
 

 

 แบบรายงานการนําเสนอนโยบายและวิสยัทัศน์  
คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
1.  ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน  

1.1  ประวัติการก่อต้ังหน่วยงาน (โดยย่อ)  
 คณะเกษตร ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2486 ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรียกว่า “คณะ
เกษตรศาสตร”์ ณ วิทยาเขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 

 ในป ีพ.ศ. 2497 ไดเ้ปล่ียนชื่อ “คณะเกษตรศาสตร์” เป็น “คณะกสิกรรมและสัตวบาล” ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 
ได้ตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งคณะในมหาวิทยาลัย ได้เปล่ียนช่ือ “คณะกสิกรรมและสัตวบาล” เป็น “คณะเกษตร” จนถงึ
ปัจจุบัน โดยมีการแบ่งส่วนราชการของคณะเกษตร ดังนี้ สํานักงานเลขานุการ ภาควิชากีฏวิทยา ภาควิชาเกษตรกลวิธาน 
ภาควิชาปฐพีวิทยา ภาควิชาโรคพืช ภาควิชาพืชไร่นา ภาควิชาพืชสวน ภาควิชาสัตวบาล ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์
เกษตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร ์

 เมื่อมหาวทิยาลัยได้ดาํเนนิงานตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก เพื่อพัฒนามหาวทิยาลัยระยะที่ 1 แล้วเสร็จ 
มหาวิทยาลัยจึงเริ่มขยายการเรยีนการสอนไปดาํเนินการ ณ วิทยาเขตกําแพงแสน ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยที่ 861/2523  
ลงวนัที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2523 โดยคณะเกษตร วิทยาเขตกําแพงแสน รบัผิดชอบในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรเกษตรศาสตร ์
ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีภาควิชาต่าง ๆ เหมอืนกับวิทยาเขตบางเขน แต่ไม่มีภาควิชาคหกรรม
ศาสตร์ ต่อมาได้เปิดสอนหลักสูตรใหมอ่ีก 2 หลักสูตร คือ วท.บ.(เกษตรกลวิธาน) และ วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร) 

 เพื่อให้การดําเนินงานของคณะเกษตร ทั้ง 2 วทิยาเขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกื้อกูล 
ซึ่งกนัและกนั สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบให้ปรับสถานภาพและยกฐานะคณะเกษตร วิทยาเขตกําแพงแสน ขึ้นเป็นหน่วยงาน
ระดบัคณะ ประกาศลงวนัที ่21 มีนาคม พ.ศ. 2546 เรือ่ง จดัตัง้คณะเกษตร กาํแพงแสน   เป็นหนว่ยงานสังกดัมหาวทิยาลัย 
ที่มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  1 สํานัก 8 ภาควิชา  ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป โดยมีคําส่ังแต่งตัง้
คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน  วาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี ดังนี ้

1. รศ.ดร.สมบัติ  ชิณะวงศ์ ดํารงตําแหน่งคณบดคีณะเกษตร กําแพงแสน  
  ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2546 - วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2550  

2. รศ.ดร.วรวทิย์  สิริพลวัฒน์ ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเกษตร กาํแพงแสน  
  ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2550 – วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554  

3. รศ.ดร.ธงชัย  มาลา ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน  
  ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 – วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 

กตป-1 



 

    สถานทีต้ั่ง  
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     ชื่อ   นายธงชัย  มาลา 

ตําแหน่ง   รองศาสตราจารย์  
คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน 
วาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี (28 มิถนุายน 2554 – 27 มถิุนายน 2558) 

 

1.2 โครงสร้างการบริหารงาน 

 



 

1.3 ข้อมูลสถิติเปรยีบเทียบ เก่ียวกับ งบประมาณ บุคลากร นิสิต หลักสูตร งานวิจัย งานบริการวิชาการ 
(รายงานข้อมูลในภาคผนวก) 

2.  การวิเคราะห์บริบทหรือสภาพแวดล้อมภายนอก (Context Analysis) ที่เก่ียวขอ้งกับการจัดการศึกษา ดังนี ้

2.1 แนวโน้มด้านการเมือง 
ภายใน KU : (การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย เป็นต้น) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการเตรียมการออกนอกระบบราชการ ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการ
ดําเนินการร่างประกาศ ข้อบังคับ เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
  ในการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี 3 ประเด็น
หลักที่จะต้องทําความเข้าใจ คือ 

1. การเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงาน  
2. หน้าที่ความรับผิดชอบหลังจากการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงาน 
3. แนวทางในการให้ความยุติธรรมในการต่อสัญญาจ้าง และการประเมินความดีความชอบใน

การปรับอัตราเงินเดือน 
ดังน้ัน คณะเกษตร กําแพงแสน ควรเตรียมความพร้อมในการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย 

โดยทําความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับ ทั้งในการปรับเปลี่ยนสถานภาพและหน้าที่ความรับผิดชอบ  
นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยวิจัยและมีหน้าที่หลักในการผลิต
ผลงานวิจัย เพ่ือแข่งขันกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นอีกหน้าที่หน่ึงที่คณะเกษตร 
กําแพงแสน จะต้องสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการทํางาน 

ภายนอก KU : (การบริหารอย่างมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลของหน่วยงาน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น) 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้กําหนดให้มีการกระจาย
อํานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น โดยมีแนวทางการกระจายอํานาจ ประกอบด้วย การถ่ายโอนภารกิจ การ
กระจายอํานาจการเงิน การถ่ายโอนบุคลากร การพัฒนาระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ฯลฯ  ซึ่งท้องถิ่นมีความต้องการที่จะรับการสนับสนุนจากอุดมศึกษาในด้านการศึกษา การให้ความรู้เพ่ือ
เพ่ิมทักษะอาชีพแก่ประชาชน และการให้คําปรึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดังน้ันคณะฯ สร้าง
เครือข่ายการทํางานร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การบริการวิชาการแก่บุคลากร ประชาชน 
และเกษตรกร ทั้งในด้านการศึกษา การให้ความรู้เพ่ิมทักษะอาชีพ  การให้คําปรึกษา การให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้อง รวมท้ังการรับฟังความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเป็นการบริการ
วิชาการภายใต้คณะฯ หรือการดําเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตกําแพงแสน 

 2.2 แนวโน้มด้านเศรษฐกิจ 
ภายใน KU : (เช่น การลดลงของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร การหาแหล่งรายรับจากภายนอก เป็นต้น) 
 มหาวิทยาลัยมแีนวโน้มการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยต่าง ๆ ลดลง คณะฯ จึงมีความจําเป็น 
ต้องใช้งบประมาณเงินรายได้ในการบริหารจัดการในสัดสว่นที่เพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังต้องแสวงหาแหล่งรายรับ
จากศักยภาพขององค์กรที่มีอยู่ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนต้องแสวงหาแหล่งเงิน
จากภายนอกในด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ เช่น การสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก การบริการ
วิชาการเพ่ือหารายได้ การวิจยัที่ร่วมกับองคก์รภาครฐัและเอกชน เพ่ือนําเงินรายได้จากภายนอกมาบริหาร
จัดการหน่วยงานให้พัฒนาไปได้อย่างต่อเน่ือง 



 

ภายนอก KU : (เช่น ทิศทางการพัฒนาประเทศ ความต้องการใช้บัณฑิตของสังคมและอุตสาหกรรม  
เป็นต้น) 
 การมีงานทําและตลาดแรงงานที่เข้มแข็งเป็นเง่ือนไขสําคัญของการพัฒนาประเทศ และความสงบ
สุขในสังคม อุดมศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหน่ึงที่สร้างบุคลากรและความรู้รองรับตลาดแรงงาน 
ประเด็นสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน 4 ประเด็น ประกอบด้วย โครงสร้างทางเศรษฐกิจ      
โลกาภิวัตน์ ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และโลกสารสนเทศ ดังน้ันอุดมศึกษาต้องทํางานร่วมกับ
ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม เพ่ือสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้รองรับตลาดแรงงาน  ซึ่งปัจจุบันการ
แข่งขันทางด้านการศึกษาเพ่ิมสูงขึ้น  ดังน้ันคณะฯ จึงมีแผนรองรับการเตรียมความรู้ และสร้างทักษะ
ให้แก่บัณฑิตด้านการเกษตร ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในด้านวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
และศักยภาพด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่จะส่งผลให้การทํางานในตลาดแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 แนวโน้มด้านสังคม 
ภายใน KU :  (เช่น การศึกษาแบบบูรณาการ ทักษะการเรียนรู้ของบุคลากรและนิสิตใหม่ เป็นต้น) 
 นโยบายมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กําหนดให้มรีายวิชาบูรณาการเป็นวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
เพ่ือให้นิสิตเลือกลงทะเบียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งวิชา
บูรณาการเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรและกระบวนการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยได้
จัดต้ังศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เป็นหน่วยกลาง เพ่ือทําหน้าที่บริหารจัดการด้านการเรียน
การสอน  คณะฯ มีหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นิสิตสามารถเลอืกเรียนรายวิชาบูรณาการที่นิสิตสนใจได้ ซึ่งวิชา
บูรณาการน้ีเป็นการนําวิชาหรือศาสตร์ต่าง ๆ  มาเช่ือมโยงกันและมีลักษณะใกล้เคียงกับชีวิตจริง  ช่วยให้
ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในลักษณะองค์รวม ผู้เรยีนสามารถแสวงหาความรู้ ความเข้าใจจากสิ่ง   
ต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัว  ประเด็นสําคัญ คือ ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้กว้างในหลายสาขาวิชา สามารถนํา
ความรู้มาประมวลเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  นอกจากน้ีให้รู้จักคิดวิเคราะห์  และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม รู้ลักษณะธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เข้าใจปัญหาทางการเมือง สามารถนํามาวิเคราะห์แก้ปัญหา และสร้างความสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้
เพ่ือสร้างบัณฑิตที่เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศและสังคม 

