบุคลากรสายวิชาการ
90
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนา
งานบริหารทัว่ ไป
ขีดความสามารถบุคลากรสายวิชาการ

ร้อยละ

40

จัดสรรทุนเพือ่ พัฒนาความรู้ ทักษะ
สมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ

ภาควิชาฯ/งานบริหาร
ทั่วไป

ร้อยละ

35

ร้อยละ

3

ร้อยละ

0.5

คะแนน

4

ระดับ
(เต็ม 5)
ร้อยละ

3.91

โครงการเกษตรสัมพันธ์

งานบริหารทัว่ ไป

75

โครงการผู้บริหารพบปะบุคลากร

งานบริหารทัว่ ไป
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ตัวชี้วัดหลัก

5. การบูรณาการการทํางานระหว่าง 5.1 จํานวนระบบการทํางานร่วมกัน
หน่วยงาน
5.2 การบรรลุตวั ชี้วัด (KPI) ของ smart
team (สํานักงานคณะฯ)
6. พัฒนาระบบบสารสนเทศเพือ่ การ 6.1 จํานวนระบบสารสนเทศเพือ่ การ
บริหารจัดการงานองค์กร
บริหารจัดการองค์กรเพิ่มขึ้น
7. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
7.1 ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการ
สําคัญ
จัดเก็บข้อมูลสําคัญสําหรับการวิเคราะห์
เพื่อตอบตัวชี้วัดที่เกีย่ วข้อง
8. พัฒนาการบริหารจัดการ
8.1 จํานวนเงินรายได้เหลือจ่ายสุทธิ
งบประมาณสอดคล้องกับแผน
8.2 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์
ตามยุทธศาสตร์ต่องบประมาณทั้งหมด
ของส่วนงาน

8.3 สัดส่วนเงินสะสมต่องบประจํารายปี
(งบบุคลากรและงบดําเนินงาน)
9. พัฒนากระบวนการติดตาม และ 9.1 ร้อยละการบรรลุของแผนปฏิบัติงาน
ประเมินผลกระบวนงานสําคัญ

ระบบ
ร้อยละ

เป้าหมาย
2563
2
80

ระบบ

3

พัฒนาระบบงบลงทุน

งานนโยบายและแผน/IT

ร้อยละ

80

Data hub

งานนโยบายและแผน

ล้านบาท
ร้อยละ

47
20

หน่วยวัด

สัดส่วน

0.33

ร้อยละ

90

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan)

วิเคราะห์สัดส่วนการจัดสรร
งบประมาณตามยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบคําของบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
โครงการ KM งานแผน
โครงการอบรมการจัดการงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
โครงการอบรมระบบการขอ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน

ออกแบบกระบวนการติดตาม และการ งานนโยบายและแผน
รายงานผลการดําเนินงาน
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10. เพิ่มรายได้จากการแปลง
สินทรัพย์
เชิงรุก
1. พัฒนาระบบบริหารงานองค์กร
ตามแนวทาง CMU EdPEx

2. พัฒนาระบบการสื่อสารภายใน
คณะฯ

3. พัฒนาความร่วมมือกับศิษย์เก่า

ตัวชี้วัดหลัก

หน่วยวัด

9.2 ร้อยละการบรรลุตัวชีว้ ัด (KPI) ของ
แผนกลยุทธ์
10.1 จํานวนรายได้จากการแปลง
สินทรัพย์

ร้อยละ

เป้าหมาย
2563
80

บาท

1,003,000

1.1 ผลการประเมินการดําเนินงานของ
องค์กรตามแนวทาง CMU EdPEx
1.2 จํานวนผู้บริหารทีเ่ ข้าร่วมอบรมการ
บริหารองค์กรตามแนวทาง CMU
EdPex
2.1 ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญ
ของบุคลากรและนักศึกษาภายในส่วน
งาน

คะแนน

200

ร้อยละ

80

ระดับ

4

3.1 จํานวนรายได้จากการบริจาค
3.2 จํานวนโครงการความร่วมมือกับ
ศิษย์เก่า

บาท
โครงการ

5,000,000

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan)

