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วิสัยทัศนคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 “เปนคณะชั้นนําทางวิชาการดานอุตสาหกรรมเกษตรในระดับอาเซียน ที่มีความรับผิดชอบตอสังคม       
และสรางการพัฒนาสูความยั่งยืน”  
 
เปาหมายวิสัยทัศน 
 “เปนคณะชั้นนําทางวิชาการดานอุตสาหกรรมเกษตร ใน 10 อันดับแรก ของระดับอาเซียน ภายในป พ.ศ. 2564” 
 
ยุทธศาสตรคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 ยุทธศาสตร 1 : การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ เปน Global Citizen 
 ยุทธศาสตร 2 : การวิจัยและสรางนวัตกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตรเชิงรุกของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร 3 : บริการวิชาการที่สนับสนุนยุทธศาสตรเชิงรุกของมหาวิทยาลัยสอดคลองกับการพัฒนา
ทองถ่ินและประเทศและสนับสนุนการบริการวิชาการระดับอาเซียน 

 ยุทธศาสตร 4 : แสวงหารายไดจากสมรรถนะหลักของคณะ เพื่อพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร 5 : การบริหารจัดการรูปแบบใหมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเชิงรุก 
  
คานิยม 
 “เกงงาน ทําดี สามัคคี มีความสุข” 
 
แผนพัฒนาการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (แผนกลยุทธ 5 ป) 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ เพื่อทบทวบแผนพัฒนาการศึกษาคณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 (แผนกลยุทธ 5 ป) โดยเร่ิมจากคณะกรรมการชุดหลัก
ของคณะ ไดแก คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
คณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการบริการวิชาการแกชุมชนและคณะกรรมการศูนยบริการธุรกิจฯ พิจารณาความ
ตองการของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎระเบียบ และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายนอก การวิเคราะห
สภาพองคกร สมรรถนะหลัก/เทคโนโลยีของคณะ รวมทั้งผลการดําเนินงานที่ผานมา นําสารสนเทศเหลานั้นมา
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของแตละพันธกิจ จากนั้นนํารางแผนกลยุทธเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารประจําคณะเพื่อพิจารณา หลังจากที่ไดแผนกลยุทธแลว คณะฯเสนอแผนกลยุทธตอ
คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะฯ และคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  
จากนั้นจึงไดถายทอดแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ โดยไดจําแนกแผนกลยุทธของคณะฯออกเปน 5 ยุทธศาสตรดังนี ้



2 
 

ยุทธศาสตร 1: การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพ เปน Global Citizen  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.1 พัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนใหได
มาตรฐานสากล เพ่ือผลติบัณฑิต
ท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม สามารถ
ทํางานไดในองคการท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ 

1. 1.1จํานวนหลักสูตรท่ีไดรับการ
รับรองมาตรฐานระดับสากล 
1.1.2 จํานวนหลักสูตรท่ีสอนเปน
ภาษาอังกฤษ /หลักสตูร
นานาชาติ/หลักสตูรรวม 
1.1.3 ความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต 
1.1.4 รอยละของนักศึกษาท่ีจบ
แลวทํางานในบริษัท/องคการ
ตางประเทศหรือองคการ
นานาชาติ 
1.1.5 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัย/
หนวยงาน ในตางประเทศ 

1 
 

2 
 
 

80 
 

2 
 

 
 
8 

1 
 

2 
 
 

80 
 
2 
 

 
 

9 

1 
 

2 
 
 
82.5 

 
4 
 

 
 

10 

2 
 

3 
 
 
82.5 

 
4 
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2 
 

3 
 
 

85 
 
6 
 

 
 

12 

1) การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือขอรับการรับรองมาตรฐานระดับสากลและบริหารจัดการ
หลักสตูรท่ีไดรับการรับรองแลวใหไดรับการรับรองอยางตอเน่ือง  
2) การบริหารหลักสตูรนานาชาติใหประสบความสําเร็จ โดยการแสวงหาความรวมมือ
กับมหาวิทยาลยัตางประเทศและประชาสมัพันธเชิงรุก 
3) พัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางดานความรูทางวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีดิจติัล   
4) แสวงหาความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ 
5) สงเสริมใหนักศึกษาเปนคนท่ีมคีุณภาพผานกิจกรรมพัฒนาคณุภาพนักศึกษาท่ีเนน
การชวยเหลือสังคม 

