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แผนกลยุทธคณะเกษตรศาสตร 
ระยะ 5  ป พ.ศ.2560-2564 

(ผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุม  
ครั้งท่ี 5/2560 วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560) 

 
 
ปรัชญา  :   มุงสรางสรรคความรู และเปนแหลงปญญา วิชาชีพและคุณธรรม นําสูการพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการ คุณภาพชีวิต และส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน บนพื้นฐานความพอเพียง 

 
วิสัยทัศน  :   เปนสถาบันชั้นนําดานการเกษตร 1  ใน 3  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สราง
องคความรูและนวัตกรรมดานการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและทองถิ่น
ภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 
อัตลักษณ :  สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอสังคม 
 
เอกลักษณ  : ภูมิปญญาแหงภูมิภาคลุมน้ําโขง 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลท้ังดานวิชาการ  มีคุณธรรมและจริยธรรม

นําความรู คิดเปน ทําเปน รูรักสามัคคี มีจิตสาธารณะและดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานความ

พอเพียง 

2. วิจัยและสรางนวัตกรรมดานการเกษตร ประมงและอุตสาหกรรมเกษตร  เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชุมชนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุมน้ําโขง 

3. บริการวิชาการ และเสริมสรางความรวมมือดานการเกษตร ประมงและอุตสาหกรรม

เกษตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุม

น้ําโขง 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทางดานการเกษตร ประมงและอุตสาหกรรม

เกษตรกับชุมชนทองถิ่นอีสานใตภูมิภาคลุมน้ําโขง 
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ยุทธศาสตร  เปาประสงค มาตรการ แนวคิดโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ประเด็น
ยุทธศาสตร

ที่ ๑ 
 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ รูรักสามัคคี และ
ความรับผิดชอบ สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเปนท่ียอมรับในระดับสากล    
 

เปาประสงค 
 

บัณฑิตมีความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ มีความสามารถดานภาษาอังกฤษ มีทักษะ
การเรียนรูและสรางนวัตกรรม มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง มีภาวะผูนํา มีมนุษย
สัมพันธท่ีดีและความอุตสาหะในการทํางาน 
 

 

กลยุทธ มาตรการ 

1.1  พัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สอดคลองกับความ
ตองการของสังคมและ ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
และสงเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรูตลอด
ชีวิต ใหบัณฑิตมีทักษะในการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ื ๒๑ บนพ้ืนฐานความพอเพียง 

 

 

1) พัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ๒๕๕๘  
รวมท้ังการจัดการเรียนรูใหกับกลุมคนวัยทํางานและคน
สูงวัย 

2)ระดมสมอง KM ของอาจารยและนักวิชาการ ในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาฝกงาน/ปญหาพิเศษ/
ปฏิบัติการ/การเปนอาจารยท่ีปรึกษา 

3) พัฒนานักศึกษาใหเปนเลิศดานการศึกษาและวิจัย
ทางการเกษตร 

4) พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางกิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรม อัตลักษณ คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร 

5) จัดกิจกรรมท่ีเนนทักษะในการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 
๒๑ 

6) บริหารจัดการหลักสูตรใหมีหลักสูตร 2 ปริญญา 
(Double degree) 

7) พัฒนารายวิชา บทเรียน การเรียนการสอน เพ่ือสราง
คานิยมตอตานการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและสราง
วินัยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบใหนักศึกษา 
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กลยุทธ มาตรการ 
1.2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู แบบ Active learning ท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญใหครบถวนทุกหลักสูตร ให
นักศึกษาสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยาง
ตอเนื่อง 

1) พัฒนาสื่อการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนและแหลง
การเรียนรูใหทันสมัย 
2) พัฒนาการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับงานวิจัยเพ่ือ
กระตุนการสรางองคความรูและนวัตกรรม 
3) ปรับปรุงวิธีการและกระบวนการเรียนการสอนท่ีทําให
ผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลและคิดเชิง
สังเคราะหและวิพากษได  

1.3  พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบัน/หนวยงาน/องคกร ท้ังในและตางประเทศ  
เครือขายศิษยเกา รวมถึงพัฒนาระบบและชอง
ทางการรับนักศึกษาท้ังไทย/ตางชาติให
หลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษ ผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และผูเรียน
จากสถาบันการศึกษาเครือขายท่ีมีความรวมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย 

1) สรางเครือขายพันธมิตรท่ีมีความรวมมือทางวิชาการ
ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งดาน
การเรียนการสอน ดานวิชาการและการการวิจัย 
2) ประชาสัมพันธเชื่อมโยงกับองคกรนานาชาติ และ
องคกรความรวมมือตางๆ 
3) ใชระบบเว็บไซตใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับคณะเพ่ือ
ดึงดูดความสนใจอยางตอเนื่อง  
4) สงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสรางสํานึกเชิงสัมพันธและ
ความรักในสถาบันของนักศึกษา เพ่ือใหไดศิษยเกาท่ีดีใน
อนาคต 

