
 

 รายงานการนําเสนอนโยบายและวิสัยทศัน์  
คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
๑.  ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน  

๑.๑  ประวัติการก่อต้ังหน่วยงาน (โดยย่อ)  
 คณะเกษตร ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรียกว่า “คณะ
เกษตรศาสตร”์ ณ วิทยาเขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 

 ในป ี พ.ศ. ๒๔๙๗ ไดเ้ปล่ียนชือ่ “คณะเกษตรศาสตร”์ เป็น “คณะกสิกรรมและสัตวบาล” ต่อมาในปี พ.ศ. 
๒๕๐๙ ได้ตราพระราชกฤษฎีกาแบง่คณะในมหาวิทยาลัย ได้เปล่ียนช่ือ “คณะกสิกรรมและสัตวบาล” เป็น “คณะเกษตร” 
จนถึงปจัจุบัน โดยมีการแบ่งส่วนราชการของคณะเกษตร ดังนี ้ สํานักงานเลขานุการ ภาควิชากีฏวิทยา ภาควิชาเกษตรกล
วิธาน ภาควิชาปฐพีวิทยา ภาควิชาโรคพืช ภาควิชาพืชไร่นา ภาควิชาพืชสวน ภาควิชาสัตวบาล ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศ
ศาสตร์เกษตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

 เมื่อมหาวทิยาลัยได้ดาํเนนิงานตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก เพื่อพัฒนามหาวทิยาลัยระยะที่ ๑ แล้วเสร็จ 
มหาวิทยาลัยจึงเริ่มขยายการเรยีนการสอนไปดาํเนินการ ณ วทิยาเขตกําแพงแสน ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยที่ ๘๖๑/๒๕๒๓ 
ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยคณะเกษตร วทิยาเขตกาํแพงแสน รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรเกษตรศาสตร์ 
ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีภาควิชาต่าง ๆ เหมอืนกับวิทยาเขตบางเขน แต่ไม่มภีาควิชาคหกรรม
ศาสตร์ ต่อมาได้เปิดสอนหลักสูตรใหมอ่ีก ๒ หลักสูตร คือ วท.บ.(เกษตรกลวิธาน) และ วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร) 

 เพื่อให้การดําเนินงานของคณะเกษตร ทั้ง ๒ วิทยาเขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกื้อกูล 
ซึ่งกนัและกนั สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบให้ปรับสถานภาพและยกฐานะคณะเกษตร วิทยาเขตกําแพงแสน ขึ้นเป็นหน่วยงาน
ระดบัคณะ ประกาศลงวนัที ่๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง จัดตัง้คณะเกษตร กาํแพงแสน   เป็นหนว่ยงานสังกดัมหาวทิยาลัย 
ที่มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  ๑ สํานัก ๘ ภาควิชา  ตั้งแตว่ันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นไป โดยมีคําส่ังแต่งตั้ง
คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน  วาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี ดงันี ้

1. รศ.ดร.สมบัติ  ชิณะวงศ์ ดํารงตําแหน่งคณบดคีณะเกษตร กําแพงแสน  
  ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ - วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐  

2. รศ.ดร.วรวทิย์  สิริพลวัฒน์ ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเกษตร กาํแพงแสน  
  ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ – วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔  

3. รศ.ดร.ธงชัย  มาลา ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน  
  ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ – วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

4. ผศ.ดร.เสกสม  อาตมางกูร ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
 

 
 

กตป-๑ 



๒ 
 

    สถานทีต้ั่ง  
    คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
    เลขที่ ๑ หมูท่ี่ ๖ ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 วิทยาเขต : กําแพงแสน 
 โทรศัพท ์ : ๐-๓๔๓๕-๑๔๐๖ 
 โทรสาร : ๐-๓๔๓๕-๑๔๐๖ต่อ ๑๑๗ 
 e-mail : agr.kps.ku.ac.th 
 website : agri.kps.ku.ac.th 
 
     ชื่อ   นายเสกสม  อาตมางกูร 

ตําแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน 
วาระการดํารงตําแหน่ง ๔ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
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๑.๒ โครงสร้างการบริหารงาน 

 



๔ 
 

๒. การวิเคราะหบ์ริบทหรือสภาพแวดล้อมภายนอก (context analysis) ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
ดังนี ้
๒.๑ แนวโน้มด้านการเมือง 

ภายใน KU :  
ก. การที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ในกระบวนการนําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับภายในระยะเวลา 

อันใกล้น้ี ส่งผลให้เกิดคําถามในหมู่คณาจารย์และนิสิต ถึงโอกาสทางการศึกษาด้านเกษตรศาสตร์ของ
นักเรียนที่มีฐานะยากจนท่ีไม่สามารถรองรับกับค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่คาดว่าจะต้องเพ่ิมขึ้นจาก
ปัจจุบันและอาจส่งผลกระทบถึงจํานวนนักเรียนที่จะเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ทางด้าน
เกษตรศาสตร์อีกด้วย 

ข. คณาจารย์ส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลต่อฐานะการเงินของคณะและมหาวิทยาลัยในการต้องรับผิดชอบ 
ต่อเงินเดือนของบุคลากรท่ีต้องเพ่ิมมากขึ้น นอกจากน้ียังมีความวิตกกังวลไปถึงความมั่นคงในการ
ทํางานที่ต้องผ่านการประเมินและติดตามอย่างเข้มข้นจากผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 

ภายนอก KU :  
 ก. จากการที่สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศที่ยังไม่มีเสถียรภาพ (เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

นโยบายทางการเกษตร การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการศึกษาอยู่ตลอดเวลา) ทําให้
มหาวิทยาลัยต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการดําเนินการตาม Agenda ทางการเมืองมากข้ึนและส่งผล
ให้การดําเนินการตามหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัย (Functions) ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยต้อง   
ย่อหย่อนลง 

 ข. สถานการณ์ในปัจจุบันได้เปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้ามามีบทบาท    และติดตามการดําเนินการของ 
มหาวิทยาลัยมากขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ส่งผลให้การดําเนินการในทุกภาคส่วนของคณะต้องโปร่งใส มี
กระบวนการตรวจสอบตัวเองและพร้อมสําหรับการตรวจสอบจากภายนอกได้ตลอดเวลา นอกจากน้ี
การบริหารภายในต้องยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด และเก้ือหนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดําเนินงานของคณะอย่างเป็นรูปธรรม 

 ค. บทบาทในด้านการปกครองท้องถิ่นที่ทวีความสําคัญมากขึ้น ได้ส่งผลให้คณะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน (Community) ที่วิทยาเขตต้ังอยู่และมีบทบาทในการพัฒนาของชุมชน
น้ันๆให้มีความย่ังยืนในมิติต่างๆได้แก่ การศึกษาทั้งที่เป็นภาคปกติและภาคพิเศษ เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม 

๒.๒ แนวโน้มด้านเศรษฐกิจ 
ภายใน KU :  
ก. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์อยู่ในช่วงการเปลีย่นแปลงเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับซึ่งส่งผลให้งบประมาณที่ 

ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลถูกจํากัดมากขึ้น อย่างไรก็ตามจากการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับก็
สามารถทําให้คณะมีโอกาสในการบริหารและจัดการต่อทรัพยากรท่ีมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งองค์ความรู้ต่าง ๆ ทีม่ีอยู่เดิมและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่าง
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 ข.  คณะเกษตร กําแพงแสน ได้มีการสั่งสมทรัพยากรที่มีคุณค่าได้แก่นิสิตเก่า เป็นจํานวนมหาศาล 
ประกอบกับสังคมและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เก้ือหนุนให้มีความผูกพันของ
คณาจารย์และศิษย์เก่าเป็นอย่างดี ดังน้ันการใช้ประโยชน์จากนิสิตเก่าในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าในด้าน
การบริหาร การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการหารายได้ควรมีการพิจารณาอย่างเป็น
รูปธรรมและมีความต่อเน่ือง 
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ภายนอก KU :  
ก. การสนับสนุนด้านการวิจัยของประเทศมีการพัฒนาและบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 

อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน อีกทั้งงบประมาณที่จัดสรรให้ในโครงการต่าง ๆ ก็มีมากขึ้นเป็นลําดับ 
หากแต่เง่ือนไขของการทําวิจัยจะต้องสามารถตอบโจทย์ของประเทศหรืออุตสาหกรรมได้อย่างเป็น
รูปธรรม ดังน้ันจากโครงสร้างของคณะและมหาวิทยาลัยที่เน้นมุมมองและการดําเนินการที่อยู่ในรูป
องค์ประกอบเป็นสําคัญจึงต้องมีการปรับตัวให้มีมุมมองและการปฏิบัติที่เป็นองค์รวมมากขึ้นโดยเน้น
การบูรณาการของหน่วยงาน และองค์ความรู้ให้ครบทุกมิติ (วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ 
วัฒนธรรม เป็นต้น) เพ่ือให้ตอบสนองต่อรูปแบบของการวิจัยสมัยใหม่ของประเทศ 

ข. จากทิศทางการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศและเจตคติของบัณฑิตยุคใหม่ ได้บ่งบอกถึง
ความต้องการของผู้ประกอบการที่เป็นรายย่อยและรายกลางมากขึ้น ดังน้ันคณะจึงมีความจําเป็นที่
ต้องปรับหลักสูตร หรือเพ่ิมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการบริหารและจัดการธุรกิจขนาดเล็กและขนาด
กลางทางด้านการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นในด้าน การตลาด การเงิน การบัญชี และโลจีสติกส์ เป็นต้น 
และควรขยายขอบเขตของการศึกษาทางด้านการเกษตรให้ครอบคลุมไปถึงผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม 
ไม่ใช่กําหนดขอบเขตอยู่เพียงแค่การผลิตผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรข้ันปฐมภูมิเท่าน้ัน  

๒.๓ แนวโน้มด้านสังคม 
ภายใน KU :   

 ก. ในอดีตที่ผ่านมา วัฒนธรรมของคณะเกษตร กําแพงแสนได้เน้นถึงความสําคัญและความเป็นเอกเทศ
ของหน่วยงานทั้งในระดับภาควิชาและคณะ ทําให้ขาดการบูรณาการทั้งทางด้าน รายวิชา หลักสูตร 
การวิจัย การบริการทางด้านวิชาการ และการส่งเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระหว่างหน่วยงาน
ย่อยในคณะ และระหว่างคณะกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดังน้ันมีความจําเป็นที่คณะ
ต้องให้ความสําคัญในการเปลี่ยนแปลงเจตคติของบุคลากรและนิสิตในเรื่องดังกล่าว และพัฒนา
การศึกษาและวิจัย รวมทั้งการบริการทางวิชาการในรูปแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ให้
มากขึ้น 

