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คํานํา 
 

การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นจะต้องมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อให้
สถาบันหรือหน่วยงานสามารถดําเนินการได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ตลอดจนมีการทบทวน หรือ
พัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร  จากการดําเนินงานของ
คณะเกษตรศาสตร์ที่ผ่านมามีการกําหนดทิศทางการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ตามพันธกิจ
มหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ   ซึ่งเป็นไปตามระบบและกลไก ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
ภายใน กลุ่มตัวบ่งชี้ ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ในนามของผู้จัดทําเอกสารแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ปีพ.ศ. 2553-2557  
ขอขอบคุณในความร่วมมือของผู้บริหารคณะฯ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้า
สํานักงานคณบดี และบุคลากรทุกท่านที่ได้เข้ามีมามีส่วนร่วมในการจัดทําและให้ข้อเสนอแนะ และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดําเนินการงานตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ อันจะนําไปสู่การ
สร้างความเข้มแข็งในการร่วมมือกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและนําไปสู่การพัฒนาคณะ
เกษตรศาสตร์อย่างยั่งยืนในระยะต่อไป 
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ความเป็นมา 
 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้จัดทํากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ
ที่ 2 ระหว่าง พ.ศ. 2551-2565  ซึ่งเป็นแผนแม่บทกํากับการจัดทําแผนพัฒนาอุดมศึกษาของ
สถาบันการศึกษาในเชิงรุกไปสู่อนาคต  โดยมีเป้าหมาย คือ การ“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
โลกาภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืนของท้องถ่ินไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การ
กํากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย 
และเอกภาพเชิงระบบ” 
 ดังนั้นเพื่อการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีทิศทางที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการที่เป็นไปตามตัว
บ่งชี้/ตัวช้ีวัดที่กําหนดโดยหน่วยประเมินภายนอกที่สําคัญ ๆ ได้แก่  สมศ. สกอ. ก.พ.ร. สํานัก
งบประมาณ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์จึงดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2553-2557 ) โดยการศึกษา สังเคราะห์เอกสาร และการระดมการมีส่วนของผู้บริหาร 
คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสามารถสรุปสาระที่สําคัญได้ดังนี้ 
 
1. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559) 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ ได้นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาพื้นฐานในการกําหนด
แผน  โดยมีการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ บูรณาการเชื่อมโยงเป็นกระบวนโดยรวมที่ 
“คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่ย่ังยืน มีดุลยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และสิ่งแวดลอ้ม และมุ่งไปสู่การอยู่ดีมีสุขคนไทยทั้งปวง 
 จากปรัชญาพื้นฐานและกรอบแนวคิดข้างต้น เจตนารมณข์องแผนการศกึษาแห่งชาติ จึงมุ่งที่   

1) พัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ทั้งรา่งกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่รว่มกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

2) พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง และมีดุลยภาพใน 3  ด้าน คือ สังคม 
คุณภาพสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน และเพื่อให้บรรลุ
ตามเจตนารมณ์ดังกล่าว แผนการศึกษาแห่งชาติจึงกําหนดวัตถุประสงค์และแนวนโยบายเพื่อดําเนินการ
ไว้ดังนี้  

1) พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลย 
2) สร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรยีนรู้ 
3) พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม 
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2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) 
    1) ประเด็นปัจจัยแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อมนุษย์โลก  มี 7 เรื่อง กล่าวคือ 
         1.1) ความเปลี่ยนแปลงของประชากร  ประชากรไทยยังเพิ่มขึ้นต่อไปอย่างช้าๆ  จํานวนเด็ก
และเยาวชนที่ลดลง อัตราการปันผลประชากรที่จะหมดไป และผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ภาพฉาย
ดังกล่าวช้ีให้อุดมศึกษาโดยเฉพาะสําหรับประชากรวัยอุดมศึกษา 18-22 ปี ต้องลดการขยายตัวอย่างไม่
มีจุดสิ้นสุดเช่นหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดยเน้นคุณภาพ อุดมศึกษาต้องเพิ่มบทบาทด้านการเพิ่มผลิต
ภาพเศรษฐกิจของกลุ่มวัยทํางาน เน้นการศึกษาต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนงานและอาชีพ การเกิด
อาชีพใหม่ อุดมศึกษาต้องส่งเสริมผู้สูงอายุให้ยังมีผลิตภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and 
economic productivity)  

1.2) พลังงานและสิ่งแวดล้อม   เป็นปัญหาร่วมของทุกประเทศ ประเทศไทยพึ่งพิงพลังงาน
นําเข้าสูงส่งผลต่อเศรษฐกิจประเทศ เนื่องจากราคาพลังงานโดยเฉพาะน้ํามันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและจะไม่
ถูกลง การใช้พลังงานจากฟอสซิลสร้างปัญหาเรือนกระจก ส่งผลต่อความอยู่รอดของมนุษยชาติ
อุดมศึกษาต้องสร้างความตระหนักการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ใน
การศึกษาทุกระดับและในหมู่ประชาชน ผลิตบัณฑิตและความรู้ลึกด้านการอนุรักษ์และจัดการพลังงาน
พลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานชีวภาพ และพลังงานทางเลือก ทํางานกับภาคการผลิตเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เร่งเร้าความเข้าใจสาธารณะ จนถึงการสร้างคนและองค์ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน น้ํา ป่าไม้ ระบบนิเวศ 

1.3) การมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต  มี 4 ปัจจัย  ที่สําคัญส่งผลกระทบต่อ 
ตลาดแรงงาน ได้แก่ 

      1.3.1) การเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ ชัดเจนต่อเนื่องคือภาคบริการและ
ภาคอุตสาหกรรมเติบโตมาก สําคัญทั้งการจ้างงานและผลผลิตในรายได้ประชาชาติ อุดมศึกษาต้อง
ทํางานกับภาคการผลิตจริง จําแนกบทบาทความสําคัญของกลไกที่ขับดันระบบเศรษฐกิจทั้ง
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก SME ธุรกิจของครอบครัวกลุ่มสําคัญ บริษัทข้ามชาติ เพื่อให้โจทย์ชัดและสร้าง
ผลงานได้ชัดเจน อุดมศึกษาต้องทํางานทั้งกับอุตสาหกรรมรายสาขาและกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่เช่น
นิคมอุตสาหกรรม ผลิตบัณฑิต ฝึกอบรมและเพิ่มผลิตภาพในลักษณะdemand led ทํางานกับ
หน่วยงานวางแผนและภาคการผลิตเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมความรู้ วิเคราะห์และชักนําภาคบริการใหม่
ที่สําคัญจากการพิจารณาห่วงโซ่มูลค่าของบริการแต่ละประเภท ความรู้และเทคโนโลยีที่ใช้ในแต่ละห่วง
โซ่ ภาคเกษตรแม้จะลดสัดส่วนในรายได้ประชาชาติ แต่คนยังอยู่ภาคเกษตรในสัดส่วนที่สูง มีแรงงาน
ออกจากภาคเกษตรปีละนับหมื่นคน เป็นกระแสที่ยากที่จะหยุดย้ังและหวนกลับ แต่ประเทศไทยต้องยืน
หยัดให้ภาคเกษตรรองรับคนที่อยู่ในภาคเกษตรให้อยู่ได้และอยู่ได้ดีขึ้น อุดมศึกษาต้องช่วยเตรียมความรู้
และสร้างทักษะให้แรงงานที่ออกจากภาคเกษตรจนถึงระดับหนึ่งก่อนเข้าสู่ภาคการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม
และความสําคัญของระบบเกษตรทั้งเกษตรน้ําฝนเกษตรก้าวหน้า เน้นความสําคัญของภาคเกษตรต่อ
ความมั่นคงทางอาหาร (Food security) ในระดับครอบครัว ชุมชน พ้ืนที่ และประเทศ 

    1.3.2) โลกาภิวัตน์  การอุดมศึกษาจะถูกกระทบและมีทั้งโอกาสที่จะเติบโตจากโลกาภิวัตน์
และการเปิดเสรีทางบริการการศึกษา โดยเฉพาะตามข้อตกลงของ WTO ข้อตกลงพหุภาคี และทวิภาคี 
อุดมศึกษาไทยสามารถวางตําแหน่งผู้เล่นหลักในอาเซียนได้โดยการดูต้นแบบจากประชาคมยุโรป เช่น 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดมาตรฐานการศึกษาและปริญญาที่ยอมรับร่วมกันได้  
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     1.3.3) ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี อุดมศึกษาไทยต้องเตรียมความพร้อมสําหรับ 
“ศตวรรษแห่งเอเซีย” ตระหนักว่า ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นํามาซึ่ง “ผลิตภาพ” 
(Productivity) และ“นวัตกรรม” (Innovation) ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เรียนรู้จากนัก
คิดอนาคต (Futurists) ต่อเทคโนโลยีที่มองไม่เห็นในวันนี้หน่วยงานที่สําคัญของรัฐได้ร่วมกับภาคเอกชน
กําหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่อุดมศึกษาเข้าไปเป็นผู้เล่น
สําคัญ 

     1.3.4) โลกยุคสารสนเทศ เป็นสังคมไร้พรมแดนเกิดการจ้างงานและความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้กระทําได้ง่ายเทคโนโลยีแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง โดย
ไม่มีข้อจํากัดด้านเวลาและสถานที่ มีนวัตกรรมและตลาดแรงงานใหม่ ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มและมูลค่าสูง บน
ฐานของนวัตกรรม ทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐานและสารสนเทศ 
 1.4)  การจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง เป็นเรื่องใหม่ท้าทายอุดมศึกษาไทยรัฐกําลัง
แก้ปัญหาด้วยความเด็ดขาดในเบื้องต้น สร้างการเข้าถึงเข้าใจ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและอาชีพใน
ปัจจุบัน ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและโอกาสอย่างถาวรในอนาคตด้วยการศึกษา  
 1.5)  การกระจายอํานาจการปกครอง เป็นภาพฉายที่สําคัญที่ประเทศไทยไม่มีประสบการณ์ 
มาก แต่จะเพิ่มความสําคัญต่อความเป็นไปและความเป็นอยู่ของบ้านเมืองในอนาคตอย่างสูง การที่
อุดมศึกษาทํางานกับท้องถิ่นจะเสริมภารกิจหลักหนึ่งของอุดมศึกษาคือการบริการสังคมให้โดดเด่น 
รองรับเหตุผลของการจัดต้ังและการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาบางกลุ่มที่อยู่ในภูมิภาคและท้องถิ่น
อุดมศึกษาควรรวมตัวทํางานเป็นเครือข่ายพ้ืนที่ (เชิงภูมิสังคมและเขตการปกครอง) และเครือข่ายเชิง
ประเด็น เพราะโจทย์ท้องถิ่นเป็นโจทย์บูรณาการต้องการความรู้หลายระดับหลากสาขา 
 1.6) เยาชนไทย นักศึกษาไทยและบัณฑิตในอนาคต ทุกประเทศให้ความสําคัญต่อเด็กและ
เยาวชนของตนเอง เด็กเยาวชนและนักศึกษาในวันนี้เปลี่ยนแปลงทั้งในมิติการใช้ชีวิต การเรียนรู้ 
ครอบครัว ตลอดจนภาวะเสี่ยงต่าง ๆ สะท้อนถึงแนวโน้มของสังคมภายหลังยุคอุตสาหกรรมและความ
ทันสมัยทั้งปวง (Post-industrial / Post-modern) มีสัญญาณชี้การเปลี่ยนแปลงชีวิตงานของบัณฑิต
ในอนาคตที่แตกต่างจากปัจจุบัน อาทิเช่น การทํางานโดยมีหลายอาชีพทั้งตลอดช่วงอายุ การทํางานไร้
สังกัด (Freelance) ความเสี่ยงต่อรายได้ไม่แน่นอน การจับคู่ผู้ร่วมงานและเปลี่ยนผู้ร่วมงาน เป็นต้นมี
ความไม่สอดคล้องกัน (Mismatch) ระหว่างการศึกษาและทักษะอาชีพที่พึงประสงค์ในอนาคต 
นอกจากความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์แล้ว ความสามารถที่สําคัญไม่ย่ิงหย่อนจะเกี่ยวกับทักษะการ
สื่อสาร การทํางานเป็นหมู่คณะ การแก้ปัญหา การรับความเสี่ยง การออกแบบและความสร้างสรรค์ 
ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการตนเอง รวมไปถึง
จริยธรรม อุดมศึกษาควรเพิ่มพ้ืนที่การเรียนรู้ของเยาวชนและนักศึกษาในแบบของทักษะชีวิต ทักษะ
สังคม (Socialization) สมรรถนะพื้นฐานร่วม(Base line competencies)ที่ข้ามพ้น ความรู้วิชาการที่
เป็นแท่ง ความรู้และความสามารถเชิงบูรณาการที่ฝังตัว (Tacit knowledge and ability) ที่หาไม่ได้
จากการเรียนการสอนในห้องที่ขาดปฏิสัมพันธ์ สร้างความพร้อมเพื่อเปิดโลกทัศน์สําหรับบัณฑิต ใน
สภาวะโลกาภิวัตณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรม รู้และเห็นคุณค่าของพหุลักษณพ์วัฒนธรรม เพิ่ม mobility 
และความหลากหลาย (diversity) ของนักศึกษาต่างวัย ต่างภูมิหลังวัฒนธรรมและสังคม ต่างเผ่าพันธ์ุ 
รวมถึงอาจารย์ การแลกเปลี่ยนและหลักสูตรสองภาษาจะเป็นกลไกสําคัญ อุดมศึกษาพึงจัดให้มี
การศึกษาในระบบ “ศิลปศาสตร์” (Liberal Arts Education) ในยุค Post Modern-
PostIndustrialization ทั้งนี้หมายรวมทั้งสาระแห่งศาสตร์และกระบวนการแห่งศาสตร์ เรียนรู้บน
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ฐานการทํางานในภาคการผลิตและภาคสังคม (Work-based / Community-based education) เช่น
Internship/Apprenticeshipในภาคการผลิตและภาคสังคม สหกิจศึกษา (Co-operative 
education), ทักษะวิศวกรรม (Engineering practice school) 
 1.7) เศรษฐกิจพอเพียง   ประชาชนชาวไทยได้รับพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว อุดมศึกษาควรเป็นผู้นําให้วิเคราะห์ได้ปฏิบัติได้ บนฐานทรัพยากรภูมิสังคม สร้างความรู้ใหม่
เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน พ้ืนที่ (กายภาพ การปกครอง และภูมิสังคม) 
องค์กร ภาคการผลิต 

2) ประเด็นทิศทางและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 9 ประเด็น กล่าวคือ 
1) รอยต่อกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอาชีวศึกษา แนวโน้มน่าเป็นห่วงคือ นักเรียน

มัธยมท่ีเป็นตัวป้อนอุดมศึกษามีคุณภาพโดยรวมตํ่าลง ดูจากสัมฤทธิผลการศึกษา จนถึงความสามารถ
พ้ืนฐานการอ่านภาษาไทยซึ่งเป็นฐานของการเรียนรู้วิชาการ ทุกคนตระหนักว่าคุณภาพนักเรียนตกตํ่า 
เป็นผลจากคุณภาพของครู เกี่ยวพันไปถึงสถานภาพที่ตํ่าของครูทําให้ไม่มีนักเรียนเก่งเป็นครู หมุนเวียน
เป็นวัฏจักรที่ต้องแก้ให้ได้ นอกจากนั้นค่านิยมด้านปริญญาทําให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาน้อยลงเป็นลําดับ
ทั้งที่แรงงานระดับกลางจําเป็นยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ทั้งนี้รัฐต้องจริงจังกับการจัดการ
เรื่องคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้มข้นกับอาชีวศึกษา 
อุดมศึกษาเองต้องให้เวลากับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาสามเรื่อง  
                 1.1) การพัฒนาและสร้างครูคุณภาพสูงซึ่งเป็นตัวคูณ (Multiplier) ทําให้มีคนเก่งมา
เรียนครู โดยมีการทบทวนการผลิตครูนอกจากระบบ 5 ปี ครูมัธยมศึกษาและครูช่างเทคนิคต้องมีฐาน
แน่นทางวิชาการ ทั้งฝึกสอน รวมทั้งฝึกทักษะจริงในสถานประกอบการสําหรับครูช่างเทคนิคที่อาจ
ต้องการเวลาเพิ่มมากกว่าหนึ่งปี  

