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มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์สรา้งสรรคศ์าสตรแ์หง่แผน่ดนิ สูส่ากล เพือ่พัฒนาประเทศอยา่งยั่งยนื 

ประเทศไทย มัง่คง มัง่คัง่ ยั่งยนื เป็นประเทศพัฒนาแลว้ ดา้นการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

วสิยัทศัน ์ คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เป็นองคก์ารทีเ่ป็น
เลศิดา้นการเกษตรในเอเชยี และเป็นศนูยก์ลางดา้นเกษตรเขตรอ้น    

วตัถปุระสงค ์เสรมิสรา้งคณะเกษตร ใหเ้ป็นสถาบนัผูน้ า ทีเ่ป็นเลศิดา้นการเกษตรเขตรอ้น  ชีน้ าการพัฒนาผลติภาพการเกษตร และ  สรา้ง
บณัฑติคณุภาพ และพัฒนาสมรรถนะบคุลากรทางการเกษตร ดว้ยความรูเ้ทคโนโลย ีและนวัตกรรม เพือ่เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติ 

ความสามารถในการแขง่ขนั และความมัง่คง ยัง่ยนื ของประเทศ 

เป้าหมายผลลพัธ ์: คณะเกษตร เป็นทีย่อมรับ เชือ่มัน่ ศรัทธา ยั่งยนื และ 
มสีว่นส าคญัในการเพิม่ผลติภาพดา้นเกษตรของประเทศ    

 
ยทุธศาสตรท์ี ่1 

สรา้งความเป็นผูน้ า 
และบรูณาการ 
Leadership 

and Alignment  
 

 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 
ปฏริปูระบบการเรยีน

การสอน 
Education System  

Reform 
 
 

  
 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 
พัฒนาผลงานวจิัย 

 
Research Impact  

  
 
 

 
ยทุธศาสตรท์ี ่4 

เสรมิสรา้งพันธมติร 
 

Partnership 
 
 

 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 
สือ่สารสรา้งสรรค ์

 
Proactive  

Communication 
 
  

ยทุธศาสตรท์ี ่6  
เสรมิสรา้งฐานความมัง่คงยัง่ยนื  Sustainability  

ทัศนคตแิละทักษะผูน้ า 
บคุลากรทกุระดับ 

โครงสรา้งองคก์ร 
เพือ่การท างานรว่มกนั 

หลักสตูร 

ระบบการเรยีนการสอน 

บรูณาการ งานวจัิย 

วจัิยประเด็นดา้นเกษตร
ระดับประเทศ 

รว่มมอืพหศุาสตร ์

รว่มมอืกบันานาชาต ิ

ระบบการสือ่สาร 
ดจิติอล  

สือ่สารสรา้งคณุคา่ 
แบรนดค์ณะ และ

ผลผลติ 

สือ่สารสรา้ง
ความสมัพันธก์บั

พันธมติร 

การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

ความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

รว่มมอืกบัองคก์รรัฐ 
และเอกชน 

(5) สมรรถนะบคุลากร  
(2) โครงสรา้งพืน้ฐาน

และสิง่แวดลอ้ม 
(1) ขอ้มลูคณุภาพ 

(4) ความมัน่คง
ทางการเงนิ 

(3) ระบบงาน 

วจัิยประเด็นดา้นเกษตร
ระดับโลก 
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1. การเปลีย่นแปลงทีม่ผีล/อาจมตีอ่งานภาควชิาในอนาคต 
2. บทบาทภาควชิา คอือะไร (ในคณะ/มหาวทิยาลยัประเทศ/โลก) 
3. วสิยัทัศน ์สอดคลอ้งกบัของคณะ และมหาวทิยาลยัอยา่งไร  
4. หนา้ทีห่ลกั ขอบเขต ปัจจบุนั / ทีค่วรจะเป็น  
5. เป้าหมาย ผลผลติ ผลลพัธ ์ตวัชีว้ดั 
6. สมรรถนะปัจจบุนั  และสมรรถนะทีค่วรจะเป็น/ม ีเพือ่ ใหเ้ป็นไปตาม

บทบาท หนา้ที ่และไดผ้ลผลติ 
7. ประเด็นความทา้ทาย เฉพาะ ทีแ่ตกตา่งจากภาพรวมของคณะ  
8. ดว้ยยทุธศาสตรร์ว่มกนัของคณะ  แตล่ะยทุธ ์ใน 6 ยทุธศาสตร ์20 

หวัขอ้ จะท าอะไร อยา่งไร ผลผลติอะไร (ใชโ้ครงยทุธศาสตรเ์ดยีวกนั 
เพือ่จะไปทศิทางเดยีวกนัคะ่) ตวัชีว้ดัอะไร  

9. ส าหรับภาควชิา A นี ้มปีระเด็นอะไร ทีส่นใจขบัเคลือ่นเป็นพเิศษ 
เพราะอะไร  จะ highlight เรือ่งอะไร เป็นประเด็นส าคญักอ่น 

10. แหลง่รายได ้แหลง่เงนิทนุ เพือ่ท างานตามพันธกจิ ในอนาคต 
11. ทรัพยากรหลกั ทีม่/ีควรม ีทีจ่ะใชใ้นการขบัเคลือ่นแผน และวธิกีาร

จัดหาทรัพยากรเหลา่นัน้ 
12. แผนงานปฎบิตั ิ ท าอะไร โดยใคร เมือ่ไหร ่วดัอยา่งไร แผนตดิตาม 

รา่ง แผนยทุธศาสตรภ์าควชิากฏีวทิยา  
คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 3 

ประเด็นส าคญัในการจัดท ายทุธศาสตร ์



หลกัสตูรของภาควชิากฏีวทิยา 
 

•หลกัสตูรการจัดการศตัรพูชืและสตัว ์2559  
•หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (กฏีวทิยา) 2559 
•หลกัสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ (กฏีวทิยา) 2560 

 

หลกัสตูรของคณะเกษตร 
 

•หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (เกษตรศาสตร)์-กฏีวทิยา 

ขอ้มลูภาควชิา 

รา่ง แผนยทุธศาสตรภ์าควชิากฏีวทิยา คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
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Urban Entomology: Veterinary and Medical Entomology  

