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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
แผนกลยุทธ์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (พ.ศ. 2558 -2561) จัดทาขึ้นภายใต้นโยบาย
ค่านิยมร่วม วัตถุประสงค์ร่วม และกรอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย กระบวนการในการจัดทาแผนกลยุทธ์
คณะเกษตรศาสตร์ แ ละทรั พ ยากรธรรมชาติ ยึ ด หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรทั้ ง คณะ โดยจั ด แบ่ ง
คณะทางานรับผิดชอบการจัดทาแผนกลยุทธ์ในแต่ละวัตถุประสงค์ร่วม เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและความ
คาดหวั งของผู้รับบริ ก าร ผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย การประเมินจุด แข็ง จุด อ่อน โอกาส และอุป สรรค ของคณะ
เกษตรศาสตร์ฯ รวมทั้งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ซึ่ง
จากกระบวนการดังกล่าวทาให้ได้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก แผนกลยุทธ์ ดังนี้
วิสัยทัศน์ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
“เป็นคณะชั้นนาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน และกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
พันธกิจของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยามีพันธกิจที่สาคัญ 5 ด้าน คือ
1. ด้านการผลิตบัณฑิต
2. ด้านการวิจัย
3. ด้านการบริการวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. ด้านการบริหาร
เป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์
1. พั ฒ นาหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ ทั น สมั ย และตอบสนองความต้ อ งการของชุ ม ชนและ
ประเทศ
2. ผลิตผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมและประชาคมอาเซียนที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมด้านทักษะ ด้าน
วิชาชีพ ความเข้มแข็งของชุมชน และอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมี
ความสุข จบไปมีงานทา และเป็นคนดีของสังคม บัณฑิตมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตอบสนองความเป็นสากลและแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการ คุณวุฒิ
และการสอน
2. พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของประเทศ
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
4. ส่งเสริมและพัฒนานิสติ ให้เป็นไปตาม
5. การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
6. ส่งเสริมให้ศิษย์เก่ามีสว่ นร่วมในการพัฒนาคณะ
ตัวชี้วัด
1.

จานวนอาจารย์ระดั บปริญญาโทไปเรีย นต่อระดับปริญญาเอก หรือการทาวิจัย หลัง
ปริญญาเอก

2. จานวนโครงการพัฒนาทักษะและเทคนิคด้านการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์
3. จานวนอาจารย์ที่เสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ
4. จานวนตาราหรือเอกสารประกอบการสอนหรือสื่อการสอน
5. ร้อยละของจานวนหลักสูตรของคณะฯ ที่มกี ารปรับปรุงตามกาหนดของ สกอ.
6. ร้อยละของจานวนหลัก สูตรใหม่ที่มีการรายงานตนเองต่อสภามหาวิทยาลัยครบตาม
ประเด็นที่มหาวิทยาลัยกาหนด
7. จานวนหลักสูตรใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF
8. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอน
9. ร้อยละอัตราการออกกลางคัน (drop out) ของนิสิตตลอดหลักสูตร
10. ร้อยละของจานวนนิสติ ที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา
11. จานวนกิจกรรมส่งเสริมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์นสิ ิต
12. จานวนโครงการส่งเสริมความรูแ้ ละสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
13. ร้อยละของจานวนหลักสูตรที่มีวิชาเน้นให้เรียนรู้ในการปฏิบัติจริงการทางาน (WorkIntegrated Learning) ในรูปแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education)/ในรูปแบบต่างๆ ใน
การเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย และผูป้ ระกอบการ
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14. ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และระดับบัณฑิตศึกษา ของทุกหลักสูตรมีการ
น าเสนอผลงานในรู ป แบบของบทความ/โปสเตอร์ / การน าเสนอแบบบรรยายโดยใช้
ภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซียน/ภาษาต่างประเทศ
15. จานวนโครงการให้ความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มประชาคมอาเซียน
16. มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (MOU)
17. จานวนกิจกรรม/โครงการความร่วมมือกับศิษย์เก่า
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ทาการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่
ชุมชน (สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province) มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยสู่ระดับ
นานาชาติ โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ของชุมชน ท้องถิ่น และองค์ความรู้ที่เป็นสากลเข้าด้วยกันอย่างเป็น
ระบบ ให้นาไปสู่การแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในประชาคมโลก
กลยุทธ์ที่
1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ มุ่งส่งเสริมนักวิจัยและงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของ ชุมชน
สั ง คม และประเทศ เพื่ อก้ า วสู่ค วามเป็ นเลิ ศทางวิช าการ ให้ เ ป็น ที่ ย อมรั บ ระดั บ ชาติ /
นานาชาติ รวมทั้งมีการนาผลงานวิจัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด
1. จานวนผลงานวิจัยหรือ บทความทางวิชาการที่ตีพมิ พ์วารสารในระดับนานาชาติ
2. จานวนโครงการวิจัยที่มีการบูรณาการในลักษณะเป็นสหสาขา วิชา
3. จานวนโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก ภาคเอกชน
4. จานวนงานวิจัยที่มกี ารนาไปใช้ประโยชน์
5. จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการสังเคราะห์และเผยแพร่
6. จานวนเงินสนับสนุนการทาวิจัยสถาบัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่ ที่ช่วยพัฒนา
และสร้างความเข็มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศ
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
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3. สร้างเครือข่าย ความร่วมมือด้านบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการ
องค์ความรู้จากการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน
ตัวชี้วัด
1.

มีแผนการดาเนินงานด้านบริการวิชาการ ที่ชัดเจน ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น

2. จานวนหลักสูตร/ กิจกรรม ฝึก อบรม การให้คาปรึกษา เพื่อเสริมสร้างรายได้/เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน/ ตอบสนองความต้องการของชุมชน
3. จานวน Success Model
4. จานวนโครงการ/ กิจกรรมที่มีการบูรณาการการบริการวิชาการ กับการเรียนการสอน/ การ
วิจัย/ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ทานุบารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local
Wisdom) สู่สากล อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อมที่มปี ระสิทธิภาพและยั่งยืน
2. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรและนิสิตด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม/
สิ่งแวดล้อม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
1. มีนโยบายและผู้รับผิดชอบกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/สิ่งแวดล้อม ที่มคี วามต่อเนื่อง
2.