ภายนอก KU : (เช่น การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ Life – long Learning เป็นต้น) 
ประเทศไทยจะต้องก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) ใน พ.ศ. 2558 ตาม

ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย
พัฒนาการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาของประเทศให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ตลอดจนสามารถก้าวทันและแข่งขันกับนานาชาติได้ โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในด้านความ
ร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคง และความร่วมมือทางสังคม 
วัฒนธรรม โดยกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
เช่น จัดให้มีหลักสูตรอาเซียนศึกษา ทั้งน้ีจะทําให้เกิดการแข่งขันของสถาบันการศึกษาและการแข่งขัน
ระหว่างประเทศมากข้ึน 
 คณะฯ มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหา ความสามารถทั้งในเรื่องของวิชาการ และภาษา โดยปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่ในปัจจุบันให้
ทันสมัยและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงพิจารณาโอกาสการสร้างหลักสูตรเชิงบูรณาการ 
เพ่ือให้รองรับกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด 
 



 

2.4 แนวโน้มด้านเทคโนโลยี 
ภายใน KU : (เช่น การประยุกต์ใช้ e-Learning ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษของบุคลากร  
เป็นต้น) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และวางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการปฏิรูปมหาวิทยาลัยและเสรมิศักยภาพให้ก้าวไปเป็น   
e-University เพ่ิมมูลค่าการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ทั้งในด้านการบริหาร การเรียน การสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ขยายโอกาสใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริการชุมชน บริหารจัดการทรัพยากร เครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีระบบ ICT ที่มีสมรรถนะสูง ทําให้การค้นหาข้อมูลข่าวสาร 
การติดต่อสื่อสารทําได้สะดวกและรวดเร็ว มีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning และ
การบริหารจัดการ เช่น ระบบบัญชีสามมิติ เป็นต้น 

คณะฯ ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมีการพัฒนาทักษะด้านภาษา และด้านคอมพิวเตอร์อย่างต่อเน่ือง 
โดยการจัดอบรมในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากน้ียังสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ ในการ
ทํางานของบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานอีกด้วย 

ภายนอก KU : (เช่น การศึกษาผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เป็นต้น) 
 เทคโนโลยีมีอิทธิพลสูงต่อวิถีชีวิต อาชีพ และธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่  คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของ
โครงสร้างพัฒนาทางสังคม (e-Society) การศึกษา (e-Education) อุตสาหกรรม (e-Industry) พาณิชยกรรม 
(e-Commerce)  ซึ่งปัจจัยสําคัญที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานและการจ้างงานของแรงงานในอนาคต 
ซึ่งเป็นภาพอนาคตที่สําคัญต่อการออกแบบอุดมศึกษาในปัจจุบัน  
 คณะฯ เห็นความสําคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเครือข่าย ทั้งในระดับนิสิตและ
บุคลากร ซึ่งมีความจําเป็นในการค้นคว้าข้อมูลใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ เพ่ือนํามาศึกษาและวิจัยเพ่ิมเติมได้ 
รวมทั้งเป็นโอกาสในการศึกษาต่อของบุคลากรในคณะอีกด้วย 
 
 
 

2.5 แนวโน้มด้านประชากร 
ภายใน KU : (เช่น การเกษียณอายุของบุคลากรในหน่วยงาน กลุ่มอายุของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น) 
 การเกษียณอายุของบุคลากรในหน่วยงาน  ตามนโยบายการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ และมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ทําให้การ
บรรจุบุคลากรปรับเปลี่ยนเป็นตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่เพ่ิมสัดส่วนของ
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  คณะฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาต่อของอาจารย์ เพ่ือให้สอดรับกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย นอกจากน้ีคณะฯ ยังส่งเสริมการทํางานร่วมกันระหว่างอาจารย์อาวุโส และ
อาจารย์รุ่นใหม่ เพ่ือเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การทํางานที่เป็นประโยชน์จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งจะทําให้
ความเข้มแข็งด้านวิชาการของคณะฯ จะยังคงมีการสานต่อกันอย่างย่ังยืน 

ภายนอก KU : (เช่น การลดลงของผู้เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นต้น) 
การลดลงของผู้เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา และความไม่สอดคล้องระหว่างการผลิต

บัณฑิตกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งคณะฯ มีนโยบายชัดเจนในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
เหมาะสมและตอบรับความต้องการของตลาดแรงงาน ด้วยการขอความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือนํา



 

ข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมท้ังด้านวิชาการและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

3.   การวิเคราะห์ จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรภายใต้บริบทแนวโน้มที่จัดทําขึ้น (จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้จัดเก็บในปจัจุบัน) เพื่อประกอบการประกันคณุภาพ และการของบประมาณ 
3.1 จุดแข็ง* 

1. คณะเกษตร กําแพงแสน มีคณาจารย์ผูท้รงคุณวุฒิส่วนหน่ึงเป็นที่ยอมรับในสังคมว่าเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในศาสตรด้์านการเกษตร มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญด้านการเรียนการสอนและ
การวิจัย สร้างผลงานวิชาการมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม ผลติ
ตําราทางวิชาการคุณภาพสูง  สร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้เรยีนและผูใ้ช้บัณฑิตเป็นระยะเวลายาวนาน 

2. คณาจารย์ของคณะเกษตร กําแพงแสน มีความพร้อมและศักยภาพสูงในการสอน วิจัย ให้บริการทาง
วิชาการ มีความเข้มแข็ง ทุม่เท มุ่งมั่น ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ เอาใจใส่ดูแลลูกศิษย์อย่างใกล้ชิด มีการ
ทํางานร่วมกันเพ่ือเรียนรู้งาน และถ่ายทอดประสบการณ์ในระหว่างอาจารย์รุ่นเก่าและรุ่นใหม่อย่าง
ต่อเน่ือง มีอาจารย์รุ่นใหม่จํานวนมากมีความกระตือรื้อร้นและพร้อมที่จะเข้ามาเรียนรู้งาน และรับการ
ถ่ายทอดจากอาจารย์รุ่นเก่าได้อย่างต่อเน่ือง จึงสามารถรักษาคุณภาพของบัณฑิตไว้ได้ตลอดมา 

3. หลักสูตรของคณะเกษตร กําแพงแสน มีทั้งหลักสูตรที่เป็นแกนหลักทางวิทยาศาสตร์เกษตรครอบคลมุ
หลายสาขาวิชา ทั้งด้านทรัพยากรดิน พืช ปศุสัตว์ และเทคโนโลยีชีวภาพ โดยแต่ละหลักสูตรมีการ  
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ผูเ้รียนปฏิบัติจรงิในภาคสนาม สําหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเน้นความ
สอดคล้องกับรูปแบบการประกอบอาชีพเกษตร ธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปมากในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมา สามารถสรา้งบัณฑิตให้กับตลาดแรงงานใหม่ ๆ ได้ทันเหตุการณ์ 

4. บัณฑิตคณะเกษตร กําแพงแสน ประกอบอาชีพได้หลากหลายและประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน 
มีบทบาทระดับสูงในสังคมและการบริหารประเทศ สร้างช่ือเสียงทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ เป็น
ที่ยอมรับของตลาดแรงงานสากล นอกจากน้ีศิษย์เก่าของคณะเกษตรฯ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ได้ให้ทุนการศกึษาแก่นิสิตปัจจุบันหลายทนุเป็นประจําทุกปี สร้างโอกาสทางการศึกษาสาขาเกษตร
ให้กับนิสิตที่ขาดแคลนผู้เป็นกําลังสําคัญของประเทศ นอกจากน้ียังมีเครือข่ายศิษย์เก่าที่ให้ความร่วมมือ
กับคณะฯ ในหลายด้าน ทั้งการสอน การรับนิสิตเข้าฝึกงาน และการรบับัณฑิตเข้าทํางานจํานวนมาก
ในแต่ละปี 

5. คณาจารย์ของคณะเกษตรฯ ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนจํานวนมากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
และผลงานวิจยัของคณาจารย์ในคณะฯ สามารถนํามาปรับใช้ได้ตามสภาพจริงทางการเกษตร เกิด
ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตร ตลอดจนหน่วยงาน
ภาครัฐที่เก่ียวข้อง ทั้งยังสามารถขยายผลต่อยอดงานวิจัย พัฒนาเป็นห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ที่
มีมาตรฐานให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง เป็นจุดเด่นของคณะฯ ที่
ทําให้มีผูรู้้จักและให้ความไว้วางใจเข้ามาปรึกษา ขอคําแนะนําด้านวิชาการ เป็นที่พ่ึงของเกษตรกร 
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

6. คณะเกษตร กําแพงแสน มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และ
สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ นอกจากน้ียังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนท้องถิ่นและ
ระดับจังหวัด ทําให้เกิดความเช่ือมโยงในการทํางานเป็นจุดเด่นที่สามารถสร้างความเข้มแข็งมาสู่คณะฯ 