1.2) การพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษซึ่งเป็นเสมือนหัวรถจักรสําหรับประเทศใน
อนาคต 

1.3)  อุดมศึกษาต้องเปิดโอกาสให้ผู้จบอาชีวศึกษาและกําลังทํางานสามารถเข้าศึกษา
ต่อในอุดมศึกษาได้ด้วยความยืดหยุ่น ประกอบอาชีพต่อไป ไม่ต้องทิ้งงานทิ้งอาชีพ ศึกษาในเงื่อนไข
เวลาที่ไม่บีบรัด ไม่ผูกมัดนักศึกษาที่เป็นผู้ขับดันภาคการผลิตจริง ไม่กําหนดว่าต้องเรียนสําเร็จในเวลา
อันสั้นเช่นระบบการศึกษา 4 ปี 

2) การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน ต้องใช้กลไกมาตรฐานและการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
ลดเลิกหลักสูตรที่ไม่ใช่ความต้องการของสังคมหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ ปิดหน่วยงานที่มีคุณภาพ
การศึกษาต่ําเกิดระบบอุดมศึกษาที่แบ่งงานกันทํา (Division of labor) วางตําแหน่งของแต่ละสถาบัน
ให้เหมาะสม (Positioning) แบ่งอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยาลัยชุมชน, กลุ่มมหาวิทยาลัยสี่ปี
และมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์, กลุ่มมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง    
มหาวิทยาลัย Comprehensive, และกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา  

3) ธรรมมาภิบาลและการบริหารจัดการ  อุดมศึกษาไทยต้องปรับปรุงเรื่องนี้ต้ังแต่ระดับ
องค์กรกําหนดและกํากับนโยบายคือสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารทุกระดับ ข้อเสนอของแผนอุดมศึกษา
ระยะยาวคือสร้างกลไกพัฒนาผู้ดํารงตําแหน่งสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับต่างๆ ปรับระบบ  
ธรรมาภิบาลซึ่งรวมถึงโครงสร้างสภามหาวิทยาลัยให้มีผู้ทรงวุฒิจากภายนอกเป็นหลัก  

4) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ  อุดมศึกษาต้องโฟกัสโจทย์วิจัยและสร้าง
กลไกความเป็นเลิศ ระบบการประเมินสมรรถนะการวิจัยของกลุ่มวิชาการในมหาวิทยาลัย - ระบบ 
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Research Assessment Exercise(RAE) ที่ใช้ในต่างประเทศควรนํามาประยุกต์และปรับใช้ เพื่อการ
ประเมินความสามารถการวิจัยและจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวิจัยสําหรับอุดมศึกษาไทย มหาวิทยาลัย
ควรผลักดันให้เกิดระบบวิจัยแห่งชาติที่ควรประกอบด้วยองค์กรระดับชาติที่กําหนดนโยบายวิจัย 
องค์กรจัดสรรเงินทุนวิจัยและหน่วยงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้เล่นสําคัญ สร้างระบบความเชื่อมโยง
ระหว่างอุดมศึกษาและภาคการผลิต เพื่อให้อุดมศึกษาทําภารกิจจากมุมอุปสงค์(demand led)เพิ่มขึ้น 
มีกลไกการทํางานร่วมกันในลักษณะพหุภาคี ระหว่างมหาวิทยาลัย กลุ่มมหาวิทยาลัย ศูนย์ความเป็น
เลิศ ภาคอุตสาหกรรมในและต่างประเทศ ภาคสังคมและชุมชน 

5) การเงินอุดมศึกษา การลงทุนในอุดมศึกษาผ่านระบบงบประมาณปัจจุบันยังไม่สะท้อน
คุณภาพการศึกษา และยังมิได้ใช้เป็นกลไกกํากับเชิงนโยบายอย่างเต็มที่ การแบ่งภาระค่าใช้จ่ายเพ่ือ
อุดมศึกษาระหว่างผู้เรียน รัฐ และผู้ได้รับประโยชน์จากผลผลิตอุดมศึกษาไม่เหมาะสม นอกจากนั้น
สถาบันอุดมศึกษาไทยจํานวนมากมีภาระที่จะต้องแสวงหาแหล่งทุนเพื่อรักษามาตรฐานการศึกษา
นอกเหนือจากรองรับจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ได้รับการตําหนิจากสาธารณะว่าเป็นอุดมศึกษาพาณิชย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาวเสนอให้รัฐปรับการจัดสรรงบประมาณประจําปีสําหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่
ยังเป็น Supply-side financing ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศและ เป็นไปตาม 
Performance-based มากขึ้น พิจารณาและจัดรูปแบบใหม่ของกองทุนประเภท Contribution 
scheme ต้ังกองทุนพัฒนาอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาอาจารย์และบุคคลากร เชื่อมโยงอุดมศึกษากับ
ภาคการผลิต สนับสนุนการจัดต้ังวิสาหกิจโดยมหาวิทยาลัย การพัฒนาแรงงานความรู้และเกษตรกรที่
เลิกอาชีพการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนับสนุนท้องถิ่น สร้างกลไกกําหนดและจัดสรรงบประมาณควบคู่กับ
การทําแผนยุทธศาสตร์ การกํากับคุณภาพด้วยองค์กรกันชน (Buffer organization ) ใช้หลักการ 
Financial Autonomy ในการบริหารการเงินอุดมศึกษาบนฐานการแบ่งกลุ่มอุดมศึกษา 

6) การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา ต้องคํานึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เช่น ด้านวิชาการ 
ความเป็นครู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ความสามารถด้านการวิจัย  คํานึงถึงช่วงวัย
ต่างๆของการทํางานและพัฒนา (Life cycle development) จัดให้มีกระบวนการ Mentoring
โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์บนฐานของการพัฒนาจากการทํางานจริง  

7) เครือข่ายอุดมศึกษา  สถาบันอุดมศึกษาควรควบรวมการเรียนการสอน การทํางานและการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน จนนําสู่การควบรวมสถาบันเมื่อพร้อม รัฐสนับสนุนให้สถาบันที่เข้มแข็ง
สร้างความสามารถสถาบันใหม่ สร้างเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาบุคคลากร การ
ทํางานภาคสังคมเป็นต้น ปัจจัยพ้ืนฐานสามจังหวัดภาคใต้ที่นําสู่ปัญหาความรุนแรง โดย สกอ.กําหนด 
การพัฒนาอุดม ศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้    

8) การพัฒนาอุดม ศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นส่วนของ
แผนอุดมศึกษาระยาว ซึ่งประกอบ ด้วยการพัฒนาเด็กเยาวชนและนักศึกษา การพัฒนาครูและ
บุคคลากรในพื้นที่ การสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน อุดมศึกษา และการพัฒนาอุดมศึกษาสู่อาเซียน  

 
 
9) โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ของอุดมศึกษา   หัวใจสําคัญคือโครงสร้างหลักสูตรที่

ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและสังคมในปัจจุบันและอนาคต  ต้องตระหนักว่าการอุดมศึกษา
อนาคตเป็นทั้ง “การเตรียมคนเข้าสู่ชีวิตและการปรับแต่งคนเข้าสู่งาน” รัฐพึงสนับสนุนการศึกษา 
“ศิลปศาสตร์” (Liberal Arts Education) ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ทั้งในลักษณะ
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หลักสูตรเพิ่มเติม จนการปรับบางสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นมหาวิทยาลัยด้านศิลปศาสตร์เต็มรูปแบบ  
การสนับสนุนการศึกษาพิเศษในรูปแบบต่างๆ ส่งเสริมให้อุดมศึกษาพัฒนาและใช้ศักยภาพทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ e-Society, e-Industry, e-Commerce, e-Education, 
และe-Government ผ่านนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ (Government procurement) 
รัฐลงทุนให้อุดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ วิจัยทดลอง และสาธิต การจัดระบบเครือข่ายห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ ศึกษาและเตรียมการรองรับ ผลกระทบเชิงลบ จัดต้ังกองทุนพัฒนาโครงสร้างทาง
กายภาพของสถาบันอุดมศึกษา ประการสุดท้ายในการรักษาผลิตภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ระบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นปัจจัยสําคัญของความสําเร็จ อุดมศึกษาควรจัดทํากรอบนโยบายการพัฒนา
ระบบ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต”  ทั้งนี้เพื่อให้อุดมศึกษาสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมความรู้ สังคม
อุดมปัญญา 

 
3. แผนยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในช่วงป ีพ.ศ. 2551 –2560 

(จากการประชุมร่วมระหว่างนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551) 

ปรัชญา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างสติและปญัญาแก่สังคมบนพืน้ฐานความพอเพียง 

วิสัยทัศน ์
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ  ที่เนน้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถของบัณฑิตและประชาชนบนฐานภูมิปญัญาอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยใน  
                   ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

         1.1 ปรับความคิดของอาจารย์และบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาอุดมศึกษาตาม 
                         กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2560) 

         1.2 จัดทําแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
         1.3 พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
           1.4 ธํารงรักษาและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพ    
                    และประสิทธิผลและมีความสุขในการทํางาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ                      
                     สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนานักศึกษาใหเ้กิดทกัษะ มีเครื่องมือ มีความรู้ในทฤษฎีพื้นฐานและสามารถนํา 
               ความรู้ไปคิดแก้ปัญหาในพื้นที่ได้จริง 
        2.1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ    
               2.2 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียงในกระบวนการเรียนรู้ 
               2.3 การบริหารกิจกรรมนักศกึษานอกหลักสูตร  
               2.4 สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของนักศึกษา  
               2.5 บูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเข้าสู่  
                     กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างบัณฑิต 
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                2.6 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ  
                2.7 รับนักศึกษาใหม่ทีม่ีคุณภาพและจํานวนตามเป้าหมาย  
                2.8 จัดหาทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
                2.9 การบริหารสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรม  เพือ่ให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่และผลงาน 
            สร้างสรรค์ทีส่ามารถนําไปใช้เพิ่มขดีความสามารถของชุมชนในท้องถ่ิน และ 

                   ประเทศใหอ้ยู่ได้อย่างมีความสุข 
          3.1 จัดทําแผนแม่บทการวิจัยตามปรัชญา และวิสัยทัศน์ของ มหาวิทยาลัย 
               3.2 กําหนดโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัย 
               3.3 สร้างเสริมความแข็งแกร่งของนักวิจัย/กลุ่มวิจัย 
               3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ    
                     ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
               3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสรา้งความเปน็เลิศทางด้านฐานข้อมูล องค์ความรู้  และผู้รูใ้นอสีานใต้และ 
                   อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงเพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสรา้งคณุค่าและมลูคา่เพิ่ม                    
                   ให้กับมหาวิทยาลยัผา่นการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 

4.1 ส่งเสริมให้มีการศึกษาพื้นที่เป้าหมายเพื่อนํามาจัดสร้างเป็นฐานข้อมูล องค์ความ     
     รู้เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ 

              4.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการ 
              4.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับชุมชนเพื่อให้บริการวิชาการ 

4.4 การให้บริการวิชาการที่ตรงใจผู้รับบริการและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
             4.5 ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน                   

4.6 เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาชุมชนให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม ทํานุบํารุงและฟืน้ฟูรปูแบบ และความคิดทางศิลปะและวฒันธรรมอันด ี
                   งามของท้องถ่ินและชาติ โดยการซึมซับเข้าสู่วิถีการดาํรงชีวิตเพื่อรองรับ  
                   การเปลี่ยนแปลงภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

5.1 ส่งเสริมการศึกษาและการจดักิจกรรมที่เน้นการสืบทอดและสืบสานวัฒนธรรม  
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของชุมชนในอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 

     โดยมีกระบวนการที่ต่อเนื่องจนเกิดการสร้างองค์ความรู้และมีการเผยแพร่ โดย    
     ให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมกับชุมชน 

               5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการทํานุบํารุง  
                    ศิลปวัฒนธรรม 
               5.3 สร้างเสริมความแข็งแกร่งของกลุ่มกิจกรรมและบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม 
 
               5.4 ศึกษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของภูมิภาคอ่ืนให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้ และรักษา 
                     ไว้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารด้วยหลักธรรมาภบิาลเพื่อพัฒนาองค์กรและบคุลากรให้มีคณุภาพและม ี
                   ความสุข 



 

                                                                                แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 1 เม่ือ 24 ก.ค. 2552 และฉบับปรับปรุง  วันท่ี 24 ก.พ. 2554 
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 6.1 พัฒนาองค์กรและระบบบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.2 ปรับโครงสร้างองค์กร รวมทั้งกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง 
     ในอนาคต  
6.3 พัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเน้นการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก 
     ให้เป็นที่รบัรู้อย่างทั่วถึง 

 
4. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2553-2556  
     ยุทธศาสตร์ด้านการวิจยัของมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2551-2556) 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสรมิการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อใหเ้กิดองค์ความรูใ้หมแ่ละผลงาน     
                        สร้างสรรค ์ที่สามารถนําไปใช้เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในท้องถ่ิน และ 
                        ประเทศให้อยู่ได้อย่างมีความสุข โดยมี 5 กลยุทธ ์ดังนี ้

1. จัดทําแผนแม่บทการวิจัยตามปรัชญาและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
2. กําหนดโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัย 
3. สร้างเสริมความแข็งแกร่งของนักวิจัย / กลุ่มวิจัย 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ 
    ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

แผนแม่บทงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีมีดังนี้ 
1. การวิจัยสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาประเทศ 
2. การวิจัยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเชิงพาณิชย์ 
3. การวิจัยด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
4. การวิจัยเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศและพัฒนาภูมิภาคลุ่ม 
   น้ําโขง 
5. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6. การวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน การวิจัยเพื่อพัฒนางาน 

เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจการวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้กําหนดทิศทางการ
วิจัย พ.ศ.2553-2556 (Research Direction) 5 ทิศทาง ดังนี ้

1. การวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของชุมชน 
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
4. การเสริมสรา้งสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมทีน่่าอยู่ 
5. การบูรณาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
 
 

ทิศทางที่ 1 การวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
เป้าประสงค์  1. สร้างองค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ 
                 2. สร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวทาง   

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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                 3. เป็นฐานในการเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนา และสร้างองค์ความรู้ร่วมกันระหว่าง     
ชุมชนกับหน่วยงานในพื้นที่ 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เน้นการสร้างเครือข่าย 8 จังหวัดใน 
        พ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย ในระยะแรกเน้นพื้นที่ลุ่มน้ํามูนตอนล่างโดยที่พ้ืนที่ชุ่มน้ํา  
        อ.วารินชําราบ และอ.เมืองอุบลราชธานี 

แผนวิจัย (Research Plan) ประกอบด้วย 4 แผนวิจัย 23 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
แผนวิจัยที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทอ้งถิ่น ประกอบด้วย 7 แผนงานวิจัย ดังนี้ 

1.1 การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง    
     แบบแผนการผลิตทางการเกษตรของชุมชนท้องถิ่น 
1.2 การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมธุรกิจ และเครือข่าย SMEs และ OTOP เพื่อการ 
     เติบโตอย่างยั่งยืน 
1.3 การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่น 
1.4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
1.5 การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษานวัตกรรมการผลิตและการตลาดของวิสาหกิจชุมชน 
     และ SME 
1.6 การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของวิสาหกิจชุมชนและ SME 
1.7 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ (Logistics) ภาค 
     ตะวันออกเฉียงเหนือ 

แผนวิจัยที ่2 การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 5 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
2.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาลุ่มน้ําอย่างยั่งยืน 
2.2 การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจ   
     พอเพียง 
2.3 การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความเข้มแข็ง และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของท้องถิ่น 
     และสังคม 
2.4 การวิจัยเกี่ยวกับระบบการศึกษาเพื่อเน้นคุณค่าและความสําคัญของท้องถิ่น 
2.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันทางศาสนาให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทาง  
     สังคม 

แผนวิจัยที ่3 อาหารและการเกษตร ประกอบด้วย 9 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
3.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร 
3.2 การวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย 
3.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการเกษตรและประมง 
3.4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรที่ย่ังยืน 
3.5 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเก็บเกี่ยวและการขนสง่ 
3.6 การวิจัยเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยพืชสด 
3.7 การวิจัยเกี่ยวกับการลดต้นทุนค่าสารเคมีการเกษตร 
3.8 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสัตว์เศรษฐกิจ และพืชอาหารสัตว์ 
3.9 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพแข่งขันสินค้าเกษตร 