 ข. การบริหารและจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระดับหน่วยงานย่อย บุคลากร และนิสิต 
ภายในคณะเป็นสิ่งที่สําคัญเพ่ือนําคณะไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge society) ที่มีคุณภาพ
ในอนาคต ดังน้ันคณะจําเป็นต้องวิเคราะห์และสร้างยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการบริหารและจัดการ
องค์ความรู้ระดับคณะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเน่ือง 

ภายนอก KU :  
 ก.  ประเทศไทยจะเข้าร่วมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งคณะเกษตร กําแพงแสน 

เป็นคณะที่มีศักยภาพในการให้การเรียนการสอน และการวิจัยทางด้านเกษตรในระดับที่ดีมากมีความ 
เหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านเกษตรศาสตร์ของประเทศสมาชิก ดังน้ันคณะควรท่ีจะ
วิเคราะห์ถึงข้อจํากัดทางการศึกษาระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิก และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
รวมท้ังกําหนดมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนหลักการดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักสูตร  
ปัญหาของการสื่อสาร การสมัครเรียน ขั้นตอนของการลงทะเบียน รวมท้ังค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ต่าง ๆ 

 ข. สังคมไทยยังคงยึดมั่นกับการศึกษาในระบบ (การศึกษาในช้ันเรียนที่มีครูเป็นผู้ให้องค์ความรู้) ซึ่งเป็น
ข้อจํากัดในการพัฒนาการของประชากรของประเทศ ดังน้ันคณะควรที่จะเปลี่ยนรูปแบบของการจัด
การศึกษาให้เป็นรูปแบบที่นิสิตสามารถเรียนรู้และเข้าใจตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที่เน้น
ความรู้ทั่ว ๆ ไป (Generalize) ในระดับปริญญาตรี การศึกษาที่เน้นนิสิตเป็นศูนย์กลางของการศึกษา 
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ให้ความสําคัญในการศึกษานอกช้ันเรียนในรูปแบบต่างๆของนิสิต มีข้อสอบที่เน้นความรู้ความเข้าใจ
มากกว่าเน้นการท่องจํา และมีระบบการศึกษาที่เน้นวิธีการในการหาคําตอบมากกว่าการสอนให้รู้
คําตอบ เป็นต้น 

๒.๔ แนวโน้มด้านเทคโนโลยี 
ภายใน KU :  
ก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสําคัญและมีความพร้อมทางด้านระบบสื่อสาร 

ด้วยคอมพิวเตอร์ ดังน้ันคณะควรพิจารณาใช้ระบบต่างๆท่ีมหาวิทยาลัยได้สร้างไว้ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการดําเนินงานของคณะไม่ว่าในรปูแบบของการประชุมแบบ e-meeting หรือการเรียนการ
สอนภายในคณะและระหว่างคณะด้วยระบบ e-learning เป็นต้น 

ข. เทคโนโลยีทางชีวภาพจะทวีความสําคัญมากขึ้นอย่างต่อเน่ืองในอนาคตในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือที่ทรง
อนุภาพทางด้านการเกษตรกรรมสมัยใหม ่ สมควรที่คณะต้องให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าวแก่
คณาจารย์และนิสิต และเปิดโอกาสให้บุคลากรและนิสิตได้มีโอกาสในการเรียนรู้ สัมผัส และหา
ประสบการณ์จากจากเทคโนโลยีดังกล่าวจากห้องปฏิบัติการต่างๆท่ีมีอยู่ตามภาควิชาและสาขาวิชา
ต่าง ๆ 

ภายนอก KU :  
ก. รูปแบบของการเกษตรและความต้องการทางด้านการบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อมจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ดังน้ันเป็นเรื่องสําคัญที่
ทางคณะต้องจัดการในการให้ความรู้และความเข้าใจแก่บุคลากรและนิสิตในรูปแบบต่าง ๆ อย่าง
ต่อเน่ือง ผ่านการจัดสัมมนา ทัศนศึกษา ประชุมวิชาการ เพ่ือให้สามารถประยุกต์เทคโนโลยีดังกล่าว
ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่ทันกาลสมัยอยู่ตลอดเวลา 

ข. จากความต้องการแหล่งพลังงานจากนํ้ามันที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลใหม้ีการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนจากผลิตผลจากการเกษตรมากข้ึน ซึ่งจะส่งผลท้ังทางบวกและทางลบแก่การเกษตรกรรมของ
ประเทศ ดังน้ันคณะควรมีการศึกษาในเรื่องน้ีอย่างเป็นรูปธรรมให้ครบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้าน
การผลิต เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

๒.๕ แนวโน้มด้านประชากร 
ภายใน KU :  
ก. อัตราประชากรเกิดใหม่ของประเทศไทยมแีนวโน้มคงที่ถงึลดลง ซึ่งจะมีผลต่อการเข้าศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในอนาคต ซึ่งมีแนวโน้มที่ลดลงเช่นกัน แต่หลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนมี
หลากหลายขึ้น ดังน้ันหลักสตูรจึงต้องมีความทันสมัยและดึงดูดให้นักเรียนมีความประสงค์จะมาเรียน 
และสามารถนําประสบการณ์ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ 

ข. สัดส่วนของนิสิตหญิงต่อนิสิตชายมีสัดส่วนที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปี คณะควรหาแนวทางในการลดความ
แตกต่างของสัดส่วนดังกล่าวและหาแนวทางในการเพ่ิมโอกาสในการทํางานของบัณฑิตหญิงให้มากขึ้น 

ภายนอก KU :  
 ก. สังคมไทยกําลงัเข้าสู่สังคมทีม่ีโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุที่มากขึ้น และมฐีานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 

ประกอบกับการที่ประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีศักยภาพในการเจรญิเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ดีในอนาคต ทําให้รูปแบบความต้องการอาหารทั้งทางด้านความมั่นคง (Food security) 
และความปลอดภัย (Food safety) เปลี่ยนไป คณะจึงควรขยายขอบเขตในการสอน การวิจัยให้
ครอบคลุมเรื่องดังกล่าว ได้แก่ การพัฒนาและการเพ่ิมมูลค่าของผลิตผลและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรให้
ตรงต่อความต้องการในอนาคต และการศกึษาในด้าน Functional foods เป็นต้น 
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 ข.  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขาดความรู้ความเข้าใจในการเกษตรสมัยใหม่     สง่ผลใหค้ณะขาด 
นักเรียนที่เก่งและมีคุณภาพเข้ามาศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ   ดังน้ันทางคณะควรมีแนวทางในเชิงรุก
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในการเกษตรสมยัใหม่ผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น ค่ายยุวเกษตร การจัด
ประชุมสัมนาให้แก่ครแูนะแนว หรือการส่งตัวแทนไปให้ความรู้ทางด้านการเกษตรสมัยใหม่และ
แนะนําคณะแก่นักเรียนหรือโรงเรียนในกลุม่เป้าหมาย 

๓.   การวิเคราะห์ จุดแข็งและจดุอ่อนของหน่วยงานภายใต้บริบทแนวโน้มที่จัดทําขึ้น (จากการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จัดเก็บในปัจจุบัน)  
๓.๑  จุดแข็ง* 

 ๑.  บุคลากร ทั้งอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มีจํานวนเพียงพอ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีองค์
ความรู้ มีความรู้ความสามารถทั้งในการจัดการเรียนการสอน และการทาํวิจัย   นอกจากน้ันยังมีความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศที่หลากหลาย ที่นอกจากภาษาหลักที่สําคัญคืออังกฤษแล้ว อาจารย์บางส่วนยังมีความสามารถใน
การใช้ภาษาเยอรมัน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และจีน เป็นต้น อีกด้วย   
 ๒.  ทรัพยากรทางกายภาพ พ้ืนที่ อาคาร และห้องปฏิบัติการมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และ
การทําวิจัย มีที่ต้ังที่เหมาะสม ไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก เป็นทางผ่านของเส้นทางจากใต้ขึ้นเหนือ และ
ตะวันออกไปตะวันตก อยู่ในพ้ืนที่ที่สามารถทําการเกษตรพ้ืนราบได้หลากหลายทั้งพืชไร่ ได้แก่ ข้าว อ้อย ข้าวโพด 
เป็นต้น พืชสวน เช่น กล้วยไม้ ฝรั่ง ชมพู่ เป็นต้น สัตว์ ได้แก่ โคเน้ือ ไก่ หมู เป็นต้น  
 ๓.  มีหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่หลากหลายครอบคลุมภารกิจ
ทางการเกษตรท้ัง พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการเกษตร มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นหลักสูตร
นานาชาติ และหลักสูตรทีส่อนเป็นภาษาอังกฤษ มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ เพ่ือต่อยอด และเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งของประเทศในฐานะผู้ผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ และอยู่ในระหว่างการขออนุมัติหลักสูตรได้แก่ 
หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหารและการบริโภค หลักสูตรเกษตรอุตสาหกรรม เป็นต้น  
 ๔.  คณาจารย์และบุคลากรมีความสามารถในการขอทุนในการทําวิจัย และแสวงหาความร่วมมือในการ
ทําการวิจัยจากทั้งใน และต่างประเทศ ตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานทาง
การศึกษา และการวิจัยอย่างมากมายให้กับคณะเกษตร กําแพงแสน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการ
แลกเปลี่ยนนิสติ บุคลากร และร่วมวิจัย 
 ๕.  บุคลากรมีความรักในองค์กร ภาควิชามีความเข้มแข็ง  
 ๖. มีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทีค่่อนข้างเพียงพอ และมีศกัยภาพ สามารถพัฒนาต่อให้เป็นระบบสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจได้ 
 ๗.  คณะเกษตร กําแพงแสน มศีษิย์เก่าจํานวนมาก สามารถใช้เครือข่ายศษิย์เก่าเพ่ือสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน การระดมทุนเพ่ือจัดต้ังเป็นกองทุนเพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิตปัจจุบันที่ขาดแคลน และ
สนับสนุนการบริหารจัดการด้านอ่ืน ๆ ของคณะฯ 
 ๘.  คณะเกษตร กําแพงแสน มีช่ือเสียงที่ดีในการผลิตบัณฑิตที่ดี ได้รับความเช่ือถือจากองค์กรต่าง ๆ 
บัณฑิตสามารถหางานทําได้ สามารถสมัครเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาๆได้เป็นจํานวนมาก นอกจากน้ีบัณฑิต
บางส่วนยังสามารถออกไปประกอบธุรกิจส่วนตัวได้หลังจบการศึกษา 