7. วิทยาเขตกําแพงแสน มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย และการทํางานทดลองด้าน
การเกษตร ใกล้แหล่งผลิตทางการเกษตร เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  นอกจากน้ี
วิทยาเขตยังมีบ้านพักสําหรับบุคลากรอยู่ภายในวิทยาเขต ไม่ต้องเดินทางไกลไปทํางาน  



 

3.2 จุดอ่อน** 
1. การบริหารหลกัสูตรของคณะเกษตร และคณะเกษตร กําแพงแสน มีความซ้ําซ้อน ทาํให้ขาดความ

คล่องตัวในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับทรัพยากร และโอกาสทีม่ี
ในภูมิภาคตะวันตก 

2. ระบบการบริหารจัดการของคณะเกษตร กําแพงแสน ยึดโยงอยู่กับโครงสร้างแบบเดิม แผนระยะยาว
ไม่ชัดเจน ขาดแนวทางและเป้าหมายร่วมกัน ขาดนโยบายด้านบุคลากรในสาขาที่ต้องการพัฒนา ขาด
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารใหท้ันสมัย ขาดระบบและการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
เช่ือมโยงข้อมูลภายใน การบริหารจัดการทรัพยากรไม่มปีระสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรร่วมกันของ
ภาควิชายังมีน้อย ได้รับงบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอ เงินรายได้มีจํากัด 

3. ขาดการทํางานเชิงรุก และขาดการส่งเสริมการพัฒนาคณะในภาพรวม ขาดการประชาสัมพันธ์ให้เป็น
ที่รู้จักกว้างขวาง ไม่มีระบบหรือหน่วยงานที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาเกษตรในระดับประเทศ/โลก   
ทําให้ไม่มีบทบาทหรือส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีสําคัญทางการเกษตร 

4. บุคลากรของคณะฯ ยังต้องไปศึกษาต่อเป็นจํานวนมาก ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ 
สกอ. นอกจากน้ีสัดส่วนของรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี อาจารย์ไม่ได้
รับการพัฒนาทักษะในการเขียนผลงานวิชาการ ทําให้มผีลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติน้อย 

 
หมายเหตุ :   

*จุดแขง็ คือ ข้อได้เปรียบ หรือส่ิงที่จะสนับสนุนผลักดันที่มาจากภายในหน่วยงาน เพือ่ให้หนว่ยงานนัน้บรรลุตาม 
วิสัยทัศน์ ภารกจิ นโยบาย และวัตถุประสงค์ 

**จุดออ่น คือ ข้อเสยีเปรียบ หรือส่ิงที่จะเป็นอุปสรรค ทีม่าจากภายในหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานนัน้อาจจะไม่
สามารถบรรลุตาม วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย และวัตถปุระสงค์ 

 
4. วิสัยทัศน์ (Vision) ของผู้บรหิาร 

4.1 วิสัยทศันค์ณะเกษตร กําแพงแสน 
 คณะเกษตร กําแพงแสน จะเป็นผู้นําทางวิชาการด้านการเกษตรและวิทยาศาสตร์เกษตร เพ่ืออาหาร 
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
 4.2 วิสัยทศัน์ (Vision) ของผู้บริหาร 
  คณะเกษตร กําแพงแสน ต้องเป็นหน่วยงานที่บุคลากรทุกระดับทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข มีความ
ภูมิใจในหน่วยงาน และร่วมมอืกันพัฒนาคณะฯ ให้เป็นผู้นําทางด้านการเกษตร เพ่ืออาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
อย่างแท้จริง 
  มุ่งสร้างคณะเกษตร กําแพงแสน ใหม้ีความพร้อมและเป็นผู้นําด้านวิชาการทางการเกษตรในระดับสากล 
มีบุคลากรและนิสิตที่มคีวามรู ้ความสามารถ ความภาคภูมิใจในหน่วยงาน ทํางานร่วมกันอย่างเต็มศักยภาพ มรีะบบ 
และมคีวามสุข เพ่ือคณะเกษตร กําแพงแสน พัฒนาอย่างต่อเน่ืองและมัน่คง 

5.  ภารกิจ (Mission) ขององคก์ร 
1.   สร้างบัณฑิตที่มีความเข้มแขง็ทางวิชาการ มีคุณธรรม จรยิธรรม และจติสํานึกสาธารณะ 
2.   วิจัย สั่งสม และบูรณาการองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือระบบการเกษตร

ย่ังยืน ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และบริการวิชาการแบบครบวงจร 
4. สร้างเสริมและสืบสานภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรม 



 

5. บริหารองค์กรแบบธรรมาภิบาล และการมีสว่นร่วม พัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรม 
และจริยธรรม 

6.  นโยบายหลัก และวัตถุประสงค์ขององค์กร (Organizational Policies and Objectives ขององค์กร) 
 นโยบายหลัก และวัตถุประสงค์ขององค์กร 

1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทกัษะ เน้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ บนพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จรยิธรรม มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความอดทน มีจิตสํานึกสาธารณะ 
รู้เท่าทัน สามารถปรับตัวให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลก 

2. วิจัยทางด้านการเกษตร อาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เน้นการวิจัยเชิงบูรณาการ พัฒนาบุคลากร
ให้มีความสามารถในการวิจัย กําหนดทิศทางการวิจัย แสวงหาทุน เพ่ิมเครือข่ายระหว่างองค์กรทั้งใน
และต่างประเทศ 

3. ให้บริการวิชาการด้านการเกษตร อาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่  
บูรณาการความรู้และบริการวิชาการแบบครบวงจร 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาเกษตร 
5. สร้างระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และ

บุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 

7.   แผนเชิงรุก* และผลการดําเนนิงานทีค่าดหวังขององค์กรในช่วงการดํารงตําแหน่ง (Outputs and 
Outcomes) เพื่อผลักดันและขบัเคลื่อนองค์กร   

โครงการของแผนเชิงรุก ตัวชี้วัด 
(ระบุ) 

แผน/
ผล 

เป้าหมายของการ
ดําเนินงานตามรอบ

ระยะเวลา  (ระบุข้อมูล) 

ผลการดําเนินงาน 

ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ผลผลิต 
(Outputs)** 

ผลลพัธ ์
(Outcomes)*** 

1. ด้านการบริหารจัดการ        
1.1 โครงการพฒันา
บุคลากร 

จํานวน
โครงการพัฒนา
บุคลากร 

แผน     จํานวน
โครงการ 

จํานวนบุคลากรที่
เข้ารว่มโครงการ 

ผล       
1.2 โครงการจดั
สวัสดิการ 

จํานวน
สวัสดิการ 

แผน     จํานวน
โครงการ 

จํานวนสวัสดิการ 

ผล       
1.3 โครงการประชา 
สัมพันธ์ 

จํานวน
โครงการ
ประชาสัมพันธ ์

แผน     จํานวน
โครงการ 

จํานวนครั้งในการ
ประชาสัมพันธ์ 
และเอกสารที่ 
เผยแพร ่

ผล       
1.4 โครงการการบริหาร จํานวน แผน     จํานวน - จํานวนโครงการ 



 

ระบบการเงิน โครงการด้าน
การเงิน 

โครงการ - รายรับจาก
โครงการ 
- จํานวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ผล       
1.5 โครงการจดัทํา
ฐานข้อมูล 

จํานวน
ฐานข้อมูล 

แผน     จํานวน
ฐานข้อมูล 

ฐานข้อมูลด้านการ
บริหารและการ
พัฒนาคณะฯ 

ผล       
 
 
 
 
 
 
 
โครงการของแผนเชิงรุก ตัวชี้วัด 

(ระบุ) 
แผน/
ผล 

เป้าหมายของการ
ดําเนินงานตามรอบ

ระยะเวลา  (ระบุข้อมูล) 

ผลการดําเนินงาน 

ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ผลผลิต 
(Outputs)** 

ผลลพัธ ์
(Outcomes)*** 

2. ด้านการศึกษา        
2.1 สร้างและปรับปรงุ
หลักสูตรทุกระดับ 

จํานวน
หลักสูตรที่
ได้รับการสร้าง
และปรับปรุง 

แผน 3 5 1 3 จํานวน
หลักสูตรตาม
มาตรฐาน 
สกอ. และ
หลักสูตรภาค
พิเศษ 

จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษา 

ผล       
2.2 สร้างความร่วมมือ
กับสถาบันทัง้ในและ
ต่างประเทศ 

จํานวนสถาบัน
ที่ให้ความ
ร่วมมือ 

แผน - 1 - 1 จํานวนสถาบัน จํานวนสถาบันที่
ให้ความรว่มมือ 

ผล       
2.3 สร้างยุทธศาสตร์การ
รับนิสิตเชิงรุก 

จํานวน
ยุทธศาสตร์
การรับนิสิต
เชิงรกุ 

แผน 1 1 1 1 จํานวนนิสิต จํานวนนิสิตที่
รับเข้าใหม ่

ผล       

2.4 พัฒนานิสิตให้มี
ทักษะเชิงวิชาการ 

จํานวน
โครงการ
วิชาการ 

แผน 10 10 10 10 จํานวน
โครงการ 

จํานวนโครงการ
วิชาการหรือ 
ทัศนศึกษาดงูาน 



 

ผล       
2.5 สร้างหรือปรับปรงุ
อาคารเรยีน ห้องเรยีน 
ห้องปฏิบัตกิาร และ
ภาคสนาม 

จํานวนอาคาร
เรียน 
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัตกิาร 
และภาคสนาม
ที่ได้รับการ
สร้างหรือ
ปรับปรงุ 