จ านวนโครงการบริ ก ารวิ ช าการ/โครงการวิ จั ย ที่ บู ร ณาการ กั บ การท านุ บ ารุ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม/ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น /สิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ จั ด ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ประจ า และเป็ น
เอกลักษณ์ของคณะ

3. จานวนโครงการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น /สิ่งแวดล้อม ที่บูรณาการกับ
กิจกรรมนิสติ / การเรียนการสอน
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4. จานวนกิจกรรมระหว่างคณะฯและเครือข่ายด้านการทานุบารุงศิลปวัฒน ธรรม/ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น /สิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 : บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล
(Good Governance)
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance)
2. พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ระบบการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของคณะ เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานตามภารกิจของคณะ
3. ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อการใช้ ทรัพยากร
ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
ตัวชี้วัด
1. ผลการประเมินผู้คณบดีตามหลัก ธรรมาภิบาลโดยสภา มหาวิทยาลัย ผู้แทน คณาจารย์
ผูแ้ ทนบุคลากร
2. ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการคณะ
3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ตามเกณฑ์ของ สกอ.และ สมศ.
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
5. จานวนร้อยละบุคลากรที่ได้รับงบประมาณจัดสรรไปพัฒนาตนเองให้ตรงกับสายงาน เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
6. จานวนรายได้ที่หาได้ตอ่ ปี

(รองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ)
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
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แผนที่กลยุทธ์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (พ.ศ.2558 – 2562)
พัฒนาการเกษตร เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
“เป็นคณะชั้นนาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน และกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

บัณฑิตศึกษา

จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นสิ ิต
อยู่และเรียน (Live and Learn)
อย่างมีความ สุข จบไปมีงานทา
และเป็นคนดีของสังคม บัณฑิตมี
คุณภาพ ได้มาตรฐานตาม
คุณลักษณะ ที่พงึ ประสงค์
ตอบสนองความเป็นสากลและ
แข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน

6 กลยุทธ์ 17 ตัวบ่งชี้

ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ทาการวิจัยที่เน้นการสร้าง
ปัญญารวมหมู่ (Collective
Intelligence) เคียงคู่ชมุ ชน
(สนับสนุนแนวคิด OUOP – One
University One Province) มุ่งสู่
ความเป็นเลิศทาง ด้านการวิจัย
สู่ระดับนานาชาติ

1 กลยุทธ์ 6 ตัวบ่งชี้

บริการวิชาการแบบมี
ส่วนร่วม โดยเน้นการใช้
ปัญญารวมหมู่ ที่ชว่ ย
พัฒนาและสร้างความ
เข็มแข็งของชุมชน สังคม
และประเทศ

3 กลยุทธ์ 4 ตัวบ่งชี้

บริการวิชาการสู่สงั คมและ AEC

ทานุบารุงภูมิปญ
ั ญา
ศิลปะ วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น (Local
Wisdom)สู่สากล
อย่างยั่งยืน

3 กลยุทธ์ 4 ตัวบ่งชี้

บริหารจัดการอย่างมี
ประ สิทธิภาพ
ประสิทธิผล และยึดมั่น
ในธรรมาภิบาล (Good
Governance)