๓.๒  จุดอ่อน** 
 ๑. องค์ประกอบของมหาวิทยาลัยมีความซับซ้อน ไม่เป็นเอกเทศ นอกจากหน่วยงานเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศกึษาได้แก่ คณะต่าง ๆ แล้ว มหาวิทยาลัยยังมีสถาบันฯ ต่าง ๆ ที่แรกเริม่
เพ่ือให้เป็นสถานที่เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัยของคณะต่าง ๆ แต่
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ปรากฏว่าหลายหน่วยงานในปัจจุบันพยายามจะสร้างหลักสูตรเพ่ือจัดการเรียนการสอนขึ้นมา และมกีารดึงอาจารย์
นักวิจัยที่มีศักยภาพออกไปจากคณะอยู่ตลอดเวลา 
 ๒. คณาจารย์ผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถเริ่มเกษียณอายุราชการ อาจารย์รุ่นกลางจํานวนหน่ึงเริ่มต้อง
มาทํางานบริหารทําให้ไม่มีเวลาพอทีจ่ะทํางานวิจัยและเขียนผลงานทางวิชาการเพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
รุ่นเยาว์บางส่วนต้องไปศึกษาระดับปริญญาเอกต่อ ทําให้สดัส่วนทางวิชาการยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนัก 
 ๓.  เน่ืองจากคณะเกษตร กําแพงแสน เป็นคณะเกษตร แห่งที่ ๒ ต้ังอยู่ที่วิทยาเขตกําแพงแสน มีข้อเสีย
เปรียบในการเข้าถึงข้อมูลส่วนกลาง เมื่อมีเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการติดต่อประสานงานที่ค่อนข้างน้อย ทําให้
ผู้บริหารส่วนกลางมักจะติดต่อไปที่คณะเกษตร บางเขนก่อน อาจเน่ืองจากไม่ต้องการให้เสียเวลาและโอกาสของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ทําให้คณะเกษตร กําแพงแสน อาจเสียโอกาสในการแสดงศักยภาพที่มีอยู่ให้เต็ม
ประสิทธิภาพ และมหาวิทยาลัยก็อาจเสียโอกาสในการแสดงศักยภาพที่เป็นเอกภาพทางการเกษตรซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยไป 
 ๔. คณะเกษตร กําแพงแสน ขาดกลยุทธ์การพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน ในภาพรวม โดยคณะให้
ความสําคัญในการบริหารองค์ประกอบมากกว่าการบริหารองค์รวม ทําให้ขาดภาพรวมท่ีเป็นเอกภาพขององค์กร
คณะเกษตร กําแพงแสน การบริหารจัดการในภาพองค์รวมของคณะจะไม่สามารถได้รับความยอมรับ หาก
องค์ประกอบจะต้องถูกลดผลประโยชน์ไป   
 ๕.  ขาดการส่งเสริมให้บุคลากรในคณะเกษตร กําแพงแสน มวัีฒนธรรมองคก์รที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา 
ความเป็นปัจเจกของบุคลากรมีค่อนข้างสูง ทําให้ขาดแนวทางและเป้าหมายร่วมกันในการการช่วยแก้ไขปัญหาเมือ่
เกิดภาวะวิกฤติ  
 ๖.  ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายใน และภายนอก ข้อมูลที่บุคลากรคณะเกษตร กําแพงแสน ควรรู้ยัง
ไม่ได้ถูกส่งต่อเพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนางาน ยังต้องแสวงหาช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ือส่งสารไปยังผู้รับได้ถูกต้องและทันการณ ์
 ๗. ขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนางาน ในทุกระดับการบริหาร ขาดความเช่ือมโยงของ
ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ 
 ๘. งบประมาณที่ได้รับหรือหาได้รวม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ทําให้การพัฒนา
คณะเกษตร กําแพงแสน ทําได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่มีการสร้างยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือหารายได้เพ่ิมอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 ๙. ขาดกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพ่ือการพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสนในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม 
 
หมายเหตุ :   

*จุดแข็ง คือ ข้อได้เปรียบ หรือสิ่งที่จะสนับสนุนผลักดัน ที่มาจากภายในหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานน้ัน
บรรลุตาม วิสยัทัศน์ ภารกิจ นโยบาย และวัตถุประสงค์ 

**จุดอ่อน คือ ข้อเสียเปรยีบ หรือสิ่งที่จะเป็นอุปสรรค ที่มาจากภายในหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานน้ันอาจจะ
ไม่สามารถบรรลุตาม วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย และวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 
 



๙ 
 

๔. วิสัยทัศน์ (vision)  
  ๔.๑ วิสัยทัศนข์องหน่วยงาน 
 คณะเกษตร กําแพงแสน จะเป็นผู้นําทางวิชาการด้านการเกษตรและวิทยาศาสตร์เกษตร  เพ่ืออาหาร 
พลังงาน และสิง่แวดล้อม  
 ๔.๒ วิสัยทัศนข์องผู้บริหาร 
  มุ่งพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน ให้เป็นผูนํ้าทางวิชาการด้านการเกษตร อาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
ในระดับสากล 

๕.  ภารกิจ (mission) ของหนว่ยงาน 
๑.   สร้างบัณฑิตที่มีความเข้มแขง็ทางวิชาการ มีคุณธรรม จรยิธรรม และจติสํานึกสาธารณะ 
๒.   วิจัย สั่งสม และบูรณาการองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือระบบการเกษตร

ย่ังยืน ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
๓. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และบริการวิชาการแบบครบวงจร 
๔. สร้างเสริมและสืบสานภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
๕. บริหารองค์กรแบบธรรมาภิบาล และการมีสว่นร่วม พัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรม 

และจริยธรรม 

๖.  นโยบายหลัก และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (organizational policies and objectives ของ
หน่วยงาน) 

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

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

๓. ให้บริการวิชาการด้านการเกษตร อาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่  
บูรณาการความรู้และบริการวิชาการแบบครบวงจร 

๔. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาเกษตร 
๕. สร้างระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และ

บุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 



๗.   แผนพัฒนาฯ และแผนเชิงรกุ 

  ๗.๑ แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาคณะ ในระยะ ๔ ปีทีไ่ด้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

แผนปฏิบัติราชการของนโยบายการพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน ในระยะ 4 ปี (ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2554 – วันที่ 16 มิถุนายน 2558) 
(ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะทํางานจัดทําร่างนโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554) 

 
นโยบายตามภารกิจที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ รายละเอียดเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ เป้าหมายตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ.  
2554 

ปี พ.ศ. 
2555 

ปี พ.ศ. 
2556 

ปี พ.ศ. 
2557 

1. ด้านการเรียนการสอน        
1.1 เพิ่มสัดส่วนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อปริญญาตรี 
     ให้สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 

1. เพิ่มจํานวนการรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก 

1. จํานวนนิสิตระดับบัณฑิต- 
ศึกษามีมากขึ้น 

1. ร้อยละของนิสิตระดับบัณฑิต  
ศึกษา ต่อนิสิตทั้งหมด 

16 18 20 22 

  2.จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

2. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาทั้งหมด 

5.5 6 6.5 7 

1.2  เน้นการสร้างบณัฑิตที่มีคุณภาพ   สามารถบูรณาการความรู้ 
     และประสบการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะด้านการจัดการ  

1. มีการพัฒนาการเรียนการสอนที่
สามารถบูรณาการความรู้และ
ประสบการณ์ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

1. บัณฑิตระดับปริญญาตรีถึง 
ปริญญาเอกมีความสามารถ 
ทางวิชาการ มีทักษะด้านการ 
จัดการ และมีคุณสมบัติ 
สอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้ใช้บัณฑิต 

1. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งาน
ทําตรงกับสาขาที่สําเร็จ
การศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

65 66 67 68 

  2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ 3.9 4.1 4.2 4.3 
   บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

 
 
 

    



๑๑ 
 
นโยบายตามภารกิจที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ รายละเอียดเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ เป้าหมายตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ.  
2554 

ปี พ.ศ. 
2555 

ปี พ.ศ. 
2556 

ปี พ.ศ. 
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1.3  สร้างหลักสตูรที่ทันสมัยและมีความโดดเด่นเพื่อ 1. มีหลักสูตรและแผนการศึกษา 1. หลักสูตร/แผนการศึกษา 1. ร้อยละของจํานวนหลักสูตร/ 100 100 100 100 
      ผลิตบัณฑิตได้สอดคล้องกับความต้องการของ    
      ตลาดแรงงานและสามารถเป็นผู้ประกอบการได้    

ที่เน้นหนัก เช่น ผู้ประกอบการและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

ที่ได้รับการปรับปรุง/เปิดใหม่ 
ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย 
สถาบัน 

แผนการศึกษาที่ได้รับการ
ปรับปรุง/เปิดใหม่ ซึ่งเกิดจาก
การวิจัยสถาบัน 

    

        2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 2. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา 1 1 2 2 
        ที่เป็นผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น ที่เป็นผู้ประกอบการ ภายใน 3 

ปีหลังจบการศึกษา 
    

2. ด้านการวิจัย        
2.1 เน้นการวิจัยเชิงบูรณาการ ด้านการเกษตร อาหาร 
     พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ให้มีความโดดเด่นเฉพาะด้านพืช 
     และสัตว์บางชนิด โดยร่วมมือกับนักวิจัยจากหลายสาขาให้ 

1. สนับสนุนโครงการวิจัยเชิง 
บูรณาการ และร่วมมือกับนักวิจัย
หลายสาขา ทั้งภาครัฐและเอกชน  

1. คณะเกษตร กําแพงแสน 
มีการสนับสนุนความร่วมมือ
ในการพัฒนาโครงการวิจัย 

1. จํานวนโครงการวิจัยเชิง
บูรณาการที่มีความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 

3 4 4 5 

     มีผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ  และตอบสนอง 
     ต่อเกษตรกรและชุมชนเพิ่มมากขึ้น      

เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์
ผู้ประกอบการและตอบสนองต่อ
เกษตรกรและชุมชน 

เชิงบูรณาการของภาครัฐและ
เอกชน 

2. ร้อยละของงานวิจัยที่
ตอบสนองต่อเกษตรกรและและ
ชุมชน 

25 25 25 25 

 2. สนับสนุนโครงการวิจัยเชิงบูรณา
การระหว่างภาควิชาระหว่างคณะ 
และสถาบันภายใน มก. เช่น 
สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ เป็นต้น 

2. ข้อเสนอโครงการวิจัยเชิง
บูรณาการ ทั้งระหว่าง
ภาควิชาระหว่างคณะ และ
สถาบันภายใน มก. 