แผน 2 2 2 2 จํานวน
โครงการ 

จํานวนอาคาร
เรียน หอ้งเรียน 
ห้องปฏิบัตกิาร 
และภาคสนาม 

ผล       

 
 
 
 
 
 
 
โครงการของแผนเชิงรุก ตัวชี้วัด 

(ระบุ) 
แผน/
ผล 

เป้าหมายของการ
ดําเนินงานตามรอบ

ระยะเวลา  (ระบุข้อมูล) 

ผลการดําเนินงาน 

ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ผลผลิต 
(Outputs)** 

ผลลพัธ ์
(Outcomes)*** 

3. ด้านการวิจัยและบริการวชิาการ       
3.1 การส่งเสรมิการวจิัย จํานวน

โครงการ/ 
กองทุนการ
วิจัย 

แผน     จํานวน
โครงการ 

- จํานวนโครงการ 
วิจัยเชิงบูรณาการ 
- จํานวนผู้เข้ารว่ม 
- กองทุนสนับสนุน
การวจิัย 

ผล       
3.2 การส่งเสรมิการ
บริการวิชาการ 

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม และ
ศูนย์ความเป็น
เลิศทางด้าน
การเกษตร 

แผน     จํานวน
โครงการ 

- จํานวนโครงการ 
- จํานวนผู้เข้ารว่ม 
- รายรับจาก
โครงการ 
- ศูนย์ความเป็น
เลิศทางด้าน
การเกษตร 

ผล       
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการของแผนเชิงรุก ตัวชี้วัด 

(ระบุ) 
แผน/
ผล 

เป้าหมายของการ
ดําเนินงานตามรอบ

ระยะเวลา  (ระบุข้อมูล) 

ผลการดําเนินงาน 

ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ผลผลิต 
(Outputs)** 

ผลลพัธ ์
(Outcomes)***

4. ด้านการพัฒนานิสิต       
4.1 ส่งเสริมใหน้ิสิตมี
ความรักและศรทัธาต่อ
สถาบัน 

จํานวนนิสิตที่
เข้ารว่ม
โครงการทัง้
คณะฯ 1,800 
คน 

แผน 4 3 3 3 จํานวน
โครงการ 

- จํานวนนิสิต 
- ระดับความ 
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการอยูใ่น
ระดับดี  

ผล       
4.2 สร้างมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยของนิสิต 

ระบบ
มาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย 

แผน 2 2 2 2 จัดทําสถานที่
อ่านหนังสือ
หรือทํากิจกรรม
นอกเวลา 

- จํานวนสถานที่
ที่ให้นิสิตได้ทํา
กิจกรรมนอก
เวลา 
- ระดับความ 
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการอยูใ่น
ระดับด ี

ผล       



 

4.3 ส่งเสริมใหจ้ัดทํา
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะการคิด 
การเรียนรู้ และความ
สามัคคี 

จํานวนนิสิตที่
เข้ารว่ม
กิจกรรม 

แผน 4 4 4 4 จัดทํากิจกรรม - จํานวนนิสิตที่
เข้ารว่มกิจกรรม
ระหว่างภาควิชา/
สาขาวิชา 
- ระดับความ 
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการอยูใ่น
ระดับด ี

ผล       
 
 
 
 
 
 
โครงการของแผนเชิงรุก ตัวชี้วัด 

(ระบุ) 
แผน/
ผล 

เป้าหมายของการ
ดําเนินงานตามรอบ

ระยะเวลา  (ระบุข้อมูล) 

ผลการดําเนินงาน 

ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ผลผลิต 
(Outputs)** 

ผลลพัธ ์
(Outcomes)***

4.4 สนับสนุนส่ิงอํานวย
ความสะดวกในการทํา
กิจกรรมนิสิต 

จํานวนส่ิง
อํานวยความ
สะดวก 

แผน 4 3 3 3 จัดทําส่ิงอํานวย
ความสะดวก 

- จํานวนส่ิง
อํานวยความ
สะดวกในการ
จัดทํากิจกรรม
นิสิต 
- ระดับความ 
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการอยูใ่น
ระดับด ี

ผล       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการของแผนเชิงรุก ตัวชี้วัด 

(ระบุ) 
แผน/
ผล 

เป้าหมายของการ
ดําเนินงานตามรอบ

ระยะเวลา  (ระบุข้อมูล) 

ผลการดําเนินงาน 

ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ผลผลิต 
(Outputs)** 

ผลลพัธ ์
(Outcomes)***

5. ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม       
5.1 โครงการทาํนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
 

จํานวน
กิจกรรมในการ
ทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม  

แผน      
 
จํานวนกิจกรรม 

 
 
จํานวนบุคลากร
และนิสิตเข้าร่วม 
กิจกรรม 

ผล       
5.2 โครงการจดัตั้ง
พิพิธภัณฑ์เกษตร 

จํานวนพิพิธ 
ภัณฑ์เกษตร 

แผน     จัดตั้งพิพิธภัณฑ์
เกษตร 

จํานวนผลงาน 
เครื่องมอื 
เทคโนโลยี  
ภูมิปัญญาเกษตร  

ผล       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการของแผนเชิงรุก ตัวชี้วัด 

(ระบุ) 
แผน/
ผล 

เป้าหมายของการ
ดําเนินงานตามรอบ

ระยะเวลา  (ระบุข้อมูล) 

ผลการดําเนินงาน 

ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ผลผลิต 
(Outputs)** 

ผลลพัธ ์
(Outcomes)***

6. ด้านวิเทศสมัพันธ ์       
6.1 จัดทําฐานขอ้มูลด้าน
วิเทศสัมพันธ ์

จํานวน
ฐานข้อมูล 
ที่จัดทํา 

แผน 1 1 1 1 จํานวน
ฐานข้อมูล 

ระบบสารสนเทศ
ด้านวิเทศสัมพนัธ ์

ผล       
6.2 โครงการแลกเปล่ียน
นิสิตกับสถาบัน
ต่างประเทศ 

จํานวน
โครงการ 
แลกเปล่ียน
นิสิตกับสถาบัน
ต่างประเทศ 

แผน 6 6 6 6 จํานวนโครงการ
แลกเปล่ียน 
หรือไปศึกษาดู
งาน หรอืทํา
วิจัยระยะสั้นใน
ต่างประเทศ 

- เพิ่มสัดส่วนการ
ส่งนิสิตไปศึกษา 
ดูงานหรือไปทํา
วิจัยระยะสั้นใน
ต่างประเทศ 
- ผลงานวิจัย 

ผล       
6.3 การจัดสรร
งบประมาณสนบัสนุน
บุคลากรไปต่างประเทศ 

จํานวน
บุคลากรที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

แผน 1 1 1 1 - จํานวน
โครงการ 
- งบประมาณ
สนับสนุน 

จํานวน
ผลงานวิจัย 

ผล       
6.4 การจัดประชุม
วิชาการ และการ
ฝึกอบรมด้านการเกษตร

จํานวน
ผู้เข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการ

แผน - 1 1 1 จํานวนโครงการ
จัดประชุม
วิชาการและ

- จํานวน
หน่วยงานที่เข้า
ร่วม 



 

นานาชาติ และฝึกอบรม
ด้านการเกษตร 

ฝึกอบรม - รายรับจาก 
โครงการ 
 

ผล       
6.5 การจัดสรร
งบประมาณเพือ่รองรับ
ผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศ  
(visiting scholars) 

จํานวน
ผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศ 

แผน 1 1 1 1 จํานวนโครงการ - จํานวนสถาบัน
ที่มีข้อตกลงความ
ร่วมมือทาง
วิชาการ  
- จํานวน
งบประมาณ
สนับสนุน 

ผล       
 
 
โครงการของแผนเชิงรุก ตัวชี้วัด 

(ระบุ) 
แผน/
ผล 

เป้าหมายของการ
ดําเนินงานตามรอบ

ระยะเวลา  (ระบุข้อมูล) 

ผลการดําเนินงาน 

ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ผลผลิต 
(Outputs)** 

ผลลพัธ ์
(Outcomes)***

6.6 โครงการพฒันา
เครือข่ายความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาและ
สถาบันวิชาการใน
ต่างประเทศ 

จํานวนสถาบัน 
การศึกษาและ
สถาบันวิชาการ
ในต่างประเทศ 

แผน 1 1 1 1 จํานวนโครงการ
ความร่วมมือ 

จํานวนเครือข่าย
ความร่วมมือกบั
สถาบันการศึกษา
และสถาบัน
วิชาการใน
ต่างประเทศ 
 

ผล       
6.7 โครงการพฒันา
บุคลากรให้พร้อมเป็น 
นักวิเทศสัมพันธ์ 

จํานวน
บุคลากรที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

แผน 1 1 1 1 จํานวนโครงการ จํานวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
เป็นนักวิเทศ
สัมพันธ์ 

ผล       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการของแผนเชิงรุก ตัวชี้วัด 

(ระบุ) 
แผน/
ผล 

เป้าหมายของการ
ดําเนินงานตามรอบ

ระยะเวลา  (ระบุข้อมูล) 

ผลการดําเนินงาน 

ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ผลผลิต 
(Outputs)** 

ผลลพัธ ์
(Outcomes)***

7. ด้านการประกันคุณภาพ       
7.1 พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ 