แผนวิจัยที ่4 การเมืองการปกครองท้องถิน่ ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
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4.1 การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมการพัฒนาสังคมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
4.2 การวิจัยเกี่ยวกับการกระจายอํานาจการปกครองท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของ     
     ประชาชนในการบริหารจัดการองค์กรปกครองท้องถิ่น 

ทิศทางที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์     เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน และเกิดความสมดุลของ 
                    สิ่งแวดล้อม ในระบบนิเวศ 
กลุ่มเป้าหมาย   เชิงพื้นที่ ระบบนิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ํา อ.วารินชําราบ และ อ.เมือง อุบลราชธานี (ป่า 
                    บุ่งป่าทาม) ระบบนิเวศวิทยาของป่าเต็ง-รัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ตามแนวริมฝั่ง 
                    แม่น้ําโขง (มุกดาหาร–อุบลฯ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
แผนวิจัย (Research Plan) ประกอบด้วย 3 แผนวิจัย 22 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
แผนวิจัยที ่1 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ  
                ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
                     1.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และ  
                          การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
                     1.2 การวิจัยเกี่ยวกับการเผยแพร่พันธ์ุพืช และสัตว์ 
                     1.3 การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการขนาดใหญ่ต่อความหลากหลายทาง   
                          ชีวภาพ 
แผนวิจัยที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                ประกอบด้วย 14 แผนงานวิจัย ดังนี้ 

2.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนมี   
     ส่วนร่วม 
2.3 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  
     สิ่งแวดล้อม 
2.4 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มพ้ืนที่และใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 
2.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพ 
2.6 การวิจัยเกี่ยวกับการคุ้มครองพื้นที่ป่าต้นน้ํา และพื้นที่ชุ่มน้ําให้มากเพียงพอและ   
     เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
2.7 การวิจัยเกี่ยวกับการการอนุรักษ์น้ํา เพื่อเป็นน้ําต้นทุนในช่วงฤดูแล้ง 
2.8 การวิจัยเกี่ยวกับการรูปแบบและวิธีการใช้น้ําในชุมชน เกษตร และอุตสาหกรรม 
     อย่างผสมผสาน 
2.9 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินอย่างมี 
     ประสิทธิภาพ 
2.10 การวิจัยเกี่ยวกับมลพิษ การจัดการมลพิษ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ 
2.11 การวิจัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสะอาดในภาคการผลิตหลักของภูมิภาค 
 
2.12 การวิจัยเกี่ยวกับการใช้มาตรการทางสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาการกีดกันทาง     
       การค้า 
2.13 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
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2.14 การวิจัยเกี่ยวกับระบบการเตือนภัยและเฝ้าระวังเกี่ยวกับอุบัติภัยทางธรรมชาติ 
แผนวิจัยที ่3 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิน่และการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ 
                ประกอบด้วย 5 แผนงานวิจัย ดังนี้ 

3.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิด 
     ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และสาธารณะ 
3.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัย 
     ในวิทยาการต่างๆ ตลอดจนนักวิจัยในชุมชนท้องถิ่นในภาคประชาชน 
3.3 การวิจัยเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐอย่าง 
     บูรณาการ 
3.4 การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษารูปแบบเครือข่ายการบริหารการศึกษา 
3.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการศึกษาไทย 

ทิศทางที ่3 การวิจัยและพฒันาดา้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เป้าประสงค:์  1. การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจชุมชน 

2. ความร่วมมือในการศึกษาวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนรูปแบบต่าง ๆ 
กลุ่มเป้าหมาย  ภาคธุรกิจเอกชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP SMEs ในพื้นที่ภาค            
                     อีสาน 
แผนวิจัย (Research Plan) ประกอบด้วย 5 แผนวิจัย 13 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
แผนวิจัยที ่1 การพัฒนาพลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้ 

1.1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมพลังงานชีวภาพ 
1.2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมพลังงานทางเลือก 
1.3 การวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและการประหยัดการใช้พลังงานประเภท   
     ต่างๆ 

แผนวิจัยที ่2 วัสดุศาสตร์ ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
2.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง  
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวัสดุศาสตร์ เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และ 
     วิชาการ 
2.3 การวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์ที่เกี่ยวกับพลังงาน 

แผนวิจัยที ่3 สิ่งประดิษฐ์เครื่องมือ อุปกรณ์ ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
3.1 การวิจัยและพัฒนาเพิ่มสมรรถนะเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
3.2 การวิจัยและพัฒนาเพิ่มสมรรถนะเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
3.3 การวิจัยและพัฒนาเพิ่มสมรรถนะเครื่องมือ อุปกรณ์ด้านอุตสาหกรรม 
3.4 การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
 
 

แผนวิจัยที ่4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบการผลิต ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
4.1 การวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตรและประมง นําไปสู่การแข่งขัน 
     เชิงพาณิชย์ 
4.2 การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมให้เอื้อต่อการดําเนิน 
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     ธุรกิจ 
แผนวิจัยที ่5 การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้ 

5.1 การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษารูปแบบการจัดการสารสนเทศ บทเรียน มัลติมีเดีย  
     เครื่องมือ นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 
5.2 การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาพัฒนาเทคนิค วิธีการเรียนรู้เพื่อคุณภาพการศึกษา 
 

ทิศทางที ่4 การเสริมสร้างสขุภาวะและสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ 
เป้าประสงค ์  ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณภาพชีวิต (มติิสุขภาพ) ที่ดีขึ้น 
กลุ่มเป้าหมาย  เชิงพื้นที่ พ้ืนที่ชุ่มน้ําระหว่างอําเภอวารินชําราบและอําเภอเมือง อุบลราชธานี 
แผนวิจัย (Research Plan) ประกอบด้วย 4 แผนวิจัย 14 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
แผนวิจัยที ่1 สมุนไพร ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้ 

1.1 การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
1.2 การวิจัยและพัฒนาเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเชิงพาณิชย์ 

แผนวิจัยที ่2 อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
2.1 การวิจัยเกี่ยวกับโรคและความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการประกอบอาชีพ 
2.2 การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมและเฝ้าระวงัสุขภาพของคนทํางานในภาคการเกษตร   
     อุตสาหกรรม และบริการ 
2.3 การวิจัยเกี่ยวกับการดําเนินงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ 
     ประกอบการ 

แผนวิจัยที่ 3 ชีวเวชศาสตร์ พฤติกรรมสุขภาพและสาธารณสุข ประกอบด้วย 5 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
3.1 การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทาง 
     การแพทย์และสาธารณสุข 
3.2 การวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก  
     เพื่อสร้างองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.3 การวิจัยเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ 
3.4 การวิจัยเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการเพื่อส่งเสริม ป้องกันและการรักษาสุขภาพ 
3.5 การวิจัยเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

แผนวิจัยที่ 4 ระบาดวิทยาและการวิจัยทางคลินิก ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
4.1 การวิจัยเกี่ยวกับระบาดวิทยาของโรคเขตร้อน 
4.2 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันโรคอุบัติใหม่ 
4.3 การวิจัยและพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยของสถานพยาบาลเพื่อเพิ่ม 
     ประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
4.4 การวิจัยเกี่ยวกับฐานข้อมูลการให้บริการสารสนเทศทางยา และการเกิดโรค 
 

ทิศทางที่ 5 การบูรณาการเพื่อสร้างความ สัมพันธ์อันดีและพัฒนาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
เป้าประสงค์: 1. เสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนในประเทศภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

2. เพื่อพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้ําโขงด้านเศรษฐกิจและสังคม 
กลุ่มเป้าหมาย  เชิงพื้นที่ พ้ืนที่แนวชายแดนไทย – ลาว – กัมพูชา จากจังหวัดมุกดาหาร อํานาจเจริญ   



 

                                                                                แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 1 เม่ือ 24 ก.ค. 2552 และฉบับปรับปรุง  วันท่ี 24 ก.พ. 2554 

 

13  

                    อุบลราชธานีศรีสะเกษ สุรินทร์ ประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
แผนวิจัย ( Research Plan) ประกอบด้วย 4 แผนวิจัย 15 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
แผนวิจัยที่ 1 กฎหมายและความ สัมพันธ์ระหว่างประเทศประกอบด้วย 6 แผนงานวิจัย ดังนี้ 

1.1 การวิจัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของประชาชนในประเทศภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
1.2 การวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศในประเทศภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
1.3 การวิจัยเกี่ยวกับนโยบายระหว่างประเทศในประเทศภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
1.4 การวิจัยเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทในประเทศภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
1.5 การวิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาชายแดนในประเทศภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
1.6 การวิจัยเกี่ยวกับการย้ายถิ่นและการเคลื่อนย้ายแรงงานในประเทศภูมิภาคลุ่มน้ํา 
โขง 

แผนวิจัยที่ 2 มรดกทางศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
2.1 การวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในประเทศภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
2.2 การวิจัยเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในประเทศภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
2.3 การวิจัยเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมร่วมในประเทศภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

แผนวิจัยที่ 3 การจัดการทรัพยากรและวิถีชีวิตประกอบด้วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
3.1 การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมแม่น้ําโขงจากโครงการ สร้าง   
     เขื่อนกั้นแม่น้ําโขง 
3.2 การวิจัยเกี่ยวกับความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ     
     ภูมิภาคลุ่มน้ํา โขง 
3.3 การวิจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศภูมิภาคลุ่มน้ําโขง เพื่อการอยู่ 
     ร่วมกันอยา่งสันติสุข 

แผนวิจัยที ่4 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงการมูลฐานประกอบด้วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
4.1 การวิจัยเกี่ยวกับการค้า การลงทุนในประเทศภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
4.2 การวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศภูมิภาคลุ่มน้าํโขง 
4.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคมนาคมขนส่ง และโลจสิติกส์ (Logistics) ในประเทศ 
     ภูมิภาคลุ่มน้ํา โขง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ 
     ความมั่นคง 

แผนงานวิจยับูรณาการตามทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ. 2553-
2556) 

จากทิศทางการวิจัย 5 ทิศทาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กําหนดแผนงานวิจัยแบบ
บูรณาการที่ควรวิจัยเร่งด่วน โดยคํานึงถึงความต้องการผลงานวิจัยและความรู้ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและ
นําไปสู่การพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2553 – 2556 และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2553 – 2556 และอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ดังนี้ 

 
1. การพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการแหล่งน้ํา และการแปรรูปสนิค้า 

                        การเกษตร 
2. การป้องกันโรคและการรักษาสุขภาพ ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

                        ตอนล่าง 2 
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3. ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก 
4. การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานและยั่งยืน 
5. การพัฒนาธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนครบวงจร 
6. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
7. การพัฒนาระบบการศึกษาท้องถิ่นอันเชื่อมโยงกับระบบการศึกษาของชาติ 
 

5. ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดจากการประเมินภายนอกของ สมศ. สกอ.กพร. และสํานักงบประมาณที่จะต้อง
นํามากําหนดเป็นตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ซึ่งในปัจจุบันการปฏิรูปการศึกษาและปฎิรูประบบราชการ ได้กําหนดตัวบ่งชี้และตัวช้ีวัด 
ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานคณุภาพ ดังนั้นในการดําเนินงานของคณะ
เกษตรศาสตร์จึงควรจะต้องนํามาตัวบ่งชี้และตัวช้ีวัดของหน่วยประเมินภายนอกมาเป็นกรอบแนว
ทางการดําเนินงานด้วยโดยมีตัวช้ีวัดที่สําคัญ ๆ ดังนี้  
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ตัวบ่งชี้ของ สมศ. 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้

ประจําปีการศกึษา 2553 

ตัวบ่งชี้  สกอ. 
มาตรฐานที่ / ตัวบ่งชี ้

ตัวชี้วัดของกพร. 
 มิติ/ตัวชี้วัด 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ตัวชี้วัดของสาํนักงบประมาณ 
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล ยุทธศาสตร์ที่ 1  
1.2 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
1.2.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาและ 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน 
1.2.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นของ 
สถาบัน 
1.3 ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน    1. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง  
น้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
2. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายที่สะท้อน
เอกลักษณ์ จุดเน้น รวมทั้ง วัตถุประสงค์
เฉพาะตามพระราชบัญญัติของ
สถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่
กําหนดให้ 2 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดอิสระที่
สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดย
ตัวชี้วัดที่กําหนดให้ ได้แก่  
3.1 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (Citation) ใน Refereed journal 
หรือในฐานข้อมูลระดับ ชาติ หรือระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา 
 

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของอาจารย์ประจําที่
ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
เชิงปริมาณ : ร้อยละของบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะ
วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ 



 

                                                                                แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 เมื่อ 24 ก.ค. 2552 และฉบับปรับปรุง  วันที่ 24 ก.พ. 2554 
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ตัวบ่งชี้ของ สมศ. 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้

ประจําปีการศกึษา 2553 

ตัวบ่งชี้  สกอ. 
มาตรฐานที่ / ตัวบ่งชี ้

ตัวชี้วัดของกพร. 
 มิติ/ตัวชี้วัด 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ตัวชี้วัดของสาํนักงบประมาณ 
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 3.2 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตร 
 3.3 ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วม
ของผู้นํานักศึกษาในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
3.4 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็น
นานาชาต ิ

องค์ประกอบที่  2 การผลิตบัณฑิต  ยุทธศาสตร์ที่ 2 
2.9 ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพอาจารย์ 
2.9.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป ี
2.9.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2.9.3 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
2.9.4 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
2.10 ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพบัณฑิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัย 
2.10.1 ผลงานวทิยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาที่นําไปใช้

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 2.2 อาจารย์ประจาํที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจดัการ

4. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. 
ของสถาบันอุดมศึกษา 
4.1  มาตรฐานด้านบัณฑิต 
4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี   
4.1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ได้งานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา   
4.1.3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพต่อจํานวนผู้
เข้าสอบทั้งหมด 

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่
ได้งานทําตรงสาขา 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา 
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้
งานทํา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 6 เดือน 
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 



 

                                                                                แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 เมื่อ 24 ก.ค. 2552 และฉบับปรับปรุง  วันที่ 24 ก.พ. 2554 
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ตัวบ่งชี้ของ สมศ. 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้

ประจําปีการศกึษา 2553 

ตัวบ่งชี้  สกอ. 
มาตรฐานที่ / ตัวบ่งชี ้

ตัวชี้วัดของกพร. 
 มิติ/ตัวชี้วัด 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ตัวชี้วัดของสาํนักงบประมาณ 
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ประโยชน์ 
 

เรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 
2.8 ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่จัด
ให้กับนักศึกษา 
 
 

4.2 มาตรฐานด้านงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
4.2.1 ร้อยละของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจําและ/
หรือนักวิจัยประจํา 
4.2.2 ร้อยละของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ที่นํามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจํา 
4.2.3 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ ไ ด้รับ
หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และ/
หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่
เชื่อถือได้ต่ออาจารย์ประจํา/นักวิจัยประจํา 
5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่
ระดับสากล 
 
 
 
 
 

เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่จบ
การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กําหนด 
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิต
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 



 

                                                                                แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 เมื่อ 24 ก.ค. 2552 และฉบับปรับปรุง  วันที่ 24 ก.พ. 2554 
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ตัวบ่งชี้ของ สมศ. 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้

ประจําปีการศกึษา 2553 

ตัวบ่งชี้  สกอ. 
มาตรฐานที่ / ตัวบ่งชี ้

ตัวชี้วัดของกพร. 
 มิติ/ตัวชี้วัด 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ตัวชี้วัดของสาํนักงบประมาณ 
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 ตัวบ่งชี้ 3.1 การจัดบริการแก่นักศึกษา

และศิษย์เก่า 
ตัวบ่งชี้ ที่ 3.2  การส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

6.ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา 
6.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตต่อบัณฑิต 
6.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 
7. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
7.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
ภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
7.2 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการ
ประเมินของ สมศ. 

