
สรุปผลการวิเคราะหคณะเกษตร เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะเกษตร 

เม่ือวันท่ี เม่ือวันท่ี 25 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  

ณ โรงแรมแมนดาริน เขาใหญ จ.นครราชสีมา 

---------------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี คณะเกษตร ได จัดโครงการพัฒนากลยุทธคณะเกษตร เม่ือวันท่ี 25 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
ณ โรงแรมแมนดาริน เขาใหญ  จ.นครราชสีมา มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 65 คน ประกอบดวยผูบริหารคณะ
เกษตร หัวหนาภาควิชา รองหัวหนาภาควิชา หัวหนาสํานักงานเลขานุการ ผูอํานวยการศูนยวิจัยหัวหนาสถานีวิจัย 
และบคุลากรคณะเกษตร 

การจัดโครงการฯ นี้ ทําใหคณะเกษตรไดโอกาสทบทวนเครื่องมือการบริหารงานคณะเกษตร การวิเคราะห
องคกร ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับคณะเกษตร ตามยุทธศาสตรคณะเกษตร การวิเคราะหปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอกของคณะเกษตร และการวางแผนงานระยะยาวเชิงกลยุทธและกําหนดตัวชี้วัด จากการระดมความคิด
ของตัวแทนทุกหนวยงานภายในของคณะเกษตร ทําใหคณะเกษตรทราบถึงสถานการณปจจุบันท่ีมีผลกระทบตอ
คณะหลากหลายประเด็น คนพบ จุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคเพ่ือการพัฒนาคณะเกษตรใหทันตอ
สถานการณ อีกท้ังสามารถนําขอมูลดังกลาวมาปรับเปลี่ยนกลยุทธในการบริหารอยางเปนอยางดี สรุปผลการ
วิเคราะหคณะเกษตร แบงเปน 4 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 การวิเคราะหเครื่องมือการบริหารคณะเกษตร  

 การทบทบทวนเครื่องมือการบริหารงาน ไดแก วิสัยทัศน ภารกิจ คานิยมหลัก ความสามารถหลักฯ ผานการ
ระดมความคิดเห็น จึงไดแนวทางในการปรับตัวใหทันตอสถานการณปจจุบัน ดังนี้ 

(1) Vision (ปรับใหม) 

วิสัยทัศน (เดิม) วิสัยทัศน (ใหม) 

องคการ การเรียนรูท่ีผลิตทรัพยากรมนุษยและ
ผลงานวิจัยดานการเกษตรชั้นนําของภูมิภาค 

คณะเกษตร เปนองคการท่ีเปนเลิศ 
ดานการเกษตรในเอเชียและ 

เปนศูนยกลางดานเกษตรเขตรอนระดับนานาชาติ 
ขอสังเกต วิสัยทัศน (ใหม) 

1. เนนดานการเกษตรระดับเอเชีย 
2. เนนความเปนผูนําดานเกษตรเขตรอนนานาชาติ 

(2) Mission (เดิม) 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม เปนมืออาชีพและผูนําทางวิชาการดานการเกษตร ท้ังระดับชาติและ
นานาชาติ 

2. เสริมสรางงานวิจัย องคความรู และนวัตกรรม แกปญหาและตอยอดกับภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือความอยู
ดีกินดีและรักษาทรัพยากรของชาติอยางยั่งยืน 

3. บูรณาการองคความรู ในการบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร สรางเศรษฐกิจ
ชุมชนและภาคอุตสาหกรรมเกษตรของไทยใหเขมแข็ง 
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4. ดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมองคกรท่ีเนนจริยธรรมและคุณธรรม ควบคูกับการสืบสานประเพณีอันดีของชาติ  

(3) Core Value (เพ่ิมเติม) 

รับผิดชอบ สรางสรรค มุงม่ัน เพ่ือความเปนเลิศดานการเกษตร 

(4) Core Competencies (เพ่ิมเติม) 

1. มีหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ ทันสมัย หลากหลายและตอบสนองความตองการของสังคม  
2. มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังในอดีตและปจจุบัน  
3. มีมรดกทัพยากรทางวิชาการท่ีเกิดจากการสั่งสมองคความรูและชื่อเสียงเปนระยะเวลานาน  
4. มีเครือขายความรวมมือกับภาครัฐ เอกชน ศิษยเกา และระดับนานาชาติ  
5. มีงานวิจัยท่ีเปนประโยชนและใชไดจริง  
6. มีศักยภาพและมีประสบการณการบริการวิชาการแกสังคม มีความสัมพันธใกลชิดกับสังคม  

(5) Direction รูปแบบท่ี 1 (เพ่ิมเติม) 

1. เสริมสรางศักยภาพเพ่ือการผลิตระดับคุณภาพใหเกิดความกินดีอยูดี ยั่งยืนในดานอาหาร พืชพันธุสัตว
เศรษฐกิจ ใหกับประเทศไทยและประชาคมโลก 

2. เสริมสรางวัฒนธรรมการผลิตดานการเกษตรท่ีคํานึงถึงสงแวดลอมในการผลิตท่ีสะอาด ปลอดภัยตอ
ทรัพยากรดิน น้ํา และอากาศ 

3. พัฒนาเสริมสรางความเปนผูนําดานวิชาการ เพ่ือการผลิตอาหารคุณภาพ ปลอดภัย เพ่ือสุขภาพท่ีดี 
สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจของประชากร 

4. สรางความเปนศูนยกลางเพ่ือการผลิตบัณฑิตสาขาเกษตร สรางมวลวิกฤต (Critical Mass) ของผูมีสวน
ไดสวนเสีย ท่ีสามารถชี้นําสรางสรรคนวัตกรรมการเกษตรของประเทศ 

(6) Direction รูปแบบท่ี 2 (เพ่ิมเติม) 

1. สนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมุงสูความเปนเลิศ และตอยอด การศึกษาระดับปริญญาตรี
มาตรฐานสูง 

2. เสริมสมรรถนะบุคลากรวิจัยทุกระดับ เพ่ือมุงสูความเฉพาะทางและเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติชั้น
นํา 

3. เสริมสรางกลไกการเปนศูนยกลางการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการเกษตรเขต
รอนของโลก 

4. พัฒนาและสรางเวทีประชาคมวิชาการเกษตรเพ่ือผูมีสวนไดสวนเสีย  
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สวนท่ี 2 การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Analysis) 

(1) ดานการผลิตบัณฑิต (ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางวิชาการใหเขมแข็ง ทันสมัย เพ่ือการพัฒนาความกินดีอยูดี) 
 1. ผูเรียน  ไดแก นักเรียน นิสิต ศิษยเกา 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ ความคาดหวัง  
1.1 นักเรียน  
 

1. ตองการหลักสูตรท่ีตรงกับความตองการและทันสมัย  
2. สามารถนําความรูมาใชประกอบอาชีพได  
3. ตองการวุฒิการศึกษา (ปริญญา)  
4. ตองการตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีดี 
5. ไดรับทุนการศึกษา และโอกาสในการศึกษาตอ 
6. ไดเรียนในสถาบันท่ีมีชื่อเสียง 
7. ตองการประสบการณในการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย  
8. ไดทําตามความตองการ / ความฝนสวนตัว  

1.2 นิสิต 1. ตองการหลักสูตรท่ีตรงกับความตองการและทันสมัย 
2. ไดรับการถายทอดความรูจากอาจารยท่ีมีประสบการณ  
3. ไดรับการฝกทักษะทางวิชาชีพ  
4. ตองการตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีดี  
5. ไดรับความรูท่ีถูกตองและทันสมัย  
6. ไดรับทุนการศึกษา และโอกาสในการศึกษาตอ 
7. มีอุปกรณการเรียนการสอนท่ีเพียงพอและทันสมัย 
8. ไดเรียนในสถาบันท่ีมีชื่อเสียง / ความฝนสวนตัว 