Agricultural Entomology: Biological Control and Pest Management  

Industrial and Environmental Entomology  
รา่ง แผนยทุธศาสตรภ์าควชิากฏีวทิยา คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
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    นิสิตระดบัปริญญาตรี 
  การจดัการศตัรพืูชและสตัว ์ วิทยาศาสตรเ์กษตร 
 
2558 (ปี4)  22    10 
2559 (ปี3)  31    17 
2560 (ปี2)  28    20 
2561 (ปี1)   18     19 
รวม   99    66           165 

    นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา 
  ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
รวมปจัจุบนั  40    10            50  

ปริญญาตรี  นิสิต:อาจารย์ 11: 1 คน บัณฑิตศึกษา  นิสิต:อาจารย์  3.5: 1 คน 
รา่ง แผนยทุธศาสตรภ์าควชิากฏีวทิยา คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 6 



การเปลีย่นแปลงและผลตอ่กฏีวทิยา 

รา่ง แผนยทุธศาสตรภ์าควชิากฏีวทิยา คณะ
เกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
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การเปลีย่นแปลง 
 

ผลตอ่ภาควชิา 

คณาจารยร์ุน่ใหมจ่ านวนมาก ขาดประสบการณ์ในการแกปั้ญหาใหก้บัชมุชน 
 

ทัศนคตแิละความเป็นผูน้ าของคณาจารย ์ การเชือ่มโยงในสงัคมทัง้ในระดบัภมูภิาค-
นานาชาตนิอ้ย 

ประสบการณ์ดา้นกฏีวทิยาทัง้ทักษะความรู ้
และภาษาของคณาจารย ์

ขาดแคลนคณาจารยส์อนวชิากฏีวทิยาพืน้ฐาน 
โดยเฉพาะหลกัสตูรนานาชาตซิ ึง่อาจจะมมีาก
ขึน้เรือ่ยๆ 
 

ความเชือ่มโยงระหวา่งอาจารยปั์จจบุนักบั
อาจารยอ์าวโุสลดลง 
 

เสยีโอกาสดา้นวชิาการและประสบการณ์ 



1.สนับสนุนภารกจิหลกัดา้นการเรยีนการสอน การวจิัย และการ
พัฒนาวชิาการของคณะเกษตร  

2.ผลตินักกฏีวทิยาและตน้แบบองคค์วามรูท้างวชิาการและ
นวตักรรมในระดบัประเทศ ภมูภิาคและระดบัโลก 

3.ถา่ยทอดความรูด้า้นกฏีวทิยาเพือ่รว่มพัฒนาสงัคมเกษตรให ้
มัน่คงและพึง่พาตนเองไดอ้ยา่งยั่งยนื  

บทบาท (Roles) 

รา่ง แผนยทุธศาสตรภ์าควชิากฏีวทิยา คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 8 



มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์สร้างสรรคศ์าสตรแ์ห่งแผ่นดินสู่สากลเพ่ือ

พฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน 
คณะเกษตร 

คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์เป็นองคก์ารท่ีเป็นเลิศด้าน
การเกษตรในเอเชียและเป็นศนูยก์ลางด้านเกษตรเขตร้อน  

วสิยัทศัน ์(Vision) 

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร 
ภาควิชากีฏวิทยา เป็นองคก์รหลกัทางการศึกษา พฒันาองคค์วามรู้และ

นวตักรรมทางกีฏวิทยาเพ่ือการพฒันาชมุชนและสงัคมเกษตรให้มัน่คงและ
พ่ึงพาตนเองได้อย่างยัง่ยืน   

รา่ง แผนยทุธศาสตรภ์าควชิากฏีวทิยา คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 9 



พนัธกจิ (Mission) 

1.สร้างบณัฑิต มหาบณัฑิต และดษุฎีบณัฑิตด้านกีฏวิทยา 
2.สร้างองคค์วามรู้ น าไปสู่การใช้ประโยชน์เพ่ือช่วยในการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจ “ประเทศไทย ๔.๐”  

รา่ง แผนยทุธศาสตรภ์าควชิากฏีวทิยา คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 10 

ผา่นงานวจัิยเชงิพาณชิยห์รอือตุสาหกรรม:  
 อาท ิผลติภณัฑห์รอืนวตักรรมเขา้สูภ่าคเอกชนหรอืตลาด 



เป้าหมาย และตวัชีว้ดั (ภาพรวมของภาควชิา) 

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั 

หลกัสตูรทีต่รงตามความตอ้งการของ
ตลาดในระดบัประเทศ ภมูภิาค และ 

นานาชาต ิ
ดา้นกฏีวทิยาชุมชนเมอืง 

 

จ านวนหลกัสตูรทีผ่า่นการปฏริปู
อยา่งนอ้ยหนึง่หลกัสตูร 
 

บณัฑติทีม่ลีกัษณะตรงตามที่
ตลาดแรงงานตอ้งการ  

 

จ านวนบณัฑติทีไ่ดเ้ขา้ท างานตาม
เป้าประสงคอ์ยา่งนอ้ยสบิคน 

โครงการวจิยับรูณาการขนาดใหญท่างกฏี
วทิยาทีม่ผีลงานเป็นองคค์วามรู ้ตน้แบบ
และนวตักรรมตามความตอ้งการของ

ชุมชน ตลาดแรงงานและโลก 
 

จ านวนโครงการบรูณาการขนาด
ใหญท่ีม่คีวามรว่มมอืกบัภาคธรุกจิ
เอกชนและตา่งประเทศอยา่งนอ้ย
หนึง่โครงการ 
 

โครงการบรกิารวชิาการและแหลง่เรยีนรู ้
ดา้นกฏีวทิยาทีเ่ปิดโอกาสใหท้กุเพศ ทกุ
วยั สามารถมาเรยีนรู ้เพิม่พนูความรูใ้หม ่ๆ 

ไดต้ลอดชวีติ  

จ านวนโครงการบรกิารวชิาการและ
แหลง่เรยีนรูด้า้นกฏีวทิยาอยา่ง
นอ้ยสองโครงการ 

รา่ง แผนยทุธศาสตรภ์าควชิากฏีวทิยา  
คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
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สมรรถนะของภาควชิา 

รา่ง แผนยทุธศาสตรภ์าควชิากฏีวทิยา  
คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
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1.เป็นสถาบนัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ ปรมาจารยแ์ละคณาจารยอ์าวโุสในทกุๆ ศาสตรท์างกฏี
วทิยา 
 