3. จํานวนโครงการวิจัยเชิง
บูรณาการระหว่างหน่วยภายใน 
มก. 

1 2 2 3 

  3. งานวิจัยที่มีการนําไปใช้  4. ร้อยละของผลงานวิจัยที่มี 25 30 30 35 
  ประโยชน์จริง การนําไปใช้ประโยชน์     
   5. ร้อยละของผลงานวิจัยที่มี

การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่
มีคุณภาพระดับชาติและ
นานาชาติ 

50 55 60 65 
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2.2  สร้างเครือข่ายการวิจัยกับแหล่งทุนภายนอกทั้ง 1. มีการสร้างเครือข่ายวิจัยและ 1. คณะเกษตร กําแพงแสน  1. จํานวนหน่วยงานภายนอกที่ 5 6 6 7 
      ในและต่างประเทศ  ระดมทุนจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในและ

ต่างประเทศ 
มีการทําวิจัยร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 

มีการทําวิจัยร่วมกัน     

  2. จํานวนทุน หรือจํานวน
เงินทุนสนับสนุนการวิจัย 

2. ร้อยละของทุนสนับสนุน 
หรือเงินทุนสนับสนุนการวิจัย 
เทียบกับทุนวิจัยทั้งหมด 

2 3 4 5 

 2.3 พัฒนาทีมบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 1. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 1. นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความรู้ 1. จํานวนนักวิจัยรุ่นใหม่ (อายุ 5 6 7 8 
      รวมทั้งจัดระบบทรัพยากรสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาทีมบริหารงาน ความสามารถ และทีมบริหาร ไม่เกิน 35 ปี) ที่มีความรู้     
 วิจัยที่มีความรู้ความสามารถ งานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับใน ความสามารถ ที่ได้รับทุนวิจัย     
 ให้เป็นที่ยอมรับในระดับ ระดับชาติและนานาชาติ จากภายนอก     
 ชาติและนานาชาติ       

         2. ร้อยละของผลงานวิจัยที่มี 50 55 60 65 
   การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่     
   มีคุณภาพระดับชาติและ     
   นานาชาติของนักวิจัยรุ่นใหม่      
   เพิ่มจากผลงานทั้งหมด     
 2. มีการจัดระบบทรัพยากร 2. จํานวนทรัพยากร 3. จํานวนเครื่องมือ และ 2 4 5 6 
 สนับสนุนการวิจยัร่วมกัน สนับสนุนการวิจยัที่มีการใช้ ห้องปฏิบัติการที่มีการใช้ร่วมกัน     
 ระหว่างภาควิชา/สาขาวิชา ร่วมกันระหว่างภาควิชา/

สาขาวิชา 
ระหว่างภาควิชา/สาขาวิชา     

  3. คณะเกษตร กําแพงแสน       
  เป็นหน่วยงานด้านการวิจัย       
  และเป็นที่ยอมรับใน      
  ระดับชาติและนานาชาติ 
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3. ด้านการบริการวิชาการ        
3.1  ให้บริการวิชาการด้านการเกษตรด้วยการ 1. จัดทําระบบฐานข้อมูล 1. การให้บริการวิชาการด้าน 1. จํานวนฐานข้อมูลที่เผยแพร ่ 2 3 4 5 
       จัดระบบฐานข้อมูลความรู้และผลงานวิจัยที่ การบริการวิชาการด้าน การเกษตร และจัดทํา บนเวบไซต์ของคณะ/ ภาควิชา      
       เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าถึง การเกษตรและงานวิจัยที่ ฐานข้อมูลและเว็บไซต์ของ ในการให้บริการวิชาการด้าน     
       เพื่อใช้ประโยชน์ได้ เป็นปัจจุบันและเอื้อต่อสาธารณชน คณะ/ภาควิชาที่ครอบคลุม การเกษตรและผลงานวิจัย     
         ภารกิจ ทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์
แก่สาธารณชน 

     

 2. ส่งเสริมการให้บริการ 2. จัดทําหลักสูตรการ 1. จํานวนหลักสูตรการฝึกอบรม 3 4 5 6 
 วิชาการด้านการเกษตรแบบ      

ครบวงจรแก่กลุม่เป้าหมาย 
ฝึกอบรมวิชาการทางการ
เกษตร 

วิชาการทางการเกษตร     

  3. จัดทําหลักสูตรทางการ 2. จํานวนหลักสูตรทาง - - - 1 
  เกษตรที่เป็นการศึกษานอก

ระบบ 
การเกษตรที่เป็นการศึกษานอก
ระบบ 

    

   3. จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 100 120 140 160 
     วิชาการทางการเกษตรและ

การศึกษานอกระบบ 
    

3.2  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านงาน 1. จัดทําระบบการ 1. การประชาสัมพันธ์ด้านงาน 1. จํานวนครั้งในการ 10 15 20 25 
      บริการไปถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยดําเนินการ ประชาสัมพันธ์ด้านงาน บริการในรูปแบบและ ประชาสัมพันธ์ด้านงานบริการ     
      เพื่อให้คณะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเกษตร บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย ช่องทางต่าง ๆ ของคณะ  วิชาการด้านการเกษตรแก่     
      แบบครบวงจร เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ   เกษตร  กําแพงแสน กลุ่มเป้าหมายต่อป ี     
      สร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ 2. ส่งเสริมและสนับสนุน 2. จัดทําโครงการพัฒนา 2. จํานวนโครงการพัฒนา 1 2 3 3 
      ประชาชน โครงการพัฒนาวิชาการที่ วิชาการให้แก่ประชาชน วิชาการที่ยกระดับมาตรฐาน

วิชาชีพและสร้างอาชีพให้แก่
ประชาชน 

    

 สร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต
ให้แก่ประชาชน 

3. เกษตรกรและบุคคลที่
เกี่ยวข้องยอมรับคณะเกษตร
กําแพงแสน เป็นผู้นําด้าน 

     

  วิชาการเกษตรของประเทศ      
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4. ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม        
4.1  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย    1. ส่งเสริมให้นิสิตและ 1. บุคลากรคณะเกษตร  1. จํานวนกิจกรรมในการทํานุ 3 3 3 3 
       สืบสานภูมิปัญญาเกษตรไทยให้แก่นิสิตและ บุคลากร ทํานุบํารุงศิลป กําแพงแสน ให้ความสําคัญ บํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี     
       อาจารย์   วัฒนธรรม ประเพณีไทยและสืบสาน

ภูมิปัญญาเกษตร 
กับการทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย 

ไทย และสืบสานภูมิปัญญา
เกษตร 

    

  และสืบสานภูมิปัญญาเกษตร      
4.2  สร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่บุคลากรมี 1. สร้างจิตสํานึกรักคณะ 1. บุคลากรคณะเกษตร  1. จํานวนกิจกรรมที่พัฒนา 1 2 2 2 
      ทัศนคติที่ดีและรักการทํางาน  นิสิตมีความรักเรียนและ  
      รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

เกษตร กําแพงแสน ให้แก่บุคลากร กําแพงแสน มีจิตสํานึกที่ดีและ 
รักการทํางาน ในคณะเกษตร
กําแพงแสน 

บุคลากรให้มีจิตสํานึกที่ดี และ
รักการทํางาน 

    

        2. สร้างแรงจูงใจให้นิสิต 2. นิสิตสนใจเรียนและ 2. จํานวนกิจกรรมที่สร้าง 1 2 2 2 
 สนใจเรียนและรับผิดชอบต่อหน้าที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่ แรงจูงใจให้นิสิตมีความสนใจ     
   เรียนและรับผิดชอบต่อหน้าที่     
  3. บุคลากรและนิสิตมี 3. ร้อยละของจํานวนบุคลากร 55 55 55 55 
  คุณธรรมจริยธรรมต่อหน้าที่    

เพิ่มขึ้น 
และนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม 

    

5. ด้านการบริหารจัดการ        
5.1  จัดระบบการบริหารงานและโครงสร้างที่มี 1. พัฒนาระบบและกลไก 1. ระบบการติดตาม 1. จํานวนครั้งของการติดตาม 2 2 2 2 
       ประสิทธิภาพ การบริหารและการจัดการภายใน

คณะ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ประเมินผลบุคลากรและ
ผู้บริหาร 

และประเมินผลบุคลากรและ
ผู้บริหารประจําปี 

    

5.2  พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเข้มแข็งและมี 1. พัฒนาบุคลากรทุกระดับ 1. แผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี 1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ 75 80 85 90 

       ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เพื่อการส่งเสริมสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน 

 การพัฒนาตามแผนพัฒนา

บุคลากร 
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   2. ร้อยละบุคลากรได้ตําแหน่ง

วิชาการที่สูงขึ้น 

1 2 2 3 

  2. จัดอบรมการทํางานเป็น

ทีม(Team Building)   

3. จํานวนครั้ง/จาํนวนคนของ

การอบรมการทํางานเป็นทีม 

(Team Building) 

1/60 1/60 1/60 1/60 

5.3  มีช่องทางแลกเปลี่ยน กระจายข่าวสาร และการจัดการ

ความรู้ เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาช่องทางแลกเปลี่ยนและ

กระจายข่าวสารของบุคลากร 

1. ผู้บริหารและบุคลากรได้

แลกเปลี่ยนและกระจาย

ข่าวสาร 

1. ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากร(คะแนนเต็ม 5) 

3.5 3.6 3.7 3.8 

 2. พัฒนาบุคลากรอย่าง 2. บุคลากรได้รับการพัฒนา 2. ร้อยละของบุคลากรที่เข้า 50 50 50 50 