1.3 ศิษยเกา 1. หลักสูตรไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย 
2. หลักสูตรเพ่ิมเติมการฝกปฏิบัติงานจริง 
ในสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
3. หลักสูตรมีการเพ่ิมทักษะดานภาษาอังกฤษ 

 
2. นายจาง 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ ความคาดหวัง  
นายจาง  1. บัณฑิตมีความรูความสามารถในสาขาท่ีเรียนมา 

2. บัณฑิตมีความรับผิดชอบในการทํางาน 
3. บัณฑิตมีทักษะ และสามารถปฏิบัติงานไดจริง 
4. บัณฑิตมีความคิดสรางสรรค 
5. บัณฑิตสามารถแกปญหาเฉพาะหนาได 
6. บัณฑิตมีความเปนผูนํา และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
7. บัณฑิตมีความรับผิดชอบในการทํางาน 
8. บัณฑิตมีทักษะทางภาษา / มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
9. บัณฑิตมีความอดทน 
10.บัณฑิตมีความซ่ือสัตยตอองคกร 
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ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ ความคาดหวัง  
11.บัณฑิตมีความพรอมในการเรียนรู และพัฒนางาน 
12.บัณฑิตมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
13.บัณฑิตมีวุฒิภาวะท่ีเหมาะสมตอการทํางาน 
14.บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม 

 
3. ผูปกครอง สังคม 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ ความคาดหวัง  
3.1 ผูปกครอง  
 

1. ตองการใหบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม 
2. ตองการใหนิสิตไดรับการดูแล เอาใจใสจากอาจารย 
3. ตองการใหนิสิตไดอยูภายใตสภาพแวดลอมและสังคมท่ีดี 

3.2 สังคม  
 

1. ตองการใหบัณฑิตมีความรับผิดชอบตอสังคม 
2. ตองการใหบัณฑิตเปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

 
(2) ดานการวิจัย (ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางองคความรูเพ่ือความเปนเลิศและเพ่ือการใชประโยชน) 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ ความคาดหวัง 

1. เกษตรกร/ 
เครือขายเกษตรกร/ 
ผูผลิต/ สหกรณ 

1. เทคโนโลยีการผลิต 
2. พันธุพืช/ สัตว/ จุลินทรีย 
3. ตํารา/ หนังสือ/ บทความการวิจัย 
4. นวัตกรรม/ สิ่งประดิษฐ 
5. ผูเชี่ยวชาญ  
 

2. ผูประกอบการ/ 
บริษัทเอกชน 
3. หนวยงานภาครัฐ 
4. นิสิต 1. เทคโนโลยีการผลิต 

2. พันธุพืช/ สัตว/ จุลินทรีย 
3. ตํารา/ หนังสือ/ บทความการวิจัย 
  

5. สถาบนัการศึกษา 1. เทคโนโลยีการผลิต 
2. พันธุพืช/ สัตว/ จุลินทรีย 
3. ตํารา/ หนังสือ/ บทความการวิจัย 
4. นวัตกรรม/ สิ่งประดิษฐ 

6. บุคคลท่ัวไป 1. พันธุพืช/ สัตว/ จุลินทรีย 
2. ตํารา/ หนังสือ/ บทความการวิจัย 
3. นวัตกรรม/ สิ่งประดิษฐ 
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(3) ดานการบริการ (ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางองคความรูเพ่ือความเปนเลิศและเพ่ือการใชประโยชน) 
1. เกษตรกร / กลุมเกษตรกร  

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ ความคาดหวัง 
1. เกษตรกร / 
กลุมเกษตรกร  
 

1. นําความรูไปประกอบอาชีพ 
2. เพ่ิมรายได ลดรายจาย 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับคุณภาพชีวิต 
4. สรางผลิตภัณฑเดนประจําชุมชน  

2. นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา 

1. ไดรับความรู 
2. ไดปฏิบัติจริง 
3. ไดรับประสบการณ 
4. ไดแนวทางในการนําไปประกอบอาชีพ 
5. ไดประสบการณในการทํางานเปนทีมและฝกทักษะในการทํางาน  