โครงการอบรมการบริหารองค์รตาม
แนวทาง EdPex สําหรับผู้บริหาร
โครงการอบรมการประเมินตนเอง
(SAR) ตามแนวทาง EdPex สําหรับ
ผู้บริหาร
พัฒนา Microsoft Team เพื่อใช้ใน
การสื่อสารภายในองค์กร
พัฒนา e Document เพื่อใช้ในการ
สื่อสารภายในองค์กร
พัฒนาระบบการประชุมพบปะ
บุคลากร/นักศึกษาของแต่ละ
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
หน่วยสารสนเทศ
งานบริหารทัว่ ไป
คณะฯ/ภาควิชา/ศูนย์/
หน่วยงาน

63
กลยุทธ์
4. สร้างภาพลักษณ์วิชาชีพเกษตร
ในยุค 4.0 (ประชาสัมพันธ์เชิงรุก)

ตัวชี้วัดหลัก

หน่วยวัด

4.1 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ของคณะ
เกษตรศาสตร์ของนักศึกษาและบุคลากร
ภายในส่วนงาน

ระดับ

4.2 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ของคณะ
เกษตรศาสตร์ของบุคคลภายนอก

ระดับ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ผู้รับผิดชอบโครงการ
2563
4
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์จาก
งานบริหารวิจยั ฯ/งาน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และศิษย์
ประชาสัมพันธ์
เก่าที่ประสบความสําเร็จทัง้ รุ่นเก่าและ
รุ่นใหม่ (สร้างต้นแบบ Smart farm)
4
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อ
งานประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ (Dek Dee/Pantip/Live สด
/ Tiktok / youtube)
โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน
สาขาวิชาฯ/หน่วย
ออนไลน์จากนวัตกรรมด้านงานวิจัย
ประชาสัมพันธ์
ของสาขาวิชา
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: 5.1 สร้างคณะเกษตรศาสตร์ให้มภี ูมิทัศน์และสิง่ แวดล้อมที่ดี
5.2 เสริมสร้างบรรยากาศการทํางานและความปลอดภัยของบุคลากร และนักศึกษา
5.3 บริหารการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามเงื่อนไข
กลยุทธ์
เชิงพันธกิจ
1. สร้างภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมที่ดอี ย่าง
ยั่งยืน (Green & Clean
Faculty)

ตัวชี้วัดหลัก

หน่วยวัด

เป้าหมาย
2563

โครงการ/กิจกรรม (Action Plan)

1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรด้าน ระดับ (เต็ม ≥3.91 โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ของคณะฯ
ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
5)
1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมและการมีส่วนร่วม โครงการ
5 โครงการดูแลต้นไม้ใหญ่ของคณะฯ
ของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในการ
อนุรักษ์หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
อย่างมีจติ สํานึก
1.3 การเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน/เชื้อเพลิง
ร้อยละ
≤10 โครงการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก
1.4 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ร้อยละ
10 โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา
1.5 ร้อยละของความสําเร็จของการคัดแยกขยะ
ร้อยละ
50 โครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะ
ภายในส่วนงาน
1.6 ปริมาณไขมันที่ปล่อยออกจากส่วนงาน
มิลลิกรัมต่อ <20 โครงการควบคุมปริมาณไขมันที่ปล่อยทิง้
ลิตร
1.7 ร้อยละพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึน้ ของส่วนงาน
ร้อยละ
โครงการปลูกต้นไม้
(จํานวนต้นไม้ทปี่ ลูกเพิ่มขึ้นภายในส่วนงานคํานวน
เป็นพื้นที)่

ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยกายภาพ
หน่วยกายภาพ/ภาควิชา/ศูนย์

หน่วยกายภาพ
หน่วยกายภาพ/ภาควิชา/ศูนย์
หน่วยกายภาพ/ภาควิชา/ศูนย์
หน่วยกายภาพ
หน่วยกายภาพ/ภาควิชา/ศูนย์
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ตัวชี้วัดหลัก

2. เพิ่มประสิทธิภาพใน 2.1 มีระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่
การสืบค้นข้อมูล
และการติดต่อสือ่ สาร
(Digital Faculty)
2.2 จํานวนระบบฐานข้อมูลสําคัญ (Agri MIS)
2.3 จํานวนความพึงพอใจของผูใ้ ช้ข้อมูล

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม (Action Plan)
2563
ร้อยละ
90 โครงการเพิ่มจุด WIFI
(ของพื้นที่)
หน่วยวัด