 ต่อเนื่องด้วยการฝึกอบรมและพัฒนา 

โดยให้บุคลากรถ่ายทอดความรู้ที่

ได้รับจากการฝึกอบรมและพัฒนา 

องค์ความรู้เพื่อการพัฒนางาน

ของคณะ 

ร่วมในกิจกรรมการจัดการ

ความรู้ 

    

5.4  ยึดถือระบบการประเมินการบริหารงานที่โปร่งใส ชัดเจน 

และตรวจสอบได้ 

1. พัฒนาระบบการประเมินการ

บริหารงานที่โปร่งใสชัดเจน และ

ตรวจสอบได้ 

1. หน่วยงานในสังกัดคณะ

เกษตรกําแพงแสน มีระบบ

การประเมินที่โปร่งใส ชัดเจน 

และตรวจสอบได้ 

1. ร้อยละของหน่วยงานใน

สังกัดคณะเกษตร กําแพงแสน 

มีระบบการประเมินและปฏิบัติ

ตามเกณฑ์ประเมินได้ 

100 100 100 100 

5.5 มีมาตรการส่งเสริมและให้ผลตอบแทนแก่ผู้สอนและ
บุคลากรที่มีการพัฒนาต่อเนื่องสร้างจิตสํานึกการให้บริการทุก
ระดับ 

1.  มีกิจกรรมที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนาการสร้างจิตสาํนึก
ในการให้บริการแก่อาจารย์และ
บุคลากร 

1. มีผลการประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการ 

1. คะแนนความพึงพอใจของ
การให้บริการ 

3.5 3.6 3.7 3.8 
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ปี พ.ศ.  
2554 

ปี พ.ศ. 
2555 

ปี พ.ศ. 
2556 

ปี พ.ศ. 
2557 

 2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุก
ระดับให้มีจิตสํานึกในการให้บริการ 

2. จัดอบรมเพื่อนําไปสู่จิต
บริการ(Service Minded) 
 

2. จํานวนโครงการอบรมจิต
บริการ(Service Minded) 

1 1 0 0 

  3. คณะเกษตร กําแพงแสน 
และทุกหน่วยงานในสังกัดมี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

3. ร้อยละของการปฏิบัติงาน
สําเร็จภายในเวลามาตรฐานที่
กําหนด 

60 70 80 90 

  4. คณะเกษตร กําแพงแสน 
ทุกหน่วยงานในสังกัดมีจิต
บริการ(Service Minded) 

4. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการ
ประเมินการมีจิตบริการ 

100 100 100 100 

หมายเหตุ :  มติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน ครั้งที่ 21/2553  เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2553 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

 ๗.๒ แผนเชิงรุกที่มีความสมบรูณแ์ละสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เสริมจุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อนของหน่วยงาน 
โครงการของแผนเชิงรุก ตัวชี้วัด 

ทั้งเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(ระบุ) 

เป้าหมายของการปฏิบัติงานตามรอบระยะเวลา (ระบขุ้อมูล) ผลการปฏิบัติงาน 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ผลผลิต (outputs)* ผลลัพธ์ (outcomes)** 

1. การเรียนการสอน        

1.1 เพิ่มสัดส่วนนิสติระดับบัณฑิตศึกษาต่อ
ปริญญาตรีให้สูงขึน้ โดยเฉพาะระดับ 
ปริญญาเอก 

       

1.1.1 การสนับสนุนให้คณาจารย์ของคณะ
ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยต่าง ๆ 

ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย
สําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ต่ออาจารย์
ทั้งหมด 

5 10 15 20 จํานวนโครงการวิจัย จํานวนทุนวิจัยที่ได้รับ 

1.1.2 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ไป
ยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 

จํานวนโครงการประชาสัมพันธ์สู่
กลุ่มเป้าหมาย 

2 2 2 2 จํานวนโครงการ จํานวนครั้งในการประชาสัมพันธ์และ
เอกสารที่เผยแพร่ 

1.1.3 การสนับสนุนให้นิสิตบัณฑิตจบ
การศึกษาในเวลาที่เหมาะสมและอย่างมี
คุณภาพ 

จํานวนโครงการที่ส่งเสริม และ
สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายให้สําเร็จ
การศึกษา 

1 2 2 2 จํานวนโครงการ จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1.2 เน้นการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถ
บูรณาการความรู้และประสบการณ์ได้อย่าง
ต่อเนื่อง และมีทักษะด้านการจัดการ 

       

1.2.1 ปรับปรุงหลักสูตร และสร้างหลักสูตรที่
เน้นการให้ความรู้แบบทั่วไป (Generalize) ใน
ระดับปริญญาตรี และเน้นความรู้แบบเฉพาะ 
(Specialize) ในระดับบณัฑิตศึกษา 

จํานวนหลักสูตรที่รับการพัฒนาขึ้น 
เพื่อเน้นการให้ความรู้แบบทั่วไป และ
แบบเฉพาะ 

0 1 1 1 จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงและ
เปิดใหม่ ตามมาตรฐาน สกอ. 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 

1.2.2 สอดแทรกเนื้อหาในส่วนของทักษะในการ
จัดการลงในหลักสูตรและรายวิชาต่าง ๆ 

จํานวนรายวิชาที่สอดแทรกเนื้อหา
ทักษะการจัดการ 

2 3 4 5 จํานวนรายวิชา จํานวนหลักสูตรและรายวิชา 

1.2.3 การสนับสนุนให้คณาจารย์และนิสิตได้
ออกไปทัศนศึกษารูปแบบของการเกษตรกรรมที่
หลากหลาย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในตัว
ปัจจัยการผลิต ความสัมพันธ์ร่วมของปจัจัยการ
ผลิตต่าง ๆ และระดับความสําคัญของปจัจัยการ
ผลิตนั้น ๆ ในกระบวนการผลิต 
 

จํานวนโครงการทัศนศึกษาทาง
การเกษตร ที่มีทั้งอาจารย์และนิสิตไป
ร่วมกัน 

3 4 5 6 จํานวนโครงการ จํานวนโครงการทัศนศึกษาหรือดูงาน/
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 



๑๘ 
 

โครงการของแผนเชิงรุก ตัวชี้วัด 
ทั้งเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(ระบุ) 

เป้าหมายของการปฏิบัติงานตามรอบระยะเวลา (ระบขุ้อมูล) ผลการปฏิบัติงาน 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ผลผลิต (outputs)* ผลลัพธ์ (outcomes)** 

1.3 สร้างหลักสูตรทีท่ันสมัยและมีความ 
โดดเด่นเพื่อผลิตบณัฑิตได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและสามารถเป็น
ผู้ประกอบการได้ 

       

1.3.1 สร้างหลักสูตรที่ตอบสนองต่อรูปแบบ
การเกษตรสมัยใหมท่ี่เน้นประสิทธิภาพ 
ปลอดภัยต่อการบริโภค และเปน็มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ทัง้นี้ให้มีความเชื่อมโยงตั้งแต่
กระบวนการผลิตขั้นปฐมภูมิถงึขัน้บริโภค  

จํานวนหลักสูตรที่ตอบสนอง
การเกษตรสมัยใหม่ที่ได้รับการ
พัฒนาขึ้นมาใหม่ 

- 1 1 1 จํานวนหลักสูตรที่เปิดใหม่ จํานวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ 

1.3.2 ปรับปรุงหลักสูตร หรือสอดแทรกใน
รายวิชาของเนื้อหาทีม่ีความสําคัญและจําเป็น
ต่อการเป็นผู้ประกอบการ อาทเิช่น การบริหาร 
การเงินและบัญช ีและโลจีติกส์ เป็นต้น 

จํานวนรายวิชาที่ได้รับการพัฒนา
เนื้อหาเพื่อจําเป็นต่อการเป็น
ผู้ประกอบการ 

1 1 1 1 จํานวนรายวิชา จํานวนรายวิชา 

1.3.3 จัดอบรมทางด้านผู้ประกอบการรายย่อย 
ในรูปแบบระยะสั้นและการฝึกงานระยะยาว  
(สหกิจศึกษา) กับองค์กรต่าง ๆ 

จํานวนโครงการเพื่อจัดการอบรม 
และฝึกงาน 

2 2 2 2 จํานวนโครงการ จํานวนโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. ด้านการวิจัย        
2.1  เน้นการวิจัยเชงิบูรณาการ ด้าน
การเกษตร อาหาร พลังงาน และสิง่แวดล้อม 
ให้มีความโดดเดน่เฉพาะด้านพืชและสตัว์บาง
ชนิด โดยร่วมมือกับนักวิจัยจากหลายสาขาให้
มีผลงานวจิัยที่ตอ่โจทย์ผู้ประกอบการ และ
ตอบสนองต่อเกษตรกรและชุมชมเพิ่มมากขึ้น 

       

2.1.1 จัดทีมเข้าร่วมในการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์โจทย์วิจัยเชิงบูรณาการจากแหล่งทุน
สนับสนุนทนุวิจัยต่าง ๆ อาท ิเชน่ สภาวจิัย
แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) เปน็ต้น 
 
 
 

มีจํานวนทีมเกิดขึ้น และเข้าร่วม
วิเคราะห์ และสังเคราะห์โจทย์วิจัย
มากขึ้น 

1 2 2 2 จํานวนโครงการ จํานวนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 



๑๙ 
 

โครงการของแผนเชิงรุก ตัวชี้วัด 
ทั้งเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(ระบุ) 

เป้าหมายของการปฏิบัติงานตามรอบระยะเวลา (ระบขุ้อมูล) ผลการปฏิบัติงาน 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ผลผลิต (outputs)* ผลลัพธ์ (outcomes)** 

2.1.2 เพิ่มมิติของการวิจัยให้ตอบโจทย์ที่
นอกเหนือจากมิติด้านการผลิต ได้แก่ มิติ
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม 
โดยความร่วมมือของนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ 
ภายในคณะ มหาวิทยาลัย และสถาบนัอื่น ๆ 
นอกมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นภาครัฐและเอกชน 

จํานวนโครงการความร่วมมือของ
นักวิจัย ทั้งภายในและภายนอก มี
มากขึ้น 

2 2 2 2 จํานวนสถาบัน จํานวนสถาบันที่ให้ความร่วมมือ 

2.1.3 จัดทัศนศึกษากระบวนการผลิตของพืชและ
สัตว์กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องภาคการศึกษาละ 
1 ครั้ง 

จํานวนโครงการทัศนศึกษาต่อเนื่อง 1 1 1 1 จํานวนโครงการ จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.2 สร้างเครือข่ายการวิจัยกับแหล่งทนุ
ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 