2.มนีกัวจิยัทีโ่ดดเดน่ดา้น แมลงผสมเกสร แมลงอนุรกัษ ์แมลงทางการแพทย ์
 

3.เป็นเครอืขา่ยหลกัผูน้ าโครงการฯ ดา้นกฏีวทิยาทางการแพทยใ์นระดบัประเทศและ
นานาชาต ิ
 

4.เป็นสถาบนัตวัแทนแหง่เดยีวดา้นกฏีวทิยาของภาครฐัทีไ่ดร้บัสทิธิท์างกฎหมายให้
จดัโครงการบรกิารวชิาการดา้นกฏีวทิยาชุมชนเมอืงเชือ่มโยงภาคธุรกจิปีละ 3 คร ัง้ 
 

5.เป็นศนูยก์ลางแหลง่เรยีนรูด้า้นกฏีวทิยาในเมอืง (สวนแมลงและโดมผเีสือ้ 
พพิธิภณัฑ ์และ BLC) 
  
6.เป็นภาควชิาทีม่ผีลงานตพีมิพใ์นระดบันานาชาต ิ(Q1&Q2) และ Citation ทีส่งูและ
โดดเดน่เป็นพเิศษ 



ประเด็นความทา้ทาย ขอ้สงัเกต เสนอแนะ 

1 จ านวนนสิติเขา้เรยีนกฏีวทิยา ยังมนีอ้ย 

 

สือ่สาร จงูใจใหเ้ห็นความส าคญั 
ประสานงานกบัสถาบนัอืน่ๆ ในการจงู
ความสนใจปัญหาการขาดแคลนนักกฏี
วทิยาในอนาคต 
 

2 หลักสตูรตอ้งสอดคลอ้งกับความตอ้งการหรอืการ

พัฒนาของประเทศ 

ยังไมช่ดัเจน 

 

 

 

ปรับปรงุหรอืปฏริปู 

3 การขอทนุวจัิยจากแหลง่ทนุนอก  

(สวก สวชท สกว) 

ยังมนีอ้ย เลอืกหวัขอ้วจิัยอยา่งมกีลยทุธ ์
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้

ประโยชน ์
 
การม ีWill, Passion, Discipline ของ
นักวจิัย 
 

4 การพัฒนางานวจัิยสูเ่ชงิพาณชิย ์ ยังมนีอ้ย เลอืกหวัขอ้วจิัยอยา่งมกีลยทุธ ์
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้

ประโยชน ์
 

5 ศักยภาพของคณาจารยใ์นการใชภ้าษาตา่งประเทศ ตอ้งพัฒนา สนับสนุนการพัฒนาตนเอง โดยมี
กจิกรรมทีเ่ชญิชวนพฒันารว่มกนั หรอื
แชรป์ระสบการณ์  
 

รา่ง แผนยทุธศาสตรภ์าควชิากฏีวทิยา คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 13 

ความทา้ทาย 



รา่ง แผนยทุธศาสตรภ์าควชิากฏีวทิยา คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 14 

ประเด็นความทา้ทาย ขอ้สงัเกต เสนอแนะ 

6 ศกัยภาพของคณาจารยใ์นการใชภ้าษาตา่งประเทศ ตอ้งพัฒนา สนับสนุนการพัฒนาตนเอง โดยมี
กจิกรรมทีเ่ชญิชวนพฒันารว่มกนั หรอื
แชรป์ระสบการณ์  
 

7 การสอนวชิาพืน้ฐานกฏีวทิยา ตอ้งปรับปรงุ คดัเลอืก รับอาจารยใ์หมท่ีจ่บสายตรง
กฏีวทิยา 
 

8 ศกัยภาพทางวชิาการในการผลติงานวจัิยตพีมิพใ์น

ระดบันานาชาตขิองนักวจิัยแตล่ะคน 
ตอ้งพัฒนา การสนับสนุนใหม้รีะบบ Mentoring 

individually 
 

9 งานบรกิารวชิาการชมุชน ไมส่มดลุย ์ ควรลดและเพิม่งานวจิยัทีพ่ฒันาองค์
ความรู ้นวัตกรรมตามนโยบายของ
ชาตใิหม้ากขึน้ 
 

8 ทักษะการใชภ้าษาของนสิติ นอ้ยมาก 

ตอ้งด าเนนิการ 

บงัคบัใหอ้ยูใ่นหลกัสตูร 
ใชภ้าษองักฤษในวชิาสมัมนา 

ความทา้ทาย 

หมายเหต:ุ ความทา้ทาย  หมายถงึสงิทีเ่ป็นอปุสรรค ทีภ่าควชิาตระหนัก และตอ้งการบรหิารจัดการ หรอืแกไ้ข สว่น
หนึง่โดยด าเนนิการตามกลยทุธภ์าควชิา  



จดุแข็ง จดุออ่น แนวทางการแกไ้ข 

อาจารยร์ุน่ใหมจ่ านวนมาก 
 

ขาดประสบการณ์  ขอใหอ้าจารยอ์าวโุสรว่ม
ใหค้ าปรกึษา 
 

ชือ่เสยีงของดา้นวชิาการใน
ระดบัชาต-ินานาชาตเิฉพาะดา้น 

ไมค่รอบคลมุทกุศาสตร์
ดา้นกฏีวทิยา 
 

เขา้รว่มโครงการรว่มมอื
ดา้นวชิาการในระดบั
นานาชาต ิ
 

กฏีวทิยาชมุชนุทีโ่ดดเดน่-เป็นที่
ยอมรับของภาคธรุกจิ 

ขาดอตัราก าลงัดา้นกฏี
วทิยาชมุชน 
 

พจิารณารับเพิม่ 

มทีรัพยากรในเชงิพืน้ทีพ่รอ้ม ขาดผูน้ า ทนุสง่เสรมิ และ
การประสานงานกบั
ภายนอกเพือ่การพัฒนา 
 

ผูบ้รหิารด าเนนิการ 

 
ความพรอ้มในการท างาน 

 
นโยบายในการพัฒนา
ภาควชิาของผูบ้รหิาร 

 
ผูบ้รหิารด าเนนิการ 

รา่ง แผนยทุธศาสตรภ์าควชิากฏีวทิยา คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 15 