1.4   สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและ
การสรางสวัสดิภาพแกนักศึกษาใหมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีและมีความปลอดภัย 

1) การเชิดชูเกียรตินักศึกษาท่ีทําชื่อเสียงใหแกคณะ/
มหาวิทยาลัย 
2) สงเสริมสุขภาวะ และสงเสริมดานกีฬา เพ่ือให
นักศึกษาเขารวมแขงขันกีฬาในระดับตางๆ และสงเสริม
ผูมีความสามารถทางกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 
3) จัดหาทุนการศึกษาเพ่ือชวยเหลือนักศึกษาท่ีขาด
แคลน 

4) เปดโอกาสใหนักศึกษาท่ีบกพรองทางรางกาย หรือ
เพศสภาพไมตรงกับเพศกําเนิด เขาเรียนและดํารงชีวิต
ในมหาวิทยาลัยอยางมีความสุข 
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ยุทธศาสตรที ่1 เปาประสงค 
ชื่อตัวชี้วดั หนวยที่วัด 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู
ความสามารถ  มี
คุณธรรมจริยธรรม มีจิต
สาธารณะ รูรักสามัคคี 
และความรับผิดชอบ 
สามารถพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปนที่
ยอมรับในระดับสากล    

บัณฑิตมีความเปนเลิศ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
มีความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษ มีทักษะ
การเรียนรูและสราง
นวัตกรรม มีคุณธรรม
จริยธรรมและความ
พอเพียง มภีาวะผูนํา มี
มนุษยสัมพันธที่ดีและ
ความอุตสาหะในการ
ทํางาน 

๑. รอยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผานใบ
ประกอบวิชาชีพ (กรณีหลักสูตรที่มีวิชาชีพ) ในคร้ัง
แรก 

รอยละ  -  -  -  -  -  ไมมี 

๒. รอยละของจํานวนนกัศึกษาที่ไดรับรางวัลทั้งใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

รอยละ ๐.๕๐ ๐.๗๕ ๐.๗๕ ๑ ๑ รองคณบดีฝายวิชาการ 

3. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป  

รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา  รอยละ ๗๐ ๗๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา 

5. จํานวนนวัตกรรมของนักศึกษาตอป ผลงาน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ รองคณบดีฝายวิชาการ 

6. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สอบผานเกณฑการ
ทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษไมนอย
กวา ระดับ B1 ของ CEFR LEVEL 

รอยละ  -  - ๑๐ ๑๐ ๑๐ รองคณบดีฝายวิชาการ 

๗. รอยละความพึงพอใจของนายจางทีม่ีตอผูสําเร็จ
การศึกษา (ดานคุณธรรมจริยธรรม การทํางานเปนทีม 
ความใฝรู พัฒนาตนเองและการเปนที่พึง่ของสังคม ) 

รอยละ ๗๐ ๗๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา 
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ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 

2 
 

  พัฒนางานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร สรางองคความรูและ
นวัตกรรมเพ่ือแกปญหาใหกับชุมชนทองถิ่น ภูมิภาคลุมน้ําโขง   โดยเนนงานวิจัยแบบ
บูรณาการและสงเสริมความรวมมือกับหนวยงานท้ังภายในและตางประเทศ 

เปาประสงค 
 

มีองคความรูและนวัตกรรมท่ีพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือยกระดับความเปนอยูของชุมชน
และเกิดความรวมมือ/กิจกรรมดานการวิจัยกับหนวยงานท้ังในและตางประเทศ 
 

 

กลยุทธ มาตรการ 
๒.๑ พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย
และทรัพยสินทางปญญาใหมีประสิทธิภาพ 
 

1) จัดทําฐานขอมูลนักวิจัยภายในคณะ โดยจัดกลุมตามความ
เชี่ยวชาญ เพ่ือรองรับการทําวิจัยเรงดวน  
 
2 ) จัดทําฐานขอมูลผลงานวิจัย และทรัพยสินทางปญญาของ
บุคคลากรภายในคณะ เพ่ือใหสามารถสืบคนได 
 
3) ปรับปรุงหนวยงานท่ีรองรับการบรหิารงานวิจัย และ
บริการวิชาการของคณะ เพ่ือลดการพ่ึงพาภาครัฐ 
 