1.2 การสรรหาผูเรียนท่ีมี
คุณภาพ และเปนไปตาม
เปาหมาย 

1.2.1 คะแนนสอบเขาเฉลีย่ของ
นักศึกษาเพ่ิมข้ึน 
   - โควตา 
   - Admission 

- รอยละ 
5 

รอยละ  
5 

รอยละ  
5 

รอยละ  
5 

6) กําหนดเกณฑการรับเขา 
7) ประชาสัมพันธเชิงรุก  

1.3 สรางความผูกพันระหวาง
นักศึกษาและศิษยเกากับคณะ 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการ
ตามพันธกิจของคณะใหมี
ประสิทธิภาพ 

1.2.1 ระดับความพึงพอใจ 
ของนักศึกษาปจจุบัน 
1.2.2 ระดับความผูกพัน 
ของนักศึกษาปจจุบัน 
1.2.3 ระดับความพึงพอใจ 
ของศิษยเกา 
1.2.4 ระดับความผูกพัน 
ของศิษยเกา 

3.75 
 

3.75 
 

3.50 
 

3.50 

3.85 
 

3.85 
 

3.60 
 

3.60 

3.95 
 

3.95 
 

3.70 
 

3.70 

4.05 
 

4.05 
 

3.80 
 

3.80 

4.15 
 

4.15 
 

3.90 
 

3.90 

8) พัฒนากระบวนการสรางความผูกพันกับผูเรียน โดย 
-  สรางการรับรูอาชีพอุตสาหกรรมเกษตร ใหกับนักเรียน 
-  ปรับปรุงกระบวนการพัฒนานักศึกษา 
-  ปรับปรุงกระบวนการใหคาํปรึกษา 
-  ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและเพ่ิมทักษะดานการเปนผูประกอบการแก
นักศึกษา 
9) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเพ่ือสรางความสมัพันธกับศิษยเกา 
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ 
2560 2561 2562 2563 2564 

       - จัดกิจกรรมสานสัมพันธระหวางคณะ และศิษยเกาอยางสม่ําเสมอ เชน กิจกรรม 
refresh ศิษยเกา กิจกรรมคืนสูเหยา กิจกรรมรดนํ้าดําหัวผูอาวุโสของคณะ เปนตน 
- รวมกับสมาคมศิษยเกาคณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดทําฐานขอมลูศษิยเกาใหเปน
ปจจุบัน 
- ใหสวนลดแกศิษยเกาในการขอรบับริการทางวิชาการจากคณะ 

 - รณรงคในการแสวงหาทรัพยากร เชน ครุภณัฑการเรียนการสอน สิ่งอํานวยความ
สะดวก รวมถึงเงินบริจาค จากนักศึกษาเกาท่ีมีความพรอม หรือจากการจัดกิจกรรม
แสวงหารายไดรวมกัน 

1.4 พัฒนาอาจารยใหมีทักษะ
การสอนในศตวรรษท่ี 21 

1.4.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ี
มีการใชนวัตกรรมหรือการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 

 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

10) ผลักดัน สงเสริมการสรางนวัตกรรมหรือการใชทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 
11) สงเสริม สนับสนุนและใหความสําคญัเรื่องนวัตกรรมในการเรยีนการสอนและการ
วิจัย เพ่ือสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล 
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ยุทธศาสตร 2 : การวิจัยและสรางนวัตกรรมท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรเชิงรุกของมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ 
2560 2561 2562 2563 2564 

2.1 เปนผูนําในการสราง
งานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีเปน
เลิศ ทางดานอาหารเพ่ือสุขภาพ
และผูสูงอายุ อาหารพ้ืนบาน
ลานนา พลังงาน/สิ่งแวดลอม 
และ biopolymer packaging 
บนฐานความตองการของผูใช 
และสามารถใชเปนแนวทางหรือ
มีศักยภาพสูการนําไปใชไดจริง 