3 กลยุทธ์ 6 ตัวบ่งชี้

กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมและพัฒนาขีด
กลยุทธ์ 1 คณะ
กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบการ กลยุทธ์ 1 การพัฒนาระบบการ กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบการ
ความสามารถในการพัฒนาอาจารย์ เกษตรศาสตร์ฯ มุง่ ส่งเสริม บริหารจัดการด้านบริการ บริหารจัดการด้านการทานุบารุง บริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ
ทัง้ ด้านวิชาการ
นักวิจัยและงานวิจัยที่
วิชาการให้คล่องตัวและมี
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และประสิทธิผลสูงสุดภายใต้
ตอบสนองความต้องการของ ประสิทธิภาพ
และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ หลักธรรมาภิบาล (Good
กลยุทธ์ 2 พัฒนาหลักสูตรที่ได้
ชุ
ม
ชน
สั
ง
คม
และประเทศ
และยั่งยืน
Governance)
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมและ
มาตรฐานและตรงตามความ
เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทาง สนับสนุนการให้บริการ
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมและพัฒนา กลยุทธ์ 2 พัฒนาและส่งเสริม
ต้องการของประเทศ
วิชาการที่กอ่ ให้เกิดรายได้
ขีดความสามารถบุคลากรและ ระบบการบริหารทรัพยากร
กลยุทธ์ 3 พัฒนาการจัดการเรียน วิชาการ ให้เป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติ/นานาชาติ รวมทัง้ กลยุทธ์ 3 สร้างเครือข่าย
นิสิตด้านการทานุบารุง
บุคคลของคณะ เพื่อสนับสนุน
การสอน
มี
ก
ารน
าผลงานวิ
จ
ย
ั
ไป
ศิ
ล
ปวั
ฒ
นธรรม/สิ
ง
่
แวดล้
อ
ม
การดาเนินงานตามภารกิจของ
ความร่วมมือด้านบริการ
กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมและพัฒนานิสิต
คณะ
กลยุทธ์ 3 สร้างเครือข่าย
ให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ เผยแพร่และใช้ประโยชน์ได้ วิชาการแบบมีส่วนร่วมของ
กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมและเพิ่มขีด
ชุมชนและบูรณาการองค์
ความร่วมมือด้านการทานุ
พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ความรู้จากการบริการวิชาการ บารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ความสามารถในการบริหาร
กลยุทธ์ 5 การเตรียมความพร้อม
กั
บ
การเยนการสอน
การวิ
จ
ย
ั
ปั
ญ
ญาท้
อ
งถิ
น
่
และสิ
ง
่
แวดล้
อ
ม
จัดการงบประมาณ เพื่อการใช้
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายในและภายนอก
ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและเกิด
กลยุทธ์ 6 ส่งเสริมให้ศิษย์เก่ามี
มหาวิทยาลัย
ประโยชน์สูงสุด
ส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ
กลไกขับเคลื่อน/ติดตามประเมินผล
- คณะกรรมการประจาคณะ
- บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า คณะเกษตรศาสตร์
- ผู้รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์แต่ละด้าน - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานภาคเอกชน
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แผนกลยุทธ์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในช่วงปีงบประมาณ 2558-2561
1. ปรัชญา
“ดารงชีวติ ด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด”
2. ปณิธาน
“พัฒนาการเกษตร เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
3. วิสัยทัศน์
“เป็นคณะชั้นนาที่มคี วามเป็นเลิศทางวิชาการ การจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน และกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
4. ปณิธานร่วม
“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” หรือ “ W i s d o m f o r C o m m u n i t y E m p o w e r m e n t ”
5. ค่านิยมร่วม
5.1 Competence - หลักความรูค้ วามสามารถ (ให้ความสาคัญกับผูท้ ี่มีความสามารถสูงเป็นอันดับ
แรกก่อนเสมอ) (จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรที่จะต้องช่วยกันยกระดับความรูค้ วามสามารถ
ของตนเองให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา) (เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด Competitiveness และ
Leadership)
5.2 Freedom - หลักเสรีภาพ (มีเสรีภาพที่จะคิดที่จะทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์) (เพื่อส่งเสริม
สนับ สนุ นให้เ กิ ด Excellence) (ท าให้ เ กิ ดความเป็ นเลิศ ที่ห ลากหลายตามที่ ตนเองถนัด หรื อ
เชี่ยวชาญ)
5.3 Justice – หลักความถูกต้องยุติธรรม (มีความถูกต้องและยุติธรรมอยู่ในหัวใจตลอดเวลา) (มี
คุณธรรมและจรรยาบรรณ) (ทาให้เกิดความเคารพนับถือและความไว้เนือ้ เชื่อใจซึ่งกันและกัน)
5.4 Generosity - หลักความมีน้าใจ (มีน้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยให้ถือเป็น “สิทธิ” ของผู้ที่อ่อนแอ
กว่าที่จะได้รับความช่วยเหลือ และเป็น “หน้าที่” ของผู้ที่เข้มแข็งกว่าที่จะต้องให้การช่วยเหลือ) (ทา
ให้เกิดวัฒนธรรมการอยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข)
8
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5.5 Team Learning and Working - หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทางานเป็นทีม (เน้นการเรียนรู้จาก
การทางานและการดาเนินชีวติ ) (ทาให้เกิดปัญญารวมหมู่)
5.6 Shared Vision - หลักการมีเป้าหมายร่วมกัน (มีเป้าหมายในการทางานร่วมกัน) (ทาให้เกิดพลัสา
มัคคี) (ทาให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู)้
5.7 Local and Global Spirit - หลักความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและสากล (ยึดคติ “องค์ความรู้ที่ผลิต
และที่ใช้เป็นระดับสากล ส่วนจิตวิญญาณอยู่ที่การรับใช้ชุมชนและสังคมไทย”) (ทาให้เกิดความ
เป็นสากล หรือ Internationalization)
6. วัตถุประสงค์ร่วม
6.1 เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นสิ ิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบไปมีงาน
ทาและเป็นคนดีของสังคม
6.2 เพื่อทาการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุน
แนวคิดOUOP – One University One Province)
6.3 เพื่อบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (Community
Empowerment)
6.4 เพื่อทานุบารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่สากล
6.5 เพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล
7. พันธกิจคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยามีพันธกิจที่สาคัญ 5 ด้าน คือ
1) ด้านการผลิตบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต จานวน 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ การประมง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ และความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจ
เกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จานวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การเกษตร และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้
การถ่ายทอดประสบการณ์การวิจัยโดยนามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน การลงมือปฏิบัติ
จริงเพื่อให้เ กิด ทักษะแก่ ผู้เ รียน เพื่อผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของ
สังคมและสอดคล้องต่อความต้องการของประเทศ
2) ด้านการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมุ่งเน้นการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่
เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
รวมทั้งงานวิจัยที่สามารถบูรณาการได้กับการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
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3) ด้านการบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมุ่งเน้นการให้บริการวิชาการ
ในหลายรูปแบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและประชาคมอาเซียนรวมทั้งการ
สร้างความร่วมมือกับ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีศู นย์ฝึกอบรมวิชาชีพและ
บริ ก ารนานาชาติ ด้า นเกษตรและอาหาร ศู นย์ วิ ชาการและฝึ ก อบรมยางพาราภาคเหนื อ เป็ น
ผูจ้ ัดการฝึกอบรมและให้บริการหลัก
4) ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติให้ความสาคัญในการ
ส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่โดยมีการบูรณาการกับการเรียน
การสอน
5) ด้านการบริหารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วม โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาล
8. เป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์
4. พั ฒ นาหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ ทั น สมั ย และตอบสนองความต้ อ งการของชุ มชนและ
ประเทศ
5. ผลิตผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
6. ให้บริการวิชาการแก่สังคมและประชาคมอาเซียนที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมด้านทักษะ ด้าน
วิชาชีพ ความเข้มแข็งของชุมชน และอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม
9. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
จุดแข็ง
1. มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและ
นิ สิ ต เลื อ กเรี ย นได้ ทั้ ง ด้ า นเกษตรศาสตร์ สั ต ว
ศาสตร์ การประมง เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร และความปลอดภัยทาง
อาหารในธุรกิจเกษตร และได้รับการเห็นชอบจาก
สกอ. และรับรองคุณวุฒิจาก กพ.
2. ทุ ก หลั ก สู ต รของคณะมุ่ ง เน้ น การให้ ค วามรู้ เ ชิ ง
วิ ช าการควบคู่ กั บ การปฏิ บั ติ จ ริ ง ท าให้ ส ามารถ
ออกไปประกอบธุรกิจเองได้
3. บุคลากรสายวิชาการสาเร็จการศึกษาระดับ ป.เอก
มากกว่าร้อยละ 65 ที่มีศักยภาพและมีความพร้อม