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ : จํานวนของงานวิจัยและงาน
สร้ า ง ส ร รค์ ที่ ตี พิ มพ์ เ ผ ยแพร่ ใน วารสา ร
ระดับชาติและนานาชาติ 
เชิงคุณภาพ : จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิงใน reference journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาต ิ
เชิง เวลา  :  จํานวนผลงานวิจัย ที่นําไปใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย 
เชิงปริมาณ :  จํานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 
เชิงคุณภาพ :  จํานวนผลงานวิจัยเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด 
เชิงเวลา : จํานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการวิจัยตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
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ตัวบ่งชี้ของ สมศ. 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้

ประจําปีการศกึษา 2553 

ตัวบ่งชี้  สกอ. 
มาตรฐานที่ / ตัวบ่งชี ้

ตัวชี้วัดของกพร. 
 มิติ/ตัวชี้วัด 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ตัวชี้วัดของสาํนักงบประมาณ 
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย มิติที่ 3  มิติด้านประสทิธิภาพของ

การปฏิบัติราชการ   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

4.4.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 
4.4.2 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ 
4.4.3 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
4.5 ตัวบ่งชี้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
4.5.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
4.5.2 งานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาต ิ 
4.5.3 ผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิงระดับนานาชาต ิ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ระบบและกลไกจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ ที่ 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา 

8. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนและรายจ่ายในภาพรวม 
กรณีที่ 1 สถาบันที่มีงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนและรายจ่ายในภาพรวม 
8.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนและรายจ่ายในภาพรวม 
8.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายในภาพรวม 

9.ระดับความสําเร็จของ 
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
10. ระดับความสําเร็จของการจดัทําต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต 
11. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
เชิงคุณภาพ :  ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ
วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ
บริการ 
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการแก่สังคม 
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้ารับบริการ 
เชิงคุณภาพ :  ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ 
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการ
วิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
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ตัวบ่งชี้ของ สมศ. 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้

ประจําปีการศกึษา 2553 

ตัวบ่งชี้  สกอ. 
มาตรฐานที่ / ตัวบ่งชี ้

ตัวชี้วัดของกพร. 
 มิติ/ตัวชี้วัด 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ตัวชี้วัดของสาํนักงบประมาณ 
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม มิติที่ 4 มิติด้านการพฒันาสถาบัน   ยุทธศาสตร์ที่ 5 
5.3.1 การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการ
วิจัย 
5.3.2 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก 

ตัวบ่งชี้ ที่ 5.1  ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่ งชี้ ที่  5 .2  ประโยชน์ของการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

12. ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหน้าที่
และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษาและการ
ถ่ายทอดเป้าหมายจากสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่
สถาบันอุดมศึกษา 
12.1 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา 
12.2 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมาย
ของสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ 
13. ระดับความสําเร็จในการให้ความสําคัญกับ
ผู้รับบริการ และการเปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ 
14. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลอุดมศึกษา     
14.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลอุดมศึกษา ด้านนักศึกษา บุคลากร 
หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา และระบบ
ฐานข้อมูลภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต 
14.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่ อการบริหารจัดการภายใน

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ : จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการ 
เผยแพร่ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็น
ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 
เชิงคุณภาพ :  ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้ เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้ว
เสร็จระยะเวลาที่กําหนด 
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 
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ตัวบ่งชี้ของ สมศ. 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้

ประจําปีการศกึษา 2553 

ตัวบ่งชี้  สกอ. 
มาตรฐานที่ / ตัวบ่งชี ้

ตัวชี้วัดของกพร. 
 มิติ/ตัวชี้วัด 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ตัวชี้วัดของสาํนักงบประมาณ 
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
สถาบันอุดมศึกษา 
15. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและ
การจัดการความรู้ เพื่ อพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา 
15.1ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษา 
15.2 ระดับความสาํเร็จ 
ของการจัดการความรู้ของสถาบันอดุมศึกษา 
16. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
จ ร ร ย าบ ร รณวิ ช า ชี พ คณาจ า ร ย์ ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา 
17. ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 
18. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการที่สร้างคุณค่า 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ยุทธศาสตร์ที่ 6 

6.2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ :  ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
เชิงปริมาณ :ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 
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ตัวบ่งชี้ของ สมศ. 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้

ประจําปีการศกึษา 2553 

ตัวบ่งชี้  สกอ. 
มาตรฐานที่ / ตัวบ่งชี ้

ตัวชี้วัดของกพร. 
 มิติ/ตัวชี้วัด 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ตัวชี้วัดของสาํนักงบประมาณ 
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
เชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ    
7.5.3 การพัฒนาคณาจารย์ ตัวบ่งชี้ ที่  7 .1  ภาวะผู้นํ าของสภา

มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการบริหารฯ  
แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร ทุ ก ร ะ ดั บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนามหาวิทยาลัย/
หน่วยงานสู่มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
เรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

  

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ   

 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

  

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกลประกันคุณภาพ   

 ตัวบ่งชี้ ที่ 9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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6. ผลการดําเนินงานของคณะเกษตรศาสตร ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2549–2552 

 
ด้านบริบท 

คณะเกษตรศาสตร์ก่อต้ังขึ้นพร้อมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยาย
โอกาสทางการศึกษาและพัฒนาด้านการเกษตรโดยเฉพาะเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทั้งนี้ 
รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล ได้เริ่มเข้ารับราชการเมื่อเริ่มต้นต้ังมหาวิทยาลัย และได้รับทราบวัตถุประสงค์
และน้อมนําแนวทางในการดําเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัยมาเพื่อดําเนินสืบเนื่องและด้วยความ
ร่วมมือของบุคคลกรของคณะที่ได้ทุ่มเทกําลังและความสามารถทําให้การทํางานของคณะเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ โดยยึดหลักของความร่วมมือทํางานอย่างมีสามัคคีและมีจิตสาธารณะ 

ในช่วงบริหารงาน พ.ศ. 2549-2552 คณะเกษตรศาสตร์ได้วางเป้าหมายว่าจะเป็นที่รู้จักและ
ยอมรับในด้านการศึกษา การวิจัย การแก้ปัญหาให้กับการเกษตร โดยคาดหวังว่าคณะจะเป็นหนึ่งใน
คณะทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรที่ดีที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้ร่วมกันพัฒนากล
ยุทธ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และภายใต้บริบทการ
ดําเนินงานของโครงการต่างๆโดยจัดทําภายใต้แนวคิดให้บุคคลากรของคณะในทุกสายงานมีส่วนร่วม
ในการทํางานผ่านการระดมสมองของคณะกรรมการประจําคณะฯ และบุคลากรของคณะฯ โดยทั่วไป 
และได้จัดทําเป็น mind map พร้อมกลยุทธ์ 6 ด้าน คือ  

1) สนับสนุนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่นหรือเพื่อความต้องการของประเทศโดยเน้น
งานวิจัยบูรณาการ 

2) สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและบริการวิชาการ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นรากฐานของท้องถิ่น 

3) พัฒนาระบบการสอนให้รู้จริง ทําจริงอย่างทันสมัย โดยนําองค์ความรู้และ   
ประสบการณ์ที่ได้จากการวิจัยและบริการวิชาการเข้ามาร่วมบูรณาการการเรียนการ 
สอนพัฒนา 

4)   หน่วยงานสนับสนุนใหม้ปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
5)  สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อแสวงหา  
      พันธมิตรและแหล่งทุน 
6) สนับสนุนการขยายรูปแบบธุรกิจการเกษตรเพื่อลดการพึ่งพาภาครัฐ 
 มีการถ่ายทอดเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดําเนินงานในแต่ละปีการศึกษา

ผ่านการประชุมสัมมนาประจําปี รวมถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลากรทั้งในและนอกคณะสามารถ
ตรวจสอบงานของคณะได้ผ่านทาง home page ที่คณะจัดทําขึ้น และติดตามความคืบหน้าของแต่ละ
แผนงานผ่านงานแผนของคณะเพื่อนําเสนอในที่ประชุมกรรมการคณะในแต่ละเดือน และรวบรวม
แผนและผลปฏิบัติงานของคณะในรูปแบบรายงานประจําปีเสนอต่อมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามลําดับ 
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ด้านปัจจยัเบื้องต้น 
 ในช่วงการดําเนินงานที่ผ่านมา คณะเกษตรศาสตร์ได้ดําเนินการตามภารกิจโดยจัดทําแผน 
กลุยทธ์ด้านการเงิน ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านวิจัย ด้านงานบริการวิชาการ และด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งแผนความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับ
ตามแผนงานของคณะ ภายใต้งบประมาณและบุคคลากรที่จํากัด คณะได้เพิ่มการรับนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีจากประมาณ 250 คน ในปี 2549 เป็น 400 คนในปี 2552 ซึ่งทางคณะจะคงระดับการรับ
นักศึกษาไว้ตามจํานวนนี้ตามแผนที่ได้เสนอให้แก่ทางมหาวิทยาลัย และมีแผนที่จะเร่งขยายการรับ
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป 
ด้านกระบวนการ 
 ตามแผนกลยทุธ์ที่ได้ร่วมกันกําหนดขึ้น ได้พยายามผลักดันให้เกิดผลงานต่างๆ อาทิเช่น 
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่นหรือเพื่อความต้องการของประเทศโดยเน้น  
              งานวิจัยบูรณาการ 

    ภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย เพื่อยกระดับความเข้มแข็งของงานวิจัยโดยสร้างและ
พัฒนาคุณภาพนักวิจัยผ่านทุนสนับสนุนต่างๆ รวมทั้งเชื่อมโยงการวิจัยทั้งหน่วยงานภายใน (คณะ
เภสัชศาสตร์,คณะวิทยาศาสตร์) และภายนอก (หน่วยงานระดับกรมต่างๆของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย, บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ฯลฯ) ทําให้ผลงานวิจัย
ของคณะได้รับการยอมรับทั้งในระดับชุมชนถึงระดับสากล ทั้งนี้ได้กําหนดตัวช้ีวัดงานวิจัยของคณะให้
เป็นงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และคณะมีจุดมุ่งหมายที่จะจัดต้ังศูนย์เชี่ยวชาญด้านการผลิตพืชอาหารสัตว์
และสัตว์เศรษฐกิจพ้ืนเมืองของไทย นอกจากนั้นยังขยายโอกาสให้บุคคลกรได้แสดงความก้าวหน้าทาง
วิชาการโดยให้เข้าร่วมนําเสนอผลงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติตามแผนกลยุทธ์ด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งคณะมีนโยบายที่จะจัดการประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติประจํา
ทุกปี ซึ่งจะหมุนเวียนให้แต่ละภาควิชาเป็นเจ้าภาพ เช่น การประชุมพืชอาหารสัตว์นานาชาติ (2550) 
การประชุมประมงนานาชาติ (2551) ซึ่งทั้ง 2 การประชุมมีประเทศเข้าร่วมประชุมมากกว่า 15 
ประเทศ การประชุมยางพาราระดับชาติ (2552) การประชุมระบบเกษตรร่วมกับกรมวิชาการเกษตร 
(2552) และจะจัดประชุมอาหารประจําชาติในระดับนานาชาติในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและ  
               วัฒนธรรมที่เป็นรากฐานของท้องถิ่น 

     จัดให้มีถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรที่มุ่งเน้นถึงการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรอย่าง
ต่อเนื่อง ปีละมากกว่า 20 โครงการ รวมทั้งการพัฒนากลุ่มเกษตรกรเช่นกลุ่มเกษตรกรภูฝอยลม 
(คณะได้เข้าให้ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องกว่า 5 ปี ทําให้เป็นกลุ่มเกษตรตัวอย่างของภาคอีสานในการ
รวมตัวกันด้านยางพารา) โครงการตําบลร่วมสร้างฯลฯ รวมทั้งการจัดแสดงความรู้ด้านการเกษตรแก่
เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปในงานเกษตรแห่งชาติและงานเกษตรอีสานใต้ และจะมีการจัดงานดังกล่าว 
2 ปีต่อครั้งตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  

     ส่งเสริมกิจกรรมที่ธํารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีพ และวิถีชีวิต
ของเกษตรกรไทย เช่น การสืบสานประเพณีบุญคูณลาน มือเรียวเกี่ยวรวง วัฒนธรรมการย้อมสีผ้าไหม
และผ้าฝ้าย วัฒนธรรมการปลูกผักพ้ืนบ้าน การอนุรักษ์ปูภูเขา การอนุรักษ์กล้วยไม้พ้ืนเมืองเช่น 
กล้วยไม้แดงอุบล ฯลฯ 
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านพัฒนาระบบการสอนให้รู้จริง ทําจริงอย่างทันสมัย โดยนําองค์ความรู้และ  



 

                                                                                แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 1 เม่ือ 24 ก.ค. 2552 และฉบับปรับปรุง  วันท่ี 24 ก.พ. 2554 

 

25  

               ประสบการณ์ที่ได้จากการวิจัยและบริการวิชาการเข้ามาร่วมบูรณาการการเรียนการสอน 
     ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาโดยเน้นการรับนักศึกษาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้

มากข้ึนรวมทั้งจัดทําโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆได้รู้จักการ
เรียนการสอนของคณะฯ ผ่านโครงการค่ายเกษตรสําหรับเยาวชน ฐานกิจกรรมเรียนรู้ด้านการเกษตร 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์การเกษตร รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เป็นลูกหลานของเกษตรกรภายใต้
ความร่วมมือกับ สํานักงานปฏิรูปการเกษตร (สปก) ในโครงการรักษ์เกษตร นอกจากนั้นยังจัดให้มีการ
ฝึกภาคปฏิบัติให้มากขึ้น โดยปรับหลักสูตรการศึกษาให้มีฝึกงานนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 1 
ภาคการศึกษาในรูปแบบ สหกิจศึกษาในปี พศ. 2550 รวมทั้งรูปแบบการฝึกงานภายในซึ่งได้มุ่งเน้นให้
นักศึกษาฝึกงานอย่างต่อเนื่องอีก 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ได้ดําเนินการก่อสร้างอาคารฝึกงานนักศึกษาขึ้น
ภายในฟาร์มของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าฝึกทํางานใกล้กับฟาร์มเกษตรอย่างต่อเนื่องทั้งใน
และนอกเวลาเรียน นอกจากนั้นได้สนับสนุนให้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยผ่านระบบ
สารสนเทศในหลายวิชาตลอดจนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้านสารสนเทศด้านการเกษตรและการ
พัฒนาชนบทซึ่งได้รับความสนใจและมีผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวในแต่ละปีเป็นจํานวนมากซึ่ง
จากตัวช้ีวัดต่างๆพบว่า ที่ผ่านมาบัณฑิตจากคณะมีสัดส่วนที่ได้งานทําเพิ่มขึ้นรวมทั้งได้งานทําที่ตรง
สาขาและได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ในสัดส่วนที่สูง 

    อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนักเรียนที่เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความสามารถที่มีแนวโน้มลดลง จึงได้พยายามจัดโครงการช่วยเหลือนักศึกษาเช่นการจัดติวในวิชาที่
นักศึกษามีปัญหามาก โครงการพี่สอนน้อง โครงการพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษเป็นต้น  

    นอกจากนั้นภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล มุ่งเน้นให้บุคคลการของคณะ
ศึกษาต่อหรือฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการของคณะเป็นประจําอย่าง
ต่อเนื่อง  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาหน่วยงานสนับสนุนใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

     พัฒนาหน่วยงานสนับสนุน (สํานักงานคณบดี และสํานักงานไร่ฝึกทดลองและ
ห้องปฏิบัติการกลาง) ที่เป็นแบบรวมจุดบริการเพื่อการประหยัดทรัพยากรอันเป็นนโยบายตั้งแต่เริ่ม
ก่อต้ังคณะ เพื่อให้การบริหารงานได้ด้วยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้เน้นให้มีการใช้
ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในบางส่วนของงานเช่นระบบ MIS ของคณะเพื่อช่วยในการประเมินผล
งานและช่วยในการตัดสินใจได้ในระดับหนึ่ง (ระบบยังต้องพัฒนาต่อไป) 
กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อแสวงหาพันธมิตร 
               และแหล่งทุน 