ระบบ
คน

1

โครงการพัฒนาระบบ Agri MIS
โครงการพัฒนาการจัดการข้อมูล และ
ออกแบบ web site เพื่อรองรับการสืบค้น
ข้อมูลของนักศึกษาต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ,
จีน)
3. พัฒนากายภาพ และ 3.1 จํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นศูนย์
ครั้ง
0 โครงการสํารวจการซ่อมบํารุงระบบ
เสริมสร้างโครงสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (ลดความเสี่ยงจาก
พื้นฐานของคณะฯ
ผลกระทบของสภาพแวดล้อม เช่น ลม
พายุ)
3.2 ระดับความสุขของบุคลากร/นักศึกษาต่อ
ระดับ (เต็ม ≥3.91 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
บรรยากาศและความปลอดภัยในการทํางาน/การ
5)
เรียนการสอน
3.3 จํานวนโครงการพัฒนาระบบกายภาพ/
โครงการ
5 โครงการล้างเครื่องปรับอากาศ
เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงห้องน้ํา
เชิงรุก
1. พัฒนาการใช้พื้นที่ของ 1.1 จํานวนแปลงปลูกและผลิตพืชที่ได้มาตรฐาน
ร้อยละ
90 โครงการพัฒนาแปลงปลูกกาแฟที่ได้
ศูนย์/สถานีวิจยั คณะฯ
มาตรฐาน
อย่างเป็นระบบ
1.2 จํานวนแปลงปลูกแม่พันธุพ์ ืชที่ได้มาตรฐาน
ร้อยละ
90 โครงการพัฒนาแปลงแม่พันธุ์กาแฟได้
มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยกายภาพ
หน่วยสารสนเทศ
หน่วยสารสนเทศ

หน่วยกายภาพ

หน่วยกายภาพ
หน่วยกายภาพ
หน่วยกายภาพ
ศูนย์ที่สูงฯ
ศูนย์ที่สูงฯ
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ตัวชี้วัดหลัก

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม (Action Plan)
2563
ร้อยละ
0 โครงการพัฒนาแปลงปลูกมะม่วงเพิ่มเติม

หน่วยวัด

1.3 จํานวนพื้นที่ที่ไม่ได้รับการดูแลหรือใช้
ประโยชน์
1.4 จํานวนโครงการวิจัยที่ใช้พนื้ ที่ของศูนย์/สถานี โครงการ
วิจัย
2. พัฒนา smart farm 2.1 จํานวนงบประมาณในการพัฒนา smart farm ร้อยละ
2.2 จํานวนโครงการพัฒนา Smart farm
โครงการ

3. การสร้างอาคารใหม่ 3.1 อาคารใหม่
(Smart Agri Lab)

อาคารใหม่

5
10
6

1

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์วิจัยฯ แม่เหียะ

จัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัยในพื้นที่ของ
งานบริหารงานวิจัย
ศูนย์/สถานีวิจยั
โครงการบริหารจัดการโรงเรือนปลูกพืช
รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
โครงการพัฒนาระบบน้ําแปลงปลูกพืช
ศูนย์วิจัยฯ แม่เหียะ
โครงการจัดหาอุปกรณ์ด้านการเกษตรที่
ศูนย์วิจัยฯ แม่เหียะ
ทันสมัย
โครงการพัฒนาสวนยางพารา
ศูนย์วิจัยฯ แม่เหียะ
โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นจาก งานกิจการพิเศษ/งานบริหาร
ศิษย์เก่า
สํารวจพื้นที่ และออกแบบ (อาคาร smart
หน่วยกายภาพฯ
lab)