จุดอ่อน
1. นิสิตที่เข้าศึกษาในคณะมีพื้นฐานความรู้ค่อนข้าง
อ่ อ น มี ผ ลท าให้ ผ ลการเรี ย นของนิ สิ ต ในวิ ช า
พื้ น ฐานอยู่ ใ นระดั บ ต่ ากว่ า เกณฑ์ และต้ อ งพ้ น
สภาพก่อนจะเข้าสู่รายวิชาของสาขา
2. ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ที่สนับสนุนการเรียนการสอน
ยังไม่เพียงพอ
3. จานวนคณาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการยั งมี
น้อย
4. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการพัฒนาคณะ
มีไม่เพียงพอ
5. คณะไม่สามารถจัดตั้งกองทุนสาหรับนิสิตที่ขาด
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ในการเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ
4. บุ ค ลากรของคณะ มี ศั ก ยภาพในการท างานวิ จั ย
และสามารถแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก
5. คณะมีผลงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเป็นรูปธรรม
6. บุคลากรสายวิชาการมากกว่าร้อยละ 80 ได้รับ
ทุนวิจัยทั้งจากภายในและภายนอก
7. คณะมีความร่วมมือด้านการวิจัยกับภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
8. บุ ค ลากรของคณะมี ค วามสามารถในการเข้ า กั บ
ชุมชนเป็นอย่างดี ทาให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความ
เชื่อถือและไว้วางใจจากชุมชน
9. การให้บริการวิชาการของคณะมีความหลากหลาย
สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่าง
ครบวงจร ตั้งแต่ตน้ น้า กลางน้า และปลายน้า
10. มี ศูน ย์ ย างพารา ศูน ย์ ฝึก อบรมวิ ช าชี พ และศู น ย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ ท า
หน้าที่บริหารจัดการด้านการให้บริการวิชาการแก่
นิสิต บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ได้ตรงตามความ
ต้องการ
11. มี โ ครงการอนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ สานขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีของไทยอย่างต่อเนื่อง เช่นโครงการสู่ขวั ญ
ควาย โครงการสู่ ข วั ญ ข้ า ว โครงการกาดโก้ง โค้ ง
โครงการเกษตรสงกรานต์

โอกาส

แ ค ล น ทุ น ท รั พ ย์ ข อ ง ค ณ ะ ไ ด้ เ นื่ อ ง จ า ก
มหาวิ ท ยาลั ย ไม่ มี ก ฎระเบี ย บให้ ค ณะจั ด ตั้ ง
กองทุนได้
6. จานวนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใ น
วารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติ ยังมีน้อย
7. จานวนงานวิจัยที่มีการสังเคราะห์เพื่อเผยแพร่ยัง
มีน้อย
8. จานวนงานวิจัยที่มีการบูรณาการสหสาขาวิชายัง
มีน้อย
9. ความร่ว มมือด้ านวิช าการและด้า นการวิจัย กั บ
สถาบันการศึกษา/หน่ว ยงานในต่างประเทศยังมี
น้อย
10. ยังไม่มีผลงานวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/
ลิขสิทธิ์
11. คณะยังไม่มีครุภัณฑ์สาหรับการวิเคราะห์ชั้นสูง
สาหรับงานวิจัยเฉพาะด้าน
12. คณะยังไม่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน
13. บุคลากรของคณะมีจากัดไม่เพียงพอที่จะรองรับ
งานด้านบริการวิชาการ ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน ได้อย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด
14. จานวนงานบริการวิชาการที่มีการบูรณาการสห
สาขาวิชายังมีน้อยและไม่ต่อเนื่อง
15. งานบริก ารวิชาการที่มีก ารบูรณาการกั บ การ
วิจัยและการเรียนการสอนยังไม่ครอบคลุมทุก
สาขาวิชา
16. งานด้ า นอนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ สานขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีของคณะยังมีเยาวชนในชุมชนเข้าร่วม
น้อย
อุปสรรค

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี เปิดโอกาสให้ 1. มีสถาบันการศึกษาที่ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรแบบ
มหาวิทยาลัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้อง
เดียวกันเป็นจานวนมาก และมีกลยุทธ์เชิงรุกใน
กับบริบททางสังคม
การรับนิสิตเข้าศึกษาโดยตรง
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2. มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์ด้านการวิจัย มุ่งสู่ความ 2. ในเขตภาคเหนือมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้า น
เป็น เลิศ ในระดั บ นานาชาติ โดยการเชื่อมโยงองค์
ก า ร เ ก ษ ต ร ห ล า ย ส ถ า บั น ป ร ะ ก อ บ กั บ
ความรู้ของชุมชน และองค์ความรู้ในระดับสากลเข้า
มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ ซึ่งยัง
ด้วยกันอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การแข่งขันได้อย่าง
ไม่ เ ป็น ที่ รู้ จัก อย่า งกว้า งขวาง จึ ง ส่ง ผลต่อ การ
ยั่งยืน
ตั ด สิ น ใ จ ใ น ก า ร เ ลื อ ก เ ข้ า ศึ ก ษ า ต่ อ ค ณ ะ
3. สภาคณบดีส าขาเกษตรศาสตร์แห่งประเทศไทยมี
เกษตรศาสตร์
ความร่ ว มมื อ และมี ค วามเข้ ม แข็ ง ในการผลั ก ดั น 3. ทัศนคติและค่านิย มต่อการประกอบอาชีพด้าน
ทางด้านวิ ชาการและด้า นการผลิตบัณ ฑิตสู่ระดั บ
การเกษตรกรรมของสังคมไทย อยู่ในเกณฑ์ต่า
นานาชาติ
เมื่ อเปรี ย บเที ย บกั บ วิช าชี พอื่ น ส่ง ผลต่อ ความ
นิยมในการเลือกเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์
4. รัฐ บาลไม่ มี นโยบายสนั บ สนุ น การผลิต บั ณ ฑิ ต
ด้านการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม
5. งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรด้ า นบริ ก าร
วิชาการจากแหล่งทุนภายนอกไม่ต่อเนื่องส่งผล
ให้ งานด้ านบริ ก ารวิ ชาการไม่ ยั่ ง ยืน และไม่เ ป็ น
รูปธรรม
6. มหาวิทยาลัยยังไม่มีศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้าน
การเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจร
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แผนกลยุทธ์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558-2561
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต
จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสติ อยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบไปมีงานทา และเป็นคนดีของสังคม บัณฑิตมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตอบสนองความเป็นสากลและแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและ
พัฒนาขีดความ
สามารถในการ
พัฒนาอาจารย์
ทั้งทางด้านวิชา
การ คุณวุฒิ
และการสอน

แนวปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่ม 1. อาจารย์ระดับ
คุณวุฒกิ ารศึกษาสายวิชาการ
ปริญญาโทไปเรียนต่อ
และทักษะของบุคลากร
ระดับปริญญาเอก
2. ส่งเสริมทักษะและเทคนิควิธี
หรือการทาวิจัยหลัง
ถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์
ปริญญาเอก
ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ 2. จานวนโครงการ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน
พัฒนาทักษะและเทค
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นิคด้านการถ่ายทอด
อาจารย์เสนอขอตาแหน่งทาง
ความรู้ของอาจารย์
วิชาการและผลิตตาราหรือ
3. จานวนอาจารย์ที่เสนอ
เอกสารประกอบการสอน
ขอตาแหน่งทาง
หรือสื่อการสอน
วิชาการ

ค่าเฉลี่ย
ผลงาน
ย้อนหลัง
3 ปี (ถ้ามี)

ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม

2558 2559 2560

2561

ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

1

1
ท่าน

1
ท่าน

2
ท่าน

1
ท่าน

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

6

-

-

1

1

1

1

1

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

2.6

-

-

1.3

2
ท่าน

2
ท่าน

2
ท่าน

2
ท่าน

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

6

-

-

อัต
ลักษณ์
ข้อที่

เอก
ลักษณ์
ข้อที่

บริหาร
จัดการ
ข้อที่
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กลยุทธ์

2. พัฒนาหลักสูตร
ที่ได้มาตรฐาน
และตรงตาม
ความต้องการ
ของประเทศ

แนวปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์

4. จานวนตาราหรือ
เอกสารประกอบการ
สอนหรือสื่อการสอน
1. การติดตามหลักสูตรให้มกี าร 5. ร้อยละของจานวน
หลักสูตรของคณะฯ ที่
ปรับปรุงตามกาหนดของ
มีการปรับปรุงตาม
สกอ.
กาหนดของ สกอ.
2. หลักสูตรที่ขอเปิดใหม่มีการ
6. ร้อยละของจานวน
ปฏิบัตติ ามประเด็นที่
หลักสูตรใหม่ที่มีการ
มหาวิทยาลัยกาหนด
รายงานตนเองต่อสภา
3. มีหลักสูตรใหม่ระดับ
มหาวิทยาลัยครบตาม
บัณฑิตศึกษาที่ได้ตามกรอบ
ประเด็นที่มหาวิทยาลัย
มาตรฐาน TQF
กาหนด
7. จานวนหลักสูตรใหม่ใน
ระดับบัณฑิตศึกษาตาม
กรอบมาตรฐาน TQF

ค่าเฉลี่ย
ผลงาน
ย้อนหลัง
3 ปี (ถ้ามี)

3

ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
2558 2559 2560

2561

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

อัต
ลักษณ์
ข้อที่

เอก
ลักษณ์
ข้อที่

บริหาร
จัดการ
ข้อที่

5

5

7

7

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

6

-

-

100

100

100

100

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

4.5

-

-

100

100

100

100

7

-

-

2
หลัก
สูตร

2
หลัก
สูตร

7

-

-

1
1
หลักสูตร หลักสูตร

14

15

กลยุทธ์
3. พัฒนาการ
จัดการเรียน
การสอน

4. ส่งเสริมและ
พัฒนานิสติ ให้เป็น
ตามคุณลักษระ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย

แนวปฏิบัติ
1. ประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตต่อการจัดการเรียนการ
สอน
2. เตรียมความพร้อมด้านการ
เรียนให้นสิ ิตระหว่างเรียน
เพื่อลดอัตราการออก
กลางคัน (Drop out)
3. ส่งเสริมการบูรณาการการ
จัดการสอนกับการทางานใน
รูปแบบสหกิจศึกษา

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์

ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
2558 2559 2560

2561

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

อัต
ลักษณ์
ข้อที่

เอก
ลักษณ์
ข้อที่

บริหาร
จัดการ
ข้อที่

8. ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยของนิสติ ต่อการ
จัดการเรียนการสอน

>3.51 >3.51 >3.51 >3.51

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

2

-

-

9. ร้อยละอัตราการออก
กลางคัน (drop out)
ของนิสติ ตลอดหลักสูตร
ชัน้ ปีที่ 4

< 30

< 25

< 20

< 20

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

2

-

-

3

5

7

10

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

4

-

-

1

2

2

2

ผู้ช่วยฝ่าย
กิจการนิสติ

5

-

-

10. ร้อยละของจานวน
นิสิตที่เข้าร่วมสหกิจ
ศึกษา

11. จานวนกิจกรรม
ส่งเสริมตาม
เครือข่ายการประกันคุณภาพ
คุณลักษณะบัณฑิตที่
การศึกษาของนิสิตทั้งภายใน
พึงประสงค์และ
และภายนอกมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์นสิ ิต
2. ส่งเสริมศักยภาพผู้นานิสิต
1. ส่งเสริมให้มีการสร้าง

ค่าเฉลี่ย
ผลงาน
ย้อนหลัง
3 ปี (ถ้ามี)

1

3. มีวธิ ีการจัดการเรียนการ

15

16

กลยุทธ์

แนวปฏิบัติ
สอน โดยเน้นให้นสิ ิตได้
เรียนรู้จากการปฏิบัตจิ ริง (มี
ความรู้และทาเป็น)/การ
ทางาน (Work-Integrated
Learning) ในรูปแบบสหกิจ
ศึกษา (Cooperative
Education)/ในรูปแบบต่างๆ
ในการเชื่อมโยงระหว่าง
มหาวิทยาลัย และ
ผู้ประกอบการ
4. จัดให้มีคณะกรรมการดูแล
และพัฒนาการฝึกงานสหกิจ
ศึกษาของคณะ
5. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ/
ภาษาอาเซียนอื่นๆ และมี

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์
12. จานวนโครงการ
ส่งเสริมความรู้และ
สร้างเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
13. ร้อยละของจานวน
หลักสูตรที่มีวิชาเน้น
ให้เรียนรู้ในการปฏิบัติ
จริงการทางาน
(Work-Integrated
Learning) ในรูปแบบ
สหกิจศึกษา
(Cooperative
Education)/ในรูปแบบ
ต่างๆ ในการเชื่อมโยง
ระหว่างมหาวิทยาลัย
และผู้ประกอบการ

ค่าเฉลี่ย
ผลงาน
ย้อนหลัง
3 ปี (ถ้ามี)

1

6
หลักสูตร

ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
2558 2559 2560

2561

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

1
1
1
1
ผู้ช่วยฝ่าย
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ กิจการนิสิต