3. ภาครัฐ  
 

1. สรางองคความรู 
2. นวัตกรรม 
3. นักวิจัยในหนวยงานนําความรูไปใชในหนวยงาน  

4. ประชาชนท่ัวไป 1. เพ่ิมความรู  
5. องคกรทองถ่ิน 
 

1. ผลงาน  
2. ผลิตภัณฑ 
3. ชื่อเสียง 
4. งบประมาณ 
5. พัฒนาชุมชน  

6. บริษัท 1. นําเทคโนโลยีและองคความรูไปใชงานจริง  
2. CSR  
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  

7. คณะเกษตร / 
มก.  
 

1. USR  
2.เผยแพรความรู 
3. รายได 
4. ชื่อเสียง 
5. พัฒนาความรูเพ่ิมข้ึน 
6. ความรวมมือระหวางหนวยงานในพ้ืนท่ี (เครือขาย) 

สวนท่ี 3 การวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกของคณะเกษตร (SWOT Analysis) 

(1) จุดแข็งและจุดออน ภายในคณะเกษตร แบงปจจัยในการวิเคราะหเปน 5 ดาน ดังนี้ 
1.องคกร 

จุดแข็ง จุดออน 
1. มีชื่อเสียงดานการเกษตรและเปนท่ียอมรับท้ังในและ
ตางประเทศ 
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จุดแข็ง จุดออน 
1.1 มีองคความรูในการแกปญหาดานการเกษตรของ
ประเทศ 
1.2 มีบุคลากรมีผลงานท่ีสรางชื่อเสียงเปนท่ียอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ  
2. มีความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานท้ังภายใน
และตางประเทศ 
3. มีพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบจํานวนมาก มีความ
หลากหลายและความสมบูรณของพ้ืนท่ีศูนย/สถานี
กอใหเกิดงานวิจัยในหลายมิติ 
4. มีสถานท่ีตั้งท่ีเหมาะสม 
5. มีเครือขายนิสิตเกาท่ีเขมแข็ง 

 
2. บุคลากร 

จุดแข็ง จุดออน 
1. มีบุคลากรสายวิชาการมีความเชี่ยวชาญในทุก
สาขาวิชา มีบุคลากรสวนใหญมีคุณวุฒิปริญญาเอก 2. มี
ผลงานตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติจํานวนมาก  
3. มีการใหบริการวิชาการตอสังคมจํานวนมาก  
4. มีโครงการวิจัยจํานวนมาก  
 

1. ขาดความสามารถในการสรางบุคลากรท่ีมี
ตําแหนงวิชาการทดแทนบุคลากรท่ีเกษียณอายุ
ราชการ 
1.1 บุคลากรดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึนมี
สัดสวนลดลง 
1.2 ความสามารถในการแขงขันดานงบประมาณ 
2. บุคลากรสายสนับสนุนขาดความม่ันคงในการ
ทํางาน 
2.1 มีพนักงานเงินรายไดจํานวนมาก 
2.2 การยายงานของบุคลากรท่ีมีทักษะ  
วิจัยลดลง  
3. การสื่อสารในองคกรยังมีประสิทธิภาพไม
เพียงพอ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมี
ชองวางระหวางวัย  
4. ขาดความรวมมือในการทํางานระหวางบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน  

 
3. การเรียนการสอน 

จุดแข็ง จุดออน 
มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอก  นิสิตมีทักษะในการฝกปฏิบัติในวิชาเรียนไมเพียงพอ 

พ้ืนท่ีฝกปฏิบัติสําหรับนิสิตอยูหางไกลสถานท่ีการ
เรียนการสอน  
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4. อาคารและสถานท่ี 
จุดแข็ง จุดออน 

1. มีศูนย/สถานีท่ีรองรับพันธกิจของคณะเกษตร (สอน 
วิจัย บริการวิชาการ) ดานพืชและสัตว รวมถึงเปนแหลง
หารายได  
2. มีหองปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตรเพ่ือ
รองรับการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ  