จดุแข็ง จดุออ่น แนวทางการแกไ้ข 



รา่ง แผนยทุธศาสตรภ์าควชิากฏีวทิยา คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 16 

ปจัจยัความย ัง่ยนืของภาควชิากฏีวทิยา 

1.เป็นภาควชิากฏีวทิยาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในประเทศไทย 
 

2.เป็นภาควชิาทีม่คีณาจารยด์า้นกฏีวทิยามากทีส่ดุ 

3.มตีวัอยา่งแมลงตน้แบบ (holotype) ทีส่ าคญัทางเศรษฐกจิ แมลงทีม่โีทษ แมลงมี
ประโยชนห์ลายชนดิของประเทศเพือ่ใชใ้นการอา้งองิระดบัโลก 
 

4.มทีรพัยากรเชงิพืน้ที ่พพิธิภณัฑ ์insect exhibition room สวนแมลง เป็นตน้ 
  

5.หลกัสตูรทีเ่ขม้แข็งและมบีณัฑติศกึษาจ านวนมาก 
 



ยทุธศาสตรท์ี ่1 
สรา้งความเป็นผูน้ า 
และบรูณาการ 

การเป็นผูน้ าเชงิวชิาการ
ทางดา้นกฏีวทิยาระดบั

นานาชาต ิ

โครงสรา้งองคก์ร 
เพือ่การท างานรว่มกนั:  

มกีารท างานรว่มกนัฯ ภายใน 
ภาควชิา 

ผลผลิต ตวัช้ีวดั กลยทุธ ์

จ านวนบคุลากรทีเ่ป็นคณะกรรมการ
ด าเนนิงานในระดบันานาชาตอิยา่ง
นอ้ย หา้คน 

การเป็นคณะกรรมการด าเนนิงานดา้นกฏีวทิยา
ในระดบันานาชาต ิ

ผลประเมนิความพงึพอใจในแตล่ะ
กลุม่งาน 

ผงัองคก์รบรหิารของภาควชิาฯ ทีช่ดัเจน 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1สร้างความเป็นผูน้ าและบรูณาการ 

สรา้งทัศนคตแิละทกัษะผูน้ า 
บคุลากรทกุระดบั 

การเป็นผูน้ าทีม่ชี ือ่เสยีงและโดดเดน่และเป็นที่
รูจ้กัดา้นกฏีวทิยาในทกุระดบั 

จ านวนคร ัง้ทีไ่ดร้บัเชญิเป็น
วทิยากร/รว่มท าโครงการ/
แกป้ญัหาในระดบัประเทศ ภมูภิาค 
และนานาชาต ิ

รา่ง แผนยทุธศาสตรภ์าควชิากฏีวทิยา คณะ
เกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
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ผลผลติ ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์
 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 
ปฏริปูระบบการเรยีน

การสอน 
 
 

ปฏริปูหลกัสตูร: หลกัสตูรที่
สอดคลอ้งกบัแนวโนม้ความ

ตอ้งการของตลาดโลก ภมูภิาค
และประเทศทีผ่า่นการทบทวน

คดิใหมแ่ละจัดระบบใหม ่

ระบบการเรยีนการสอน:
ทบทวน คดิใหม ่และจัดระบบ

ใหม ่
วธิกีารเรยีนการสอนใหท้ันสมยั

ในศตวรรษที ่21 

การเรยีนรูต้ลอดชวีติ: การมี
หวัขอ้ทีน่่าสนใจของภาควชิาฯ 
ทีเ่ปิดโอกาสใหท้กุเพศ ทกุวัย 
สามารถมาเรยีนรู ้เพิม่พนู
ความรูใ้หม ่ๆ ไดต้ลอดชวีติ  

จ านวนหลกัสตูรทีผ่า่นการปฏริปู
อยา่งนอ้ยหนึง่หลกัสตูร 

หลกัสตูรทีต่รงตามความตอ้งการของ
ตลาดโลก แลว้ชีน้ าใหผู้เ้รยีนสนใจทีเ่ขา้
เรยีน แลว้เป็นบณัฑติทีม่ลีกัษณะตรงตามที่
ตลาดโลกตอ้งการ:  
ดา้นกฏีวทิยาชมุชนเมอืง 

รายวชิาใหมใ่นหลกัสตูรหรอืรายวชิาทีม่กีาร
ปฏริปูการเรยีนการสอนในรปูแบบตา่งๆ เนน้ 
Interactive learning 

จ านวนรายวชิาของหลกัสตูรที่
ไดร้ับการปฏริปู 

หวัขอ้ทีน่่าสนใจดา้นกฏีวทิยาชมุชนเมอืง 
การใชส้ารธรรมชาตทิีเ่ป็นมติรตอ่
สิง่แวดลอ้ม หรอื การควบคมุศตัรพูชืโดยชวี
วธิซี ึง่สอดคลอ้งกบัสถานปัจจบุนัส าหรับ
ผูเ้รยีนทกุเพศทกุวยั 

จ านวนหวัขอ้ทีน่่าสนใจอยา่งนอ้ย
สามหวัขอ้ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  ปฏิรปูระบบการเรียนการสอน 

รา่ง แผนยทุธศาสตรภ์าควชิากฏีวทิยา คณะเกษตร 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
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ผลผลติ ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์

 
ยทุธศาสตรท์ี ่3 
พฒันาผลงานวจิยั 

 

ระบบบรูณาการ งานวจิยั: 
การท างานวจิยัรว่มกนักบั
ศาสตรอ์ ืน่กอ่ใหเ้กดิองค ์
ความรู ้ตน้แบบ และ

นวตักรรม 

วจิยัประเด็นระดบัประเทศ: 
งานวจิยัทีมุ่ง่แกไ้ขปญัหาใน

ประเทศ 

วจิยัประเด็นระดบัโลก: 
งานวจิยัทีมุ่ง่แกไ้ขปญัหาใน
ระดบัภมูภิาคและระดบัโลก 

1. จ านวนโครงการวจิัยบรูณาการอยา่งนอ้ย 
หา้โครงการ 

2. จ านวนตน้แบบอนุสทิธบิตัร ผลติภณัฑ ์
       เครือ่งหมายการคา้อยา่งนอ้ยหา้ผลงาน 
3.    จ านวนผลงานตพีมิพอ์ยา่งนอ้ยยีส่บิผล 
       งาน 