100

100

100

100

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

อัต
ลักษณ์
ข้อที่

เอก
ลักษณ์
ข้อที่

บริหาร
จัดการ
ข้อที่

3

-

-

4

-

-

ความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

16

17

กลยุทธ์

แนวปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์
14. ร้อยละของนิสติ ระดับ
ปริญญาตรี ชัน้ ปีที่ 4
และระดับ
บัณฑิตศึกษา ของทุก
หลักสูตรมีการ
นาเสนอผลงานใน
รูปแบบของบทความ/
โปสเตอร์/การนาเสนอ
แบบบรรยายโดยใช้
ภาษาอังกฤษ/ภาษา
อาเซียน/
ภาษาต่างประเทศ

5. การเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

1. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
15. จานวนโครงการให้
และนิสิตของคณะ
ความรู้ และข้อมูล
เกษตรศาสตร์ฯ ในการเตรียม
เกี่ยวกับกลุม่
ความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความ

ค่าเฉลี่ย
ผลงาน
ย้อนหลัง
3 ปี (ถ้ามี)

ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
2558 2559 2560

2561

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

อัต
ลักษณ์
ข้อที่

เอก
ลักษณ์
ข้อที่

บริหาร
จัดการ
ข้อที่

0

10

15

20

25

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

8

-

-

0.67

1

1

1

1

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

8

-

-

โครงการ

โครงการ โครงการ

โครงการ

17

18

กลยุทธ์

แนวปฏิบัติ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ในประชาคมอาเซียน หรือ
ประเทศอื่นๆ

6. ส่งเสริมให้ศิษย์
เก่ามีสว่ นร่วมใน
การพัฒนาคณะ

1. จัดกิจกรรมให้ศษิ ย์เก่าได้
ร่วมงานกับคณะในรูปแบบ
ต่างๆ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์

ค่าเฉลี่ย
ผลงาน
ย้อนหลัง
3 ปี (ถ้ามี)

ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
2558 2559 2560

2561

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

อัต
ลักษณ์
ข้อที่

เอก
ลักษณ์
ข้อที่

บริหาร
จัดการ
ข้อที่

16. มีความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ (MOU

0.33

1

2

2

2

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

5

-

-

17. จานวนกิจกรรม/
โครงการความร่วมมือ
กับศิษย์เก่า

0.33

1

1

1

1

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

1

-

-

18

19
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการวิจัย
ทาการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province) มุ่งสู่
ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยสู่ระดับนานาชาติ โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ของชุมชน ท้องถิ่น และองค์ความรู้ท่เี ป็นสากลเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ
ให้นาไปสู่การแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในประชาคมโลก
กลยุทธ์
1. คณะเกษตร ศาสตร์
ฯ มุ่งส่งเสริมนักวิจัย
และงานวิจัยที่
ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน
สังคม และประเทศ
เพื่อก้าวสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ ให้
เป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติ/
นานาชาติ รวมทั้งมี
การนาผลงาน วิจัย
ไปเผยแพร่และใช้
ประโยชน์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม

แนวปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์

1. สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์
18. จานวนผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยในวารสารระดับ
หรือ บทความทาง
นานาชาติ
วิชาการที่ตีพิมพ์
2. สนับสนุนให้เกิดการวิจัยใน
วารสารในระดับ
ลักษณะสหสาขาวิชา
นานาชาติ
3. สนับสนุนให้เกิดการวิจัย
ร่วมกับหน่วยงานวิจัยภายใน
19. จานวนโครงการวิจัยที่
ภายนอกหรือภาคเอกชน
มีการบูรณาการใน
4. ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยที่
ลักษณะเป็นสหสาขา
ตอบสนองความต้องการของ
วิชา
ชุมชน และสนับสนุนให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยที่เกิด
20. จานวนโครงการวิจัย
จากความต้องการของชุมชน
ร่วมกับหน่วยงาน
5. ส่งเสริมให้บุคลากรสาย
ภายนอก ภาคเอกชน
สนับสนุนทาวิจัยสถาบัน

ค่าเฉลี่ย
ผลงาน
ย้อนหลัง
3 ปี (ถ้ามี)

ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
2558 2559 2560 2561

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

อัต
ลักษณ์
ข้อที่

เอก
ลักษณ์
ข้อที่

1

1

2

2

3

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย

-

2

1.66

1

2

3

3

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย

-

6

2

2

3

3

4

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย

-

3

บริหาร
จัดการ
ข้อที่

-

-

19

20

กลยุทธ์

แนวปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์

ค่าเฉลี่ย
ผลงาน
ย้อนหลัง
3 ปี (ถ้ามี)

ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
2558 2559 2560 2561

21. จานวนงานวิจัยที่มี
การนาไปใช้ประโยชน์

10

10

22. จานวนผลงานวิจัยที่
ได้รับการสังเคราะห์
และเผยแพร่

0.33

1

23. จานวนเงินสนับสนุน
การทาวิจัยสถาบัน

20,000

12

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

อัต
ลักษณ์
ข้อที่

เอก
ลักษณ์
ข้อที่

บริหาร
จัดการ
ข้อที่

14

16

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย

-

6

-

3

4

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย

-

3

-

30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ช่วยคณบดี

-

7

-

2

ฝ่ายวิจัย

20

21
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการบริการวิชาการ
บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่ ที่ช่วยพัฒนาและสร้างความเข็มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศ
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการด้าน
บริการวิชาการ
ให้คล่องตัวและ
มีประสิทธิ ภาพ

2. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ให้บริการ
วิชาการ ที่

แนวปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์

1. ส่งเสริมประสานงาน เพื่อนา
24. มีแผนการดาเนินงาน
องค์ความรู้ไปให้การบริการ
ด้านบริการวิชาการ ที่
วิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาใน
ชัดเจน ที่สอดคล้อง
ท้องถิ่น
กับความต้องการของ
2. รวบรวมข้อมูล ปรับปรุงและ
ท้องถิ่น
พัฒนา เพื่อสนับสนุนการ
ถ่ายทอดงานด้านการบริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น
3. มีหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชน โดยมีระเบียบ
บริหารงานที่ชัดเจน
1. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร
25. จานวนหลักสูตร/
การฝึกอบรม เพื่อการพัฒนา
กิจกรรม ฝึกอบรม การ
องค์ความรู้และการพัฒนา
ให้คาปรึกษา เพือ่
ท้องถิ่นให้มคี ุณภาพ
เสริมสร้างรายได้/เพิ่ม