4) จัดทําฐานขอมูลแหลงทุนใหเปนปจจุบัน 
 

2.2  สงเสริม พัฒนานักวิจัยเชิงบูรณาการ 
และสนับสนุนความรวมมือดานการวิจัยกับ
หนวยงานท้ังในและตางประเทศ และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแสวงหาแหลงทุนวิจัย 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
นักวิจัย 
 
2) โครงการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญดานการวิจัย 
 

๒.๓ สงเสริมและสนับสนุนกลุมวิจัยมุงเปา
จากความเช่ียวชาญของนักวิจัยใหสอดคลอง
กับนโยบายการพัฒนาทองถิ่นและภูมิภาคลุม
น้ําโขง 
 

1) สนับสนุนทุนเพ่ือสรางกลุมวิจัยมุงเปา 
 
2) พัฒนาเครือขายนักวิจัยรวมกับประเทศในภูมิภาคลุมน้ํา
โขง 
 

๒.๔ *สงเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัยให
เปนท่ีประจักษผานการเผยแพรงานวิจัย งาน
สรางสรรค นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐเพ่ือ
ขยายผลในมิติ นโยบายชุมชน สังคม 
อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชยและ สงเสริม 

1)  ประสานความรวมมือกับหนวยงาน ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัย โดยใช
เครื่องมือ/อุปกรณ ระบบสารสนเทศ ท่ีมีอยูใหเกิดประโยชน
สูงสุด  รวมพัฒนาผูประกอบการ กลุมวิสาหกิจชุมชน 
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 
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กลยุทธ มาตรการ 
สนับสนุนใหนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท 
เอก นําเสนอผลงานวิจัยท้ังใน/ตางประเทศ  
 

2) วิเคราะห สังเคราะห และพัฒนางานวิจัย เพ่ือเปลี่ยนองค
ความรูใหเปนทุน 
 
3) เชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจเอกชนรวมพัฒนางานวิจัยสู
นวัตกรรมเพ่ือประโยชนเชิงพาณิชย 
 

 
 
 

4) มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือกลั่นกรองและคัดเลือก
ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ออกเผยแพร สูชุมชน  

๒.๕ สงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการวิจัยท้ังใน/ตางประเทศ 
 

1) สงเสริม สนับสนุนใหมีการจางนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
โท เอก เปนผูชวยวิจัยในโครงการวิจัย 
 
2)  สงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท เอก 
นําเสนอผลงานวิจัยท้ังใน/ตางประเทศ  
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ยุทธศาสตรท่ี 2 เปาประสงค ชื่อตัวชี้วัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

  พัฒนางานวิจัย
ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 
สรางองคความรูและ
นวัตกรรมเพ่ือ
แกปญหาใหกับ
ชุมชนทองถ่ิน 
ภูมิภาคลุมนํ้าโขง   
โดยเนนงานวิจัย
แบบบูรณาการและ
สงเสริมความรวมมือ
กับหนวยงานท้ัง
ภายในและ
ตางประเทศ 

มีองคความรูและ
นวัตกรรมท่ีพัฒนา
ขีดความสามารถ
เพ่ือยกระดับความ
เปนอยูของชุมชน
และเกิดความ
รวมมือ/กิจกรรม
ดานการวิจัยกับ
หนวยงานท้ังใน
และตางประเทศ 

๑. รอยละของผลงานวิจยั/งานสรางสรรคท่ี
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติตามเกณฑคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.)  เมื่อ
เปรียบเทียบกับโครงการวิจัยท่ีไดรบั
งบประมาณ 
 

รอยละ 

๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
รองคณบดฝีาย

วิจัย  

2. รอยละขององคความรูท่ีสามารถนําไปใช
อางอิงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
(Citation) 
 

รอยละ 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
รองคณบดฝีาย

วิจัย  

๓. จํานวนนวัตกรรมหรือสิ่งประดษิฐท่ีไดรับ
การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  ท่ีนําไปใช
ประโยชน 

ผลงาน/
ช้ินงาน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ รองคณบดฝีาย
วิจัย  
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ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 

3 
 

    พัฒนาและสนับสนุนงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวมท่ีเสริมสรางความเขมแข็ง
ดานการเกษตร ความม่ันคงทางอาหาร พัฒนาชุมชนและสังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง
ท้ังในและตางประเทศ 

เปาประสงค 
 

ประชาชน ชุมชน และสังคม ไดรับการบริการวิชาการท่ีนําไปสูการเพ่ิมศักยภาพในการ
แกปญหาและพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีดานการเกษตร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และสอดคลองกับนโยบายของประเทศ 
 

 

กลยุทธ มาตรการ 
3.1  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงาน
บริการวิชาการอยางมีสวนรวมใหมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดการบูรณาการกับ
การวิจัยและการเรียนการสอน 
 

1) จัดทําแผนบริการวิชาการ  
  - สํารวจความตองการของหนวยงาน/ชุมชน ความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร  เครือขาย (หนวยงานท่ีเก่ียวของ)  
 
2) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการ  
 

3.2 สนับสนุนการสรางเครือขายการบริการ
วิชาการดานเกษตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตามนโยบาย/ยุทธศาสตรของประเทศ 
 

1 ) โครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีมีการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 

3.3 สนับสนุนการสรางเครือขายและการ
บริการวิชาการแกหนวยงานท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือตอบสนองชุมชน
และสังคมระดับชาติและนานาชาติ 
 

1) โครงการบริการวิชาการท่ีมีความรวมมือกับภาคสวนตางๆ 
ท้ังภายในและภายนอกเพ่ือตอบสนองชุมชนและสังคม 
 
 

๓.4  จัดหารายไดจากการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 
 

1) จัดหารายไดจากการดําเนินงานดานการจัดการฝกอบรม 
หลักสูตรระยะสั้น 
 
2) จัดหารายไดจากผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพยสินทาง
ปญญาไปพัฒนาสูเชิงพาณิชย  
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ยุทธศาสตรท่ี 3 เปาประสงค 
ชื่อตัวชี้วัด หนวยท่ีวัด 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

  พัฒนาและ
สนับสนุนงาน
บริการวิชาการ
อยางมีสวนรวมท่ี
เสรมิสรางความ
เขมแข็งดาน
การเกษตร ความ
มั่นคงทางอาหาร 
พัฒนาชุมชนและ
สังคมบนพ้ืนฐาน
ความพอเพียงท้ัง
ในและ
ตางประเทศ 

ประชาชน ชุมชน 
และสังคม ไดรับ
การบริการ
วิชาการท่ีนําไปสู
การเพ่ิมศักยภาพ
ในการแกปญหา
และพัฒนาเชิง
พ้ืนท่ีดาน
การเกษตร ตาม
แนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  และ
สอดคลองกับ
นโยบายของ
ประเทศ  

๑. จํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมีสวนรวมท่ี
มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 

โครงการ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ รองคณบดฝีายวิจัย  

๒. จํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมีสวนรวม
ภายใตความรวมมือกับองคกรภายนอก 

โครงการ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ รองคณบดฝีายวิจัย  

๓. รอยละของจํานวนโครงการบรกิารวิชาการอยางมี
สวนรวมท่ีนําความรู และประสบการณมาใช
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของจํานวน
โครงการบริการวิชาการท้ังหมด 

รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ รองคณบดฝีายวิจัย  

๔. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดข้ึนในชุมชน/
สังคมเพ่ือตอบสนองสังคมสูงวัย 

กิจกรรม/
โครงการ 

๑ ๑ ๑ ๒ ๒ รองคณบดฝีายวิจัย  

5. รอยละของผูรับบริการท่ีนําความรูไปใชประโยชน  รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๘๕ รองคณบดฝีายวิจัย  

6. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/
องคกรท่ีรับบริการวิชาการและวิชาชีพตอประโยชน
จากบริการ  

รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๘๕ รองคณบดฝีายวิจัย  

7. รอยละของรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจากการบริการ
วิชาการ รอยละ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ รองคณบดฝีายวิจัย  

8. รอยละของโครงการบริการวิชาการ ท่ีมีการ
ดําเนินการในพ้ืนท่ีเปาหมายของมหาวิทยาลัย และ
ชุมชนเกิดการนําความรูจากการบริการวิชาการไปใช
อยางตอเน่ือง  

รอยละ ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ รองคณบดฝีายวิจัย  
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ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 4 

     อนุรักษ และศึกษาเพ่ือสืบสาน ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ดานการเกษตรและวิถีชุมชนในภูมิภาคลุมน้ําโขง 

เปาประสงค 
 

เปนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น วิถีชุมชน และวัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคลุมน้ําโขง 

 

กลยุทธ มาตรการ 

4.1 สรางความเช่ือมโยงระหวางงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจของกิจกรรม
นักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาเกิดจิตสํานึกรัก
ทองถิ่นและประเทศชาติ 
 
 

1) พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ใหเชื่อมโยงกับภารกิจดานตางๆของมหาวิทยาลัย 
 
2) พัฒนาระบบประเมินแผนและผลสัมฤทธิ์แบบมีสวนรวม 
ในการสงเสริมใหนักศึกษาเกิดจิตสํานึกรักทองถ่ินและ
ประเทศชาติ 
3) โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับการวิจัย
และการเรียนการสอน 
4) นําภูมิปญญาทองถ่ินมาศึกษาวิจัยเพ่ือแปลความหมายเปน
ขอมูลทางวิทยาศาสตร แนะนํามาพัฒนาตอยอดใหเกิด
ประสิทธิภาพตอการพัฒนางานและอาชีพของเกษตรกรใน
ชุมชน ใหเปนนักธุรกิจเกษตร 
 