การดําเนินการของส่วนงานเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19
คณะเกษตรศาสตร์ได้ดําเนินการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19
(กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน) ในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ดังนี้
กระบวนการ
การดําเนินการที่ได้ปรับเปลีย่ น
กระบวนการหลัก (Core process)
การเรียนการสอน
1. ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นทั้งแบบ Online 100%
2. การพัฒนาอาจารย์ เพื่อเตรียมพร้อมกับการสอนออนไลน์
3. กําหนดการเว้นระยะห่างในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติ (Social distancing)
การวิจัย
1. มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยสื่อสารงานวิจัยผ่านทาง email
และไลน์ ระหว่างผู้ปฏิบัติงานหน่วยบริการงานวิจัย กับนักวิจัยของ
ภาควิชา/ศูนย์ฯ
2. การจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับงานวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัย กับหน่วยงาน
บริหารงานวิจัยของคณะฯ ผ่านระบบออนไลน์ ทาง Zoom และ Face
Book Live ประสานงานโครงการวิจัย Online
การบริการวิชาการ
1. มีการให้บริการวิชาการองค์ความรู้ด้านการเกษตร และหลักสูตรการ
ฝึกอบรมระยะสั้น โดยจัดทําเป็นสื่อคลิปวีดีโอ เพื่อนําเสนอผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ช่องทาง ยูทูป และ Face Book Live และ Face Book Page
กระบวนการสนับสนุน (Support process)
การบริหารจัดการ
1. มีการประชุมบุคลาการสายปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติงาน work
from home และปฏิบัติงาน work from home ตามแผนที่กําหนด โดย
ให้บุคลากรในแต่ละงานสลับกันทํางานที่บ้าน ภายใต้ TOR ที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายรวมถึงการกํากับดูแลโดยผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
2. การดําเนินการประชุมงานของคณะฯ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
3. มีการจัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจําไตรมาส 3 ทั้งระบบ Online
และ Onsite เพื่อแจ้งผลการดําเนินงานของคณะฯ และสือ่ สารสถานการณ์
ปัจจุบันให้กับบุคลากรของคณะฯ ให้รับทราบและสร้างความเข้าใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน
4. เตรียม face shield สําหรับนักศึกษาทุกคนในการเรียนบทปฏิบัติการ
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กระบวนการ
5.
6.
7.

การจัดการด้านกายภาพ 1.
2.
3.

4.
5.

6.

การดําเนินการที่ได้ปรับเปลีย่ น
จัดอบรมการทําเจลแอลกอฮอล์
มีการฝึกอบรมการใช้สื่อออนไลน์ให้กับบุคลากรของคณะ เช่น โปรแกรม
Zoom, Window live
ปรับกระบวนการสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาและผู้ปกครอง
7.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์
7.2 การจัดประชุมผู้ปกครองผ่านทางออนไลน์ Zoom
7.3 มีการจัดทํา Face Book Page ของแต่ละชั้นปี เพื่อเป็นช่องทางในการ
สื่อสารให้กับนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์
7.4 มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ COVID19 ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะ ให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตัวที่
ถูกต้อง โดยการติดป้ายประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติของคณะ
เกษตรศาสตร์ บริเวณจุดคัดกรองของคณะฯ และประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางออนไลน์ ช่องทาง ยูทูป Facebook Live และ Facebook Page
มีการจัดทําห้องสําหรับบันทึกการสอนแบบออนไลน์ จํานวน 4 ห้อง (อยู่
ระหว่างดําเนินการ)
มีการปรับปรุงห้องเรียนเป็นแบบ smart classroom เพื่อรองรับการสอน
แบบผสมทั้งแบบปรกติและแบบออนไลน์ จํานวน 5 ห้อง
มีการสํารวจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายเดิม และจัดซื้อ
อุปกรณ์สนับสนุนการสอนออนไลน์เพิ่มเติม ประกอบด้วย webcamพร้อม
อุปกรณ์ หูฟัง ไมค์ Bluetooth, USB adapter จํานวน 10 ชุด
มีการจัดเตรียมห้องเรียนโดยการเว้นระยะห่างตามหลัก Social Distancing
จัดให้มีการทําความสะอาดอาคารสถานที่สาํ นักงาน ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการสอนและบริเวณสาธารณะโดยการฆ่า
เชื้อ และทําความสะอาดอย่างต่อเนื่องก่อนและหลังการใช้ห้องเรียน
มีการดําเนินงานตามมาตรการอย่างเคร่งครัด สําหรับผู้เข้ามายังคณะเพื่อ
รองรับการเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2563 ดังนี้
6.1 มีการประชุมบุคลากรสายปฏิบัติการเพื่อวางแผนกําหนดจุดคัดกรอง
สําหรับผู้ที่จะเข้ามายังสถานที่ของคณะเกษตรศาสตร์ จํานวน 11 จุด
โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ และมีระบบจัดการเมื่อพบผู้ที่มีภาวะเสี่ยงที่
อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส
6.2 มีการจัดตั้งจุดบริการเจล และอ่างล้างมือประจําทุกจุดคัดกรอง
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กระบวนการ

การดําเนินการที่ได้ปรับเปลีย่ น
6.3 มีการเว้นระยะห่าง บริเวณโรงอาหาร และทีน่ ั่งใต้ถุนอาคารเรียนเพื่อลด
ความแออัดตามหลัก Social Distancing