       

2.2.1 จัดสร้างกลุ่มวิจัยเฉพาะด้านจากสถาบัน
ต่าง ๆ (Consortium) เพื่อศึกษาวิจัยในโจทย์
ที่เป็นปัญหาหรือส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ประสานงานกับ
แหล่งสนับสนุนทุนวิจัยต่าง ๆ 

จํานวนกลุ่มนักวิจัยเฉพาะด้านที
สามารถแก้ปัญหา หรือส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

1 1 1 1 จํานวนกลุ่มนักวิจัย จํานวนโครงการวิจัยและแหล่งทุน
สนับสนุน 

2.2.2 สร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกับ
ภาคเอกชนทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ 

จํานวนโครงการที่สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายการวิจัย 

1 1 1 1 จํานวนสถาบัน จํานวนสถาบันที่ให้ความร่วมมือ 

2.3 พัฒนาทีมบริหารงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพรวมทัง้จัดระบบทรัพยากร
สนับสนนุการวิจัย 

       

2.3.1 พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่โดยสร้างระบบ 
พี่เลี้ยงจากคณาจารย์อาวุโส เพื่อรับการ
ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ทั้งในการ
สอน การวิจัย และการดําเนินชีวิตทั่วไป 

มีการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยระบบพี่
เลี้ยง 

1 2 2 2 จํานวนโครงการวิจัย จํานวนโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนวิจัย 

2.3.2 สร้างระบบการใช้ทรัพยากรที่สนับสนุน
การวิจัยร่วมกันระหว่างภาควิชาและสาขาวิชา
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

มีโครงการที่ใช้ทรัพยากรสนับสนุน
การวิจัยร่วมกันระหว่างภาควิชา 

2 2 2 2 จํานวนโครงการ จํานวนทรัพยากรการวิจัยที่ใช้ร่วมกัน
ระหว่างภาควิชา 



๒๐ 
 

โครงการของแผนเชิงรุก ตัวชี้วัด 
ทั้งเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(ระบุ) 

เป้าหมายของการปฏิบัติงานตามรอบระยะเวลา (ระบขุ้อมูล) ผลการปฏิบัติงาน 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ผลผลิต (outputs)* ผลลัพธ์ (outcomes)** 

2.3.3 สร้างระบบฐานข้อมูลการวิจัยของคณะ
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน 

มีโครงการอบรม/สัมมนา เพื่อกระตุ้น
การจัดทําฐานข้อมูลการวิจัยของคณะ 

1 1 1 1 จํานวนโครงการ ฐานข้อมูลด้านการวิจัยเพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ ทั้งในด้านนโยบายและการ
ดําเนินงาน 

3. ด้านการบริการวิชาการ        
3.1 ให้บริการวิชาการด้านการเกษตรด้วยการ
จัดการระบบฐานข้อมูลความรู้และผลงานวิจัย
ที่เป็นปัจจุบนั เพื่อให้สาธารณชนสามารถ
เข้าถึงเพื่อใช้ประโยชน์ได ้

       

3.1.1 ปรับปรุงการให้บริการวิชาการ ได้แก่ 
ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ของภาควิชาสัตว
บาล ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ดินและน้ํา และ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยของภาควิชา
ปฐพีวิทยา และคลีนคิสุขภาพพืชของภาควิชา
โรคพืชให้ได้มาตรฐานสากลของการให้บริการ
ต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาห้องปฏิบัติการอื่น ๆ ให้มี
ขีดความสามารถในการให้บริการวิชาการ
เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

มาตรฐานคุณภาพระดับสากล - 1 1 2 จํานวนมาตรฐานคุณภาพระดับ
สากล 

ห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานสากลรองรับ 

3.1.2 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทั้งจากการวิจัย
และการให้บริการวิชาการบนเวบไซท์ของคณะ
และภาควิชา ต่าง ๆ รวมทั้งการเชื่อมต่อข้อมูล
ดังกล่าวกับเวบไซท์ต่าง ๆ ทีเ่ปน็ที่นิยม 

จํานวนฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนา
และนําขึ้นไปเผยแผ่บนเวบไซท์ 

1 1 1 1 ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลด้านการบริการวิชาการ 

3.1.3 จัดการสัมมนา และการฝึกอบรม
วิชาการด้านการเกษตรอย่างสม่ําเสมอ 

จํานวนหลักสูตรที่ฝึกอบรมต่อปี 2 2 4 4 จํานวนโครงการ - จํานวนโครงการ 
- จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

3.1.4 ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการ
สนับสนุนบุคลากรในการเป็นวิทยากรรับเชิญ
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยและ
ประสบการณ์สู่สาธารณชนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 
 
 
 

จํานวนบุคลากรที่ได้รับเชิญเพื่อไป
เผยแผ่ความรู้ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 

10 10 10 10 จํานวนบุคลากร จํานวนสถาบัน 



๒๑ 
 

โครงการของแผนเชิงรุก ตัวชี้วัด 
ทั้งเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(ระบุ) 

เป้าหมายของการปฏิบัติงานตามรอบระยะเวลา (ระบขุ้อมูล) ผลการปฏิบัติงาน 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ผลผลิต (outputs)* ผลลัพธ์ (outcomes)** 

3.2 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้าน
งานบริการไปถึงกลุ่มเป้าหมาย โดย
ดําเนินการเพื่อให้คณะเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ด้านเกษตรแบบครบวงจรเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ สร้างอาชีพ และ
เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน 

       

3.2.1 สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธก์ับสื่อ  
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวารสารทีเ่กี่ยวข้องกับ
การเกษตร โดยตรง 

มีจํานวนโครงการประชาสัมพันธ์กับ
สื่อต่างๆ 

8 10 15 15 จํานวนโครงการ จํานวนโครงการประชาสัมพันธ์และ
เอกสารที่เผยแพร่ 

3.2.2 พัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้เฉพาะทางและ
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนนิสิตนักศึกษารวมทั้ง
เกษตรกร และภาคเอกชนเข้ามาใช้เพื่อศึกษา
หาความรู้และเพิ่มทักษะในการเกษตรกรรม
และการปศุสัตว์ 

จํานวนโครงการศูนย์การเรียนรู้ทาง
การเกษตร 

1 1 1 1 จํานวนโครงการ จํานวนผู้เข้ารับบริการ 

3.2.3 ให้ความรู้ในการบริโภคผลิตผลและ
ผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรรมและการปศุสัตว์ผ่าน
สื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอเพื่อให้
ประชาชนได้ตระหนักถึงบทบาทของอาหารใน
มุมมองของความมั่นคง (Food security) และ
ความปลอดภัย (Food safety) 

การให้ความรู้ทางการเกษตรผ่านสื่อ 2 5 5 10 จํานวนโครงการ จํานวนผู้เข้ารับบริการ 

4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม        
4.1 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ไทย สืบสานภูมิปัญญาเกษตรไทยให้แก่นิสิต
และอาจารย์ 

       

4.1.1 ส่งเสริมในการเข้าร่วมงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการสืบสานภูมิ
ปัญญาเกษตรกรไทย ทั้งจะจัดให้มีนิทรรศการ
เพื่อแสดงถงึความเปน็มาและความสําคัญในทุก
กิจกรรมที่เข้าร่วม 
 
 

โครงการกิจกรรมทํานุบํารุงฯ ที่ได้รับ
การอนุมัติ 

3 3 3 3 จํานวนกิจกรรม จํานวนบุคลากรและนิสิตเข้าร่วม
กิจกรรม 



๒๒ 
 

โครงการของแผนเชิงรุก ตัวชี้วัด 
ทั้งเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(ระบุ) 

เป้าหมายของการปฏิบัติงานตามรอบระยะเวลา (ระบขุ้อมูล) ผลการปฏิบัติงาน 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ผลผลิต (outputs)* ผลลัพธ์ (outcomes)** 

4.2 สร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่บคุลากรมี
ทัศนคติที่ดีและรักการทํางาน นิสิตมีความรัก
เรียนและรับผิดชอบต่อหน้าที ่

       

4.2.1 เลือกสรรกิจกรรมที่ดี และส่งเสริมให้
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และสม่ําเสมอ จนกระทั่ง
กลายเป็นวัฒนธรรมที่ดีของคณะ รวมทั้งการ
สร้างแรงจูงใจให้ทั้งบุคลากรและนิสิตมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 

จํานวนกิจกรรมที่ดีที่ได้รับการอนุมัติ
ให้ดําเนินงาน และเป็นวัฒนธรรมที่ดี
ของคณะ 

1 2 2 2 จํานวนกิจกรรม จํานวนบุคลากรและนิสิตที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

5. ด้านการบริหารจัดการ        
5.1 จัดระบบการบริหารงานและโครงสร้างที่
มีประสิทธิภาพ 

       

5.1.1 ปรับปรุงระบบสํานักงานเลขานุการ
คณะให้เป็นระบบการให้บริการแบบเบด็เสร็จ  
(One stop service) 

มีโครงการที่สนับสนุน และส่งเสริม
การปรับปรุงระบบสํานักงานอัติโนมัติ 

2 2 2 2 จํานวนโครงการ ปรับปรุงระบบสํานักงานอัติโนมัติ 

5.2 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเข้มแข็ง
และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

       

5.2.1 กําหนดให้ภาควิชา สาขาวิชา และ
สํานักงานเลขานุการวางแผนและปฏิบัติใน
การพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรใน
สังกัด รวมทั้งสร้างกิจกรรมในการทํางาน
ร่วมกัน 

จํานวนแผนงาน หรือโครงการในการ
ส่งเสริมเพื่อพัฒนาบุคลากร 

3 4 4 4 จํานวนโครงการ จํานวนโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ 

5.2.2 กําหนดให้บุคลากรทุกคนในคณะต้องมี
รายละเอียดของตําแหน่งงาน (Job 
description) และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
(Job assignment) ที่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของบุคลากรที่มีรายละเอียด
ของตําแหน่งงานที่ตนทําอยู่ที่ชัดเจน 

5 10 15 20 รายละเอียดของตําแหน่งงาน 
และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
ที่ชัดเจน 

จํานวนบุคลากรที่มีรายละเอียดตําแหน่ง
งานและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
ชัดเจน 



๒๓ 
 

โครงการของแผนเชิงรุก ตัวชี้วัด 
ทั้งเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(ระบุ) 