โครงการวจิยับรูณาการทีม่ผีลงานเป็นองค์
ความรู ้ตน้แบบและนวัตกรรม 
  

โครงการวจัิยบรูณาการมุง่เป้าหัวขอ้หลักจาก 3 
สาขาของภาควชิา: กฏีวทิยาทางการเกษตร (แมลง
หวีข่าวยาสบู) กฏีวทิยาชมุชน (แมลงวนั แมลงสาบ 
มด ยงุ ปลวก) กฏีวทิยาอตุสาหกรรมและ
สิง่แวดลอ้ม (ผึง้ ไหม จิง้หรดี หิง่หอ้ย แมลงน ้า 
แมลงผสมเกสร) 

จ านวนโครงการบรูณาการชว่ยแกไ้ข
ปัญหาในประเทศอยา่งนอ้ยยีส่บิ
โครงการ 

โครงการวจัิยบรูณาการประเด็นโลก: การใชส้ารเคมี
ทีส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม ความหลากหลาย
ทางชวีภาพและระบบนเิวศ 

1. จ านวนโครงการบรูณาการประเด็น
โลก อยา่งนอ้ยสามโครงการ  

2. จ านวนผลงานตพีมิพน์านาชาตอิยา่ง
นอ้ยสบิเรือ่งในหา้ปี 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  พฒันาผลงานวิจยั 

รา่ง แผนยทุธศาสตรภ์าควชิากฏีวทิยา คณะ
เกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
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ผลผลติ ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์
 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 
เสรมิสรา้งพนัธมติร 

 
 

รว่มมอืในศาสตรเ์ดยีวกนั
และพหศุาสตร:์  

ศาสตรเ์ดยีวกัน คอื สาขา
เดยีวกันในภาควชิา  สว่นพหุ
ศาสตร ์คอื ตา่งสาขา ภาควชิา 

คณะ หรอืมหาวทิยาลัย 

รว่มมอืกบันานาชาต:ิ  
ความรว่มมอืกับตา่งประเทศท่ัว

โลก 

รว่มมอืกบัองคก์รรฐั เอกชน 
หรอืองคก์รอสิระ:  

เกดิความรว่มมอืกับหลายภาค
สว่น ท าใหเ้กดิความยั่งยนืใน

การพัฒนาประเทศ 

จ านวนโครงการวจัิยบรูณาการอยา่งนอ้ย
หา้โครงการ โครงการวจัิยบรูณาการ กจิกรรมตา่งๆ ตน้แบบ องค์

ความรู ้เทคโนโลย ีและนวตักรรม ดา้นการเกษตร 
ทีเ่กดิจากความรว่มมอืกับศาสตรเ์ดยีวกันและพหุ
ศาสตร ์

1. กรรมการหรอือนุกรรมการในองคก์รรัฐ เพือ่รา่ง 
พรบ.มาตรฐานสนิคา้เกษตรหรอืการขึน้ทะเบยีน
สารเคมทีางการเกษตร 

2. โครงการทีไ่ดร้ว่มมอืกับเอกชนหรอืองคก์รอสิระ 

1. จ านวนบคุลากรของภาควชิาฯ ทีม่ี
สว่นรว่มเป็นกรรมการหรอื
อนุกรรมการตา่งๆ ของภาครัฐ อยา่ง
นอ้ยหา้คน  

2. จ านวนโครงการรว่มมอืกับเอกชน
หรอืองคก์รอสิระอยา่งนอ้ยหา้
โครงการ 

1. โครงการวจัิยบรูณาการรว่มมอืกันระหวา่ง
ประเทศ 

2. การเป็นเจา้ภาพจัดงานประชมุวชิาการระดับ
นานาชาต ิ

3. การรว่มมอืจัดอบรม-SHORT COURSE/WORK 
SHOP กับนานาชาต ิ

1. จ านวนโครงการบรูณาการอยา่งนอ้ย
สามโครงการ  

2. จ านวนการเป็นเจา้ภาพจัดงานประชมุ
วชิาการระดับนานาชาตอิยา่งนอ้ย
สองโครงการ  

3. จ านวนการรว่มมอืจัดอบรม-SHORT 
COURSE/WORK SHOP กับ
นานาชาตอิยา่งนอ้ยสองโครงการ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  เสริมสร้างพนัธมิตร 

รา่ง แผนยทุธศาสตรภ์าควชิากฏีวทิยา คณะ
เกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
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ผลผลติ ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์

 
ยทุธศาสตรท์ี ่5 
สือ่สารสรา้งสรรค ์

  

ระบบสือ่สาร ดจิติอล:  
การใชส้ ือ่ดจิติอลเพือ่ประโยชน์
ในการสรา้งความเป็นผูน้ า และ
แสดงผลงานของภาควชิาฯ   

การสือ่สารสรา้ง 
แบรนดภ์าควชิาฯ: 

ประชาสมัพนัธเ์ป็นวงกวา้งของ
ผลงาน ผลติภณัฑ ์องคค์วามรู ้

และกจิกรรม การบรกิาร
วชิาการ  

สือ่สารสรา้งความสมัพนัธ:์ 
สรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่ง

ภาควชิากบับคุคลภายนอก ทีม่ ี
สว่นเกีย่วขอ้ง 

1. จ านวนผูเ้ชา้ชมเวปไซต/์แฟนเพจ 
ภาควชิาฯ อยา่งนอ้ยหนึง่พันคน 

2. จ านวนการประชาสมัพันธข์า่ว แสดง
ผลงาน หรอืเผยแพรค่วามรู ้อยา่ง
นอ้ยหา้สบิเรือ่ง 

1. เวปไซตภ์าควชิาฯ 
2. แฟนเพจเฟสบุค๊  

ผลงาน ผลติภัณฑ ์องคค์วามรู ้กจิกรรมทีเ่ป็น
เอกลักษณ์ของภาควชิาฯ และวทิยากรของ
ภาควชิา 

1. จ านวนผลงาน ผลติภัณฑ ์องค์
ความรู ้กจิกรรมทีเ่ป็นอัตลกัษณข์อง
ภาควชิาฯ อยา่งนอ้ยหา้ชิน้ 

2. จ านวนครัง้ทีเ่ป็นวทิยากร-หา้สบิครัง้ 

โครงการพัฒนาวชิาการ หรอืกจิกรรมตา่งๆ แก่
ชมุชนเกษตรกร หรอืบคุคลภายนอก ทกุเพศ 
ทกุวยั 