2.1.1 จํานวนผลงานทางวิชาการ
ตีพิมพตออาจารยตอป 
 
2.1.2 จํานวนเงินวิจัยตออาจารย 
ตอป 
 
 
 
2.1.3 citation index ตออาจารย 
 
 
2.1.4 จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใช
ประโยชนตอยอดเชิงพาณิชยหรือ
อุตสาหกรรม 
 
2.1.5 ผลการจัดกลุมวารสาร Food 
and Applied Bioscience ใน
ฐานขอมูล TCI 
 
2.1.6 จํานวนการยื่นขอสิทธิบัตร  
อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิ 
 
2.1.7 จํานวนนวัตกรรม 

0.8 
 
 

4.2 
แสน
บาท 

 
 

3.0 
 

 
5 

 
 
 
กลุม 2 
 
 
 

1 
 
 
2 

0.9 
 
 

4.4 
แสน
บาท 

 
 

3.1 
 
 
5 
 
 
 

กลุม 1 
 
 
 
1 
 
 
2 

1.0 
 
 

4.6 
แสน
บาท 

 
 

3.2 
 
 
5 
 
 
 

กลุม 1 
 
 
 
1 
 
 
2 

1.1 
 
 

4.8 
แสน
บาท 

 
 

3.3 
 
 
5 
 
 
 

กลุม 1 
 
 
 
1 
 
 
2 

1.2 
 
 
5 

แสน
บาท 

 
 

3.4 
 
 
5 

 
 
 
กลุม 1 

 
 
 
1 
 
 
2 

1) สรางความสมัพันธดานงานวิจัยกับมหาวิทยาลยัในตางประเทศท่ีมีความรวมมือ
กันอยู รวมถึงแสวงหาความรวมมอืใหมท่ีจะสรางความเขมแข็งเพ่ือใหเกิดงานวิจัย
รวม และมีผลงานตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาตมิากข้ึน 
2) แสวงหานักวิจัยจากตางประเทศมารวมทํางานวิจัยท่ีคณะ กระชับความสัมพันธ
กับมหาวิทยาลยัและสถาบันวิจัยตางประเทศ  
3) พัฒนานักวิจัยและสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยของบุคลากรท้ังระดับประเทศ
และตางประเทศ  
4) เปนแกนนําเพ่ือสรางความรวมมือในการบูรณาการการทําวิจัยและ นวัตกรรม
รวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคสังคมในการขับเคลื่อนโครงการ
ยุทธศาสตรเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand Food 
Valley: NTFV) เพ่ือสรางความพรอมและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของ
ผูประกอบการ 
5) สงเสริมและผลักดันใหเกิดการผลิตผลงาน ท้ังท่ียกอันดับของคณะ และท่ีเปน
นวัตกรรมเพ่ือสังคมในดานอาหารสุขภาพและผูสูงอายุ อาหารพ้ืนบานลานนา และ
การเพ่ิมมลูคาของเหลือใชทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
6) สรางผลงานวิจัยท่ีมีการนําไปใชจริงและตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 
7) สนับสนุนเงินรายไดในการดําเนินงานของวารสาร Food and applied 
bioscience ของคณะเพ่ือใหสามารถรักษาสถานภาพการอยูในฐานขอมูล TCI 
(Thai-Journal Citation Index) และเพ่ือใหไดอยูในกลุมท่ี 1 
8) ผลักดันใหเกิดระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ 
9) สนับสนุนการรวมกลุมนักวิจัยเพ่ือใหเกิด Biopolymer packaging cluster โดย
มีการสนับสนุนทุนวิจัยเริ่มตนเพ่ือใหสามารถพัฒนาขอเสนอโครงการขอรับการ
สนับสนุนจากแหลงทุนอ่ืน 

2.2 เปนผูนําทางการวิจัย 
ดานการประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสและการทดสอบ
ผูบริโภค 

2.2.1 โครงการ/กิจกรรมประชุม
ระดับชาต/ินานาชาติท่ีคณะเปน
เจาภาพ 

- 1 - - - 10) จัดกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติดานการประเมินคณุภาพทางประสาท
สัมผสัและการทดสอบผูบริโภค 
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ยุทธศาสตร 3 : บริการวิชาการท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรเชิงรุกของมหาวิทยาลัยสอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่นและประเทศและสนบัสนุนการบริการวิชาการระดับอาเซียน 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ 
2560 2561 2562 2563 2564 