4.2. สงเสริมใหนักศึกษา บุคลากร และชุมชน 
รวมสรางสรรคผลงานท่ีสะทอนคุณคาภูมิ
ปญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นและ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 

1) จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา บุคลากร และชุมชน 
ไดตระหนักถึงความสําคัญของคุณคาภูมิปญญา ศิลปะและ
วัฒนธรรมของทองถ่ินและภูมิภาคลุมน้ําโขง 
2) สงเสริมใหนักศึกษา แสดงผลงานสรางสรรคท่ีสะทอน
คุณคาภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถ่ินและ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 

4.3. สรางแหลงเรียนรูและเผยแพรองค
ความรูผานส่ือตางๆ 
 

1) สงเสริมสรางฐานเรียนรูท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 
 
2) เผยแพรขอมูลเก่ียวกับภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรม
ของทองถ่ินและภูมิภาคลุมน้ําโขง เพ่ือใหบริการแกนักศึกษา 
บุคลากร  และประชาชน 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 เปาประสงค 
ช่ือตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
   อนุรักษ และ
ศึกษาเพ่ือสืบสาน 
ประเพณ ี 
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปญญา
ทองถ่ินดาน
การเกษตรและ
วิถีชุมชนใน
ภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

เปนแหลงเรียนรู
ดาน
ศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ิน วิถีชุมชน 
และวัฒนธรรมของ
ประเทศในภมูิภาค
ลุมนํ้าโขง 

1. รอยละของจํานวนโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงไปสูการทําวิจัย/บริการ
วิชาการ/การเรียนการสอน/ กิจกรรมนักศึกษา  

รอยละ 50 50 50 60 60 

รองคณบดฝีายวิจัย /
รองคณบดฝีายกิจการ

นักศึกษา 

2.     จํานวนแหลงเรยีนรูท้ังในและนอกมหาวิทยาลยั แหลงเรียนรู 1 1 1 2 2 รองคณบดฝีายวิจัย  

3    จํานวนผลงานกิจกรรมท่ีมีการเผยแพรดาน
ศิลปวัฒนธรรม ไมนอยกวากิจกรรม/ป 

กิจกรรม ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ รองคณบดฝีายวิจัย  

4.     รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการเห็น
ความสําคญัของศิลปวัฒนธรรมไทย  

รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รองคณบดฝีายวิจัย /
รองคณบดฝีายกิจการ
นักศึกษา 

5.     รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอ
ประโยชนในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ รองคณบดฝีายวิจัย  

6. จํานวนกิจกรรมท่ีใหนักศึกษาไดแสดงผลงาน  กิจกรรม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
รองคณบดฝีายวิจัย /
รองคณบดฝีายกิจการ
นักศึกษา 

7. รอยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนท่ีเขารวม
กิจกรรมตามเปาหมายโครงการ  

รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รองคณบดฝีายวิจัย /
รองคณบดฝีายกิจการ
นักศึกษา 

8. จํานวนหมวดความรูท่ีปรากฎในฐานขอมูลของ
มหาวิทยาลยั  

หมวดความรู  -  -  -  -  - 
  

9. จํานวนกิจกรรมท่ีดาํเนินการรวมกับหนวยงาน
ภายนอก 

กิจกรรม 2 2 3 3 3 
รองคณบดฝีายวิจัย /
รองคณบดฝีายกิจการ
นักศึกษา 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร

ที่ 5 
 

       
บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาลและใชขอมูลเปนฐานในการตัดสินใจโดยพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการ
โดยการลดการพ่ึงพาภาครัฐและสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรและพลังงาน รวมท้ังสราง
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการทํางานอยางมีความสุข 
 

เปาประสงค 
 

เปนองคกรท่ีมีระบบบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล มีระบบกลไกและการบริหารการเงิน 
และงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ พรอมรับการเปล่ียนแปลงอยางรูเทาทันสถานการณ มี
ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยรองรับการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ   มี
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการทํางานอยางมีความสุข 
 

 

กลยุทธ มาตรการ 
๕.๑ บริหารจัดการแบบรวมศูนยภายใตหลัก
ธรรมาภิบาล สรางวัฒนธรรมท่ีไมทนตอการ
ทุจริต   
 
 

1) การจดัทําแผน/ทบทวน อัตรากําลังคณะเกษตรศาสตร 
 
2) การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของงานทุกงานหลักให
ครบถวน 
3) การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของงานทุกงานหลักให
ครบถวน 
4) การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุมภารกิจหลัก
และสถานการณท่ีจะมีผลกระทบตอคณะ 
5) จัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล 