จํานวน
หน่วยงานที่
ประเมิน
คุณภาพภายใน 

แผน 10 10 10 10 จัดทํา SAR 
ครบทุก
หน่วยงาน 

ระดับ
ความสําเร็จของ
การประกัน
คุณภาพดีขึ้น 

ผล       
7.2 จัดทําฐานขอ้มูลด้าน
ประกันคุณภาพ 

จํานวน
ฐานข้อมูล 

แผน 1 1 1 1 จัดทําฐานข้อมลู ฐานข้อมูลด้าน
ประกันคุณภาพ 

ผล       

หมายเหตุ   * แผนเชิงรุก หมายถึง แผนงานเชิงรกุที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการตามนโยบายการพัฒนาที่นําเสนอไว้
ในการนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ ช่วงเข้ารบัตําแหน่ง 

   ** ผลผลิต (Outputs) หมายถึง สิ่งท่ีได้ออกมาเป็นรูปธรรม หรือรับรู้ได้ ท่ีจัดทําข้ึนหรือผลิตข้ึนโดยหน่วยงาน เพ่ือให้

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือบุคลากร ได้ใช้ประโยชน์ หรือ การตอบคําถามท่ีว่าจะได้รับอะไรจากการดําเนินงานและหรือกิจกรรม

นั้นๆ  เช่น  จํานวนนิสติท่ีจบการศึกษา จํานวนผลงานวิจัย จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 

*** ผลลัพธ์ (Outcomes) หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีได้จากผลผลิต และผลกระทบท่ีมีต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และสิ่งแวดล้อม 

จากการใช้ประโยชน์จากการจัดทําผลผลิตข้ึนมา หรือการตอบคําถามท่ีว่าทําไมจึงมีการดําเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต

นั้นๆ เช่น จํานวนนิสิตจบแล้วหางานทําได้ จํานวนผลงานตีพิมพ์และรายรับเข้าสู่คณะ (จากทรัพย์สินทางปัญญาและ

งบวิจัยจากหน่วยงานภายนอก) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.   แผนปฏิบัติราชการของนโยบายการพัฒนาคณะ ในระยะ 4 ปี 
 

นโยบายตามภารกิจ โครงการตามนโยบาย 
ฯลฯ 

แผน/
ผล 

เป้าหมายของการดําเนินงานตามรอบระยะเวลา  
(ระบุข้อมูล) 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 
1. ด้านการเรียนการสอน 
1.1 เพิ่มสัดส่วนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาตอ่ปริญญาตรใีห้
สูงขึ้น โดยเฉพาะระดบัปรญิญา
เอก  

 
โครงการยุทธศาสตร์การ
รับนิสิตเชิงรุก 

 
แผน 

 
 

 
 

 
 

 
 

ผล     

1.2  เนน้การสรา้งบณัฑิตที่มี
คุณภาพ  สามารถบูรณาการ
ความรู้และประสบการณ์ได้
อย่างตอ่เนื่อง มทีักษะด้านการ
จัดการ   

โครงการพัฒนาทักษะด้าน
วิชาการ 

แผน     
ผล     

1.3 สรา้งหลักสูตรที่ทันสมัยและ
มีความโดดเด่นเพื่อผลิตบัณฑิต
ได้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสามารถ
เป็นผู้ประกอบการได้  

โครงการปรับปรุงหลักสูตร
และสร้างหลักสูตรใหม ่

แผน     
ผล     

2. ด้านการวิจยั 
2.1 เน้นการวิจยัเชิงบรูณาการ 
ด้านการเกษตร อาหาร พลังงาน 
และส่ิงแวดล้อม ให้มีความ   
โดดเด่นเฉพาะด้านพืชและสัตว์

 
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการที่เกีย่วข้องกับ
งานวิจัย เช่น วธิีการขอทุน
วิจัยสําหรับนกัวจิัยรุ่นใหม ่

 
แผน 

    

ผล     



 

บางชนิด โดยรว่มมือกับนกัวิจยั
จากหลายสาขาให้มีผลงานวิจยั 
ที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ และ
ตอบสนองตอ่เกษตรกรและ
ชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
2.2 สร้างเครือข่ายการวิจยักับ
แหล่งทุนภายนอกทัง้ในและ
ต่างประเทศ 

โครงการวิจัยเชงิบูรณาการ แผน     
ผล     

2.3  พัฒนาทีมบริหารงานวิจยั
ที่มีประสิทธิภาพรวมทั้ง
จัดระบบทรัพยากรสนับสนุน
การวจิัย 

โครงการจัดตัง้กองทุน
สนับสนุนการวจิัย 

แผน     
ผล     

 
3. ด้านการบริการวิชาการ 
3.1 ให้บริการวชิาการด้าน
การเกษตรดว้ยการจัดระบบ
ฐานข้อมูลความรู้และผลงาน 
วิจัยทีเ่ป็นปัจจบุัน เพื่อให้
สาธารณชนสามารถเข้าถงึ 
เพื่อใช้ประโยชน์ได้ 

 
โครงการจัดทําฐานข้อมูล
ด้านบริการวิชาการและ
การวจิัย 

 
แผน 

    

ผล     

3.2  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ 
เชิงรกุด้านงานบริการไปถงึ
กลุ่มเป้าหมาย โดยดําเนินการ
เพื่อให้คณะเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ด้านเกษตรแบบครบวงจร 
เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชพี
สร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวติ
ที่ดีให้แก่ประชาชน 

โครงการการ
ประชาสัมพันธ ์

แผน     
ผล     

4. ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

4.1 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีไทย  สืบสาน 
ภูมิปัญญาเกษตรไทยให้แก่นิสิต
และอาจารย ์

 
โครงการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
แผน 

    

ผล     

4.2 สร้างสรรค์วัฒนธรรม
องค์กรที่บุคลากรมีทัศนคติ 
ที่ดีและรักการทํางาน นิสิตมี
ความรักเรียนและรับผิดชอบ 
ต่อหน้าที ่

- โครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์
เกษตร 
- โครงการยกยอ่งคนทํา
ความดี 

แผน     
ผล     



 

5. ด้านการบริหารจัดการ 
5.1 จัดระบบการบริหารงาน
และโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพ 

 
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการทาํงาน  

 
แผน 

    

ผล     
5.2 พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะเข้มแข็งและมี 
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

- โครงการทัศนศึกษา 
- โครงการจัดอบรม
เกี่ยวกับแนวทางการศึกษา
ต่อหรอืเพิ่มตําแหน่งทาง
วิชาการ 

แผน     
ผล     

5.3 มีช่องทางแลกเปล่ียน 
กระจายข่าวสาร และการจัดการ
ความรู้ เพื่อใหบุ้คลากรทกุฝ่าย
เข้าใจและสามารถปฏิบัตงิานได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

- โครงการประชาสัมพันธ์ แผน     
ผล     

5.4 ยึดถือระบบการประเมิน
การบริหารงานที่โปร่งใส 
ชัดเจน และตรวจสอบได ้

โครงการประเมินผู้บริหาร
คณะเกษตร กําแพงแสน 

แผน 1 1 1 1 
ผล     

5.5 มีมาตรการส่งเสริมและให้
ผลตอบแทนแกผู้่สอนและ
บุคลากรที่มกีารพัฒนาต่อเนื่อง
สร้างจิตสํานกึการให้บริการทกุ
ระดับ 

โครงการยกย่องคนทํา
ความดี 

แผน     
ผล     

 
 
 

ลงช่ือ .................................................................. 
              (รองศาสตราจารย์ธงชัย  มาลา) 

 ตําแหน่ง  คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน 
        วันที่ …………………….………….............. 
 



 

ภาคผนวก 

1.3.1 งบประมาณ ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ เปรียบเทียบรายรับและรายจ่าย 

 ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของคณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภท    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

75,452,345 75,444,994.46 7,350.54 73,547,600 73,444,099.80 103,500.20 79,149,304.56 
 

76,617,488.40 2,531,816.16 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

41,321,156.18 50,434,373.94 -9,113,217.76 53,534,102.14 55,686,014.08 -2,151,911.94 43,162,564.74 50,745,662.42 -7,583,097.68 

รวม 116,773,501.18 125,879,368.40 -9,105,868.22 127,081,702.14 129,130,113.88 -2,048,411.74 122,311,869.30 127,363,150.82 -5,051,281.52 

 

 แผนกลยุทธ์การเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

แหล่งรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย 
1. งบประมาณแผ่นดิน 61,891,400 1. งบบุคลากร 57,513,654 
2. งบประมาณเงินรายได้ 39,980,019 2. งบดําเนินงาน 14,853,401 
  3. งบลงทุน 2,227,000 
  4. งบอุดหนุน 825,000 
  5. งบอ่ืนๆ 19,017,793 
รวมประมาณการรายรับ (บาท) 101,871,419 รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 94,436,848 

1.3.2 บุคลากร 
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด   คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 
2551 2552 2553 

1.  อาจารย ์ 143 142 139 
2.  นกัวิจัย 0 6 5 
3.  บุคลากรสนับสนุนอื่น 163 154 169 
4.  รวมบุคลากรทัง้หมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 280 286 297 
5.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป 22 16 16 
6.  รวมบุคลากรทัง้หมด (รวมลาศึกษาต่อ) 306 302 313 

 

 

 

 
 ข้อมูลอาจารย์แยกตามตําแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2553  

  คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ตําแหน่งทางวิชาการ ไม่รวมลา และทํางาน 9 

เดือนขึ้นไป 
ลาท้ังหมด รวมลา และทํางาน 9 เดือนขึ้นไป  



 