อาคารและครุภัณฑของศูนย/สถานี มีอายุการใช
งานนาน (มากกวา 30 ป) ทําใหรองรับภารกิจหลัก
ไดไมเต็มประสิทธิภาพ  
 

 
5. งบประมาณ 

จุดแข็ง จุดออน 
- การบริหารจัดการงบประมาณเงินรายไดยังไมมี

ประสิทธิภาพ  
 
(2) โอกาส ภัยคุกคาม จากภายนอกคณะเกษตร แบงปจจัยในการวิเคราะหเปน 3 ดาน ดังนี้ 

1. ดานการเรียนการสอน  
โอกาส ภัยคุกคาม 

1. นโยบายรัฐ สงเสริมกิจการเกษตร และสินคาเกษตร 
2. การเปดAEC ทําใหมีโอกาสในรับนิสิตเขามาศึกษา
เพ่ิมมากข้ึน 
3. อุตสาหกรรมขนาดใหญตลาดแรงงานธุรกิจเกษตร
เปดกวางมากข้ึนทําใหนิสิตของเราไดรับโอกาสมีงานทํา
มากข้ึน 
4. คานิยมการรักสุขภาพ ทําใหแนวทางการบริโภค
อาหารปลอดภัย สอดคลองกับงานทุกดานของคณะ
เกษตร 
5. มีความพรอมและมีโอกาสสรางความรวมมือเพ่ิมมาก
ข้ึน         

1. คานิยม นิสิตคาดหวังใบปริญญามากกวาความรู  
2. คาตอบแทนต่ํา งานหนัก 
3. สถาบันคูแขงเพ่ิมมากข้ึน 
4. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําสงผลตอการจัดสรร
งบประมาณนอยลง  
 

 
2. ดานการวิจัย 

โอกาส ภัยคุกคาม 
1. คณะเกษตรสามารถวิจัยพันธุพืชและพันธุสัตวให
สอดคลองกับสถานการณ Climate  Change ใน
ปจจุบันได 
2. นโยบายรัฐ (สงเสริมการเกษตร) 
Zoning ครัวโลก (พืชเศรษฐกิจ, นโยบายมุงเปา) 
3. ทุนวิจัยดานพืชและสัตว จากองคกรระหวางประเทศ 
ในการพัฒนาประเทศเพ่ือนบาน โดยเฉพาะประเทศใน
แถบ AEC  

1. เสถียรภาพทางการเมือง ทําใหนโยบาย
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะงบประมาณงานวิจัย  
2. ความไมแนนอนของสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง
มีผลตอความสําเร็จของงานวิจัยลดลง ลมเหลว 
3. คูแขงท่ีขอทุนวิจัยจากหนวยงานภาครัฐ  (จุฬา, 
มหิดล)  
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3. ดานการบริการวิชาการ 
โอกาส ภัยคุกคาม 

1. นโยบายรัฐสงเสริมการเกษตร (SME, อาหารคน 
อาหารสัตว และอุตสาหกรรม) คณะเกษตรสามารถ
ตอบสนองไดทุกดาน 
2. AEC (Ag. Research Hub บริษัทระดับใหญจาก
ประเทศท่ัวโลก มองประเทศไทยเปน HUB ของ
ผลงานวิจัยตางๆ ทางดานการเกษตร ท้ังในดานการจาง
วิจัย บริการวิชาการ การซ้ือผลผลิต/แนวคิดทางการ
วิจัย)  
3. กฎระเบียบของงานบริการวิชาการ มีความพรอม 
ยืดหยุนสูงและเอ้ืออํานวยตอการใหบริการวิชาการ  

1. พฤติกรรมของผูรับบริการเปลี่ยนไป (เนื่องจากมี
หนวยงานท่ีจะเสนอเขาพ้ืนท่ีจํานวนมากข้ึน จึงอาจ
เกิดขอแมหรือเง่ือนไข) 
2. แนวคิดในการใหบริการวิชาการ อาจขัดแยงกับ
ระบบธุรกิจนายทุน  
 