แผนการดําเนินงานในด้านต่างๆ ไปสู่ New normal
(1) สรุ ป การทบทวนและวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก รเพื่ อ
ประกอบการจัดทําแผน
คณะเกษตรศาสตร์แบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย สํานักงานคณะ เป็น
หน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานของคณะฯ ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน คือ งานบริการการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและ
แผนและประกันคุณภาพการศึกษา และงานการเงินการคลังและพัสดุ มีการจัดการกระบวนการเรียนการ
สอน 5 ภาควิชา ประกอบด้วย (1) ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ (2) ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(3) ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา (4) ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร และ (5) ภาควิชาเกษตรที่สูง
และทรั พ ยากรธรรมชาติ และมี ส ถานี วิ จั ย สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนและการวิ จั ย จํ า นวน 4 ศู น ย์
ประกอบด้วย (1) ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ (2) ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(3)ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง (4) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และมีศูนย์บริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร จํานวน 1 ศูนย์ ทําหน้าที่เผยแพร่ผลงานวิชาการและองค์ความรู้ด้านการเกษตร
สู่ชุมชน รวมถึงการบริการด้านการจัดหารายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองด้วย
คณะเกษตรศาสตร์ทําหน้าที่จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ทั้งหมด 21 หลักสูตร มีการผลิตผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เกษตรหลากหลายสาขาวิชา ทั้งการผลิตพืช
และผลิตสัตว์ เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคมและชุมชน และมีการบริการวิชาการ
องค์ความรู้ด้านการเกษตรสู่ชุมชน สังคม อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง มีการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์
“Go for Smart Agriculture for Better life” การมุ่ ง ไปสู่ ก ารเกษตรที่ มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีการดําเนินงานตามพันธกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้งเชิงรุกและเชิงพันธกิจ 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ คณะ
เกษตรศาสตร์มีค่านิยม “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ รับผิดชอบต่อสังคม”
คณะเกษตรศาสตร์ มีบุคลากรปฏิบัติงานรวมทั้งหมด 297 คน ประกอบด้วยสายวิชาการ จํานวน
87 คน และสายสนับสนุนวิชาการจํานวน 204 คน มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 1,444 คน และ
ระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 392 คน มีขนาดพื้นที่ที่กํากับดูแลจํานวนประมาณ 1,903 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่
หลักด้านการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จํานวน 77 ไร่ พื้นที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
การเกษตรแม่หียะ จํานวนประมาณ 1500 ไร่ และพื้นที่สถานีวิจัยเกษตรที่สูง 3 แห่ง คือ ขุนช่างเคี่ยน
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หนองหอยและป่าเกี๊ยะ ประมาณ 403 ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยบนพื้นที่สูง
โดยคณะมีอาคารเรียนทั้งหมด 21 อาคารมีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทั้งหมด 131 ห้อง ในส่วนนี้มี
ห้องปฏิบัติการกลางเป็นศูนย์รวมการบริการและได้มาตรฐานและมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย
สามารถให้บริการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมศักยภาพในการเรียนการสอนและการวิจัย
ได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ที่สําคัญในการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การดําเนินงานขององค์กร ได้มุ่งเน้นความสัมพันธ์ของทั้งกลุ่มลูกค้า ซึ่งเป็นนักศึกษาทั้งระดับ
ปริ ญ ญาตรี แ ละบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ นั ก เรี ย น ผู้ รั บ บริ ก ารวิ ช าการด้ า นการเกษตร และ
หน่วยงานที่เป็นแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย โดยผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ เป็นองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร
และทักษะการเกษตรสมัยใหม่ ทักษะการวิจัยชั้นสูง หลักสูตรนานาชาติ การฝึกอบรมวิชาชีพเกษตร
สมัยใหม่ รวมถึงผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้าในแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม โดยการดําเนินงานมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียซึ่งเป็นผู้ปกครองกับผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความ สัมพันธ์กับ
คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นบริษัท/ห้างร้าน และสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อในสภาวการณ์ขององค์กร เช่น
สภาพการแข่งขันทางวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World
University Rankings by Subject 2017-2019 สาขา Agriculture & forestry พบว่ า มหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่ อยู่ในอันดับที่ 101-150 เมื่อเทียบกับมหาวิยาลัยคู่เทียบคือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งอยู่ใน
อันดับที่ 29, 40 และ 51 ในปี 2017-2019 ตามลําดับ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศโลก
(Climate Changes) การมีพื้นที่การเกษตรที่ลดลง ปัญหาการใช้ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น ปัญหาหมอกควัน
และสภาวการณ์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เหล่านี้ล้วนเป็นโอกาสให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือที่
กว้างขวางขึ้น ทําให้คณะต้องมีการปรับตัวด้านการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
ปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบันและสถานการณ์โลก
รวมถึงคณะมีการใช้สมรรถนะหลักโอกาสและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์สนับสนุนการดําเนินงาน เช่น การ
สนับสนุนให้ทุนวิจัยให้กับคณาจารย์รุ่นใหม่ทํางานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมตามสมรรถนะ
หลักของคณะฯ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงมีการสนับสนุนงบประมาณวิจัยด้าน Smart
Agriculture และการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเกษตรสมัยใหม่หลายโครงการ
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คณะโดยผู้บริหารมีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานตามกระบวนการหลัก PDCA มีระบบการ
จัดการองค์ความรู้ที่สําคัญ (KM) ในการดําเนินงาน โดยกําหนดให้ผู้บริหารที่กํากับดูแลในระบบงานต่างๆ
รายงานผลการปฏิบัติงานในที่ประชุมกรรมการบริหารประจําคณะในทุกไตรมาส และการจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานประจําปี รวมถึงมีการติดตามผลสําเร็จของตัวชี้วัดด้านต่างๆ มีการนําผลการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลมาปรับปรุงแก้ไขโดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการในปีถัดไป ด้านการบริหารหลักสูตร
ได้นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมาใช้ทบทวนปรับปรุงผลการดําเนินงานด้านการ
เรียนการสอน และใช้ผลการประเมินการดําเนินงานที่เป็นเลิศขององค์กร (CMU EdPEx) มาใช้ในการ
ทบทวนปรับปรุงระบบงานในการบริหารงานขององค์กรในด้านต่าง ๆ
จากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร และสภาวการณ์ในปัจจุบันที่
ประเทศกําลังเผชิญกับปัญหาโรคระบาด Covid 19 ที่รุนแรง ส่งผลกระทบต่อสังคมโลกในวงกว้างทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สาธารณสุข การศึกษา และสังคมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาคมโลก ทําให้องค์กรต่าง
ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินชีวิตแบบเดิม ๆ มาเป็น
การดําเนินชีวิตตามวิถีปรกติแนวใหม่ (New Normal) โดยคณะเกษตรศาสตร์ได้มีการทบทวนแนวคิด
วิสั ย ทัศ น์ วิธี ก ารบริ ห ารจัด การ และมี ก ารปรั บ ปรุง กระบวนการทํ า งานตามวิถี ป รกติ แ นวใหม่ (New
Normal) ที่ต้องคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของผู้เรียนและบุคลากรเป็นสําคัญควบคู่
ไปกั บ การพั ฒ นาคณะให้ ไ ปสู่ วิ สั ย ทั ศ น์ Go for smart Agriculture for better life เพื่ อ ให้ ค ณะยั ง คง
ความเป็นผู้นําทางด้านวิชาการ และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม คณะฯจึงได้มีการจัดเตรียมแผน
รองรับสถานการณ์ Covid ให้การดําเนินงานมีความเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการจัดเตรียม
ความพร้ อ มของอาจารย์ ผู้ ส อนบุ ค ลากรฝ่ า ยสนั บ สนุ น มี ก ารจั ด เตรี ย มสถานที่ ห้ อ งเรี ย นออนไลน์
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสถานที่บริการสาธารณะ
ให้กับนักศึกษาโดยคณะฯ มีการกําหนดแนวปฏิบัติการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid
19 สําหรับเป็นแนวปฏิบัติให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยผู้บริหารได้มี
การติดตามสถานการณ์โรคระบาดอย่างใกล้ชิด มีการเผ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
คณะฯ ได้วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ดังนี้
จุดแข็ง 1. บุคลากรให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
เป็นอย่างดี
2. บุคลากรสายวิชาการมีการปรับตัวเร็วด้านการใช้สื่อการสอนออนไลน์
จุดอ่อน 1. ห้องเรียนขนาดใหญ่มีไม่เพียงพอในการปฏิบัติ social distancing สําหรับกระบวนวิชา
GE ที่มีนักศึกษาจํานวนมาก
2. คณะฯ มีพื้นที่กว้าง มีทางเข้าออกของนักศึกษา และบุคคลภายนอกได้หลายช่องทาง
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โอกาส