2551 2552 2553 2551 2552 2553 2551 2552 2553 
-  อาจารย์ N/A 48 43 N/A 10 15 59 58 58 

-  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ N/A 37 38 N/A 3 1 39 40 39 

-  รองศาสตราจารย์ N/A 40 39 N/A 1 0 42 41 39 

-  ศาสตราจารย์ N/A 3 3 N/A 0 0 3 3 3 

รวมทั้งหมด 120 128 123 23 14 16 143 142 139 

คุณวุฒิการศึกษา          
-  ปริญญาตรี N/A 1 0 N/A 1 0 1 2 0 

-  ปริญญาโท N/A 41 31 N/A 12 16 60 53 47 

-  ปริญญาเอก N/A 86 92 N/A 1 0 82 87 92 

รวมทั้งหมด 120 128 123 23 14 16 143 142 139 

1.3.3 นิสิต  

 จํานวนนิสิตทั้งหมดปัจจุบัน (เปรียบเทียบ 3 ปี) คณะเกษตร กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
หลักสูตร ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ปริญญาตรี (รวม) 1,879 - 1,879 1,861 - 1,861 1,910 - 1,910 

- หลักสูตรภาษาไทย 1,879 - 1,879 1,861 - 1,861 1,910 - 1,910 

- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

ปริญญาโท (รวม) 302 - 302 295 - 295 281 - 281 

- หลักสูตรภาษาไทย N/A - N/A N/A -  279 - 279 

- หลักสูตรนานาชาติ N/A - N/A N/A -  2 - 2 

ปริญญาเอก (รวม) 62 - 62 52 - 52 75 - 75 

- หลักสูตรภาษาไทย N/A - N/A N/A -  66 - 66 

- หลักสูตรนานาชาติ N/A - N/A N/A -  9 - 9 

รวมทั้งหมดทุกระดับ 2,243 - 2,200 2,208 - 2,208 2,266 - 2,266 

-  รวมหลักสูตรภาษาไทย N/A - N/A N/A -  2,255 - 2,255 

- รวมหลักสูตรนานาชาต ิ N/A - N/A N/A -  11 - 11 

 

 

 

 

 

 จํานวนนิสิตใหม่รับเข้า ปีการศึกษา 2553 คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 538 - 538 448 - 448 442 - 442 
- หลักสูตรภาษาไทย 538 - 538 448 - 448 442 - 442 

- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

ปริญญาโท (รวม) 76 - 76 72 - 72 71 - 71 



 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

- หลักสูตรภาษาไทย 76 - 76 72 - 72 70 - 70 

- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - 1 - 1 

ปริญญาเอก (รวม) 7 - 7 3 - 3 12 - 12 

- หลักสูตรภาษาไทย 6 - 6 3 - 3 11 - 11 

- หลักสูตรนานาชาติ 1 - 1 - - - 1 - 1 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 621 - 621 523 - 523 526 - 526 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย 620 - 620 523 - 523 524 - 524 
- รวมหลักสูตรนานาชาต ิ 1 - 1 - - - 2 - 2 

 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent)  
หลักสูตร ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 

ภาคปกติ ภาค
พิเศษ 

รวม ภาคปกติ ภาค
พิเศษ 

รวม ภาคปกติ ภาค
พิเศษ 

รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 1,116.77 - 1,116.77 1,134.84 - 1,134.84 1,244.32 - 1,244.32 

ปริญญาโทและเอก 363.08 - 363.08 329.75 - 329.75 341.17 - 341.17 

รวมท้ังหมดทุกระดับ 1,479.85 - 1,479.85 1,464.59 - 1,464.59 1,585.49 - 1,585.49 

 ข้อมูลอาจารย์ : นิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent)  

รายละเอียด ปีการศึกษา 

2551 2552 2553 
1. จํานวนอาจารย์ปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 เดือนข้ึนไป 120 128 123 

2. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าท้ังหมด (FTES) 1,479.85 1,464.59 1,585.49 

3. จํานวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  
    (เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 20) 

12.33 11.44 12.89 

 

 

 

 ข้อมูลบัณฑิตทีส่ําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553 คณะเกษตร กําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 362 - 362 342 - 342 383 - 383 
- หลักสูตรภาษาไทย 362 - 362 342 - 342 383 - 383 
- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 
ปริญญาโท (รวม) 66 - 66 18 - 18 69 - 69 
- หลักสูตรภาษาไทย 66 - 66 18 - 18 69 - 69 
- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 
ปริญญาเอก (รวม) 3 - 3 2 - 2 5 - 5 



 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

- หลักสูตรภาษาไทย 3 - 3 2 - 2 5 - 5 
- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 431 - 431 362 - 362 457 - 457 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย 431 - 431 362 - 362 457 - 457 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

1.3.4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตร ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ปริญญาตรี (รวม) 10 0 10 9 0 9 9 0 9 
- หลักสูตรภาษาไทย 10 0 10 9 0 9 9 0 9 
- หลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปริญญาโท (รวม) 13 0 13 16 0 16 19 0 19 
- หลักสูตรภาษาไทย 12 0 12 15 0 15 18 0 18 
- หลักสูตรนานาชาติ 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
ปริญญาเอก (รวม) 8 0 8 8 0 8 10 0 10 
- หลักสูตรภาษาไทย 7 0 7 7 0 7 9 0 9 
- หลักสูตรนานาชาติ 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 31 0 31 33 0 33 38 0 38 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย 23 0 23 26 0 26 36 0 36 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ 2 0 2 2 0 2 2 0 2 

 

 

 

 

1.3.5 งานวิจัย ได้แก่ จํานวนโครงการวิจัย งบประมาณที่ได้รับในการทําวิจัยทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ปัจจบัุน)  คณะเกษตร กําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
1 การควบคุมเพลี้ยแป้งมะละกอ Paracoccus maginatus 

Willams and Ggranara de Willink (Homoptera: 
Pseudococcidae) โดยชีววิธีในประเทศไทย 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 200,000 200,000 

2 โครงการพัฒนาไหมอีร่ีสู่ชนบท ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 1,589,300 1,589,300 

3 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านไหม ทุนจากรัฐบาล/ - 8,469,000 8,469,000 



 

รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

4 การผลิตเชื้อสารชีวภัณฑ์เชื้อราเพ่ือการกําจัดเพลี้ยไฟกล้วยไม้ ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 3,000,676 3,000,676 

5 เคร่ืองหยอดเมล็ดพืชบํารุงดินสําหรับไร่อ้อยชนิดควบคุมอัตรา
การหยอดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 170,000 170,000 

6 การพัฒนาระบบวิเคราะห์และออกแบบเคร่ืองผสมปุ๋ยเคมีแบบ
อัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวในการควบคุมการ
ทํางาน 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 1,885,400 1,885,400 

7 การเปรียบเทียบคณุภาพอ้อยท่ีเข้าสู่โรงงานน้ําตาลที่มีวิธีการ
เก็บเก่ียวที่แตกต่างกัน 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 499,950 499,950 

8 การพัฒนาระบบการกรองนํ้ามันไบโอดีเซลจากน้ํามันสบู่ดํา ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลัย 

140,000 - 140,000 

9 การศึกษาการเพ่ิมผลผลิตข้าวไร่ด้วยระบบการให้น้ําแบบหยด ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลัย 

40,000 - 40,000 

10 การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองปลูกข้าวแบบโรยเป็นแถว ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลัย 

100,000 - 100,000 

11 การจัดการปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยมูลโคเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมี 
เพ่ือผลิตข้าวโพดฝักอ่อนในชุดดินกําแพงแสน 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลัย 

210,000 - 210,000 

12 ผลของการให้ธาตุสังกะสีต่อผลผลิตและคุณภาพขององุ่น
รับประทานผลสดในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 150,000 150,000 

13 ผลของการให้ธาตุสังกะสีต่อผลผลิตและคุณภาพของพลับและ 
กีวีฟรู้ทในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 138,000  138,000  

 
โครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 
ภายใน ภายนอก รวม 

14 โครงการสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพ่ือการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างย่ังยืนในพ้ืนที่
เกษตรกรรมโครงการหลวง  

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 1,100,000  1,100,000  

15 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการเกิดดินและปัจจัยเชิงพ้ืนที่ที่มี
ผลต่อความแปรปรวนของดินที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือ ในเขต 
ที่ราบภาคกลางของประเทศไทย 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลัย 

 230,000  -  230,000  

16 ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการลดการไถพรวนต่อการ
เปล่ียนแปลงธาตุคาร์บอนในพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวในเขตภาคกลาง 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลัย 

120,000 - 120,000 

17 The effect of steel - making  slag on 
suppressing methane production and  efficacy as a 
fertilizer used in tropical paddy  fields  ( first crop ) 

ทุนจาก
ต่างประเทศ 

- 539,120 539,120 

18 โครงการหลัก : โครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการวิจัยเพ่ิม
ผลผลิตในต้นสบู่ดําเพ่ือเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต โครงการ
ย่อย 1.16 : การจัดการธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม เฉพาะพื้นที่สําหรับสบู่ดํา 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 450,000 450,000 

19 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนเขตพ้ืนที่ตําบลกรับใหญ่ 
อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลัย 

800,000 - 800,000 

20 การพัฒนาขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดเพ่ือเพ่ิม ทุนจากรัฐบาล/ - 134,370 134,370 



 

ประสิทธิภาพของปุ๋ยและระบบการตลาด รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

21 การศึกษาผลของปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตและ
องค์ประกอบผลผลิตในข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1  