    มุ่งเน้นให้บุคคลการแสวงหาความร่วมมือทั้งหน่วยงานภายในโดยเฉพาะด้านงานวิจัย 
(คณะเภสัช, คณะวิทยาศาสตร์) รวมถึงหน่วยงานภายนอก เช่นคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาล สกว. 
สวทช. กรมวิชาการเกษตร สํานักฝึกอบรมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
เป็นต้น ทําให้เกิดหน่วยประสานงานของหน่วยงานต่างๆในคณะ เช่น ศูนย์ชีวินทรีย์ งา ไก่พ้ืนเมือง 
รวมทั้งจากต่างประเทศ อาทิเช่น ด้านพืชอาหารสัตว์กับประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านประมงและ
สิ่งแวดล้อมกับNational Institute for Environmental Studies (ประเทศญี่ปุ่น) และ Centre 
National de la Recherche Scientifique ผ่านทาง l'Univ. Paul Sabatier de Toulouse 
(ประเทศฝรั่งเศส) ด้านเทคโนโลยีการเกษตรกับมหาวิทยาลัยของประเทศจีน เป็นต้น ซึ่งความร่วมมือ
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ดังกล่าวทําให้คณะฯสามารถได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อการวิจัยจากภายนอกในระดับที่
สูงและสามารถผลิตผลงานวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนการขยายรูปแบบธุรกิจการเกษตรเพื่อลดการพึ่งพาภาครัฐ 

    จากรูปแบบการฝึกงานของนักศึกษาที่มีขนาดเล็กเนื่องจากข้อจํากัดของงบประมาณ ได้มี
แนวคิดในการขยายการผลิตด้านการเกษตรในรูปแบบเชิงธุรกิจโดยร่วมมือกับภาคเอกชนและ
หน่วยงานราชการอื่น เพื่อลดการพึ่งพาโดยตรงจากงบประมาณภาครัฐ ทําให้นักศึกษาสามารถฝึกงาน
ในขนาดที่เหมาะสมกับความเป็นจริงในเชิงธุรกิจและทําให้คณะลดภาระในด้านค่าใช้จ่ายของฟาร์ม
ดังกล่าวคิดเป็นมูลค่ามากกว่าปีละ 10 ล้านบาท และทําให้เป็นตัวอย่างให้มหาวิทยาลัยที่มีการจัด
การศึกษาด้านการเกษตรหลายแห่งเข้ามาขอศึกษารูปแบบของความร่วมมือดังกล่าว 

 
หลักการบรหิารและวิธีการ 
  การบริหารงานยึดหลักความสามัคคีและกระจายอํานาจ เช่นขออนุมัติจากอธิการบดีมอบ
อํานาจการบริหารงานปกติภายในคณะถึงระดับรองคณบดี เพื่อให้รองคณบดีแต่ละฝ่ายสามารถ
ดําเนินการแทนคณบดีในงานปกติภายในคณะที่ตนเองรับผิดชอบได้โดยตรง และเป็นการพัฒนาบุคคล
กรด้านการบริหารในระดับหนึ่ง โดยที่คณบดีทําหน้าที่ในลักษณะของการกํากับและติดตามงานภายใน
และเน้นการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ มีการ
ประชุมกรรมการคณะเพื่อติดตามและประเมินผลทุกๆ เดือน และได้เพิ่มช่องทางให้บุคคลากรในคณะ
สามารถช่วยกันตรวจสอบแผนงาน ผลการดําเนินงาน ผลการประชุม มาตรการในการสนับสนุนต่างๆ
ของคณะ การจัดสรรงบประมาณรวมทั้งโครงการของคณะและของเพื่อนร่วมงานทุกคนในคณะได้โดย
ผ่านทางระบบสารสนเทศของคณะซึ่งจัดวางไว้ให้ตรวจสอบที่ home page ของคณะตลอดเวลา 
นอกจากนั้นได้ริเริ่ม (ปี2551) จัดทําจดหมายข่าว “เล่าสู่กันฟัง” เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรม
ของคณะให้กับบุคคลากรทุกคนเป็นประจํา รวมทั้งจัดให้มีสายด่วนคณบดีเพื่อให้ทุกคนทั้งในและนอก
องค์กรสามารถสอบถามหรือร้องเรียนในเรื่องต่างๆของคณะได้  

  รูปแบบการให้บริการแก่บุคคลากรในคณะเป็นแบบรวมศูนย์บริการเพื่อให้เกิดการประหยัด
ทรัพยากรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยพยายามใช้ระบบสารสนเทศบางส่วนเข้ามาช่วย เช่นการใช้
จดหมายเวียนผ่านระบบ intranet แทนการใช้คน (เริ่มประมาณปี 2542 และดําเนินการต่อเนื่องมา
โดยตลอด) ตลอดจนการใช้ mind map และการใช้ระบบ MIS รวมทั้งการกําหนดให้ภาควิชาต่างๆ 
บริหารงานเฉพาะด้านวิชาการโดยคณะช่วยรับผิดชอบงานทางด้านการบริหารและธุรการผ่านทาง
สํานักงานคณบดี เป็นต้น ทั้งนี้ในทุกรอบปีการศึกษาจะมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรของ
คณะต่อการบริหารงานและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าอยู่ใน
ระดับที่พึงพอใจ รวมทั้งได้มีการจัดให้มีการประเมินคณบดีประจําทุกปีอย่างต่อเนื่องซึ่งผลการ
ประเมินก็อยู่ในระดับที่พึงพอใจ 
ด้านผลผลติของคณะ 

   จากการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของคณะฯ พบว่าภายใต้ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานของ สกอ. ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก (> 2.0 จากคะแนนเต็ม 
3) และเป็นคณะที่มีระดับมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (4.69 จากคะแนนเต็ม 5) ตามมาตรฐานของ 
สมศ. จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 2 ในปี 2549  และในการจัดอันดับของ 
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สกอ. ในกลุ่มสาขาเกษตรทั่วประเทศ คณะฯ ได้อันดับ 9 ในด้านการเรียนการสอน และ อันดับ 10 ใน
ด้านการวิจัย และได้อันดับ 5 ในการจัดอันดับด้านงานวิจัยสาขาเกษตรของ สกว.  

   คุณภาพของบัณฑิตที่จบจากคณะฯ ได้งานทําและมีเงินเดือนตามเกณฑ์ประมาณ 70 % 
ผลงานวิจัยของคณะมีการตีพิมพ์ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นและเป็นระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น รวมทั้ง
งานบริการชุมชนที่ได้รับการตอบรับจากทั้งในส่วนท้องถิ่น ราชการท้องถิ่นและส่วนกลางตลอดจน 
เอกชนทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น 

 
7. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
    7.1 ด้านการผลิตบัณฑิตและการพัฒนานักศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นหลัก 
         7.1.1. ระบบการจัดการ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1.  คณะมีพ้ืนที่มาก สามารถประยุกต์ใช้ใน  
     การเรียนการสอน การวิจัย และการหา 
     รายได้ 
2. คณะมีที่ฝึกงานเพื่อพัฒนาทักษะการ 
   ทํางานของนักศึกษาครบทุกสาขา 

1. การให้คําปรึกษานักศึกษามีเวลาพบอาจารย์น้อย 
2. การประชาสัมพันธ์ขาดบุคลากรเฉพาะด้าน 
3. การเรียนการสอน/การรับนักศึกษา   
   ขาดหลกัสูตรต่อเนื่องให้กับผู้เรียนในระดับ   
   ปวช. กลุ่มผูเ้รียนที่มีงานทํา กลุ่มครทูางด้าน 
   วิทยาศาสตร์ เกษตรทุนวิจยัและการศึกษาของ 
   นักศึกษา  
4. บุคลากร ขาดการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
   ระหว่างกัน ขาดสถานที่จัดกิจกรรมระหวา่ง 
   บุคลากร 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS) ที่ 
   มีประสิทธิภาพและได้รับการพัฒนา     
   อย่างต่อเนื่องสามารถรองรับการ 
   ปฏิบัติงานได้หลายด้าน 
2. คณะมีระบบกลไกเพื่อสนับสนุนให ้
   อาจารย์ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน 
   การสอน 

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีมีสัดส่วนลดลง  
2. ระบบ และการจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการ  
    ลงทะเบียน มีปัญหาในการเข้าใช้ของนักศึกษา  
    และอาจารย์ ในช่วงที่มีความถี่ในการใช้สูง เช่น  
    ลงทะเบียน ส่งเกรด 
3. ระบบสารสนเทศของคณะไม่มีการจัดหมวดหมู่ให้ 
   ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตร  
    การเปิดรับสมัคร กิจกรรมการเรียนการสอนที่ 
    ต้องการประกาศให้นักศึกษาทราบ ข่าว 
    ประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา 
4. พ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมของบุคลากร และ 
    นักศึกษาไม่เหมาะสม  ขาดพื้นที่ในการจัด 
    กิจกรรม และพบปะกัน 
5. ห้องเรียนในคณะไม่เพียงพอต่อความต้องการใน 
   การใช้ 
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6. การประชาสัมพันธ์ในเรื่องการเรียนการสอน  
    หลักสูตร คณะที่เปิดสอน งานวิจัยเด่น การ 
    รับเข้า ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป ยังไม่มี 
    ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
 

 
     7.1.2 กลุ่มนักศึกษา 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. นักศึกษามคีวามสนใจและเข้าร่วม
กิจกรรม    
    พัฒนานักศกึษาในสัดส่วนที่สูง 

1.  นักศึกษาให้ความสนใจ และให้เวลาในการเรียน 
     ค่อนข้างนอ้ย 
2.  กิจกรรมทีค่ณะและมหาวิทยาลัยจัดใหม้ีมากให ้
     ความสนใจกับกิจกรรม นอกการเรียน และ  
     ส่วนตัวมาก 
3.  นักศึกษาเคารพอาจารย์ แต่ไม่เชื่อฟัง/ ฟังแต่ไม่   
     ปฏิบัติตาม 
4.   นกัศึกษาขาดคุณธรรม จริยธรรม 
5.   นกัศึกษาประมาทในการใช้ชีวิต  
      (การเรียน แค่พอผ่าน) 
6.   งานกิจกรรมของคณะ อาจารย์ นักศึกษาไม่มี  
      ส่วนร่วม 
7.  ความรู้พ้ืนฐานของนักศึกษายังน้อยมาก 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. นักศึกษาส่วนใหญม่ีการเรยีนรู้จากการ 
   ปฏิบัติงานจริง ทําให้เมื่อจบสามารถ 
   ปรับตัวได้เร็วในการทํางาน 
2. นักศึกษาได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งจาก 
    ภายในและภายนอก ทําให้นักศึกษาได้มี 
    การพัฒนาตนเองในการร่วมกับผู้อ่ืนทั้ง    
    ภายในและภายนอกคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จํานวนนักศกึษารับเข้าลดลงไม่เป็นตามเป้าที่ 
   วางไว้ 
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 7.1.3 กลุ่มบุคลากร 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. อาจารย์มีคณุวุฒิในภาพรวมในระดับสูง 
    และหลากหลายสาขาวิชา 

 

1. ภาระงานของสายสนับสนุนมีมากมีเวลา   
    พบปะกันน้อย 
2. อัตรากําลังสายสนับสนุนการเรียนการสอนมี 
    ไม่เพียงพอกับเนื้องาน 
3. ขาดมาตรการในการตรวจสอบบุคลากร 
4. ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของบุคลากร 
    บางส่วนมีน้อย 
5. ประสบการณ์ด้านการสอน วิจัย น้อย 
6. ระบบประเมินการทํางานขาดมาตรฐานที่ 
    ชัดเจน 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. อาจารย์และบุคลากรมีความรู้ และ    
    ความสามารถสูงในการผลติงานวิจัยและงาน 
    ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดบัชาติและระดับ 
   นานาชาติ 
2. อาจารย์และบุคลากรมีทั้งคณาจารย์ที่ม ี
   ประสบการณ์และอาจารย์รุ่นใหม ่
3. คณาจารย์ส่วนใหญ่มีคณุวุฒิระดับปริญญาเอก   
   ส่วนของผู้ทีม่ีคุณวุฒิปริญญาโทส่วนใหญอ่ยู่ 
   ระหว่างการเรียนต่อในระดับปริญญาเอก 
 

1.  การเปลี่ยนแปลงระบบประเมินผลการ 
     ปฏิบัติงาน 
2.  ภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากการทํามาตรฐาน       
     หลักสูตร(TQF) และประกันคุณภาพ    
    การศึกษา 

 
         7.1.4 หลักสูตรและวิธีการสอน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับภารกิจ   
    อีก 3 ด้าน คือ การวิจัย การบริการวิชาการ   
    และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. การเรียนการสอนเน้นปฏิบัติจริงในทุก   
    สาขาวิชา และบางรายวิชามีการสอนแบบ   
    problem based learning 

1. ความไม่สอดคล้องของรายวิชาและ 
    แผนการศกึษา 
2. สัดส่วนที่ไมเ่หมาะสมในการเลือกสาขาวิชา 
3. หลักสูตรแต่ละสาขาไม่มีความยืดหยุ่น    
    (ภาควิชาอื่น หรือ คณะอืน่ มาเรียน) และ 
   ไมม่ีการเชื่อมโยงของรายวิชา 
4. จํานวนนักศกึษามากในบางรายวิชา ทําให้ 
    เกิดปัญหาในการจัดห้องเรียน 
5. จํานวนนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษาน้อย 
6. นักศึกษาตดิภาพการเรียนในระดับ   
    มัธยมศึกษา 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. คณะมีการประสานงานความร่วมมือ 
    กับผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. หน่วยงานอย่างต่อเนื่องและได้ความร่วม 
    มือเป็นอย่างดีทั้งบุคลากรจากภาครัฐ 
   และเอกชน 

1. กระบวนการทําหลักสูตรตามมาตรฐาน TQF 

 
   7.2 ด้านการวิจัย 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีระบบการติดตามการดําเนินงานที่ต่อเนื่อง 
2. มีระบบฐานข้อมูลที่ดี / หลักฐานที่ค่อน 
   ข้างสมบูรณ์ 
3. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการ 
    วิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก 
    โครงการขนาดใหญ ่
4. งานวิจัยผสมผสานระหว่างงานวิจัยพ้ืนฐาน   
    และงานวิจัยเชิงพัฒนา (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
    เชิงท้องถิ่น) 
5. มีระบบสนบัสนุนที่เป็นสว่นกลาง  
   ทั้งสํานักงานคณบดี และสํานักงานไร่ฝึก   
   ทดลอง ทําให้เกิดการบริการร่วม/สนับสนุน      
    และประสานภารกิจได้ค่อนข้างชัดเจน 
6. อาจารย์และบุคลากรมีความรู้ และ   
    ความสามารถสูงในการผลติงานวิจัยและงาน  
    ตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งในระดับชาติและระดับ   
    นานาชาติ 

1. ก า ร วิ จั ย ท า ง ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและพลั งงาน
ทดแทนจากพืช ยังมีน้อย 

2. ยั ง ขาดการจั ดการทํ า วิ จั ย  (และ
สร้างสรรค์นวัตกรรม) ในชั้นเรียน เพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนา 

3. . ต้ อ ง ก า ร ร ะ บ บ ติ ด ต า ม ก า ร นํ า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

4.  การบูรณาการการวิจัย 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. มีบุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่  ที่สามารถสร้างเสริม  
   การทํางานวิจัยเป็นทีม  เกิดแรงจูงใจที่สามารถ 
   ทําให้สร้างเป็นวัฒนธรรมขององค์กรได้ 
2. หน่วยงานมีขนาดเล็ก มีความคล่องตัวสูงทําให้ 
   สามารถตัดสินใจเข้าร่วมมือกับหน่วยงาน 
   ต่างๆได้สะดวกและรวดเร็ว 
3. ต้ังอยู่ในพื้นที่มีความหลากหลายด้าน 
   ทรัพยากรบุคคลและภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม 

1. ความร่วมมือด้านการวิจัยจากภายนอกส่วน 
   ใหญ่เริ่มจากความสัมพันธ์เฉพาะบุคคล 
   มากกว่าความสัมพันธ์ระดับองค์กร ดังนั้น 
   การประสบความสําเร็จจึงยังไม่มีรูปแบบ  
   และทิศทางที่แน่นอน  การพัฒนารูปแบบจึง 
   ต้องใช้เวลา 
2. ความร่วมมือในบางครั้งไม่สามารถวิเคราะห์ 
   ออกเป็นผลทางรูปธรรมเช่นทางการเงินได้   
   ทําให้มีข้อจํากัดในการชี้วัด  
3. งบประมาณลดลงทําให้ขาดเครื่องมือ 
   อุปกรณ์ช้ันสูงในการทําวิจัย 
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4. ความเสื่อมสภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ 
และอาคารสถานที่ 