5.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร โดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใหมีความคลองตัว เปน
ธรรม โปรงใส 
 

1)  การพัฒนาระบบการประชุม e-meeting 
2)  การพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
3) การพัฒนาระบบ MIS 
4)  พัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office  Automation) 
ท่ีเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 

5.3  พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการเงิน
และงบประมาณ ใหมีประสิทธิภาพ มีความ
โปรงใส ตรวจสอบได  
 

1) การจัดทําแผนกลยุทธดานการเงิน เพ่ือสรางเสถียรภาพ
ทางการเงิน 
2) ระบบตรวจสอบภายใน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุม
ภายในและควบคุมความเสี่ยง และปองกันการทุจริตคอรัปชั่น 
3) วิเคราะหคาใชจายตอหลักสูตร และจัดทําแผนกลยุทธดาน
การเงินท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร และบริบทของคณะ
เพ่ือสรางเสถียรภาพทางการเงิน 
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กลยุทธ มาตรการ 
5.4  สนับสนุนการขยายรูปแบบความรวมมือ
ธุรกิจการเกษตรกับภาคเอกชนเพ่ือเปนแหลง
เรียนรูของนักศึกษาและลดการพ่ึงพาภาครัฐ 

1) โครงการลดการพ่ึงพาภาครัฐ 
 

5.5 ปรับปรุงกฎระเบียบ มาตรการตาง ๆ 
ของคณะเพ่ือเตรียมความเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1.)การจัดทําแผนดําเนินงานเพ่ือเตรียมการปรับเปลี่ยนเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
2) การประชุมสัมมนารวมระหวางผูบริหารและบุคลากรเพ่ือ
ระดมความคิดเห็นและสรางความเขาใจเก่ียวกับการ
ปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
3) การทบทวนโครงสรางองคกรและระบบงานบริหารท่ีสําคัญ 
เพ่ือเตรียมการปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ 

๕.6 พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะเขาสูระบบ 
EdPEx  
 

1)  อบรมใหความรูเก่ียวกับเกณฑการประเมิน  QA 
2)  สรางความรูความเขาใจใหกับผูบริหารระดับคณะ 

๕.7 ปรับปรุ งอาคารสถาน ท่ีและระบบ
สาธารณูปโภค  พัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิ
ทัศน อนุรักษพลังงาน ลดภาวะโลกรอนให
สามารถรองรับ เ อ้ือตอการเรียนและการ
ทํางานอยางมีความสุข และปลอดภัย  
 

1)  การรณรงคสรางจิตสํานึกใหกับบุคลากรและนักศึกษามี
สวนรวมในการประหยัดพลังงาน การอนุรักษและดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย 
2)ปรับปรุงระบบกลองวงจรปดตามอาคาร ประตูทางเขาออก 
และพ้ืนท่ีเสี่ยงใหครอบคลุม 
3) ปรับปรุงอาคารและสิ่งกอสราง ระบบสาธารณูปโภค ท่ีมี
อายุการใชงานเสื่อมสภาพ 
4) การจัดทําผังแมบทการใชประโยชนในพ้ืนท่ีคณะ
เกษตรศาสตร 
5) การจัดภูมิทัศนบริเวณหนามหาวิทยาลัยและรอบอาคาร
ตางๆใหนาอยู  
6) การบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีฟารมเกษตร 
7)การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศและหลอดไฟเพ่ือการประหยัด
พลังงาน 

5.8. พัฒนาระบบการส่ือสารเชิงรุกภายใน
คณะสูสาธารณาชนเพ่ือเผยแพรผลงาน 
ช่ือเสียง และภาพลักษณท่ีดีของคณะ 
 

1) สรางภาพลักษณเชิงบวก พัฒนารูปแบบและวิธีการสื่อสาร
องคกรท้ังภายในและภายนอกใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2) จัดทําแผนดานการประชาสัมพันธใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรและนโยบาย 
3) พัฒนาชองทางเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวน
เสียในการดําเนินงานในดานตางๆ  
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ยุทธศาสตรท่ี 5 เปาประสงค 
ช่ือตัวช้ีวัด 

หนวยท่ี
วัด 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
    บริหารจัดการภายใต
หลักธรรมาภิบาลและใช
ขอมูลเปนฐานในการ
ตัดสินใจโดยพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร และพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา บริหารจัดการ
โดยการลดการพ่ึงพา
ภาครัฐและสงเสริมการ
อนุรักษทรัพยากรและ
พลังงาน รวมท้ังสราง
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ
การเรยีนรูและการทํางาน
อยางมีความสุข 