เป้าหมายของการปฏิบัติงานตามรอบระยะเวลา (ระบขุ้อมูล) ผลการปฏิบัติงาน 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ผลผลิต (outputs)* ผลลัพธ์ (outcomes)** 

 5.3 มีช่องทางแลกเปลี่ยน กระจายข่าวสาร 
และการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรทุก
ฝ่ายเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

       

5.3.1 จัดให้มีการประชุมระดับคณะทัง้ในส่วน
ของอาจารย์ และในส่วนของบคุลากรฝ่าย
สนับสนุน เพื่อให้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน
ข่าวสารข้อมูลและความเป็นไปได้ในคณะ 
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
ทํางานซึง่กันและกัน 

มีการจัดประชุมเพื่อการถ่ายทอด 
และแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์ 

2 3 3 3 จํานวนโครงการ - จํานวนโครงการจัดการความรู้  
- จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

5.3.2 พัฒนาระบบข่าวสารผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยและ
ของคณะ 

มีโครงการพัฒนาระบบข่าวสารผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

1 2 2 2 จํานวนโครงการ จํานวนข่าวสารที่ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

5.4 ยึดถือระบบการประเมินการบริหารงาน
ที่โปร่งใส ชัดเจนและตรวจสอบได ้

       

5.4.1 กําหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของ
คณะมีระบบการประเมินการบริหารงาน และ
กระตุ้นให้บุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การประเมินให้มากที่สุด 

จํานวนหน่วยงานที่มีระบบส่งเสริม 
และกระตุ้นการประเมิน 

2 3 4 5 จัดทําการประเมินการ
บริหารงานให้ครบทุกหน่วยงาน 

- จํานวนครั้งที่มีการประเมินการ
บริหารงาน 
- จํานวนบุคลากรเข้าร่วมการประเมิน 
- ระดับความสําเร็จของการประเมินฯ 

5.5 มีมาตรการส่งเสริมและให้ผลตอบแทน
แก่ผู้สอนและบุคลากรที่มีการพัฒนาต่อเนื่อง 
สร้างจิตสํานึกการให้บริการทุกระดับ 

       

5.5.1 จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกในการให้บริการ
วิชาการและอื่น ๆ แก่สังคม 

จํานวนโครงการของการส่งเสริมการ
สร้างจิตสํานึกในการบริการ 

3 4 5 6 จํานวนโครงการ จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 

5.5.2 จัดให้มีการคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงาน
ดีเด่นและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
เชิดชูในวาระที่สําคัญต่าง ๆ 

จํานวนบุคลากรที่เข้ารับการเสนอชื่อ
เพื่อรับรางวัล และเชิดชู 

3 4 5 6 คัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น จํานวนบุคลากรที่ได้รับรางวัล และเชิดชู 

หมายเหตุ   * ผลผลิต (outputs) หมายถึง สิ่งที่ได้ออกมาเป็นรูปธรรมหรือรับรู้ได้ ที่จัดทําขึ้นหรือผลิตขึ้นโดยหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคลากรได้ใช้ประโยชน์ หรือการตอบคําถามที่ว่าจะได้รับอะไรจากการดําเนินงาน 
   และหรือกิจกรรมนั้นๆ เช่น จํานวนนิสิตที่จบการศึกษา จํานวนผลงานวิจัย จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 
  ** ผลลัพธ์ (outcomes) หมายถึง ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลติและผลกระทบที่มีต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และสิ่งแวดล้อม จากการใช้ประโยชน์จากการจัดทําผลผลิตขึ้นมา หรือการตอบคําถามที่ว่าทําไมจึงมีการดําเนินการ 
 เพื่อให้ได้ผลผลิตนั้นๆ เช่น จํานวนนิสิตจบแล้วหางานทําได้ จํานวนผลงานตีพิมพ์และรายรับเข้าสู่คณะ (จากทรัพย์สินทางปัญญาและงบวิจัยจากหน่วยงานภายนอก) 



๘.  ความสมบูรณ์และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เสริมจุดแขง็ และแก้ไขจุดอ่อน 
(ทําเครื่องหมาย  ในช่องที่แสดงให้เห็นว่าแต่ละโครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เสริมจดุแข็ง และแก้ไขจุดอ่อนของหน่วยงานข้อใด)  
๘.๑ แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาคณะ ในระยะ ๔ ปีทีไ่ด้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

รายละเอียดเป้าหมายของภารกิจ 
ตามแผนพัฒนาจาก ๗.๑ 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
(ข้อที่) ( ) 

เสริมจุดแข็ง 
(ข้อที่) ( ) 

แก้ไขจุดอ่อน 
(ข้อที่) ( ) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

1. การเรียนการสอน                       
1.1 เพิ่มจํานวนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก 

                      

1.2 มีการพัฒนาการเรียนการสอนที่สามารถบูรณาการความรู้และ
ประสบการณ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

                      

1.3. มีหลักสูตรและแผนการศึกษาที่เน้นหนัก เช่น ผู้ประกอบการ
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

                      

2. ด้านการวิจัย                       
2.1. สนับสนุนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ และร่วมมือกับนักวิจัย
หลายสาขา ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์
ผู้ประกอบการและตอบสนองต่อเกษตรกรและชุมชน 

                      

2.2. สนับสนุนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างภาควิชาระหว่าง
คณะและสถาบันภายใน มก. เช่น สถาบันวิจัยฯ เป็นต้น 

                      

2.3. มีการสร้างเครือข่ายวิจัยและระดมทุนจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ 

                      

2.4 สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และพัฒนาทีมบริหารงานวิจัยที่มีความรู้
ความสามารถให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

                      

2.5 มีการจัดระบบทรัพยากรสนับสนุนการวิจัยร่วมกันระหว่าง
ภาควิชา/สาขาวิชา 

                      

3. ด้านการบริการวิชาการ                       
3.1 จัดทําระบบฐานข้อมูลการบริการวิชาการด้านการเกษตรและ
งานวิจัยที่เป็นปัจจุบันและเอื้อต่อสาธารณชน 

                      

3.2 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการด้านการเกษตรแบบครบวงจรแก่
กลุ่มเป้าหมาย 
 

                      



๒๕ 
 

รายละเอียดเป้าหมายของภารกิจ 
ตามแผนพัฒนาจาก ๗.๑ 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
(ข้อที่) ( ) 

เสริมจุดแข็ง 
(ข้อที่) ( ) 

แก้ไขจุดอ่อน 
(ข้อที่) ( ) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

3.3 จัดทําระบบการประชาสัมพันธ์ด้านงานบริการแก่
กลุ่มเป้าหมาย 

                      

3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาวิชาการที่สร้างอาชีพ
และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 

                      

4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                       
4.1 ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากร ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไทยและสืบสานภูมิปัญญาเกษตร 

         .             

4.2 สร้างจิตสํานึกรักคณะเกษตร กําแพงแสน ให้แก่บุคลากร          .             
5. ด้านการบริหารจัดการ                       
5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและการจัดการภายในคณะ 
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

                      

5.2 พัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อการส่งเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน 

                      

5.3 พัฒนาช่องทางแลกเปลี่ยนและกระจายข่าวสารของบุคลากร                       
5.4. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องด้วยการฝึกอบรมและพัฒนา 
โดยให้บุคลากรถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมและพัฒนา 

                      

5.5 พัฒนาระบบการประเมินการบริหารงานที่โปร่งใสชัดเจน และ
ตรวจสอบได้ 

                      

5.6  มีกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการสร้าง
จิตสํานึกในการให้บริการแก่อาจารย์และบุคลากร 

                      

5.7 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีจิตสํานึกในการ
ให้บริการ 

                      

 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 ๘.๒ แผนเชิงรุกที่มีความสมบรูณแ์ละสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เสริมจุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อนของหน่วยงาน 

โครงการของแผนเชิงรุกจาก ๗.๒ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
(ข้อที่) ( ) 

เสริมจุดแข็ง 
(ข้อที่) ( ) 

แก้ไขจุดอ่อน 
(ข้อที่) ( ) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
1. การเรียนการสอน                       
1.1 เพิ่มสัดส่วนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อปริญญาตรีให้สูงขึ้น 
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 

                      

1.1.1 การสนับสนุนให้คณาจารย์ของคณะได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุน
วิจัยต่าง ๆ 

                      

1.1.2 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรง                       
1.1.3 การสนับสนุนให้นิสิตบัณฑิตจบการศึกษาในเวลาที่เหมาะสมและ
อย่างมีคุณภาพ 

                      

1.2 เน้นการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถบูรณาการความรู้และ
ประสบการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง และมีทักษะด้านการจัดการ 

                      

1.2.1 ปรับปรุงหลักสตูร และสร้างหลักสูตรที่เน้นการให้ความรู้แบบทั่วไป 
(Generalize) ในระดบัปริญญาตรี และเน้นความรู้แบบเฉพาะ 
(Specialize) ในระดับบัณฑิตศึกษา 

                      

1.2.2 สอดแทรกเนื้อหาในส่วนของทกัษะในการจัดการลงในหลักสูตรและ
รายวิชาตา่ง ๆ 

                      

1.2.3 การสนับสนุนให้คณาจารย์และนิสิตได้ออกไปทัศนศึกษารูปแบบของ
การเกษตรกรรมที่หลากหลาย เพือ่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในตัวปัจจัยการ
ผลิต ความสัมพันธ์ร่วมของปัจจัยการผลิตตา่ง ๆ และระดับความสําคัญของ
ปัจจัยการผลิตนัน้ ๆ ในกระบวนการผลิต 

                      

1.3 สร้างหลักสูตรที่ทันสมัยและมีความโดดเด่นเพื่อผลิตบัณฑิตได้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสามารถเป็น
ผู้ประกอบการได้ 

                      

1.3.1 สร้างหลักสตูรที่ตอบสนองต่อรูปแบบการเกษตรสมยัใหม่ที่เน้น
ประสิทธิภาพ ปลอดภยัต่อการบริโภค และเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม ทั้งนี้ให้
มีความเชื่อมโยงตัง้แตก่ระบวนการผลิตขั้นปฐมภูมิถึงขั้นบริโภค (หลักสตูร
เกษตรอุตสาหกรรม และหลักสตูรเทคโนโลยกีารอาหารและการบรโิภค) 

                      

1.3.2 ปรับปรุงหลักสตูร หรือสอดแทรกในรายวิชาของเนื้อหาที่มี
ความสําคัญและจําเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการ อาทิเชน่ การบริหาร 
การเงนิและบัญชี และโลจีติกส ์เป็นตน้ 
 