     
   7.3 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีการบริการวิชาการและทํานุบํารุง    
   ศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการ 
   และเป็นการเติมปัญญาให้ท้องถิ่น 
2. มีระบบสนบัสนุนที่เป็นสว่นกลาง ทั้งสํานักงาน 
   คณบดี และสํานักงานไร่ฝึกทดลอง ทําให้เกิด 
   การบริการรว่ม/สนับสนุน  และประสาน 
   ภารกิจได้คอ่นข้างชัดเจน 
3. มีจํานวนคณาจารย์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น 
   กรรมการบริการวิชาการวิชาการ วิชาชีพ   
   และมีสัดส่วนของอาจารย์ประจําที่มีส่วนร่วม 
   ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นที่ 
   ปรึกษากรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน  
   มีจํานวนพอสมควรซึ่งบ่งบอกถึงศักยภาพของ 
   บุคลากร 
4. การให้ความเชื่อมั่นขององค์กรภาครัฐและ  
    ภาคเอกชนที่มีต่อคณะเกษตรศาสตร์ ในด้าน  
    การสนับสนุนทางด้านวิชาการในการบริหาร  
    จัดการโครงการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การ 
    ประเมินผลโครงการ  การวิจัยประเมินผล    
    การวิจัยพัฒนาประสิทธิภาพโครงการของกรม 
    กองต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดย 
    โครงการดังกล่าว มีบุคลากรของคณะ 
    เกษตรศาสตร์ มีส่วนร่วมมากขึ้น ต้ังแต่คณะฯ 
    ได้รับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย  
    กระทรวงการคลัง  หมายเลขทะเบียน  2568  
    สาขา Population Sector(PO)เมื่อวันที่ 30  
    มกราคม 2551 
 
 
 
 
 
 

1. ขาดผู้ประสานงานมืออาชีพในเรื่องการบริหาร  
   จัดการโครงการบริการวิชาการและ 
   ประชาสัมพันธ์โดยตรง 
2. ขาดการประเมินผลของโครงการบริการ 
   วิชาการบริการวิชาการที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ 
   อย่างแท้จริงและต่อเนื่องในท้องถิ่น 



 

                                                                                แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 1 เม่ือ 24 ก.ค. 2552 และฉบับปรับปรุง  วันท่ี 24 ก.พ. 2554 

 

32  

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1.คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดต้ังศูนย์วิจัยและพัฒนา  
  ศูนย์ประสานงาน  และศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษ   
  ภายใต้การควบคุมและดําเนินการของคณะ  
  ได้แก่ศูนย์วิจัยพัฒนาและทอ่งเที่ยวเกษตร 
  อินทรีย์ , ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์ 
  แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ,  
  ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนา “งา” ,  
  โครงการวิจัยพืชอาหารสัตว์ และ ศูนย์วิจัยและ 
  ส่งเสรมิการผลิตพืชอาหารสัตว์และสัตว์ 
  เศรษฐกิจพ้ืนเมืองของไทย  เป็นการพัฒนาบุคล 
  กรและวิชาชีพทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและ 
  เป็นศูนย์กลางการวิจัย  ร่วมกับหน่วยงานใน 
  ท้องถิ่น  และส่วนกลาง มีบุคลากรของคณะ 
  เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง จึงทําให้สามารถ 
  สนับสนุนกิจกรรมการบริการวิชาการได้อย่าง 
  เต็มที ่
2. มีอาจารย์และบุคลากรร่วมเป็นวิทยากร 
  บรรยายพิเศษทั้งในระดับทอ้งถิ่น ประเทศ  
  และนานาชาติ 

1. บุคคลากรสว่นใหญ่มีภาระงานประจําด้านการ
เรียนการสอนและการวิจัยมาก จงึมีโอกาส 
ดําเนินการบริการวิชาการแก่ชุมชนได้ไม่ทั่วถึง 

 
7.4  ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีระบบสนบัสนุนที่เป็นสว่นกลาง ทั้งสํานักงาน 
   คณบดี และสํานักงานไร่ฝึกทดลอง ทําให้เกิด 
   การบริการรว่ม/สนับสนุน  และประสาน 
   ภารกิจได้คอ่นข้างชัดเจน  
2.บุคลากรส่วนมากเป็นคนที่มีพ้ืนเพ  และ 
   ภูมิลําเนาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มี 
   ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองเป็น 
   พ้ืนฐาน 
3. มีกิจกรรมทีเ่ชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น  
   และบูรณาการเข้ากับการบริการวิชาการแก่ 
  สังคม 

 
 
 
 

1. เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้าน
การวิทยาศาสตร์การเกษตร จึงขาด
ผู้เชี่ยวชาญและมืออาชีพในเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งโดยตรง 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  เป็น  
    แหล่งอารยธรรม  และมีภูมิปัญญาในด้านการ 
    ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศิลปะและ 
    วัฒนธรรรมในด้านการกิน  การปรุงอาหารที่ 
    หลากหลาย  โดดเด่น และสืบทอดกันมา 
    ยาวนาน 
2.  มีแนวทางพัฒนา  ปรับปรุงภูมิปัญญาด้าน 
    การประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และอาหาร 
    พ้ืนบ้านให้ได้คุณภาพมาตรฐานเป็นสินค้า   
    สร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตได้   

 

1. บุคลากรส่วนใหญม่ภีาระงานประจําด้านการ 
    เรียนการสอนและการวิจัยมาก จึงมีโอกาส    
    ดําเนินการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมชุมชนได้ 
    ไม่ทั่วถึง อีกทั้งยังขาดผู้เชี่ยวชาญและมือ 
    อาชีพในเรื่องศิลปวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งโดยตรง 

 
7.4 ด้านการบริหารจัดการ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นําและสามารถเชื่อมโยงวิธี    
   บริหารแบบราชการเข้ากับการบริหารแบบ 
   ใหม่ได้ 
2. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ MIS ใน 
   การเชื่อมโยงการบริหารของผู้บริหาร การ 
   ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร/ 
    บุคลากร 
3. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะยาว ช่วยสร้าง 
    ความมั่นคงทางการเงินและเกิดความต่อเนื่อง 
    ของการดําเนินงาน 
 

1. การเสื่อมสภาพของอาคารสถานที ่

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. เป็นระบบการทํางานแบบพึ่งพา  
   แบบพี่กับน้อง 
 

1.  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีสัดส่วน 
ลดลงทุกปี 
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8. กลยุทธ์และมาตรการ คณะเกษตรศาสตร์ในช่วงปี (พ.ศ.2553-2557) 
จากการวิเคราะห์เอกสารและข้อเสนอแนะของผู้เก่ียวข้องต่าง ๆ คณะกรรมการจัดทํา

แผนพัฒนาของคณะเกษตรศาสตร์ ได้เสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี  พ.ศ. 2553-2557 ดังนี้ 
 
ปรัชญา     
     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งสร้างสรรค์ความรู้ให้เป็นแหล่งปัญญา 
วิชาชีพและคุณธรรม เพื่อสังคม โดยคณะเกษตรศาสตร์ จะค้นคว้าและถ่ายทอดวิทยาการ เทคโนโลยี
ด้วยการเรียนการสอน การวิจัยและการฝึกอบรม นําสู่การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและคุณภาพ
ชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ย่ังยืน 
วิสัยทัศน ์
           คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นแหล่งสะสมและสร้างองค์ความรู้ด้าน
การเกษตรและพัฒนาชนบท ที่บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร 
เพื่อพัฒนาปัญญาให้เป็นประทีป นําความคิดและตอบสนองความต้องการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้าง
บุคลากรทางการเกษตรให้เป็นกําลังสําคัญของแผ่นดิน สําหรับพัฒนาสังคมและชุมชนให้เข้มแข็งอย่าง
ศานติสุขและยั่งยืน 
พันธกิจ 

1. พัฒนาและผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและจริยธรรม  
2. ทําการวิจัย ที่แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการทางด้านเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะ  
     เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
3. บริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมทางด้านการเกษตร 
4.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางด้านการเกษตรและชุมชน 

วัตถุประสงค ์
1.   พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ให้มคีวามเป็นเลิศทางวิชาการเกษตรและพัฒนาชนบท 
2.   ผลิตบัณฑติสาขาเกษตรศาสตร์ ที่มคีวามรู้ คุณธรรมและจริยธรรม 
3.   สร้างสรรค์งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งถ่ายทอดความรู้และบริการวิชาการ 

               ต่อชุมชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สนับสนุนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้กับทอ้งถิ่นหรือเพื่อความต้องการของประทศโดย 
                      เน้นงานวิจัยแบบบูรณาการ 
มาตรการ 

           1.1. ระดมความคิดด้านกรอบการวิจัยเชิงบูรณาการ 
                      1.2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและแสวงหาทุนวิจัยหน้าใหม ่วิจัยนําร่องและ 

    วิจัยพุ่งเป้า   
 

1.3. สนับสนุนและติดตามการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกระดับ(รากหญ้าถึงinter)     
    และระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 

                     1.4. ทุนวิจยันักศึกษาและพัฒนานักศึกษาผู้ช่วยสอนและวิจัย 
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                     1.5. พัฒนาระบบติดตามประเมินผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและสนับสนุนโดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและบริการ 
                    วิชาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นรากฐานของท้องถิ่น 
มาตรการ 

2.1 ระดมความคิดด้านการการบริการวิชาการและทํานุบํารุงฯโดยมีแผนประจําปี 
2.2 พัฒนารูปแบบและระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีและระบบงานทํานุบํารุง  
      ศิลปวัฒนธรรม  
2.3 จัดต้ังฝ่ายบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในสํานักงานไร่ฯ    
2.4 สร้างระบบติดตามและประเมินผล 
2.5 สนับสนุนการประชุม สมัมนาวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการสอนให้รู้จริงทําจริงอย่างทันสมัยโดยนําองค์ความรู้และ 
                    ประสบการณ์ที่ได้จากวิจัยวิจัยและบริการวิชาการเข้ามาร่วมบูรณาการการเรียนการ 

สอน 
มาตรการ 

3.1 ระดมความคิดด้านการพัฒนาการเรียนการสอน 
3. 2 ปรับปรุงระบบการสอนตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
3.3 พัฒนาระบบการช่วยวิจัย   
3.3  เสริมระบบกิจการนักศึกษาให้เข็มแข็ง มีคุณธรรมและจริยธรรม 
3.4 พัฒนาระบบการเรียนรู้จริง 
3.5 เชิดชูและให้ทุนนักศึกษาและศิษย์เก่า   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาหน่วยงานและบุคลากรให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น 
มาตรการ 

4. 1 พัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร 
4.2  เชิดชูและสมนาคุณบุคลากร 
4.2  เสริมระบบสนับสนุนของสํานักงานคณบดีและสํานักงานไร่ฝึกทดลองฯ  
4.3  ขยายขีดความสามารถของหน่วยสนับสนุนอุปกรณ์และระบบการเรียนการสอน   

ยุทธศาสตร์ที่ 5  สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อแสวงหา  
                     พันธมิตรและแหล่งทุน 
มาตรการ 

5.1 แสวงหาทุนเพื่อการฝึกอบรมศึกษาดูงานและเสนอผลงาน   
5.2 ขยายความร่วมมอืด้านการวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม 
5.3 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  6 สนับสนุนการขยายรูปแบบธุรกิจการเกษตรเพื่อลดการพึ่งพาภาครัฐ 
มาตรการ 

6.1  ดําเนินธุรกิจเกษตร 
6.2  ร่วมมือกบัภาคเอกชน 
6.3  สนับสนุนแรงจูงใจแกผู่้ทาํงาน 
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9. แผนและเป้าหมายการดําเนินการของคณะเกษตรศาสตร์ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2557 
 ยึดถือปณิธานของมหาวิทยาลัยและคณะในการขยายโอกาสทางการศึกษา และด้านการวิจัย
และบริการวิชาการความรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นคณะเกษตรที่รู้จักและยอมรับในด้านการศึกษา การวิจัย 
การแก้ปัญหาให้กับการเกษตรทั้งในระดับเกษตรกร ท้องถิ่นและประเทศชาติ และจะเป็นคณะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรที่ดีที่สุดคณะหนึ่งของประเทศไทยต่อไป 
 ยึดเป้าหมายและแผนงานระยะกลาง (2551-2560) และ แผนระยะสั้น (2553-2557) 
ของคณะเกษตร โดยใช้กลยุทธ์ 6 ด้าน และเน้นให้ความสําคัญคือ 

1. ขยายโอกาสทางการศึกษาเชน่  
    1.1 ปรับหลักสูตรที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ตรงกับความต้องการของตลาดและมาตรฐาน

การศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
    1.2  พัฒนาวิธีการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการรู้จริงทําจริงของนักศึกษาผ่านการฝึกงาน 

การบริการวิชาการแก่ชุมชน และงานวิจัยของคณะ 
    1.3  รักษามาตรฐานการศึกษาของคณะ(จากผลของการขยายโอกาสทางการศึกษาทําให้

นักเรียนที่เข้ามามีคุณภาพลดลง จําเป็นต้องเร่งพัฒนาวิธีการสอน การสอนเสริมแต่ต้องคงระบบการ
ประเมินที่มีมาตรฐานเพื่อรักษาคุณภาพของบัณฑิตที่จะจบไป) 

    1.4 ขยายหลักสูตรที่คณะมีความชํานาญและเป็นที่ต้องการของตลาด(มุ่งเน้นที่ระดับ
บัณฑิตศึกษามากกว่าระดับปริญญาตรี) 

2. พัฒนาด้านการวิจัยและบริการวิชาการด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับภาคะวันออก
เฉียงเหนือ 

2.1 มุ่งเน้นในการทําวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นให้มากขึ้นตามความสามารถของ 
บุคคลากรที่เพิ่มขึ้น 

2.2 เน้นการบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เพื่อให้ผลงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาเข้ากับกระบวนการเรียนการสอนของ
นักศึกษา 
 3. พัฒนาความร่วมมือต่างๆ 

3.1 แสวงหาความร่วมมือทั้งในและนอกประเทศเพื่อร่วมกันพัฒนาและช่วยลดการ 
พ่ึงพาภาครัฐ 

3.2 เรียนรู้และพัฒนาระบบและบุคคลการให้มีประสิทธิภาพจากหน่วยงานทั้งภายใน 
และภายนอก  
 
หลักสาํคัญในการบริหารงานของคณะ 
 

“ยึดหลักเข้าใจร่วมกัน เพื่อความร่วมมือ ในการทํางานด้วยความสามัคค ี
และมีจิตสาธารณะตลอดไป” 
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สรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นแหล่งสะสมและสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรและพัฒนาชนบท
ที่บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อพัฒนาปัญญาให้เป็นประทีป นําความคิดและตอบสนองความต้องการวิชาการแก่สังคม

เพื่อสร้างบุคลากรทางการเกษตรให้เป็นกําลังสําคัญของแผ่นดิน สําหรับพัฒนาสังคมและชุมชนให้เข้มแข็งอย่างศานติสุขและยั่งยืน

1. พัฒนาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและจริยธรรม
2. ทําการวิจัย ที่แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการทางด้านเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

3. บริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมทางด้านการเกษตร
4.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางด้านการเกษตรและชุมชน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ด้านความเร่วมมือ
ทั้งในและต่าง

ประเทศ

ด้านบริหารและ
การจัดการ

1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพรู้จริงทําจริงและ

ได้คุณภาพตามมาตรฐานการ
ศึกษาแห่งชาติ

(TQF)และมาตรฐาน
เทียบเคียงอาเซี่ยน

2.เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา ให้มีความรู้

และทักษะด้านการเรียน
วิชาชีพและการประกัน
คุณภาพการศึกษาและ
เสริมสร้าง คุณธรรม

จริยธรรม

ระบบบริหารจัดการมี
คุณภาพและบุคลากร
ทํางานอย่างมีความสุข

เพื่อสร้างความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการทั้งใน

และต่างประเทศ

สนับสนุนนักศึกษา
ฝึกงานจริงในเชิงธุรกิจ
การเกษตรและลดการ

พี่งพาภาครัฐ

 1.เพื่อให้บริการวิชาการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
เหมาะสมแก่หน่วยงาน
ประชาชนในชุมชนและ
สังคมให้มีความรู้ความ
สามารถในการพัฒนา

ตนเอง
2.เพื่อส่งเสริมและ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น

เพื่อวิจัยและพัฒนา
แก้ปัญหาให้กับท้อง

ถิ่นรวมทั้งถ่ายทอดองค์
ความรู้โดยเน้นงานวิจัย

แบบบูรณาการ

ด้านผลิตบัณฑิต
และพัฒนากิจกรรม

นักศึกษา

ด้านบริการวิชาการทํา
นุบํารุงศิลป
วัฒนธรรม

ด้านการวิจัย
ด้านธุรกิจการเกษตร
และลดการพึ่งพา

ภาครัฐ
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แผนกลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีในช่วงปี พ.ศ. 2553-2557 (ผ่านมติที่ประชุม กรรมการคณะฯ ครั้งที่ 2/2554 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554) 