เปนองคกรท่ีมีระบบบริหาร
จัดการท่ีมีธรรมาภิบาล มี
ระบบกลไกและการบริหาร
การเงิน และงบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพ พรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงอยางรูเทาทัน
สถานการณ มีฐานขอมูลและ
ระบบสารสนเทศท่ีทันสมยั
รองรับการปฏบัิติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ   มี
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรูและการทํางานอยางมี
ความสุข 

๑.     ระดับความสําเร็จของระบบ
บริหารจัดการท่ีดีและมีธรรมาภิ
บาล 

ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
คณบด/ีรองคณบดี

ฝายบรหิาร 

๒.     คณะเกษตรศาสตรใชเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเขาสู
ระดับมาตรฐานสากล โดยใช
หลักการบริหารเพ่ือความเปนเลิศ 
(EdPEX)   

คณะ  -  -  -  - ๑ 
คณบด/ีผช.ฝาย
ประกันคณุภาพ 

3.     ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษา/บุคลากรท่ีมีตอการ
บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค 
และสิ่งแวดลอมในคณะ
เกษตรศาสตร 

ระดับ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ 

รองคณบดฝีาย
บริหาร/รองคณบดี

ฝายกิจการ
นักศึกษา 

4.     จํานวนผลงานของบคุลากรและ
นักศึกษาท่ีไดรับการเผยแพรสูสังคม
ภายนอกเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีให
คณะ 

ผลงาน/ป ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ 

รองคณบดฝีาย
บริหาร/รองคณบดี

ฝายกิจการ
นักศึกษา/รอง
คณบดฝีายวิจยั 
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ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 6 

 

บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและตอเนื่องใหสอดรับกับบริบทท่ี
เปล่ียนแปลงไป  บุคลากร มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาวะท่ีดี 
ปฏิบัติงานอยางมีความสุข และมีความผูกพันกับองคกร 

เปาประสงค 
 

มีบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะท่ีดี สามารถขับเคล่ือน
คณะใหบรรลุวิสัยทัศนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางมีความสุขและความ
ผูกพันตอองคกร 
 

 

กลยุทธ มาตรการ 
6.1. บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
เพ่ือใหบุคลากรเปนผูมีคุณธรรมและเปนกําลัง
ในการขับเคล่ือนองคกรใหบรรลุวิสัยทัศน 
 

1)  จัดทําแผนกรอบอัตรากําลังและแผนทดแทนบุคลากรท่ี
เกษียณอายุราชการใหสอดคลอง กับแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย 
2)จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการรายบุคคล ท้ังดาน
คุณวุฒิ และศักยภาพเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
3)จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนรายบุคคล ท้ังดาน
คุณวุฒิ และศักยภาพเพ่ือเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

6.2. พัฒนาสมร รถนะของ บุค ลา ก ร ใ ห
ส อ ด ค ล อ ง กั บ ภ า ร ะ ง า น แ ล ะ บ ริ บ ท ท่ี
เปล่ียนแปลงไป อยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 

1) พัฒนาทักษะดานการบริหารใหแกผูบริหารทุกระดับ 
รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอมในการเปน
ผูบริหาร 
2) พัฒนาบุ คลากร ทุกประ เภท ให มี สมรรถนะต าม ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

6.3. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให
มีคุณธรรมจริยธรรม 
 

1) สรางจิตสํานึก และคานิยมในการปองกันแกไขปญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2) สรางวัฒนธรรมการทํางานอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
3) ยกยองเชิดชูประกาศเกียรติคุณผูท่ีมีผลงานดีเดน 
 

6.4. สรางเสริมใหบุคลากรมีสุขภาพท่ีดี มี
ความสุข ผูกพันกับองคกร 
 

1) พัฒนาระบบและกลไกของสวัสดิการท่ีเหมาะสม และท่ี
กฏหมายกําหนดและนอกเหนือท่ีกฏหมายกําหนด 
2) จัดใหมีกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวางบุคลากร 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 เปาประสงค 
ชื่อตัวชี้วัด 

หนวยท่ี
วัด 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
อยางเปนระบบและ
ตอเน่ืองใหสอดรับ
กับบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  
บุคลากร มี
สมรรถนะ มี
คุณธรรม จรยิธรรม 
และสุขภาวะท่ีดี 
ปฏิบัติงานอยางมี
ความสุข และมี
ความผูกพันกับ
องคกร 
 

มีบุคลากรท่ีมีสมรรถนะ
สูง มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมสีุข
ภาวะท่ีด ีสามารถ
ขับเคลื่อนคณะใหบรรลุ
วิสัยทัศนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยางมี
ความสุขและความ
ผูกพันตอองคกร 

1.     รอยละของบุคลากรท่ีมสีรรถ
นะเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