จ านวนโครงการบรกิารวชิาการหรอื
กจิกรรมตา่ง ๆ อยา่งนอ้ยหา้สบิโครงการ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 ส่ือสารสร้างสรรค ์ 

รา่ง แผนยทุธศาสตรภ์าควชิากฏีวทิยา คณะ
เกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

21 



ทรพัยากรปจัจบุนัของภาควชิากฏีวทิยา 

สายวิชาการ = 14 คน (อีก 2 ต าแหน่งรอการรบัสมคัร) 
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ = 7 คน 

รวมทัง้หมด = 23 คน 
 
 
 
 
 
 
 รา่ง แผนยทุธศาสตรภ์าควชิากฏีวทิยา คณะ

เกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
22 



 KU Insect Park 
 Butterfly Dome 
 Insect Museum and Exhibition  
 Bee Learning Center 
 Biological Control Building 

ทรพัยากรปจัจบุนัของภาควชิากฏีวทิยา 

รา่ง แผนยทุธศาสตรภ์าควชิากฏีวทิยา คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 23 



อาคารวิจยัแมลงศตัรธูรรมชาติและพิพิธภณัฑแ์มลง ๖๐ ปี  

รา่ง แผนยทุธศาสตรภ์าควชิากฏีวทิยา คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 24 



KU INSECT PARK 

Butterfly Dome 

รา่ง แผนยทุธศาสตรภ์าควชิากฏีวทิยา คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 25 



Bee Learning Center (BLC) 23 

รา่ง แผนยทุธศาสตรภ์าควชิากฏีวทิยา คณะ
เกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
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รายได้ของภาควิชากีฏวิทยา 

งบอดุหนนุจากสว่นกลาง     xxx,xxx.00 

 มหาวทิยาลยัฯ 

งบอดุหนนุจากภายนอก      
 อบรมควบคมุการใชว้ัตถอุนัตราย (ปีละ 3 ครัง้)  xxx,xxx.00 
 การบรกิารทางคลนิกิแมลง    xxx,xxx.00 
 KU Insect Shop and Exhibition   xxx,xxx.00 
 โครงการวจัิยตา่งๆ     xxx,xxx.00 

ร่าง แผนยทุธศาสตร์ภาควิชากีฏวทิยา คณะเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  27 

แหลง่รายได ้ 1. คา่เลา่เรยีน 
2. ทนุวจิัย 
3. คา่อบรม 
4. คา่บรกิาร 



รา่ง แผนยทุธศาสตรภ์าควชิากฏีวทิยา คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
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โอกาสการขยายรายได ้
โอกาสการสรา้งรายไดเ้พิม่ ทรพัยากรทีต่อ้งเตรยีม 

การเรยีนการสอน  ทบทวนวชิาทีส่อน/ลด-เพิม่ วชิาที่
เป็นทีต่อ้งการ 

 เพิม่จ านวนนักศกึษา 
 รว่มมอืกบัภาควชิาอืน่ ขา้มคณะหรอื

ขา้มศาสตร ์เชน่ แพทยศาสตร ์
 เพิม่หลักสตูรระยะสัน้ 

นสิติ 
อาจารย ์
หลักสตูร 
สถานที ่

การวจัิย  หวัขอ้วจัิยทีต่อบโจทยโ์ลก/ประเทศ 
หรอืความสนใจของหน่วยงานรัฐ 
หรอืเอกชน 

นักวจัิยพรอ้มรับโจทยว์จัิย 

การบรกิารวชิาการ/
กจิกรรมวชิาการ  

 บางเรือ่ง สรา้งรายได?้ 
 โครงการทั่วไป 

ควรท าตามเหมาะสม 

การอบรม  เพิม่หวัขอ้การอบรม จากความรูท้ีม่ ี
อยู ่ 

ด าเนนิการและตอ้งพัฒนาเพิม่ 
เตมิ 
 

โครงการรว่มมอืกบั
หน่วยงานรัฐ หรอื
เอกชน 

 หวัขอ้ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ชมุชน หรอื
เอกชน เพือ่ไดรั้บทนุในการอบรม 
ใหค้วามรู ้หรอืท ากจิกรรมของนสิติ 

ด าเนนิการและตอ้งด าเนนิการ
เพิม่ 

ทรัพยากร   พัฒนาเป็นแหลง่เรยีนรู ้ ระหวา่งด าเนนิการ 



ร่าง แผนยทุธศาสตร์ภาควิชากีฏวทิยา คณะเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  29 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา ตัวชีวั้ด การตดิตาม 
งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สร้างความเป็นผู้น า 
และบูรณาการ 
 

1.การเป็นผู้น าเชิงวิชาการ
ทางด้านกีฏวิทยาระดบั
นานาชาติ 
 

โครงการผลกัดนัการ
เป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านกีฏ
วิทยาในระดบั
นานาชาติ 
 

สร้างผู้น าทางกีฏ
วิทยาในระดบั
นานาชาติ   

5 ปี จ านวนบคุลากรท่ีเป็น
ผู้น าหรือคณะกรรมการ
ด าเนินงานในระดบั
นานาชาติอยา่งน้อย 2 
คน 

มีการติดตาม
และประเมินผล
การด าเนินงาน
ทกุๆ 6 เดือน 

      50,000  คณะกรรมการ
บริหารภาควิชา 

2.โครงสร้างองค์กร 
เพื่อการท างานร่วมกนั:  
มีการท างานร่วมกนัฯ 
ภายใน ภาควิชา 
 

โครงการสมัมนา
ภาควิชาฯ เพื่อวาง
แผนผงัองค์กร
บริหารและจิตส านกึ 
 

ปรับสร้างแผนผงั
การท างานของ
บคุลากรให้
เหมาะสมกบั
สถานการณ์ 

2 ปี ผลประเมินความพงึ
พอใจในแตล่ะกลุม่งาน 
 

มีการประเมินผล
ความพงึพอใจ
ในทกุๆ6 เดือน 

      15,000  หวัหน้าภาควิชา 

3.สร้างทศันคติและทกัษะ
ผู้น า บคุลากรทกุระดบั 
 

โครงการสมัมนา
ภาควิชาฯ เพื่อวาง
แผนผงัองค์กร
บริหารและจิตส านกึ 

ปรับทศันคติและ
ทกัษะให้เกิด
ความเข้าใจใน
การท างาน
ร่วมกนัภายใน
ภาควิชา 

2 ปี ผลประเมินความพงึ
พอใจของบคุคลากร 

มีการประเมินผล
ความพงึพอใจ
ในทกุๆ6 เดือน 

      15,000  คณะกรรมการ
บริหารภาควิชา 

ACTION PLAN 



ร่าง แผนยทุธศาสตร์ภาควิชากีฏวทิยา คณะเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  30 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ปฏิรูประบบการเรียน
การสอน 
 