 

ผลการ
ดําเนินงาน
ปี 2552 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร ์
คณะเกษตรศาสตร ์

 

มาตรการ 
 

เป้าประสงค ์
(การให้บริการ
หน่วยงาน) 

 

ตัวชี้วัด 
 (Key Performance 

Indicators) 

หน่วย
นับ 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ผู้รับผิดชอบ 
  

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์               

เชิงปริมาณ : 
 จํานวนของงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในวาสารระดับชาติ
และนานาชาติ 

ผลงาน 48 50 52 54 56 58 

 คณบดี/ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายวิจัย 

เชิงคุณภาพ :  
จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับ
การอ้างอิงใน reference 
journal หรือในฐานข้อมูล
ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ (ISI) 

เรื่อง 34 35 37 39 41 43   

เชิงปริมาณ  :   
จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้
ประโยชน์ 

ผลงาน 0 2 3 3 3 3   

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต                 

เชิงปริมาณ :  
จํานวนโครงการวิจัย 

โครงการ 28 20 22 23 24 24   

ยุทธศาสตรท์ี ่ 1 
สนับสนุนงานวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาให้กับท้องถิ่น
หรือเพื่อความต้องการ
ของประเทศโดยเน้น
งานวิจัยแบบบูรณาการ 

1.1 ระดมความคิด
ด้านกรอบการวิจัย
เชิงบูรณาการ           
1.2. สนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาและ
แสวงหาทุนวิจัยหน้า
ใหม่ วิจัยนําร่องและ
วิจัยพุ่งเป้า   
1.3 สนับสนุนและ
ติดตามการเผยแพร่
ผลงานวิชาการทุก
ระดับ(รากหญ้าถึง
inter) และระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัย  
1.4  ทุนวิจัย
นักศึกษาและพัฒนา
นักศึกษาผู้ช่วยสอน
และวิจัย 
1.5  พัฒนาระบบ
ติดตามประเมินผล 

เพื่อวิจัยและ
พัฒนาแก้ปัญหา
ให้กับท้องถิ่น
รวมทั้งถ่ายทอด
องค์ความรู้โดยเน้น
งานวิจัยแบบ
บูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ :   
จํานวนโครงการวิจัยเป็นไป
ตามมาตรฐานที่กําหนด 

โครงการ 28 20 22 23 24 24   
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ผลการ
ดําเนินงาน
ปี 2552 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร ์
คณะเกษตรศาสตร ์

 

มาตรการ 
 

เป้าประสงค ์
(การให้บริการ
หน่วยงาน) 

 

ตัวชี้วัด 
 (Key Performance 

Indicators) 

หน่วย
นับ 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ผู้รับผิดชอบ 
  

เชิงเวลา :  
จํานวนโครงการวิจัยที่แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

โครงการ   10 11 12 12 12   

เชิงต้นทุน : 
 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการวิจัย
ตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

ล้าน
บาท 

11.763 5.00 5.50 6.05 6.66 7.32   

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์               

เชิงปริมาณ :  
ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ - 30 30 30 30 30 

คณบดี/ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายวิจัย 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต                 

เชิงปริมาณ : 
 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการแก่สังคม 

โครงการ 18 15 15 15 15 15   

เชิงปริมาณ :  
จํานวนผู้เข้ารับบริการ 

คน 156,436 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000   

 ยุทธศาสตร์ที ่2. 
พัฒนาและสนับสนุนโดย
มุ่งเน้นการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
และบริการวิชาการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่
เป็นรากฐานของท้องถิ่น 
 

2.1 ระดมความคิด
ด้านการบริการ
วิชาการและทํานุ
บํารุงฯโดยมีแผน
ประจําปี 
2.2 พัฒนารูปแบบ
และระบบการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และระบบงานทํานุ
บํารุง  
2.3 จัดตั้งฝ่าย
บริการวิชาการ/ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
ในสํานักงานไร่ฯ  
2.4 สร้างระบบ
ติดตามและ
ประเมินผล 

 1. เพื่อให้บริการ
วิชาการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมแก่
หน่วยงาน 
ประชาชนในชุมชน
และสังคมให้มี
ความรู้
ความสามารถใน
การพัฒนาตนเอง 

เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

ร้อยละ - 85 85 85 85 85   
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ผลการ
ดําเนินงาน
ปี 2552 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร ์
คณะเกษตรศาสตร ์

 

มาตรการ 
 

เป้าประสงค ์
(การให้บริการ
หน่วยงาน) 

 

ตัวชี้วัด 
 (Key Performance 

Indicators) 

หน่วย
นับ 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ผู้รับผิดชอบ 
  

เชิงเวลา :  
ร้อยละของงานบริการ
วิชาการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

ร้อยละ - 95 95 95 95 95   2.5 สนับสนุนการ
ประชุม สัมมนา
วิชาการ ระดับชาติ
และนานาชาติ   

เชิงต้นทุน : 
 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการ
ให้บริการวิชาการตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ล้าน
บาท 

3.3859 6.689 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000   

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์                 

เชิงปริมาณ :  
จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มี
การ เผยแพร่ด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม/จํานวน
ข้อเสนอโครงงานที่พัฒนา
จากกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

ผลงาน 5 5 5 5 5 5   

    2.เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น 

เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่
เห็นความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
 
 

ร้อยละ 75 75 75 75 75 75   
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ผลการ
ดําเนินงาน
ปี 2552 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร ์
คณะเกษตรศาสตร ์

 

มาตรการ 
 

เป้าประสงค ์
(การให้บริการ
หน่วยงาน) 

 

ตัวชี้วัด 
 (Key Performance 

Indicators) 

หน่วย
นับ 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ผู้รับผิดชอบ 
  

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต                 

เชิงปริมาณ : 
 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ 12 10 10 10 10 10   

เชิงปริมาณ :  
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

คน 250 250 250 250 250 250   

เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละของโครงการที่
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ร้อยละ 95 95 95 95 95 95   

เชิงเวลา : 
 ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมที่แล้วเสร็จ
ระยะเวลาที่กําหนด 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 80   

เชิงต้นทุน :  
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 
 
 
 
 

ล้าน
บาท 

2.158 0.845 1.099 1.0000 1.0000 1.0000   
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ผลการ
ดําเนินงาน
ปี 2552 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร ์
คณะเกษตรศาสตร ์

 

มาตรการ 
 

เป้าประสงค ์
(การให้บริการ
หน่วยงาน) 

 

ตัวชี้วัด 
 (Key Performance 

Indicators) 

หน่วย
นับ 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ผู้รับผิดชอบ 
  

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์               

เชิงปริมาณ : 
 ร้อยละของผู้สําเร็จ
การศึกษาที่ได้งาน 
ทําตรงสาขา 

ร้อยละ 86.81 70 70 70 70 70 

เชิงคุณภาพ :  
ความพึงพอใจของนายจ้างที่
มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา 

ระดับ 3.89 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

 คณบดี/ผู้ช่วย
คณบดีวิจัย/
ผู้ช่วยคณบดี
วิชาการ/ผู้ช่วย
ฝ่ายพัฒนา 

เชิงเวลา :  
ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา
ที่ได้งานทํา ศึกษาต่อ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1  ปี 

ร้อยละ 90.4 85 85 85 85 85   

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต                 
เชิงปริมาณ :  
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 

คน 141 187 287 305 230 264   

เชิงปริมาณ  :  
 จํานวนนักศึกษาเข้าใหม่ 

คน 407 307 352 352 352 352   

เชิงปริมาณ :  
 จํานวนนักศึกษาคงอยู่ 

คน 1060 1045 1086 1133 1254 1342   

ยุทธศาสตรท์ี่ 3.  
 พัฒนาระบบการสอนให้
รู้จริงทําจริงอย่างทันสมัย
โดยนําองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จาก
วิจัยและบริการวิชาการ
เข้ามาร่วมบูรณาการการ
เรียนการสอน 

 3.1 ระดมความคิด
ด้านการพัฒนาการ
เรียนการสอน 
3. 2 ปรับปรุงระบบ
การสอนตาม
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 
3.3 พัฒนาระบบ
การช่วยวิจัย   
3.4  เสริมระบบ
กิจการนักศึกษาให้
เข็มแข็ง มีคุณธรรม
และจริยธรรม 
3.5 พัฒนาระบบ
การเรียนรู้จริง 
3.6 เชิดชูและให้ทุน
นักศึกษาและศิษย์
เก่า   

 1. เพื่อผลิต
บัณฑิตให้มี
คุณภาพ รู้จริงทํา
จริงและได้คุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ 
(TQF)และ
มาตรฐาน
เทียบเคียงอาเซี่ยน 

เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100   
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ผลการ
ดําเนินงาน
ปี 2552 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร ์
คณะเกษตรศาสตร ์

 

มาตรการ 
 

เป้าประสงค ์
(การให้บริการ
หน่วยงาน) 

 

ตัวชี้วัด 
 (Key Performance 

Indicators) 

หน่วย
นับ 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ผู้รับผิดชอบ 
  

เชิงเวลา :  
ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา
ที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ร้อยละ 70.76 75 75 75 75 75   

เชิงต้นทุน :  
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิต
บัณฑิตตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ล้าน
บาท 

         
43.75  

        
50.30  

        
50.86  

        
92.95  

        
94.49  

        
98.39  

  

ตัวชี้วัดระดับผลลัพท์                 

1. เชิงปริมาณ : 
จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มี
การ เผยแพร่ด้านส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษาม/จํานวน
ข้อเสนอโครงงานที่พัฒนา
จากกิจกรรมนักศึกษา 

ผลงาน 16 16 16 16 16 16   

    2. เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 
ให้มีความรู้ และ
ทักษะด้านการ
เรียนวิชาชีพและ
การประกัน
คุณภาพการศึกษา
และเสริมสร้าง  
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. เชิงคุณภาพ : 
 ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่
เห็นความสําคัญของกิจกรรม
นักศึกษาที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบณัฑิตที่พึง
ประสงค์ 
 
 

ร้อยละ 75 75 75 75 75 75   



 

                                                                                แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 เมื่อ 24 ก.ค. 2552 และฉบับปรับปรุง  วันที่ 24 ก.พ. 2554 

 

44  

ผลการ
ดําเนินงาน
ปี 2552 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร ์
คณะเกษตรศาสตร ์

 

มาตรการ 
 

เป้าประสงค ์
(การให้บริการ
หน่วยงาน) 

 

ตัวชี้วัด 
 (Key Performance 

Indicators) 

หน่วย
นับ 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ผู้รับผิดชอบ 
  

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต                 

เชิงปริมาณ :  จํานวน
โครงการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา  

โครงการ 20 20 20 20 20 20   

เชิงปริมาณ :  
จํานวนนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 795 784 815 850 941 1007   

เชิงคุณภาพ : 
 ร้อยละของโครงการที่
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ร้อยละ 95 95 95 95 95 95   

เชิงเวลา : 
 ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมที่แล้วเสร็จ
ระยะเวลาที่กําหนด 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 80   

เชิงต้นทุน : 
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการจัด
กิจกรรมตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
 
 
 
 

บาท 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6   
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ผลการ
ดําเนินงาน
ปี 2552 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร ์
คณะเกษตรศาสตร ์

 

มาตรการ 
 

เป้าประสงค ์
(การให้บริการ
หน่วยงาน) 

 

ตัวชี้วัด 
 (Key Performance 

Indicators) 

หน่วย
นับ 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ผู้รับผิดชอบ 
  

 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์               

เชิงคุณภาพ :   
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 70 70 70 70 70 70 

 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

เชิงปริมาณ : 
ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ
การปฏิบัติงานที่กําหนด 

ร้อยละ 79.55 75 75 75 75 75   

ยุทธศาสตรท์ี ่4. 
พัฒนาหน่วยงานและ
บุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. 1 พัฒนาระบบ
และ เพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
บุคลากร  
4.2 เชิดชูและ
สมนาคุณบุคลากร
4.3 เสริมระบบ
สนับสนุนของ
สํานักงานคณบดี
และสํานักงานไร่ฝึก
ทดลองฯ 
 4.4  ขยายขีด
ความสามารถของ
หน่วยสนับสนุน
อุปกรณ์และระบบ
การเรียนการสอน   

 ระบบบริหาร
จัดการมีคุณภาพ
และบุคลากร
ทํางานอย่างมี
ความสุข 

เชิงคุณภาพ : 
 ระดับความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ  2.694 4 4 4 4 4   
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ผลการ
ดําเนินงาน
ปี 2552 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร ์
คณะเกษตรศาสตร ์

 

มาตรการ 
 

เป้าประสงค ์
(การให้บริการ
หน่วยงาน) 

 

ตัวชี้วัด 
 (Key Performance 

Indicators) 

หน่วย
นับ 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ผู้รับผิดชอบ 
  

ยุทธศาสตรท์ี่ 5.  
สนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ในและต่างประเทศเพื่อ
แสวงหาพันธมิตรและ
แหล่งทุน 

5.1  แสวงหาทุน
เพื่อการฝึกอบรม
ศึกษาดูงานและ
เสนอผลงาน  
5.2  ขยายความ
ร่วมมือด้านการวิจัย 
บริการวิชาการแก่
สังคม 
5.3 ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์คณะ
เกษตรศาสตร์ 

 เพื่อสร้างความ
ร่วมมือทางด้าน
วิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ 

เชิงปริมาณ  :   
จํานวนโครงการที่ได้รับความ
ร่วมมือทั้งภายในและ
ภายนอก(มีMOU) 

โครงการ 5 8 4 3 3 3  คณบดี/รอง
คณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 

เชิงปริมาณ :  
จํานวนนักศึกษาที่ฝึกงานใน
เชิงธุรกิจการเกษตร 
 
 

คน/ป ี 0  50-60  50-60  50-60  50-60  50-60 ยุทธศาสตรท์ี ่6. 
 สนับสนุนการขยาย
รูปแบบธุรกิจการเกษตร
เพื่อลดการพึ่งพาภาครัฐ 

6.1  ดําเนินธุรกิจ
เกษตร   
6.2  ร่วมมือกับ
ภาคเอกชน   
6.3  สนับสนุน
แรงจูงใจแก่ผู้ทํางาน 

สนับสนุนนักศึกษา
ฝึกงานจริงในเชิง
ธุรกิจการเกษตร
และลดการ 
พึ่งพาภาครัฐ 

เชิงปริมาณ  :   
รายได้จากโครงการลดการ
พึ่งพาภาครัฐที่เพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมา 
 
 
 

 
ร้อยละ 

 
0 

         
30  

         
30  

         
30  

         
30  

         
30  

คณบดี/รอง
คณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ/
รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
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ความเชื่อมโยงของแผนปฏบิัติการคณะเกษตรศาสตร์กับยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์กระทรวง และยทุธศาสตร์ชาต ิ
 ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จระดับองค์กร/ 

เป้าหมายของหน่วยงาน 
ประเด็น 

ยุทธศาสตร ์
ของประเทศ 

ยุทธศาสตร ์
การจัดสรร
งบประมาณ 

ประเด็น 
นโยบาย 
กระทรวง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

คณะเกษตรศาสตร ์

ผลผลิต/ 
โครงการ 

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน 

ดัชนีชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ยุทธศาสตร์ 
ก า ร พั ฒ น า
คุณภาพคนและ
สังคมไทยสู่สังคม
แห่ งภู มิ ปัญญา
และการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์  
 การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 
- ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา 

-  เ ร่ ง ผ ลิ ต และ
พัฒนากลังคนทั้ง
ระดับกลางและ
ร ะ ดั บ สู ง ด้ า น
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
เทคโนโลยี แพทย์ 
พ ย า บ า ล  แ ล ะ
สาขาที่ขาดแคลน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 . 
พัฒนานักศึกษาให้
เ กิ ด ทั ก ษ ะ  มี
เครื่องมือ มีความรู้
ในทฤษฎี พื้นฐาน
และสามารถนํ า
ค ว า ม รู้ ไ ป คิ ด
แก้ปัญหาในพื้นที่
ได้จริง 