รอยละ ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 รองคณบดฝีาย
บริหาร 

2. จํานวนของบุคลากรท่ีไดรับรางวัล
หรือการยกยองเชิดชูเกียรต ิหรือ
สรางช่ือเสียงใหกับองคกร 
 

คน 3 3 3 3 3 รองคณบดฝีาย
บริหาร 

3.     รอยละของบุคลากรท่ีมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 
 

รอยละ  ≥60  ≥60  ≥60  ≥60  ≥60 รองคณบดฝีาย
บริหาร 

4.     รอยละของบุคลากรท่ีมีความ
ผูกพันตอองคกร 

รอยละ ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 รองคณบดฝีาย
บริหาร 
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ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 

7 
 

  บริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัย 
ม่ันคง ปลอดภัย และนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือสนับสนุน การเรียนรูแบบ
อิเล็กทรอนิกส การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และยกระดับความสามารถ
ของนักศึกษาและบุคลากรในการใช ICT เพ่ือพัฒนาสูการเปนหนวยงานดิจิตอล 

เปาประสงค 
 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของหนวยงานใหมีความทันสมัย สามารถ
สนับสนุนการเรียนรู การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการเพ่ิมศักยภาพ
นักศึกษา และบุคลากร เพ่ือเขาสูสังคมดิจิตอลอยางรูเทาทัน 

 

กลยุทธ มาตรการ 
๗.๑ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย ม่ันคง 
ปลอดภัย 

1)  Digital Creative Studio 
2)  Digital Farm Outlet and Excellence Center 

๗.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรูแบบอิเล็กทรอนิกส  
 

1) โครงการระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจ
และงานบริหาร 
2) โครงการชุดปฏิบัติการสารสนเทศทางภูมิศาสตรและเพ่ือ
การบริหาร 
3 ) ชุดปฏิบัติการระบบเกษตรเท่ียงตรงสูง 

๗.๓ พัฒนาระบบการบริการทางการศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) โครงการพัฒนาระบบ MIS 
2)  โครงการพัฒนาเว็บไซต 

๗.4 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) เพ่ือใชในการบริหารจัดการ
ระบบงานหลักของหนวยงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดคาใชจาย 

1) โครงการการใชเทคโนโลยี Cloud และอุปกรณเคลื่อนท่ี
พกพาและเครือขายสังคม 
2)  ระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตรจาก
ภาพถายระยะไกลรายละเอียดสูง 

๗.๕ พัฒนาศักยภาพดาน ICT ของนักศึกษา 
ผูสอนและบุคลากร 

1) โครงการการใชเทคโนโลย ีCloud และอุปกรณเคลื่อนท่ี
พกพาและเครือขายสังคม 
2) โครงการระบบอัตโนมัติดิจิตอล (Digital automatic 
system project) 
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ยุทธศาสตรท่ี 7 เปาประสงค 
ชื่อตัวชี้วัด หนวยท่ีวัด 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

บริหารจดัการ
โครงสรางพ้ืนฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารท่ี
ทันสมัย มั่นคง 
ปลอดภัย และนํา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเพ่ือ
สนับสนุน การเรียนรู
แบบอิเล็กทรอนิกส 
การบริการทาง
การศึกษา การบรหิาร
จัดการ และยกระดับ
ความสามารถของ
นักศึกษาและบุคลากร
ในการใช ICT เพ่ือ
พัฒนาสูการเปน
หนวยงานดิจิตอล 

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของหนวยงาน
ใหมีความทันสมัย 
สามารถสนับสนุน
การเรยีนรู การ
บริการทางการศึกษา 
การบริหารจัดการ 
และการเพ่ิม
ศักยภาพนักศึกษา 
และบุคลากร เพ่ือเขา
สูสังคมดิจิตอลอยาง
รูเทาทัน 

1.     ระดับความพึงพอใจตอ
โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของคณะฯ 

ระดับ 3.51 3.51 3.51 4 4 รองคณบดี
ฝายบรหิาร 

2.     จํานวนระบบสนับสนุนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การเรยีนรูแบบอิเล็กทรอนิกส 

จํานวน 2 2 2 2 2 
รองคณบดี
ฝายบรหิาร 

3.     จํานวนระบบการบริการทาง
การศึกษาดวยเทคโนโลยสีารสนเทศ จํานวน 1 1 1 2 2 

รองคณบดี
ฝายบรหิาร 

4.     จํานวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือ
ใชในการบริหารจดัการระบบงานหลัก
ของหนวยงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และลดคาใชจาย 
 

จํานวน 1 2 2 2 2 
รองคณบดี
ฝายบรหิาร 

5.     จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพดาน ICT ของนักศึกษา 
ผูสอนและบุคลากร 

จํานวน 2 2 2 2 2 
รองคณบดี
ฝายบรหิาร 