ค่าเฉลี่ย
ผลงาน
ย้อนหลัง
3 ปี (ถ้ามี)

ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
2558 2559 2560 2561
มี

1

1

มี

มี

มี

2

3

3

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

อัต
ลักษณ์
ข้อที่

เอก
ลักษณ์
ข้อที่

บริหาร
จัดการ
ข้อที่

-

-

9

3

-

-

21

22

กลยุทธ์

แนวปฏิบัติ

ก่อให้เกิดรายได้

สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน
2. สนับสนุนการนาผลงานบริการ
วิชาการของคณะฯ ไปสู่กลุม่
วิสาหกิจชุมชน เพื่อเสริมสร้าง
รายได้/ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและพึง่ พาตนเอง
ได้มากยิ่งขึ้น
3. ส่งเสริมการเป็นที่ปรึกษาให้แก่
หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน เพื่อเตรียมความ
พร้อม ในการเข้าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

3. สร้างเครือ ความ 1. ส่งเสริมให้คณะฯ นาองค์
ร่วมมือด้าน
ความรู้ไปพัฒนาชุมชน ภายใต้
บริการวิชาการ
โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล
แบบมีส่วนร่วม 2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ของชุมชนและ
ความร่วมมือขององค์กรใน
บูรณาการองค์
ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อร่วม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์

ค่าเฉลี่ย
ผลงาน
ย้อนหลัง
3 ปี (ถ้ามี)

ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
2558 2559 2560 2561

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

อัต
ลักษณ์
ข้อที่

เอก
ลักษณ์
ข้อที่

บริหาร
จัดการ
ข้อที่

ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน/ ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน

26. จานวน Success
Model

-

1

1

1

1

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

1

-

-

27. จานวนโครงการ/
กิจกรรมที่มีการบูร
ณาการการบริการ

1

1

2

2

2

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

-

3

-
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กลยุทธ์

แนวปฏิบัติ

ความรู้จากการ
แก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่
บริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน 3. ส่งเสริมการบูรณาการการ
การวิจัย เพื่อ
บริการวิชาการกับการเรียน
พัฒนาชุมชนอย่าง การสอน และการวิจัยการ
ยั่งยืน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์

ค่าเฉลี่ย
ผลงาน
ย้อนหลัง
3 ปี (ถ้ามี)

ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
2558 2559 2560 2561

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

อัต
ลักษณ์
ข้อที่

เอก
ลักษณ์
ข้อที่

บริหาร
จัดการ
ข้อที่

วิชาการ กับการเรียน
การสอน/ การวิจัย/
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

23
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ทานุบารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่สากล อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์

แนวปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์

ค่าเฉลี่ย
ผลงาน
ย้อนหลัง
3 ปี (ถ้ามี)

ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
2558 2559 2560 2561

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

อัต
ลักษณ์
ข้อที่

เอก
ลักษณ์
ข้อที่

บริหาร
จัดการ
ข้อที่

1. การพัฒนาระบบ 1. จัดตั้งคณะทางานด้านการทานุ 28. มีนโยบายและ
การบริหารจัดการ บารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ด้านการทานุบารุง ปัญญาท้องถิ่น กาหนด
ด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
นโยบายและรับผิดชอบการจัด
ศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมด้านการทานุบารุง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/
สิ่งแวดล้อมที่มี
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ภูมิ
สิ่งแวดล้อม ที่มีความ
ประสิทธิภาพและ ปัญญาท้องถิน่ ที่มีความ
ต่อเนื่อง
ยั่งยืน
ต่อเนื่องและยัง่ ยืน

-

มี

มี

มี

มี

รองคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ

-

6

-

1. สนับสนุนให้มีการบูรณาการ
2. ส่งเสริมและ
การเรียนการสอน/การบริการ
พัฒนาองค์ขดี
วิชาการ/การวิจัย กับการทานุ
ความสามารถ
บารุงศิลปวัฒนธรรม/ภูมิ
บุคลากรและนิสิต
ปัญญาท้องถิ่น /สิ่งแวดล้อม
ด้านการทานุบารุง
โดยมีการวางแผนการ
ศิลปวัฒนธรรม/
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
สิ่งแวดล้อม

1

1

1

1

1

รองคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ

3

6

-

29. จานวนโครงการ
บริการวิชาการ/
โครงการวิจัยที่บูรณา
การ กับการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น /
สิ่งแวดล้อม ที่จัด
ต่อเนื่องเป็นประจา และ
เป็นเอกลักษณ์ของคณะ

24
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ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์
30. จานวนโครงการ ทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น /
สิ่งแวดล้อม ที่บูรณา
การกับกิจกรรมนิสิต/
การเรียนการสอน

3. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อม
ทั้งภายในและ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด 31. จานวนกิจกรรม
กิจกรรมด้านการทานุบารุง
ระหว่างคณะฯและ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
เครือข่ายด้านการทานุ
ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม โดยมี
บารุงศิลปวัฒน ธรรม/
การสร้างเครือข่ายและความ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น /
ร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
สิ่งแวดล้อม
หรือภายนอกมหาวิทยาลัย
และมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างเครือข่าย

ค่าเฉลี่ย
ผลงาน
ย้อนหลัง
3 ปี (ถ้ามี)

ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
2558 2559 2560 2561

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

อัต
ลักษณ์
ข้อที่

เอก
ลักษณ์
ข้อที่

บริหาร
จัดการ
ข้อที่

-

3.33

4

4

5

5

รองคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ

6

3

1

1

1

2

2

รองคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ

-

6

-
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการบริหาร
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล (Good Governance)

กลยุทธ์

แนวปฏิบัติ

1. พัฒนาระบบการ
1.
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด
ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล (Good
Governance)
2.