 
 

 

 
สวนท่ี 4 การวางแผนงานระยะยาวเชิงกลยุทธและกําหนดตัวช้ีวัด (Strategic Direction and Goals) 

ยุทธศาสตร ท่ี 1 เสริมสรางวิชาการใหเขมแข็ง ทันสมัย เพ่ือการพัฒนาความกินดีอยูดี  

 
แผนงานและโครงการท่ีสําคัญ ตัวช้ีวัด 

1.การพัฒนาศักยภาพและทักษะของนิสิต การพัฒนา
ความเปนนานาชาติ  

1. จํานวนวิชาภาษาอังกฤษท่ีเพ่ิมข้ึนในหลักสูตร  
 

2. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 1. จํานวนวิชาท่ีมีการปรับปรุง  
3. การพัฒนาศักยภาพอาจารย 1. อาจารยไดรับตําแหนงทางวิชาการ  

2. จํานวนผลงานประเภทตางๆ เพ่ิมมากข้ึน/ จํานวน
ผูใชผลงาน  

 
 
 
 

เปาหมายระยะยาว ( 5 ป) ตัวช้ีวัด 
1. บัณฑิตเขาสูตลาดแรงงานในระดับนานาชาติ
เพ่ิมข้ึน  

1. มีจํานวนบัณฑิตท่ีไดทํางานในองคกรระดับ
นานาชาติเพ่ิมข้ึน 

2. อาจารยไดรับการปรับตําแหนงทางวิชาการเพ่ิม
มากข้ึน 

1. จํานวนอาจารยท่ีไดรับตําแหนงทางวิชาการเพ่ิม
มากข้ึน  

3. รายวิชามีเนื้อหาท่ีทันสมัยและสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 

1. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 

4. อาจารยมีผลงานทางวิชาการ/นวัตกรรม/
สิทธิบัตร/สิ่งประดิษฐท่ีมีผลกระทบตอสังคม 
(Impact)  

1. จํานวนผูใชผลงาน 
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ยุทธศาสตร ท่ี 2 สรางองคความรูเพ่ือความเปนเลิศและเพ่ือการใชประโยชน  
เปาหมายระยะยาว ( 5 ป) ตัวช้ีวัด 

1. ผลงานนําไปสูการสรางองคความรูใหมและมี
คุณภาพ สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงระดับชาติ
และนานาชาติ 

1. จํานวน Citation / การอางอิง และขอมูลจาก
Research Gate/ Bio-data  
2. จํานวนบุคคล/ หนวยงานท่ีนําไปใชประโยชน  
3. สิทธิบัตรและการใชประโยชน  
4. ความพึงพอใจของผูใชองคความรู  
5. มูลคา/ ผลกระทบเชิงธุรกิจจากการใชประโยชน
องคความรู  

2. การเพ่ิมศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการยอมรับ
ผูผลิตองคความรูสูความเปนเลิศ (อาจารยและ
นักวิจัย)  

1. จํานวนตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึน  
2. จํานวนครั้งการใชประโยชนองคความรูใหกับ
หนวยงานภายในและภายนอก (เชน หนวยงานใหทุน)  

3. จํานวนผลงาน/องคความรูท่ีมีคุณภาพและเปนท่ี
ยอมรับ 

1. จํานวนรางวัลท่ีไดรับการยอมรับจากหนวยงาน
ภายนอก 

4. เพ่ิมจํานวนโครงการและเงินงบประมาณสนับสนุน
ทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอกท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ  

1. จํานวนโครงการเพ่ิมข้ึนทุกป 
2. จํานวนเงินงบประมาณโครงการเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนทุกป  

 
ยุทธศาสตร ท่ี 3 บริการทางวิชาการเพ่ือสังคมและเพ่ือการพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน  

เปาหมายระยะยาว ( 5 ป) ตัวช้ีวัด 
1. สงเสริมการยกระดับคุณภาพการใหบริการวิชาการ
ดานการเกษตรแกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู
ประกอบกิจการดานการเกษตร และกลุมเปาหมาย
อ่ืนๆ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