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นํามาสู่วิถีชีวิตแบบปกติใหม่ (New
Normal)
2. มีระบบการสื่อสาร Online แบบใหม่ที่ทันสมัย สามารถสื่อสารกันได้ทั่วโลก
3. ประเทศไทยมีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง
4. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณการจ้างงาน งบประมาณการวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยฯ
อุปสรรค 1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีผลกระทบต่อการจัดการเรียน
การสอน
2. สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ําจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
3. การคลาย lock down และเปิดรับชาวต่างชาติเข้าประเทศอาจทําให้มีการระบาดของ
โรคในระลอกที่ 2

(2) แผนการดําเนินงานที่สอดคล้องกับกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนในช่วงไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564
แผนการดําเนินงานไปสู่
ปีงบ 2563
ปีงบ 2564
ตัวชี้วัด
New normal
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ความสําเร็จ
ปรับปรุงห้องเรียน/อุปกรณ์
ร้อยละห้องเรียน/
สําหรับ Onsite และ Online
อุปกรณ์สําหรับ
Onsite และ
Online

จัดทําห้อง Easy Studio
สําหรับอาจารย์เพื่อเตรียมสื่อ
การสอน Online

การพัฒนาทักษะการสอนแบบ
New normal

การจัด special lecture จาก
Professor ต่างประเทศ

ค่า สอดคล้องกับค่านิยมหลักและแนวคิด 11
เป้าหมาย ประการ ของเกณฑ์ EdPEx ในข้อใดบ้าง
80 3. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียน
5. การเรียนรู้ระดับสถาบัน และความ
คล่องตัว
6. การมุ่งเน้นความสําเร็จ
7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม
11. การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์
จํานวนห้อง Easy
4
3. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียน
Studio
5. การเรียนรู้ระดับสถาบัน และความ
คล่องตัว
6. การมุ่งเน้นความสําเร็จ
7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม
11. การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์
ร้อยละอาจารย์ที่
100 3. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียน
ได้รับการพัฒนา
4. การให้ความสําคัญกับคน
ทักษะการสอนแบบ
5. การเรียนรู้ระดับสถาบัน และความ
New normal
คล่องตัว
6. การมุ่งเน้นความสําเร็จ
11. การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์
จํานวนหัวข้อ
3
3. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียน
บรรยาย special
4. การให้ความสําคัญกับคน
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แผนการดําเนินงานไปสู่
New normal

กําหนดการเว้นระยะห่างในชั้น
เรียน (Social distancing)

การประสานงานและการจัด
ประชุมชี้แจงด้านงานวิจัยแบบ
Online
ให้บริการวิชาการองค์ความรู้
ด้านวิชาการเกษตร โดยจัดทํา
เป็นสื่อคลิปวีดีโอ เพื่อนําเสนอ
ผ่านทางสื่อออนไลน์ช่องทาง ยู
ทูป และ Face Book Live และ
Face Book Page
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น
ผ่านทางสื่อออนไลน์

ปีงบ 2563
ปีงบ 2564
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
lecture จาก
Professor
ต่างประเทศ

ค่า สอดคล้องกับค่านิยมหลักและแนวคิด 11
เป้าหมาย ประการ ของเกณฑ์ EdPEx ในข้อใดบ้าง
5. การเรียนรู้ระดับสถาบัน และความ
คล่องตัว
6. การมุ่งเน้นความสําเร็จ
7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม
11. การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์
ร้อยละการเว้น
100 4. การให้ความสําคัญกับคน
ระยะห่างในชั้นเรียน
8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
(Social distancing)
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ร้อยละการ
ประสานงานด้าน
งานวิจัยแบบ
Online
จํานวนองค์ความรู้
ด้านวิชาการเกษตร
ออนไลน์

จํานวนหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้น
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5. การเรียนรู้ระดับสถาบัน และความ
คล่องตัว
6. การมุ่งเน้นความสําเร็จ
8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
6. การมุ่งเน้นความสําเร็จ
7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม
8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม
11. การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์
6. การมุ่งเน้นความสําเร็จ
7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม
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แผนการดําเนินงานไปสู่
New normal