ยุทธศาสตร์ที่  3 .  
พัฒนาระบบการ
สอนให้รู้จริงทําจริง
อย่างทันสมัยโดยนํา
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ที่ ไ ด้
จาก วิ จัยวิ จัยและ
บริการวิชาการเข้า
มาร่วมบูรณการ 
การเรียนการสอน 
มาตรการ 
3.1 ระดมความคิด
ด้านการพัฒนาการ
เรียนการสอน 
3. 2 ปรับปรุงระบบ
ก า ร ส อ น ต า ม
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 
 
 
 

1 . ผู้ สํ า เ ร็ จ
ก า รศึ กษาด้ าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ รู้จริงทําจริง
และ ไ ด้ คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
แ ห่ ง ช า ติ  ( TQF)แล ะ
มาตรฐานเทียบเคียง
อาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ : 
 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ สํ า เ ร็ จ
การศึกษาที่ได้งานทําตรง
สาขา 
 
เชิงคุณภาพ :  
ความพึงพอใจของนายจ้างที่
มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา 
 
เชิงเวลา  :  
 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ สํ า เ ร็ จ
การศึกษาที่ได้งานทํา ศึกษา
ต่อ  หรื อประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 
 1  ปี 
 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละ 
 
 
 
 
ระดับ 
 
 
 
ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
70 
 
 
 
 
4.00 
 
 
 
85 
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ดัชนีชี้วัดความสําเร็จระดับองค์กร/ 
เป้าหมายของหน่วยงาน 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร ์
ของประเทศ 

ยุทธศาสตร ์
การจัดสรร
งบประมาณ 

ประเด็น 
นโยบาย 
กระทรวง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

คณะเกษตรศาสตร ์

ผลผลิต/ 
โครงการ 

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน 

ดัชนีชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

 
 
 
 
 
 
 

3.3 พัฒนาระบบ
การช่วยวิจัย   
3 .4   เ สริ ม ระบบ
กิจการนักศึกษาให้
เข็มแข็ง มีคุณธรรม
และจริยธรรม 
3 .5  พัฒนาระบบ
การเรียนรู้จริง 
3.6 เชิดชูและให้ทุน
นักศึกษาและศิษย์
เก่า 

2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา ให้มีความรู้ 
และทักษะด้านการเรียน
วิชาชีพและการประกัน
คุณภาพการศึกษาและ
เสริมสร้าง  คุณธรรม 
จริยธรรม 

เชิงปริมาณ :  
จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มี
การ เผยแพร่ด้านส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา/จํานวน
ข้อเสนอโครงงานที่พัฒนา
จากกิจกรรมนักศึกษา 
เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่
เ ห็ น ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง
กิ จ ก ร ร ม นั ก ศึ ก ษ า ที่
สอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 
คน 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 

 
16 
 
 
 
 
 
75 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คนไทยได้รับการ
พัฒนาให้ศักยภาพ
ในการดํารงชีวิต
ป ร ะ ก อบอ า ชี พ
และเสริมสร้างการ
แ ข่ ง ขั น ข อ ง
ประเทศ เพื่อการ
ข ย า ย ก า ร ผ ลิ ต
กํ า ลั ง ค น ด้ า น
วิทยาศาสตร์และ
เทค โน โ ลยี แ ล ะ
สาขาที่ขาดแคลน

- ส่ ง เ ส ริ ม
สถาบันการศึกษา 
จัดบริการวิชาการ
แก่ชุมชนสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
เสริมส ร้างความ
เป็นเลิศทางด้าน
ฐานข้ อมู ล  องค์
ความ รู้  แลผู้ รู้ ใน
อีสานใต้และอนุ
ภูมิภาคลุ่มและน้ํา
โขงเพื่อการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน
และสร้ า งมู ลค่ า
ให้กับมหาวิทยาลัย
ผ่ า นก า ร เ รี ย น รู้

 ยุทธศาสตร์ที่  2  
พั ฒ น า แ ล ะ
สนับสนุนโดยมุ่งเน้น
ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
บริการวิชาการทํานุ
บํ า รุ ง
ศิ ลปวัฒนธรรมที่
เ ป็ นรากฐานของ
ท้องถิ่น 
 

2. ผลงานการ
ให้บริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้บริการ
วิ ช า ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
แก่หน่วยงาน ประชาชน
ในชุมชนและสังคมให้มี
ความรู้ความสามารถใน
การพัฒนาตนเอง 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ : 
 ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ
นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 เมื่อ 24 ก.ค. 2552 และฉบับปรับปรุง  วันที่ 24 ก.พ. 2554 

 

49  

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จระดับองค์กร/ 
เป้าหมายของหน่วยงาน 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร ์
ของประเทศ 

ยุทธศาสตร ์
การจัดสรร
งบประมาณ 

ประเด็น 
นโยบาย 
กระทรวง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

คณะเกษตรศาสตร ์

ผลผลิต/ 
โครงการ 

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน 

ดัชนีชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการใน
ก า ร พั ฒ น า
ประเทศ 
-  ปลูกจิตสํานึก
และกระตุ้นให้คน
ในชุมชนท้องถิ่น
เกิดความตระหนัก
มีความตื่นตัวและ
เข้ามาส่วนร่วมใน
การฟื้นฟู เผยแพร่
แ ล ะสื บ ส านภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
คุ ณ ค่ า ค ว า ม
หลากหลายของ
ศิ ล ป แ ล ะ
วัฒนธรรมไทยทั้ง
ที่ เ ป็ น วิ ถี ชี วิ ต 
ค่านิยมที่ดีงามและ
ความเป็นไทย 

 
 
การศึกษาและวิจัย
เพื่อการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

ร่วมกับชุมชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5  
ส่งเสริม ทํานุบํารุง
และศิลปวัฒน 
ธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่ นและชาติ 
โดยการซึมซับเข้า
สู่วิถีการดํารงชีวิต
เพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลง
ภ า ย ใ ต้ ค ว า ม
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
 

มาตรการ 
2.1 ระดมความคิด
ด้านการการบริการ
วิชาการและทํ านุ
บํ า รุ งฯโดยมีแผน
ประจําปี 
2.2 พัฒนารูปแบบ
แ ล ะ ร ะ บ บ ก า ร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และระบบงานทํานุ
บํารุงศิลปะวัฒน 
ธรรม 
2.3 จัดตั้งฝ่าย
บ ริ ก า รวิ ช าก า ร /
ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมใน
สํานักงานไร่ฯ    
2.4 สร้างระบบ
ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผล 
2.5 สนับสนุนการ
ป ร ะ ชุ ม  สั ม ม น า
วิชาการ ระดับชาติ
และนานาชาติ   
 

3. ผลงานทํานุ
บํารุงศิลป 
วัฒนธรรม 

2. เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

เชิงปริมาณ : 
 จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มี
การ เผยแพร่ด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม / จํ านวน
ข้อเสนอโครงงานที่พัฒนา
จาก กิ จกรรมทํ านุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
เชิงคุณภาพ : 
 ร้อยละของนิสิต นักศึกษา
ที่ เ ห็ น ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
ผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
75 
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ดัชนีชี้วัดความสําเร็จระดับองค์กร/ 
เป้าหมายของหน่วยงาน 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร ์
ของประเทศ 

ยุทธศาสตร ์
การจัดสรร
งบประมาณ 

ประเด็น 
นโยบาย 
กระทรวง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

คณะเกษตรศาสตร ์

ผลผลิต/ 
โครงการ 

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน 

ดัชนีชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางปัญญา
โ ด ย ก า ร พั ฒ น า
คุณภาพมาตรฐาน
ระดับอาชีวิศึกษา 
อุดมศึกษาและการ
พัฒนาองค์ความรู้ 
นวัตกรรม มุ่งเน้น
การเพิ่มขีดความ 
สามารถด้านการ
วิ จั ย แ ล ะ ก า ร
พัฒนาส่งเสริมการ
ส ร้ างนั กวิ จั ยมื อ
อ า ชี พ แล ะสนั บ  
สนุนการดํ า เนิ น 
ก า ร วิ จั ย ใ น
ลักษณะResearch 
Program ใน
ประเด็น สําคัญ ๆ 
ของประเทศ 

ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนการวิจัย
แ ล ะ พั ฒ น า
ถ่ า ย ท อ ด อ ง ค์
ค ว า ม รู้ แ ล ะ
เทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์ที่  3  
ส่ง เสริมการวิ จัย
แ ล ะ ส ร้ า ง
น วั ต ก ร ร ม  
เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด อ ง ค์
ค ว าม รู้ ใหม่ และ
ผลงานสร้างสรรค์ 
ที่สามารถนําไปใช้
เ พิ่ ม ขี ด ค ว า ม 
สามารถของชุมชน
ในท้ อ งถิ่ น  และ
ประเทศให้อยู่ ไ ด้
อย่างมีความสุข 

ยุทธศาสตร์ที่  1. 
สนับสนุนงานวิ จัย
เพื่อแก้ปัญหาให้กับ
ท้ อ ง ถิ่ น ห รื อ เ พื่ อ
ความต้องการของ
ป ร ะ ท ศ โ ด ย เ น้ น
งานวิจัยแบบบูรณา
การ 
มาตรการ 
1. ระดมความคิด
ด้านกรอบการวิจัย
เชิงบูรณาการ 
2 .  สนับสนุ นการ
วิจัยและพัฒนาและ
แ ส ว ง ห าทุ น วิ จั ย
หน้ า ใหม่  วิ จั ยนํ า
ร่องและวิจัยพุ่งเป้า   
 ฐานข้อมูลงานวิจัย 
4. ทุนวิจัยนักศึกษา
และพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 
5 .  พั ฒ น า ร ะ บ บ
ติดตามประเมินผล 
 
 

4. ผลงานวิจัย
เพื่อสร้างองค์
ความรู้ 
5. ผลงานวิจัย
เพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

เ พื่ อ วิ จั ย และพัฒน า
แก้ปัญหาให้กับท้องถิ่น
รวมทั้ งถ่ ายทอดองค์
ความรู้โดยเน้นงานวิจัย
แบบบูรณาการ 

เชิงปริมาณ : 
 จํานวนของงานวิ จัยและ
งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในวาสารระดับชาติ
และนานาชาติ 
 
เชิงปริมาณ : 
 จํ า น ว น ผ ล ง า น วิ จั ย ที่
นําไปใช้ประโยชน์ 
 
เชิงคุณภาพ : 
 จํ านวนบทความวิ จั ยที่
ไ ด้ รั บ ก า ร อ้ า ง อิ ง ใ น 
reference journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ 

 
ผลงาน 
 
 
 
 
 
ผลงาน 
 
 
 
ร้อยละ 
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2 
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ดัชนีชี้วัดความสําเร็จระดับองค์กร/ 
เป้าหมายของหน่วยงาน 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร ์
ของประเทศ 

ยุทธศาสตร ์
การจัดสรร
งบประมาณ 

ประเด็น 
นโยบาย 
กระทรวง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

คณะเกษตรศาสตร ์

ผลผลิต/ 
โครงการ 

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน 

ดัชนีชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล 
ใ น ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการประเทศ 

คน ไท ย ทุ ก ก ลุ่ ม 
ทุ ก วั ย ไ ด้ รั บ
ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี
คุ ณ ภ า พ  ไ ด้
มาตรฐานสากล 
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
จนตลอดชี วิ ต  มี
ศักยภาพในการ
ดํารงชีวิตประกอบ
อาชีพ และเสริม 
ส ร้ า ง ขี ด ค ว า ม 
ส า ม า ร ถ ข อ ง
ประ เทศ ในก า ร
เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง
ก า ร ศึ ก ษ า  ฝึ ก 
อบรม  การวิ จั ย
แ ล ะ พั ฒ น า ใ น
ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค
รวมทั้งเสริมสร้าง
สั ง ค ม แ ห่ ง ก า ร
เรียนรู้ 

พัฒนาครู อาจารย์
บุ ค ล า ก ร ท า ง
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
แ ก้ ปั ญ ห า ข า ด
แ ค ล น ค รู 
ค ณ า จ า ร ย์   
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

ยุทธศาสตรท์ี่  1 
พัฒนาอาจารย์
และบุคลากรเพื่อ
เตรียมความพร้อม
ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในยุค
ที่มีการเปลี่ยน 
แปลงอย่างรวดเร็ว 
ยุทธศาสตร์ที่  6 
บริหารด้ วยหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาองค์กรและ
บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ มี   
ความสุข 

ยุทธศาสตร์ที่  4 . 
พัฒนาหน่ วย งาน
และบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
มาตรการ 
4. 1 พัฒนาระบบ
และเพิ่มประสิทธิ  
ภาพของบุคลากร 
4 . 2   เ ชิ ด ชู แ ล ะ
สมนาคุณบุคลากร 
4 . 3  เ ส ริ ม ร ะ บ บ
ส นั บ ส นุ น ข อ ง
สํ านั ก ง านคณบดี
และสํานักงานไร่ฝึก
ทดลองฯ 
4 . 4   ข ย า ย ขี ด
ความสามารถของ
ห น่ ว ย ส นั บ ส นุ น
อุปกรณ์และระบบ
การเรียนการสอน 
 
 
 
 
 

-. ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ที่
ได้รับการรับรอง
คุ ณ ภ า พ
การศึ กษาตาม
เกณฑ์การประกัน
คุ ณ ภ า พ ข อ ง 
สกอ./ 
สมศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระบบบริหารจัดการมี
คุณภาพและบุคลากร
ทํางานอย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ :  
 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 
เชิงปริมาณ : 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร บ ร ร ลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ
การปฏิบัติงานที่กําหนด 
 
เชิงคุณภาพ : 
 ระดับความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละ 
 
 
 
ร้อยละ 
 
 
 
 
ระดับ 
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ดัชนีชี้วัดความสําเร็จระดับองค์กร/ 
เป้าหมายของหน่วยงาน 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร ์
ของประเทศ 

ยุทธศาสตร ์
การจัดสรร
งบประมาณ 

ประเด็น 
นโยบาย 
กระทรวง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

คณะเกษตรศาสตร ์

ผลผลิต/ 
โครงการ 

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน 

ดัชนีชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ยุ ท ธ ศ าสต ร์ ที่  5   
สนั บ สนุ น ใ ห้ เ กิ ด
ค ว า ม ร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงานทั้งในและ
ต่า งประ เทศ เพื่ อ
แสวงหาพันธมิตร
และแหล่งทุน 
มาตรการ 
5.1แสวงหาทุนเพื่อ
การฝึกอบรมศึกษา
ดู ง า น แ ล ะ เ ส น อ
ผลงาน   
5.2    ขยายความ
ร่วมมือด้านการวิจัย 
บริการวิชาการแก่
สังคม 
5.3    ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์คณะ
เกษตรศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

- ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ที่
ได้รับการรับรอง
คุ ณ ภ า พ
การศึ กษาตาม
เกณฑ์การประกัน
คุ ณ ภ า พ ข อ ง 
สกอ./ 
สมศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เพื่อสร้างความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ  :   
จํ านวนโครงการที่ ไ ด้ รับ
ความร่วมมือทั้งภายในและ
ภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 
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ดัชนีชี้วัดความสําเร็จระดับองค์กร/ 
เป้าหมายของหน่วยงาน 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร ์
ของประเทศ 

ยุทธศาสตร ์
การจัดสรร
งบประมาณ 

ประเด็น 
นโยบาย 
กระทรวง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

คณะเกษตรศาสตร ์

ผลผลิต/ 
โครงการ 

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน 

ดัชนีชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ยุทธศาสตร์ที่   6 
สนับสนุนการขยาย
รู ป แ บ บ ธุ ร กิ จ
การเกษตรเพื่อลด
การพึ่งพาภาครัฐ 
มาตรการ 
6.1 ดําเนินธุรกิจ
เกษตร 
6.2 ร่วมมือกับภาค 
เอกชน 
6.3 ส นั บ ส นุ น
แรงจูงใจแก่ผู้ทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ที่
ได้รับการรับรอง
คุ ณ ภ า พ
การศึ กษาตาม
เกณฑ์การประกัน
คุ ณ ภ า พ ข อ ง 
สกอ./ 
สมศ. 

ส นั บ ส นุ น นั ก ศึ ก ษ า
ฝึกงานจริงในเชิงธุรกิจ
การเกษตรและลดการ
พี่งพาภาครัฐ 
 

เชิงปริมาณ  : 
รายได้จากโครงการลดการ
พึ่งพาภาครัฐที่เพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมา 
 
 

 
ร้อยละ 
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