                      



๒๗ 
 

โครงการของแผนเชิงรุกจาก ๗.๒ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
(ข้อที่) ( ) 

เสริมจุดแข็ง 
(ข้อที่) ( ) 

แก้ไขจุดอ่อน 
(ข้อที่) ( ) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
1.3.3 จัดอบรมทางด้านผู้ประกอบการรายย่อยในรูปแบบระยะสั้นและการ
ฝึกงานระยะยาว (สหกจิศึกษา) กับองค์กรต่าง ๆ 

                      

2. ด้านการวิจัย                       
2.1 เน้นการวิจัยเชิงบูรณาการ ด้านการเกษตร อาหาร พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม ให้มีความโดดเด่นเฉพาะด้านพืชและสัตว์บางชนิด โดย
ร่วมมือกับนักวิจัยจากหลายสาขาให้มีผลงานวิจัยที่ต่อโจทย์
ผู้ประกอบการ และตอบสนองต่อเกษตรกรและชุมชมเพิ่มมากขึ้น 

                      

2.1.1 จัดทีมเข้าร่วมในการวิเคราะห์และสังเคราะห์โจทย์วิจัยเชิงบูรณาการ
จากแหลง่ทุนสนับสนนุทุนวิจัยต่าง ๆ อาทิ เช่น สภาวิจัยแห่งชาต ิ
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคก์ารมหาชน) เป็นตน้ 

                      

2.1.2 เพิ่มมิติของการวิจัยให้ตอบโจทย์ทีน่อกเหนือจากมิติดา้นการผลติ 
ได้แก ่มิตทิางด้านเศรษฐศาสตร ์สงัคม และวัฒนธรรม โดยความรว่มมือของ
นักวิจัยในสาขาตา่ง ๆ ภายในคณะ มหาวิทยาลัย และสถาบันอืน่ ๆ นอก
มหาวิทยาลัยทัง้ที่เป็นภาครฐัและเอกชน 

                      

2.1.3 จัดทัศนศึกษากระบวนการผลิตของพืชและสัตว์กลุ่มเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่องภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

                      

2.2 สร้างเครือข่ายการวิจัยกับแหล่งทุนภายนอกทั้งในและ
ต่างประเทศ 

                      

2.2.1 จัดสร้างกลุ่มวิจัยเฉพาะด้านจากสถาบันต่าง ๆ (Consortium) 
เพื่อศึกษาวิจัยในโจทย์ที่เป็นปัญหาหรือส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ประสานงานกับแหล่งสนับสนุนทุนวิจัยต่าง ๆ 

                      

2.2.2 สร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ 

                      

2.3 พัฒนาทีมบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งจัดระบบ
ทรัพยากรสนับสนุนการวิจัย 

                      

2.3.1 พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่โดยสร้างระบบพี่เลี้ยงจากคณาจารย์อาวุโส 
เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ทั้งในการสอน การวิจัย 
และการดําเนินชีวิตทั่วไป 

                      

2.3.2 สร้างระบบการใช้ทรัพยากรที่สนับสนุนการวิจัยร่วมกันระหว่าง
ภาควิชาและสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

                      

2.3.3 สร้างระบบฐานข้อมูลการวิจัยของคณะให้มีประสิทธิภาพและเป็น
ปัจจุบัน 

                      



๒๘ 
 

โครงการของแผนเชิงรุกจาก ๗.๒ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
(ข้อที่) ( ) 

เสริมจุดแข็ง 
(ข้อที่) ( ) 

แก้ไขจุดอ่อน 
(ข้อที่) ( ) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
3. ด้านการบริการวิชาการ                       
3.1 ให้บริการวิชาการด้านการเกษตรด้วยการจัดการระบบฐานข้อมูล
ความรู้และผลงานวิจัยที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าถึง
เพื่อใช้ประโยชน์ได้ 

                      

3.1.1 ปรับปรุงการให้บริการวิชาการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการอาหาร
สัตว์ของภาควิชาสัตวบาล ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ดินและน้ํา  และ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยของภาควิชาปฐพวีิทยา และคลีนิคสุขภาพพชื
ของภาควิชาโรคพืชให้ได้มาตรฐานสากลของการให้บริการตา่ง ๆ รวมทั้ง
พัฒนาห้องปฏิบัตกิารอื่น ๆ ให้มีขีดความสามารถในการให้บริการวิชาการ
เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

                      

3.1.2 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทั้งจากการวิจัยและการให้บริการวิชาการ
บนเวบไซท์ของคณะและภาควิชา ต่าง ๆ รวมทั้งการเชือ่มต่อข้อมูลดังกลา่ว
กับเวบไซท์ต่าง ๆ ที่เป็นที่นิยม 

                      

3.1.3  จัดการสัมมนา และการฝึกอบรมวิชาการด้านการเกษตรอย่างสม่ําเสมอ                       
3.1.4 ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการสนับสนุนบุคลากรในการเป็น
วิทยากรรับเชิญเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยและประสบการณ์สู่
สาธารณชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

                      

3.2 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านงานบริการไปถึง
กลุ่มเป้าหมาย โดยดําเนินการเพื่อให้คณะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ด้านเกษตรแบบครบวงจรเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ สร้างอาชีพ 
และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน 

                      

3.2.1 สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์กับสือ่ต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
วารสารที่เกีย่วข้องกับการเกษตร โดยตรง 

                      

3.2.2 พัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้เฉพาะทางและประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน
นิสิตนักศึกษารวมทั้งเกษตรกร และภาคเอกชนเข้ามาใช้เพื่อศึกษาหา
ความรู้และเพิ่มทักษะในการเกษตรกรรมและการปศุสัตว์ 

                      

3.2.3 ให้ความรู้ในการบริโภคผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรรมและการ
ปศุสัตว์ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอเพื่อให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงบทบาทของอาหารในมุมมองของความมั่นคง (Food security) 
และความปลอดภัย (Food safety) 
 
 

                      



๒๙ 
 

โครงการของแผนเชิงรุกจาก ๗.๒ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
(ข้อที่) ( ) 

เสริมจุดแข็ง 
(ข้อที่) ( ) 

แก้ไขจุดอ่อน 
(ข้อที่) ( ) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                       
4.1 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย สืบสานภูมิปัญญา
เกษตรไทยให้แก่นิสิตและอาจารย์ 

                      

4.1.1  สง่เสริมในการเข้าร่วมงานทาํนุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ประเพณี และ
การสืบสานภูมิปัญญาเกษตรกรไทย ทั้งจะจัดให้มีนิทรรศการเพือ่แสดงถึง
ความเป็นมาและความสําคัญในทกุกิจกรรมทีเ่ข้าร่วม 

                      

4.2 สร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและรักการ
ทํางาน นิสิตมีความรักเรียนและรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

                      

4.2.1 เลือกสรรกิจกรรมที่ดี และส่งเสริมให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และ
สม่ําเสมอ จนกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมที่ดีของคณะ รวมทั้งการสร้าง
แรงจูงใจให้ทั้งบุคลากรและนิสิตมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 

                      

5. ด้านการบริหารจัดการ                       
5.1 จัดระบบการบริหารงานและโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพ                       
5.1.1 ปรับปรุงระบบสํานักงานเลขานุการคณะให้เป็นระบบการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) 

                      

5.2 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน 

                      

5.2.1 กําหนดให้ภาควิชา สาขาวิชา และสาํนักงานเลขานุการวางแผน
และปฏิบัติในการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรในสังกัด รวมทั้ง
สร้างกิจกรรมในการทํางานร่วมกัน 

                      

5.2.2 กําหนดให้บุคลากรทุกคนในคณะต้องมีรายละเอียดของตําแหน่ง
งาน (Job description) และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย (Job 
assignment) ที่ชัดเจน 

                      

5.3 มีช่องทางแลกเปลี่ยน กระจายข่าวสาร และการจัดการความรู้ 
เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

                      

5.3.1 จัดให้มีการประชุมระดับคณะทั้งในส่วนของอาจารย ์และในส่วนของ
บุคลากรฝ่ายสนับสนุน เพื่อให้มีโอกาสพบปะแลกเปลีย่นข่าวสารข้อมูลและ
ความเป็นไปได้ในคณะ รวมทัง้การแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการทํางานซึ่ง
กันและกนั 
 

                      



๓๐ 
 

โครงการของแผนเชิงรุกจาก ๗.๒ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
(ข้อที่) ( ) 

เสริมจุดแข็ง 
(ข้อที่) ( ) 

แก้ไขจุดอ่อน 
(ข้อที่) ( ) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
5.3.2 พัฒนาระบบข่าวสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยและของคณะ 

                      

5.4 ยึดถือระบบการประเมินการบริหารงานที่โปร่งใส ชัดเจนและ
ตรวจสอบได้ 

                      

5.4.1 กําหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของคณะมีระบบการประเมินการ
บริหารงาน และกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมินให้มากที่สุด 

                      

5.5 มีมาตรการส่งเสริมและให้ผลตอบแทนแก่ผู้สอนและบุคลากรที่มี
การพัฒนาต่อเนื่อง สร้างจิตสํานึกการให้บริการทุกระดับ 

                      

5.5.1 จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสํานกึในการ
ให้บริการวิชาการและอื่น ๆ แก่สังคม 

                       

5.5.2 จัดให้มีการคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นและมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งเชิดชูในวาระที่สําคัญต่าง ๆ 

                      

หมายเหตุ 
 ๑.  ปรับจํานวนข้อในตารางให้สอดคล้องกับจํานวนวัตถุประสงค์/จุดแข็ง/จุดอ่อนของหน่วยงาน 

๒. จุดแข็ง คือ ข้อได้เปรียบ หรือสิ่งที่จะสนับสนุนผลักดันที่มาจากภายในหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานนั้น บรรลุตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย และวัตถุประสงค์ 
๓. จุดอ่อน คือ ขอ้เสียเปรียบ หรือสิ่งที่จะเป็นอุปสรรค ทีม่าจากภายในหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานนั้น อาจจะไม่สามารถบรรลุตาม วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย 

และวัตถุประสงค์ 
                                                                                                                                              

 
รายงานโดย ลงชื่อ .................................................................. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสม  อาตมางกูร) 
ตําแหน่ง   คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน 

                               วันที ่ 4  ธันวาคม  2555 
   



 