3.1  เปนผูนําการใหบริการ
วิชาการบนพ้ืนฐานความ
ตองการของชุมชนและทองถ่ิน 
และสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของชาติและยุทธศาสตรเชิงรุก
ของมหาวิทยาลัย (ดานอาหาร
เพ่ือสุขภาพและผูสูงอายุ อาหาร
พ้ืนบานลานนา และพลังงาน/
สิ่งแวดลอม) เพ่ือเสรมิสราง
ความเขมแข็งใหแกชุมชนและ
ทองถ่ิน โดยใหบุคลากร
นักศึกษาและชุมชนมสีวนเรียนรู
รวมกัน 

3.1.1 จํานวนโครงการบริการ
วิชาการท่ีตอบสนองความตองการ
ของชุมชนและทองถ่ิน  
 
3.1.2 รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 
 
3.1.3 รอยละของผูรับบริการท่ีมารับ
บริการซ้ํา (*เฉพาะแสวงหารายได) 
 
3.1.4 จํานวนโครงการ/หลักสตูร
เพ่ิมพูนความรูสําหรับผูสูงอาย ุ
 
3.1.5 ฐานขอมูลอาหารพ้ืนบาน
ลานนา 
 

5  
 

 
 

80 
 
 
5 
 

 
1  
 

 
- 

5 
 
 
 

80 
 
 

50 
 
 
1 
 
 
- 

5 
 
 
 

80 
 
 

50 
 
 
2 
 
 
- 

5 
 
 
 

80 
 
 

50 
 
 
2 
 
 
1 

5 
 
 
 

80 
 
 

50 
 
 
2 
 
 
1 

1) พัฒนากระบวนการบริการวิชาการท่ีเปนเลิศเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน 
ประเทศ ยุทธศาสตรประเทศ ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และภมูิภาคอาเซียน 
   1.1) สํารวจความตองการแยกตามกลุมผูรับบริการ ไดแก หนวยงานทองถ่ิน 
ผูสูงอายุและผูประกอบการ 
   1.2) จัดเรียงลาํดับความสําคญัโดยเนน Core competency,ผูสูงอายุ และ Food 
safety 
   1.3) คัดเลือก 
   1.4) จัดทําโครงการเพ่ือขอทุนสนับสนุน 
   1.5) แสวงหาเครือขาย 
   1.6) ดําเนินการ 
   1.7) สรุปผลการบริการวิชาการ 
   1.8) การจัดการความรู (KM) รวบรวมฐานขอมูลเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติท่ีด ี
2) จัดทําฐานขอมูลอาหารพ้ืนบานลานนา เพ่ือสนับสนุนการจดัตั้งศนูยขอมูลลานนา 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม (CMU Lanna Academy) และศูนยการเรียนรูประสบการณ
ลานนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU Lanna Experience Center Museum) 

3.2 ใหบริการวิชาการและความ
รวมมือระดับนานาชาต ิ

3.2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการระดับนานาชาต ิ
  
 

2 
 
 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3) ผลักดันใหเกิดการบริการวิชาการในระดบันานาชาต ิ
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ยุทธศาสตร 4 : แสวงหารายไดจากสมรรถนะหลักของคณะ เพ่ือพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ 
2560 2561 2562 2563 2564 

4.1 แสวงหารายไดเพ่ือการ

พ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน 

4.1.1  รายไดท้ังหมด 
     - จากการเรียนการสอน 
    - จากงานวิจัยและทรัพยสินทาง
ปญญา 
    - จากการบริการวิชาการ 
    - จากการลงทุนและเงินบริจาค 
 
4.1.2  จํานวนหลักสูตรหรือบริการท่ี
ตอบสนองลูกคากลุมใหม 

30 
ลาน 

 
 
 
 
 
2 
 

31 
ลาน 

 
 
 
 
 
2 

32 
ลาน 

 
 
 
 
 
2 

34 
ลาน 

 
 