ทําความสะอาด พ่นฆ่าเชื้อ
ห้องเรียน และห้องทํางาน

การตรวจคัดกรองและวัด
อุณหภูมิ

กําหนดการสื่อสารองค์กรอย่าง
เป็นระบบ มีการจัดโครงการ
ผู้บริหารพบบุคลากร ประจําทุก
ไตรมาส เพื่อแจ้งผลการ
ดําเนินงานของคณะฯ และ
สื่อสารสถานการณ์ปัจจุบัน
ให้กับบุคลากรของคณะฯ ให้
รับทราบและสร้างความเข้าใจ
ไปในทิศทางเดียวกัน

ปีงบ 2563
ปีงบ 2564
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ค่า สอดคล้องกับค่านิยมหลักและแนวคิด 11
เป้าหมาย ประการ ของเกณฑ์ EdPEx ในข้อใดบ้าง
8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม
11. การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์
ร้อยละการทําความ 100 4. การให้ความสําคัญกับคน
สะอาด พ่นฆ่าเชื้อ
8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
ห้องเรียน และห้อง
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม
ทํางาน
11. การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์
ร้อยละการ
100 4. การให้ความสําคัญกับคน
ดําเนินงานตรวจคัด
8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
กรองและวัด
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม
อุณหภูมิ
11. การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์
ระดับการรับรู้การ
4.5 1. มุมมองเชิงระบบ
ดําเนินงานของ
2. การนําองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์
คณะฯ
4. การให้ความสําคัญกับคน
5. การเรียนรู้ระดับสถาบัน และความ
คล่องตัว
6. การมุ่งเน้นความสําเร็จ
8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
10. จริยธรรมและความโปร่งใส
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แผนการดําเนินงานไปสู่
New normal
การพัฒนาทักษะการใช้
โปรแกรมออนไลน์ให้กับ
คณาจารย์และพนักงาน
ปฏิบัติงาน
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ การ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
โรค Covid 19 บริเวณจุดคัด
กรองของคณะฯ
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid
19 ผ่านสื่อออนไลน์ให้กับ
นักศึกษาผ่านช่องทาง
youtube , face book page
การเตรียมความพร้อมด้านการ
จัดประชุมของคณะฯ ผ่าน
ระบบออนไลน์

ปีงบ 2563
ปีงบ 2564
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
ร้อยละบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
ทักษะการใช้
โปรแกรมออนไลน์

ค่า สอดคล้องกับค่านิยมหลักและแนวคิด 11
เป้าหมาย ประการ ของเกณฑ์ EdPEx ในข้อใดบ้าง
100 4. การให้ความสําคัญกับคน
5. การเรียนรู้ระดับสถาบัน และความ
คล่องตัว
6. การมุ่งเน้นความสําเร็จ
11. การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์
จํานวนจุดติดตั้ง
11 4. การให้ความสําคัญกับคน
ป้ายประชาสัมพันธ์
8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม
11. การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์
จํานวนครั้งในการ
4
3. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียน
ประชาสัมพันธ์
6. การมุ่งเน้นความสําเร็จ
7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม
8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม
11. การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์
ร้อยละความพร้อม
100 1. มุมมองเชิงระบบ
ด้านการจัดประชุม
2. การนําองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์
ของคณะฯ ผ่าน
4. การให้ความสําคัญกับคน
ระบบออนไลน์
5. การเรียนรู้ระดับสถาบัน และความ
คล่องตัว
6. การมุ่งเน้นความสําเร็จ

77
แผนการดําเนินงานไปสู่
New normal

ปีงบ 2563
ปีงบ 2564
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สอดคล้องกับค่านิยมหลักและแนวคิด 11 ประการของเกณฑ์ EdPEx ได้แก่
1. มุมมองเชิงระบบ
7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม
2. การนําองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์
8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
3. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียน
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม
4. การให้ความสําคัญกับคน
10. จริยธรรมและความโปร่งใส
5. การเรียนรู้ระดับสถาบัน และความคล่องตัว
11. การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์
6. การมุ่งเน้นความสําเร็จ

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ค่า สอดคล้องกับค่านิยมหลักและแนวคิด 11
เป้าหมาย ประการ ของเกณฑ์ EdPEx ในข้อใดบ้าง
8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 103, 111 อีเมล plan.agricmu@gmial.com
เว็บไซต์ https://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/index_office/th/5