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 90,000 90,000 

22 ผลของการใช้น้ําอามิอามิต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ 
มันสําปะหลัง อ้อย และข้าวโพดเล้ียงสัตว์ รวมท้ังผลต่อ
คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์บางประการของดินในระยะยาว 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 500,000 500,000 

23 การวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ 
Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศ
ไทย ปี พ.ศ. 2552 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 1,330,000 1,330,000 

24 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวไทย ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 3,000,000 3,000,000 

25 ศักยภาพทางอัลลิโลพาธีของหญ้าโขย่งในการควบคุมวัชพืช ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลัย 

200,000 - 200,000 

26 การประเมินสารกําจัดวัชพืชตกค้างในการผลิตมันสําปะหลัง ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลัย 

190,000 - 190,000 

27 การศึกษาผลของการ knockout ยีน 2AP และ OsBADH2  
ที่มีต่อความหอมใน Arabidopsis และข้าว 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 175,000 175,000 

 
โครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 
ภายใน ภายนอก รวม 

28 การวิเคราะห์หาพันธ์ุข้าวไทยท่ีมีโฟเลตสูงและศึกษาการ
แสดงออกของยีนในกระบวนการสังเคราะห์และสลายโฟเลต 
ในข้าว 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 25,000 25,000 

29 ธัญโอสถ: ตราเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากข้าว
โภชนาการสูง 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 400,000 400,000 

30 การพัฒนาพันธุ์ข้าวเพ่ือลดผลกระทบของสภาวะโลกร้อนใน
ระยะสืบพันธุ์และให้ผลผลิต 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 1,080,728 1,080,728 

31 โครงการร่วมมือวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชเศรษฐกิจ: ถั่วเขียว  
ถั่วเหลือง และสบู่ดํา 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 2,505,470 2,505,470 

32 การศึกษารูปแบบของการแสดงออกของยีน invertase กับ 
การสะสมนํ้าตาลซูโครสในอ้อย 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลัย 

100,000 - 100,000 

33 การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดําให้มีทรงพุ่มต้นเต้ียและมีผลผลิตสูง ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 450,000 450,000 

34 โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมผลผลิตของต้นสบู่ดําเพ่ือแหล่ง
พลังงานทดแทนในอนาคต 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 900,000 900,000 

35 การคัดเลือกและทดสอบความสามารถในการทนเค็มของสบู่ดํา
และสบู่เลือด 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลัย 

150,000 -  150,000 

36 ความเป็นไปได้ในการใช้ near-infrared spectroscopy (NIRS) 
เพ่ือการวิเคราะห์ตัวอย่างแบบไม่ทําลายในโครงการปรับปรุง
พันธุ์พืช 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลัย 

187,500 -  187,500 

37 การประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์และองค์ประกอบทางเคมีของ
เมล็ดพันธุ์งาฝักไม่แตกที่มีปริมาณลิกแนนสูงของโครงการ

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลัย 

120,000 -  120,000 



 

ปรับปรุงพันธุ์งาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
38 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและต้นทุนการเก็บรักษา

ข้าวด้วยสภาวะปิดความดันตํ่ากับวิธีการรมด้วยสารเคมีและ 
วิธีเก็บในสภาวะควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลัย 

180,000 -  180,000 

39 ศึกษากลไกและลดความเสียหายจากการเส่ือมสภาพของเมล็ด
พันธุ์ข้าวโพดระหว่างการเก็บรักษา 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลัย 

75,000 -  75,000 

40 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของถั่วเขียวและ 
ถั่วหร่ังเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์เก็บรักษา 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลัย 

80,000 -  80,000 

41 การศึกษาวัชพืชบางชนิดท่ีมีผลต่อการอยู่รอดของไส้เดือนฝอย
ในแปลงฝร่ัง 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลัย 

135,000 -  135,000 

42 การยืดอายุผลไม้ (สับปะรด)ฉายรังสีเพ่ือการส่งออกทางเรือไป
สหรัฐอเมริกา 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

-     750,000     750,000 

43 การเจริญเติบโตและคุณภาพผลของฝร่ังพันธุ์การค้าบนต้นตอ
ทนทานไส้เดือนฝอยรากปม 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลัย 

     135,000 -      135,000 

โครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
44 การปรังปรุงพันธุ์องุ่นในประเทศไทย ทุนภายในจาก

มหาวิทยาลัย 
    150,000 -     150,000 

45 การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์มะละกอและระบบการผลิต 
เมล็ดพันธุ์ 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

-      243,833      243,833 

46 ศึกษาระดับอุณหภูมิการเก็บรักษาและภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
เพ่ือรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดตระกูลถั่ว 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

-       72,000        72,000  

47 การศึกษาอิทธิพลของธาตุอาหารพืชเพ่ือการควบคุมความเผ็ด
ในพริก 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลัย 

        100,000  -         100,000  

48 การควบคุมการออกดอกของสับปะรดด้วยสาร 
พาโคลบิวทราโซล 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลัย 

         100,000  -          100,000  

49 การพัฒนาเทคนิคเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อเพ่ือขยายพันธุ์กล้วยน้ําว้า ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลัย 

          70,000  -           70,000  

50 โครงการวิจัยด้านการพัฒนาดีเอ็นเอเคร่ืองหมายเพ่ือการ
ปรับปรุงพันธุ์พืช ระยะที่ 2 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

-         927,666          927,666  

51 การศึกษาความแตกต่างของอัลลีลลักษณะต้านทานโรคใบไหม้ 
(Ph-3) 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 492,750 492,750 

52 โครงการการค้นหายีนต้านทานโรคเห่ียวเขียวในมะเขือเทศ 
โดยวิธี Association Mapping 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 556,500 556,500 

53 การพัฒนาเทคนิคเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อและการถ่ายยีนในสัก 
(Tectona grandis) 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 110,000 110,000 

54 การชักนําการออกดอกของส้มโอพันธุ์ทองดีและขาวน้ําผ้ึงด้วย
สารพาโคลบิวทราโซล 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 280,280 280,280 

55 การตรวจวัดความฝากของพลับแบบไม่ทําลายด้วยเทคนิค 
สเปกโทรสโกปี 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 175,000 175,000 

56 เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกพลับบนที่สูงของประเทศไทย ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/

- 100,000 100,000 



 

เอกชน/ชุมชน 
57 หมู่บ้านดอนขุนวิเศษผลิตผักครบวงจรเพ่ืออุตสาหกรรมสดและ

แปรรูปเชิงพาณิชย์ 
ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 237,440 237,440 

58 การรับทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือการตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (วิทยานิพนธ์ของนางสาว
กฤษณ ีเอ่ียมจัด) 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลัย 

200,000 -  200,000 

 
โครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 
ภายใน ภายนอก รวม 

59 การรับทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือการตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (วิทยานิพนธ์ของนางสาว 
สุพรพรรณ ศรีมาศ) 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลัย 

200,000 -  200,000 

60 การรักษาเชื้อพันธุกรรมไม้ผลเขตหนาว ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 390,000 390,000 

61 การปรับปรุงพันธุ์พีชและเนคทารีน ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 884,000 884,000 

62 การทดสอบพีชและเนคทารีนพันธุ์ใหม่ในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวง 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 200,000 200,000 

63 การพัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษเชื้อราในอาหารเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลัย 

1,500,000 - 1,500,000 

64 การประยุกต์ใช้แบคทีเรียเจริญครอบครองรากในการควบคุม
โรครากเน่าของผักกาดหอมท่ีปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์ 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลัย 

310,000 - 310,000 

65 การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสําหรับการส่งออก ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 1,000,000 1,000,000 

66 การตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของมะละกอดัดแปลง
พันธุกรรมระดับโรงเรือน 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 1,267,000 1,267,000 

67 โครงการคลินิกสุขภาพพืชและการตรวจวินิจฉัย ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลัย 

150,000 - 150,000 

68 การศึกษาศักยภาพของปู๋ยใส้เดือนดินจากมูลสัตว์เพ่ือใช้ในการ
ผลิตพืชผัก 

ทุนจากหน่วยงาน
ที่สังกัด 

100,000 - 100,000 

69 การบริการผลิตแอนติซีรัมเพ่ืองานวิจัย ทุนจากหน่วยงาน
ที่สังกัด 

100,000 - 100,000 

70 การพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ที่ช่วยเพ่ิมผลผลิตและ
ลดโรคข้าวเป็นชีวภัณฑ์เชิงพาณิชย ์

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 7,000,000 7,000,000 

71 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตองุ่นในประเทศไทย ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 1,100,000 1,100,000 

72 โรครากปมจากไส้เดือนฝอยในพ้ืนที่ปลูกฝร่ังภาคกลาง ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 140,000 140,000 

73 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเช้ือราสาเหตุ 
โรคแอนแทรคโนสพริก 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 618,000 618,000 

 



 

 
 

โครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
74 การจัดการเช้ือพันธุกรรมพริก ทุนจากรัฐบาล/

รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 1,200,000 1,200,000 

75 การวินิจฉัยโรคและพัฒนาดีเอ็นเอตัวตรวจของเช้ือสาเหตุ 
เนื้อแกรนในสับปะรด 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 300,000 300,000 

76 พัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิทยาเขตกําแพงแสนภายใต้
การมีส่วนร่วมของชุมชนตําบลกรับใหญ่  อําเภอบ้านโป่ง  
จังหวัดราชบุรี 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลัย 