เชิงคุณภาพ 
1. ระดับการยอมรับของผูมีสวนไดสวนเสีย 
พึงพอใจภาพรวมอยูท่ีระดับดี 
เชิงปริมาณ 
2. จํานวนโครงการท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจ 
3. รางวัลคุณภาพดานการใหบริการภายในระยะเวลา 
5 ป ไมต่ํากวา 1 รางวัล  

2. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางภาคีและ
เครือขายความรวมมือ ในการเผยแพรองคความรูและ
เทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือการใชประโยชนของผูมี
สวนไดสวนเสีย 

เชิงปริมาณ 
1. จํานวนเครือขาย (กลุมเกษตรกร /สภาเกษตรกร 
และองคกรทองถ่ิน) อยางนอย 10 โครงการ  
2. จํานวนโครงการกับหนวยงานภายนอก 

3. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการหารายไดจาก
โครงการบริการวิชาการแกกลุม ผูมีสวนไดสวนเสีย 

เชิงปริมาณ 
1. จํานวนงบประมาณไมนอยกวา  ??  
ลานบาท  
2. จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีสรางรายได ไม
นอยกวา 15 โครงการ 
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เปาหมายระยะยาว ( 5 ป) ตัวช้ีวัด 
4. เปนท่ีพ่ึงดานการเกษตรเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของและเศรษฐกิจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

เชิงคุณภาพ 
1. ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย ไมนอย
กวา 3.5 
2. ระดับการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสีย ไมนอย
กวา 3.5  
เชิงปริมาณ 
3. จํานวนผูรับบริการ 
4. จํานวนโครงการ 

 
ยุทธศาสตร ท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมไทยเพ่ือเชิดชูความเปนไทยและนําพาสูสากล 

เปาหมายระยะยาว ( 5 ป) ตัวช้ีวัด 
1. นิสิตรับทราบและเขาใจในการทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรมไทย เพ่ือเชิดชูความเปนไทยและ
สามารถนําไปปฏิบัติได และแสดงออก/ถายทอดออก
อยางเหมาะสม 

1. ผลประเมินของผูใชบัณฑิต 
 

2. บุคลากรมีความสามัคคี ใหความเคารพ ยกยองผู
อาวุโส 

1. บุคคลหรือผลงานท่ีไดรับการยอมรับจากหนวยงาน
อ่ืน 

3. คณะเกษตรเปนตัวแทนในการปลูกฝงคานิยมการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยใหกับสังคม เอกลักษณ
ไทยชวยเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 

1. หนวยงานไดรับการยอมรบัจากหนวยงาน
ระดับชาติและนานาชาติ 

 
แผนงานและโครงการท่ีสําคัญ ตัวช้ีวัด 

1. พัฒนาโครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย ใหนิสิตมีสวนรวมเพ่ือใหนิสิตและ
บุคลากร ไดซึมซับ แสดงออกและถายทอดอยาง
เหมาะสม  

1. มีผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา รอยละ 80 และมี
ผลการประเมินในระดับดี  
 

2. การถายทอดศิลปวัฒนธรรมไทย เอกลักษณความ
เปนไทยดานเกษตรและ คหกรรมศาสตรใหเปนท่ี
ประจักษสูสากล 

1. จํานวนผูเขาชมไมนอยกวา 10,000 view  
และมีผลการประเมินอยูในระดับดี  
 

 
ยุทธศาสตร ท่ี 5 ปฏิรูประบบการบริหารองคกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการและ รองรับการเปลี่ยนแปลง  

เปาหมายระยะยาว ( 5 ป) ตัวช้ีวัด 
1. พัฒนา/สรางระบบฐานขอมูลโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศใหครอบคลุมทุกดานเพ่ือใชในการบริหาร
จัดการองคกร 
 

1. มีระบบฐานขอมูล (บุคลากร การเงิน การบริหาร
จัดการทรัพยากร การเรียนการสอน การวิจัยและ
บริการวิชาการ) 
2. ระดับความพึงพอใจของผูใช 