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์

คณะมี ก ารบริ ห ารจั ด การ
32. มีผลการประเมิน
ตามหลั ก ธรรมมาภิ บ าลให้
คณบดีตามหลัก
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ธรรมาภิบาลโดยสภา
ประสิ ท ธิ ผ ลตามหลั ก ธรรม
มหาวิทยาลัย ผู้แทน
มาภิ บ าล โดยบุ ค ลากรมี
คณาจารย์ ผู้แทน
ส่ ว นร่ ว ม
บุคลากร
คณะมีระบบและกลไกการ
33. ผลการประเมินตนเอง
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
3. ให้ ค วามสาคั ญ ทางด้ า นการ ของคณะกรรมการคณะ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
โดยจะต้ อ งดาเนินการประกัน
34. ผลการประเมินคุณภาพ
คุณภาพของทุกหน่วยงานอย่าง
การศึกษาภายใน (ตาม
ต่อเนื่องและบุคลากรในคณะมี
เกณฑ์ของ สกอ.และ
ส่วนร่วม
สมศ.
4. จัดให้มีระบบการบริหารความ

ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
ผลงาน
ย้อนหลัง
2558 2559 2560 2561
3 ปี (ถ้ามี)

ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

สนับสนุน Main KPIs
กลุ่ม
อัต
ลักษณ์
ข้อที่

เอก
ลักษณ์
ข้อที่

บริหาร
จัดการ
ข้อที่

-

-

1

4.45

≥4.45

≥4.45

4.15

≥4.15

≥4.15

≥4.15

≥4.15

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

-

-

1

4.58

≥4.58

≥4.58

≥4.58

≥4.58

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

-

-

1

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
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5.

6.

7.

8.

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์

เสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
35. ผลการประเมินความ
ของคณะ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ
ต่อการให้บริการของ
ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ
เจ้าหน้าที่
และกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้ชัดเจน
เพื่อให้การบริหารจัดการของ
คณะให้มคี วามคล่องตัว รัดกุม
และสามารถตรวจสอบได้
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ให้บริการ โดยการกาหนดกรอบ
เวลาให้ชัดเจน และลดขั้นตอน
การทางาน
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ประเมินผลและติดตามการ
บริหาร แล้วนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงแก้ไข
จัดให้มีระบบการรายงานทาง
การเงินและการบริหารโดยได้รบั
การรับรองจากหน่วยตรวจสอบ

ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
ผลงาน
ย้อนหลัง
2558 2559 2560 2561
3 ปี (ถ้ามี)

-

3.75

4.00

4.25

4.50

ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

สนับสนุน Main KPIs
กลุ่ม
อัต
ลักษณ์
ข้อที่
-

เอก
ลักษณ์
ข้อที่
-

บริหาร
จัดการ
ข้อที่

1

รองคณบดี
ฝ่ายประกันฯ
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ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์

ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
ผลงาน
ย้อนหลัง
2558 2559 2560 2561
3 ปี (ถ้ามี)

ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

สนับสนุน Main KPIs
กลุ่ม
อัต
ลักษณ์
ข้อที่

เอก
ลักษณ์
ข้อที่

บริหาร
จัดการ
ข้อที่

-

-

1

-

-

1

ภายใน
2. พัฒนาและส่งเสริม 1. จัดหาและพัฒนาบุคลากรทัง้ สาย 36. จานวนร้อยละ
ระบบการบริหาร
วิชาการ และสายสนับสนุน ตาม
บุคลากรที่ได้รับ
ทรัพยากรบุคคลของ เกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ
งบประมาณจัดสรรไป
คณะ เพื่อสนับสนุน
การอุดมศึกษากาหนด เพื่อเพิ่มขีด
พัฒนาตนเองให้ตรงกับ
การดาเนินงานตาม
ความสามารถทางวิชาการ และ
สายงาน เพื่อให้เกิด
ภารกิจของคณะ
ประสิทธิภาพในการทางานของ
บุคลากร ให้นาไปสู่การพัฒนาการ ประโยชน์สูงสุด
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน
2. จัดทาแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของคณะและ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
3. ส่งเสริมและเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การบริหารจัดการ
งบประมาณ เพื่อ

1. พัฒนาการดาเนินงานด้านการเงิน 37. จานวนรายได้ที่หาได้
และงบประมาณ โดยจัดทาแผน ต่อปี
ทางการเงิน และแผนด้าน
งบประมาณ เพื่อการบริหาร

70

0

≥70

≥70

≥70

≥70

คณะมี
รายได้
อย่าง
น้อย
15,000

คณะมี
รายได้
อย่าง
น้อย
20,000

คณะมี
รายได้
อย่าง
น้อย
30,000

คณะมี
รายได้
อย่าง
น้อย
40,000

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
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ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์

กลยุทธ์

แนวปฏิบัติ

การใช้ทรัพยากรได้
อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด

จัดการด้านการเงินและ
ความสามารถในการหารายได้ของ
คณะ
2. ส่งเสริมมาตรการการประหยัด
และลดต้นทุนค่าใช้จา่ ยในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
เช่น นาระบบเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาสนับสนุนการบริหาร
จัดการ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน
คณะ
3. ส่งเสริมให้เกิดการกระจาย
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและ
ทั่วถึง
4. จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มี

ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
ผลงาน
ย้อนหลัง
2558 2559 2560 2561
3 ปี (ถ้ามี)

ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

สนับสนุน Main KPIs
กลุ่ม
อัต
ลักษณ์
ข้อที่

เอก
ลักษณ์
ข้อที่

บริหาร
จัดการ
ข้อที่

รายละเอียดวิธีการจัดหาเพื่อให้
เกิดเงินรายได้เข้าคณะ
รวมตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแผนกลยุทธ์

37

ตัวบ่งชี้
29

30

ตารางสรุป
จานวนแผนกลยุทธ์ และตัวบ่งชีข้ องแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
รวม

จานวนกลยุทธ์
6
1
3
3
3
16

จานวนตัวบ่งชี้
17
6
4
4
6
37

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแผนกลยุทธ์และค่าเป้าหมาย มี 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ร้อยละของตัวบ่งชีค้ วามสาเร็จตามกลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์แต่ละปี (พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2561) ที่
ดาเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 100
เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของตัวบ่งชีค้ วามสาเร็จตามกลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์
ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กาหนดให้ร้อยละ 100 เท่ากับคะแนนความสาเร็จ 5
คะแนน
ทั้งนี้ ความหมายของระดับคะแนนความสาเร็จ คือ
5.00 - 4.51

หมายถึง ดีมาก

4.50 – 3.51

หมายถึง ดี

3.50 – 2.51

หมายถึง พอใช้

2.50 - 1.50

หมายถึง ต้องปรับปรุง และ

1.50 – 0.00

หมายถึง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

30

31

31