800,000 - 800,000 

77 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเช้ือแบคทีเรีย  Ralstonia  
solanacearum  กับเช้ือรา  Phytophthora  capsici   
ในการทําให้เกิดโรคเห่ียวของพริก   

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 970,000 970,000 

78 การประเมินพันธ์อ้อยต้านทานโรคเน่าแดง ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 120,000 120,000 

79 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อเจริญ
และการประเมินผลในแปลงทดลอง 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 602,000 602,000 

80 การพัฒนาระบบการผลิตชมพู่เพชรสายรุ้งครบวงจร ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 300,000 300,000 

81 การพัฒนาวิธีการคัดเลือกและการประเมินความต้านทาน 
โรคราสนิมบนข้าวโพด 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 460,000 460,000 

82 โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิทยาเขต
กําแพงแสน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตําบลกรับใหญ่ 
อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลัย 

224,000 - 224,000 

83 การประเมินส่ือเพ่ือการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตําบลกรับใหญ่ อําเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลัย 

30,000 - 30,000 

84 การพัฒนาทักษะแรงงานภาคเกษตรในการท่องเท่ียวเชิงเกษตร: 
กรณีศึกษาแหล่งท่องเท่ียวคลองมหาสวัสด์ิ อ.พุทธมณฑล  
จ.นครปฐม 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลัย 

50,000 - 50,000 

85 ผลการใช้ผลิตภัณฑ์น้ํามันหอมระเหยจากตะไคร้ต่อการป้องกัน
การติดเชื้อแบคทีเรียในเต้านมของแม่โคระยะให้น้ํานม 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 621,400 621,400 

86 อัตราการสลายตัวของแป้งต่อพัฒนาการของกระเพาะรูเมน 
และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกโคนม 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 70,000 70,000 

 
 
 
 

โครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 



 

87 อิทธิพลของอาหารแบบต่าง ๆ ต่อคุณภาพซาก ปริมาณเกรด
ไขมัน CLA (conjugated linoleic acid) และคอเลสเตอรอล
ในกล้ามเน้ือสันนอกและกล้ามเน้ือสะบักไหล่ของโคท่ีเล้ียงแบบ
อินทรีย์ 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 270,000 270,000 

88 โครงการศึกษาเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สําหรับฟาร์มห่าน 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 658,200 658,200 

89 ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป 
ที่มีต่ออุตสาหกรรมอาหารของไทย 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 50,000 50,000 

90 ผลของช่วงแสงต่อสมรรถภาพการผลิต พฤติกรรม สุขภาพ  
และภาวะเครียดในไก่เนื้อ 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลัย 

200,000 - 200,000 

91 โครงการทดสอบอาหารไก่ไข่และอาหารนกกระทา ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 1,600,000 1,600,000 

92 โครงการศึกษา Effect of Cibenza DP100 
supplementation on growth performance and carcass 
traits of starting, growing and finishing pigs 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 557,480 557,480 

93 โครงการ Effect of CTCZYME supplementation on 
growth  performance of starting, growing and finishing 
pigs 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

- 350,000 350,000 

 รวม  7,476,500 53,455,563 60,932,063 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2551 2552 2553 

จํานวนโครงการวิจัย 170 116 93 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์

ภายใน  15,803,741.67 N/A 7,476,500 
ภายนอก 54,611,367.89 N/A 53,455,563 



 

รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2551 2552 2553 

รวม 70,415,109.56 52,848,767.66 60,932,063 
จํานวนอาจารย์/บุคลากรวิจัยท่ี
ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย 

ภายใน  N/A N/A N/A 
ภายนอก N/A N/A N/A 

รวม 99 78 N/A 
จํานวนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ 

ระดับชาติ 57 117 92 
ระดับนานาชาติ 45 17 51 

รวม 102 134 143 
จํานวนบทความวิจัยท่ีได้รับการ
อ้างอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานข้อมูล 

ระดับชาติ N/A N/A N/A 
ระดับนานาชาติ N/A N/A N/A 

รวม 60 99 N/A 
จํานวนอาจารย์/บุคลากรวิจัยท่ี
เข้าร่วมประชุมวิชาการและ/หรือ
นําเสนอผลงานวิชาการ 

ในประเทศ N/A N/A N/A 
ต่างประเทศ N/A N/A N/A 

รวม 99 108 N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.6 งานบริการวิชาการ ได้แก่ จํานวนโครงการบริการวิชาการ งบประมาณรายรับและรายจ่าย 

 ข้อมูลการให้บริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ปัจจุบัน) คณะเกษตร กําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (เรียงตามรายรับจากมากไปน้อย ไม่เกิน 3 รายการ) 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

จํานวนคน
ท่ีรับบริการ 

จํานวนงบประมาณ มูลค่า 
(บาท) รายรับ รายจ่าย รายรับสุทธิ  

1. โครงการการศูนย์ตรวจสอบ
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ปัจจัย 
การผลิตและผลิตผลทางการเกษตร 
ที่ปลอดภัย 

ผศ.อรรถศิษฐ์ 
วงศ์มณีโรจน์ 

N/A 1,800,000 1,620,000 180,000 N/A 

2. โครงการ The effect of steel อ.ศุภชัย อําคา N/A 1,560,070 1,404,063 156,007 N/A 

 



 

making slay on plant growth, 
yield and yield components of 
rice and soil chemi cal 
properties in paddy field 
3. โครงการการผลิตชีวภัณฑ์เชื้อรา
ไตรโคเดอร์มาชนิดสดและชนิดหัวเชื้อ 

รศ.จิระเดช 
แจ่มสว่าง 

N/A 624,000 516,600 107,400 N/A 

รวม   3,984,070 3,540,663 443,407  

 

 

  

 

 

 ข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ปัจจุบัน)  
คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เรียงตามรายรับจากมากไปน้อย ไม่เกิน 3 
รายการ) 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

จํานวนคน
ท่ีรับบริการ 

จํานวนงบประมาณ มูลค่า 
(บาท) รายรับ รายจ่าย รายรับสุทธิ  

1. โครงการวิเคราะห์ดินและปุ๋ย ภ.ปฐพีวิทยา  2,102 3,868,932 998,345 2,167,087 N/A 
2. โครงการบรกิารวิเคราะหอ์าหาร
สัตว ์

ภ.สัตวบาล 499 1,186,775 N/A 1,186,775 N/A 

3. โครงการบรกิารตรวจ
วินิจฉัยโรคพืชและตรวจวิเคราะห์
เช้ือสาเหตุโรคพืช 

ภ.โรคพืช 394 533,074 142,606.10 390,467.90 398,347.90 

รวม  2,995 5,588,781 1,140,951.1 3,744,329.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการทั้งหมด (ข้อมลูเปรียบเทียบ 3 ปี) คณะเกษตร กําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 



 

รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2551 2552 2553 

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 62 56 39 
จํานวนคนท่ีได้รับบริการ 7,878 8,309 N/A 
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท)   4,777,358.00         16,953,679.50  N/A 

มูลค่า (บาท) N/A N/A N/A 

1.3.7 ข้อมูลผลงานที่ประสบความสําเร็จ 3 อันดับแรก  คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปี พ.ศ. ชื่อผลงาน 
2551 1. ผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ และ/หรือตีพิมพ์ของอาจารย์ จํานวน 102 เร่ือง 

2. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร จํานวน 8 ผลงาน 
3. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ จํานวน 62 โครงการ 

2552 1. ผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ และ/หรือตีพิมพ์ของอาจารย์ จํานวน 134 เร่ือง 
2. ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จํานวน 11 ผลงาน 
3. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ จํานวน 56 โครงการ 

2553 1. บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2553 ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านการ 
    บริการวิชาการ และนิสิตดีเด่น ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2553 
2. บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ จํานวน  143 เร่ือง  
3. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร จํานวน 10 เร่ือง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําอธิบายในการกรอกข้อมูล 

1. ข้อมูลพื้นฐานทีใ่ช้ในการนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารจะมีการนํามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อเป็น
กรอบในการติดตามการเตรียมการและการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการฯ จะให้ความสําคัญอยู่ 2 ด้าน คือ 
1.1 ด้านความสอดคล้อง (Consistency) คือ ความเช่ือมโยงกันระหว่างวิสัยทัศน์และพันธกิจ กบั แนวทาง กลยุทธ์ 

และแผนปฏิบัติการในเบื้องต้นระหว่างช่วงดํารงตําแหน่ง 
1.2 ด้านความสมบูรณ์ (Completeness) คือ ความเชื่อมโยงกนัระหว่างแนวทาง กลยทุธ์ และแผนปฏิบัติการใน

เบื้องต้นระหว่างช่วงดํารงตําแหน่ง ที่สอดรับกบันโยบาย วัตถปุระสงค์ สามารถเสริมจุดแขง็ และแก้ไขจุดอ่อน
ขององค์กร 

2. การตดิตามผลการดําเนินงานของผู้บริหารพิจารณาลักษณะของการคิดริเริ่ม/พฒันาในประเด็นที่สําคัญๆ ต่อไปน้ี 
2.1 การพัฒนาความเป็น Internationalization และ Localization 
2.2 หน่วยงานตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยวิจัยได้อย่างไร 
2.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรูใ้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรได้อย่างไร 

2.4 การพัฒนานิสิตครอบคลุมในด้านต่างๆ ได้แก่ ปญัญา บุคลิกภาพ สุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้นํา 
หรือไม่อย่างไร 