2. สรางสัมมาทิฐิของบุคลากรในทุกระดับ  1. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินงานรวมกัน 
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เปาหมายระยะยาว ( 5 ป) ตัวช้ีวัด 
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
(1)  จัดสวัสดิการใหแกบุคคลากร (ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน, บริการดานสุขภาพ) 
(2) จัดตั้งสโมสรบุคลากรคณะเกษตร 

1. ระดับความพึงพอใจในทุกมิติ 
2. บุคคลากรมีความผูกพันธกับองคกรมากข้ึน 
3. มีสโมสรบุคลากรคณะเกษตร ภายในระยะเวลา 2 
ป 

4. ใชทรัพยากร (บุคคล/สถานท่ี/อุปกรณและ
เครื่องมือ/ยานพาหนะ) รวมกันระหวางหนวยงาน
ภายในคณะอยางมีประสิทธิภาพ 

1. จํานวนครั้งของการใชบริการระหวางหนวยงาน 
2. ระดับความพึงพอใจในการใชบริการ  
 

5. ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service)  
 

1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการในทุกมิติ 
(เวลา, ความครบถวนของขอมูล, ลดระยะเวลา)  
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แนวทางการดําเนินงานจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะเกษตร โดยมีข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 

ข้ันตอน กิจกรรม สถานะ 
1 วิเคราะหความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยกับคณะเกษตร  
2 ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนยุทธศาสตรคณะเกษตร  
3 ทบทวนคานิยมองคกร สมรรถนะหลัก  
4 วิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  
5 ความทาทายเชิงกลยุทธและความไดเปรียบทางกลยุทธ 

• Core competencies 

• Strategic challenge 

• Strategic advantage 

• Benchmarking  

 

6 แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือพัฒนาแผนกลยุทธและแผนยุทธศาสตรคณะเกษตร  
7 ประชาพิจารณ (ราง) วิสัยทัศนคณะเกษตร ครั้งท่ี 1 (โดยบุคลากรคณะเกษตร) ผาน

ทางหนังสือแจงเวียน เว็บไซตคณะเกษตร และชองทางอินเตอรเน็ต 
 

8 สรุปผลการจัดทําประชาพิจารณ ครั้งท่ี 1  
9 เสนอผลประชาพิจารณ (ราง) วิสัยทัศนคณะเกษตร ครั้งท่ี 1 คณะกรรมการประจํา

คณะเกษตร เพ่ือพิจาณา 
 

10 จัดทําประชาพิจารณ (ราง) แผนยุทธศาสตรคณะเกษตร  
11 จัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการคณะเกษตร และตัวชี้วัดความสําเร็จ (output – 

outcome impact) 
 

 

12 เสนอ (ราง) แผนยุทธศาสตรคณะเกษตร แผนปฏิบัติการคณะเกษตร แกผูทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือพิจารณา 

 

13 เสนอ (ราง) แผนยุทธศาสตรคณะเกษตร แผนปฏิบัติการคณะเกษตร คณะกรรมการ
ประจาํคณะเกษตร เพ่ือพิจาณา 

 

14 ประชาพิจารณ (ราง) แผนยุทธศาสตรคณะเกษตร แผนการปฏิบัติการคณะกรรมการ
ประจาํคณะ ครั้งท่ี 2 

 

15 สรุปผลการจัดทําประชาพิจารณ ครั้งท่ี 2  
16 เสนอผลประชาพิจารณ (ราง) แผนยุทธศาสตรคณะเกษตร แผนปฏิบัติการคณะเกษตร 

ครั้งท่ี 2 คณะกรรมการประจําคณะเกษตร เพ่ือพิจาณา 
 

17 ประกาศใชแผนกลยุทธและแผนยุทธศาสตรคณะเกษตร  
(แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2559) 

 

หมายเหตุ 
  หมายถึง กิจกรรมไดดําเนินการสําเร็จแลว 
 หมายถึง กิจกรรมกําลังดําเนินการ 
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