 

1. ปฏิรูปหลกัสตูร: หลกัสตูร
ที่สอดคล้องกบัแนวโน้ม
ความต้องการของตลาดโลก 
ภมูิภาค และประเทศ ที่ผา่น
การทบทวน คิดใหม ่และ
จดัระบบใหม ่
 

โครงการปฏิรูป
หลกัสตูรที่ตรงตาม
ความต้องการของ
ตลาดในประเทศ 
ภมูิภาคและนานา 
ชาติ  
 

ปรับปรุงหลกัสตูร
ในระดบัปริญญา
ตรีและบญัฑิต
ศกึษา ให้
สอดคล้องกบั
ความต้องการ
ของ
ตลาดแรงงาน 

3 ปี จ านวนวิชาในหลกัสตูร
ที่ผา่นการปรับปรุง 
 

มีการประเมินผล
ความพงึพอใจจาก
คณาจารย์ นสิติ
ทกุๆ ปี 

      20,000  งานวิชาการ 

2. ระบบการเรียนการสอน:
ทบทวน คิดใหม ่และ
จดัระบบใหม ่
วิธีการเรียนการสอนให้
ทนัสมยัในศตวรรษที่ 21 
 

โครงการสมัมนาร่วม
ระหวา่งภาควิชา/
สาขากีฏวิทยากบั
ตา่งสถาบนั 

พฒันาคูม่ือเพื่อ
วางแนวทาง
ทบทวน คิดใหม ่
และจดัระบบใหม ่
วิธีการเรียนการ
สอนให้ทนัสมยั
ในศตวรรษที่ 21 

3 ปี จ านวนคูม่ือคณุภาพ
อยา่งน้อย 1 เลม่ 
จ านวนครัง้ที่จดัประชมุ 
 

แบบสอบถาม
ความพงึพอใจ 

      30,000  คณะกรรมการ
บริหารภาควิชา 

3. การเรียนรู้ตลอดชีวิต: 
การมีหวัข้อที่นา่สนใจของ
ภาควิชาฯ ที่เปิดโอกาสให้
ทกุเพศ ทกุวยั สามารถมา
เรียนรู้ เพิ่มพนูความรู้ใหม ่ๆ 
ได้ตลอดชีวิต  
 

โครงการอบรม
วิชาการหรือประเด็น
เดน่ด้านกีฏวิทยา
ระยะสัน้ในการ
ควบคมุศตัรูพืชโดย
ชีววิธีซึง่สอดคล้อง
กบัสถานปัจจบุนั
ส าหรับผู้ เรียนทกุ
เพศทกุวยั 
 

สง่เสริมชมุชนุ
และสงัคมให้มี
โอกาสเพิ่มเติม
และเรียนรู้ความรู้

ใหม่ๆ  

5ปี จ านวนหวัข้อที่นา่สนใจ แบบสอบถาม
ความพงึพอใจ 

      50,000  คณะกรรมการ
บริหารภาควิชา 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา ตัวชีวั้ด การตดิตาม 
งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 



ร่าง แผนยทุธศาสตร์ภาควิชากีฏวทิยา คณะเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาผลงานวิจัย 
 
 

1. ระบบบรูณาการ 
งานวิจยั: การท างานวิจยั
ร่วมกนักบัศาสตร์อื่น
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ 
ต้นแบบ และนวตักรรม 

โครงการจดัระบบ
วิจยัที่มีผลงานเป็น
องค์ความรู้ ต้นแบบ
และนวตักรรมทาง
กีฏวิทยาร่วมกนั 

สร้างระบบการบรู
ณาการผลงานท่ี
เป็นองค์ความรู้ 
ต้นแบบหรือ
นวตักรรม 

3 ปี จ านวนโครงการวิจยั
บรูณาการ ต้นแบบ อนุ
สทิธิบตัร ผลติภณัฑ์
เคร่ืองหมายการค้า 
ผลงานตีพิมพ์  

การประเมินโดย
ผู้ทรงคณุวฒุิ 
 

    100,000  คณาจารย์ 

2. วิจยัประเด็น
ระดบัประเทศ: งานวิจยัที่มุง่
แก้ไขปัญหาในประเทศ 
 

โครงการวิจยับรูณา
การมุง่เป้าจาก 3 
สาขาของภาควิชา: 
1.กีฏวิทยาทาง
การเกษตร  
2.กีฏวิทยาชมุชน  
3.กีฏวิทยา
อตุสาหกรรมและกีฏ
วิทยาสิง่แวดล้อม- 

ผลติองค์ความรู้ 
ต้นแบบหรือ
นวตักรรม ช่วยใน
การแก้ปัญหา
ของประเทศ 

3 ปี จ านวนโครงการบรูณา
การช่วยแก้ไขปัญหาใน
ประเทศ 

การประเมินโดย
ผู้ทรงคณุวฒุิ 
 

    100,000  งานวิชาการ 

3. วจิยัประเดน็ระดบัโลก: 
งานวจิยัท่ีมุ่งแก้ไขปัญหาใน
ระดบัโลก 
 
 

โครงการวจิยับรูณา
การประเดน็เดน่ของ
โลก: อาท ิการใช้
สารเคมี- 
1.ผลกระทบตอ่
สิ่งแวดล้อม  
2.ผลกระทบของ
ภาวะโลกร้อนตอ่
แมลง  
3.ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและระบบ
นิเวศและกีฏวทิยา
ทางการแพทย์ 

1.แลกเปลยีน
ความคิดเห็นใน
การแก้ปัญหา
ด้านกีฏวิทยา
ระดบัโลก  
2.ร่วมเสนอองค์
ความรู้ใหม่ๆ  ที่
นา่สนใจด้านกีฏ
วิทยา 

5 ปี 1. จ านวนโครงการ
บรูณาการประเด็นโลก 
  
2.จ านวนผลงานตีพิมพ์
นานาชาติ 
 
 

การประเมินโดย
ผู้ทรงคณุวฒุิ 
 

  1,000,000  คณะกรรมการ
บริหาร
ภาควิชา 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา ตัวชีวั้ด การตดิตาม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 



ร่าง แผนยทุธศาสตร์ภาควิชากีฏวทิยา คณะเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  32 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
เสริมสร้าง
พันธมิตร 
 
 

1. ร่วมมือในศาสตร์เดียวกนั
และพหศุาสตร์: ศาสตร์เดียวกนั 
คือ สาขาเดียวกนัในภาควชิา  
สว่นพหศุาสตร์ คือ ตา่งสาขา 
ภาควิชา คณะ หรือ
มหาวิทยาลยั 
 

โครงการประชมุ
เครือขา่ยวิจยั
นานาชาติ 

1.สร้าง
เครือขา่ยวิจยัใน
ระดบันานาชาติ
ในการ
แก้ปัญหาด้าน
กีฏวิทยาระดบั
โลก  2.ผลติองค์
ความรู้ใหม่ๆ  ที่
นา่สนใจด้านกีฏ
วิทยา 

5 ปี 1.จ านวน
โครงการวิจยับรูณา
การ 
2. จ านวนต้นแบบอนุ
สทิธิบตัร ผลติภณัฑ์ 
เคร่ืองหมายการค้า  
3.  จ านวนผลงาน
ตีพิมพ์  
 

การประเมินโดย
ผู้ทรงคณุวฒุิ 
 

    500,000  คณะกรรมการ
บริหารภาควิชา 

  2. ร่วมมือกบัองค์กรรัฐ เอกชน 
หรือองค์กรอิสระ: เกิดความ
ร่วมมือกบัหลายภาคสว่น ท าให้
เกิดความยัง่ยืนในการพฒันา
ประเทศ 

1.โครงการอบรม
ผู้ประกอบการเก่ียวกบั
วตัถอุนัตรายในการ
ก าจดัแมลงเพื่อการค้า 
 

อบรมบคุคลากร
และเจ้าหน้าที่ท่ี
ท างานเก่ียวกบั
การใช้วตัถุ
อนัตรายหรือ
สารเคมีฝนการ
ก าจดัแมลง 

5 ปี 1.จ านวนบคุลากร
ของภาควิชาฯ ที่มี
สว่นร่วมในการอบรม 
2.จ านวนผู้ เข้ารับการ
อบรมจากองค์กร
ตา่งๆ 
 

การประเมินโดย
ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้
เข้าอบรม 
 

    200,000  คณะกรรมการ
บริหารภาควิชา 

  3. ร่วมมือกบันานาชาติ: ความ
ร่วมมือกบัตา่งประเทศทัว่โลก 
 

โครงการวิจยับรูณาการ
ร่วมมือกนัระหวา่ง
ประเทศ 
การเป็นเจ้าภาพจดังาน
ประชมุวิชาการระดบั
นานาชาติ 
การร่วมมือจดัอบรม-
กบันานาชาติ 

เสริมสร้างความ
หนว่ยงานมือ
อาชีพใน
นานาชาติ 

ทกุๆ 2 ปี 
 

1.จ านวนโครงการ
บรูณาการ  
2.จ านวนการเป็น
เจ้าภาพจดังาน
ประชมุวิชาการระดบั
นานาชาติ 
 
 

การประเมินโดยผู้
มีสว่นได้เสยีใน
โครงการ 

    200,000  งานวิชาการ 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา ตัวชีวั้ด การตดิตาม 
งบประมา

ณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ส่ือสารสร้างสรรค์ 
 
 

1.ระบบสือ่สาร ดิจิตอล:  
การใช้สือ่ดิจิตอลเพื่อประโยชน์ใน
การสร้างความเป็นผู้น า และ
แสดงผลงานของภาควชิาฯ   
 

โครงการพฒันาเว็บ
ไซด์ แฟนเพจของ
ภาควิชา-การ
จดัการข้อมลูทกุ
ด้านของภาควิชา 

1.ปรับปรุงเว็บ
ไวด์ภาควิชาให้
ทนัสมยัและ
เข้าถึงได้ในทกุ
ระดบั  2.
เพิ่มเติมข้อมลู
รายละเอียดของ
ภาควิชาเพื่อ
สร้างความเป็น
ผู้น า 

1 ปี จ านวนเว็บไซด์ที่ใช้
งานได้ 
 
 

การประเมินโดย
การสอบถาม
ผู้ใช้บริการ 
 

      20,000  คณะกรรมการ
บริหารภาควิชา 

  2.แบรนด์ภาควิชาฯ: 
ประชาสมัพนัธ์เป็นวงกว้างของ
ผลงาน ผลติภณัฑ์ องค์ความรู้ 
และกิจกรรม การบริการวิชาการ  

โครงการพฒันา
ร้านค้าเพื่อ
เสริมสร้างแหลง่
เรียนรู้ด้านกีฏวิทยา 
 

1.จดัหารายได้
ให้ภาควิชากีฏ
วิทยา 2.รณรงค์
ให้ประชาชน
รู้จกัผลติภณัฑ์
จากแมลงและ
การใช้ประโยชน์ 

5 ปี จ านวนผู้ใช้บริการ 
 
 
 
 

การประเมินโดยผู้
เข้าชมและ
ประชาชน 
 

    200,000  คณะกรรมการ
บริหารภาควิชา 

  3 สือ่สารสร้างความสมัพนัธ์: 
สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ภาควิชากบับคุคลภายนอก ที่มี
สว่นเก่ียวข้อง 
 
 

1.โครงการพฒันา
แหลง่เรียนรู้ยัง่ยืน
ทางกีฏวิทยา 
 

พฒันาแหลง่
เรียนรู้ด้านกีฏ
วิทยาของ
ประเทศแบบ
ครบวงจร 

5 ปี จ านวนผู้ใช้บริการ 
 
 
 
 

การประเมินโดยผู้
เข้าชมและ
ประชาชน 
 

    100,000  งานวิชาการ 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา ตัวชีวั้ด การตดิตาม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 



THANK YOU 
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