 
 
 
2 

35 
ลาน 

 
 
 
 
 
2 

1) ประชาสัมพันธเชิงรุกดานหลักสูตร งานวิจัยและบริการวิชาการถึงกลุมเปาหมาย 
2) พัฒนาหลักสูตรหรือบริการเพ่ือแสวงหาลูกคากลุมใหม  
   - พัฒนาความรวมมือกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เพ่ือใหเกิดหลักสูตรรวมกันหรือในลักษณะ
หลักสูตร 2 ปริญญา เปนการเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษา บูรณาการองคความรู
ใหตรงกับความตองการปจจุบัน 
   - สรางหลักสูตรสองปริญญา (Double degree) ท่ีเก่ียวของกับอาหารกับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
   - พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเก่ียวกับอาหารเพ่ือสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ โดยอาจเปน
ท้ังในรูปแบบดําเนินการเองหรือจัดหลักสูตรใหกับหนวยงานทองถ่ินท่ีเก่ียวของ 
   - จัดหลักสูตรรวมภาคเอกชนระยะสั้นเก่ียวกับอาหารเพ่ือสุขภาพตามความตองการ
ของภาคเอกชน เชน เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพเปนตน 
   - มีความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร/การฝก อบรมรวมกับสถาบันอ่ืนๆ 
3) ประชาสัมพันธหลักสูตรการใหบริการของศูนยบริการธุรกิจฯ และทําการตลาด 
เชิงรุก 
4) รวมมือกับหนวยงานสนับสนุนท่ีเก่ียวของอยางตอเน่ือง เชน ศูนยนวัตกรรมอาหาร
และบรรจุภัณฑ อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ เปนตน ในการใหบริการแก
ภาคอุตสาหกรรมลักษณะครบวงจร โดยใหบริการผูเช่ียวชาญ ภายใตรูปแบบการ
บริหารท่ีเปนระบบ มีมาตรฐาน  
5) เปนเจาภาพหลัก ในการบูรณาการรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
สังคม นํานวัตกรรมดานอาหาร สุขภาพและผูสูงอายุ ไปขับเคลื่อนการแกปญหาดาน
อาหาร สุขภาพและผูสูงอายุ 
6) พัฒนากิจกรรมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
7) สนับสนุนการตอยอดผลงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมาผลิตเพ่ือจําหนาย 
รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑเพ่ือเปนของฝาก เพ่ือใชในการจําหนาย 
8) สนับสนุนการตอยอดผลงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และผลักดันงานวิจัย
ของคณะใหเขาสูระบบการจัดการทรัพยสินทางปญญา  
9) เพ่ิมรายไดจากรูปแบบการลงทุนและระดมทุนใหม 
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ยุทธศาสตร 5 :  การบริหารจัดการรูปแบบใหมเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเชิงรุก 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.1 พัฒนาและใชระบบบริหาร
ยุคใหม และนําเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ี
เปนเลิศ (EdPEx) มาใชในการ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 

5.1.1  ผลการประเมิน EdPEx  
 
5.1.2  รอยละคุณวุฒิอาจารยระดบั 
ป.เอก  
5.1.3 รอยละของอาจารยท่ีมี
ตําแหนงทางวิชาการ  
5.1.4 รอยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนา 
5.1.5 ผลงาน/รางวัลท่ีไดรับ 
 
5.1.6  ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร 
5.1.7 ระดับความผูกพันของ
บุคลากร 
5.1.8 รอยละอัตราการคงอยู  
(*ไมนับอัตราเกษียณ,เสยีชีวิต) 

200 
 

85 
 

54 
 

100 
 

1  
 

4.0 
 

4.0 
 

95 
 
 

200 
 

87 
 

56 
 
100 

 
1 

 
4.05 

 
4.05 

 
95 

 
 

300 
 

89 
 

57 
 
100 

 
1 

 
4.10 

 
4.10 

 
96 

 
 

300 
 

91 
 

61 
 
100 

 
1 

 
4.15 

 
4.15 

 
97 
 
 

300 
 

91 
 

64 
 
100 

 
1 

 
4.20 

 
4.20 

 
98 

 
 

1) พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการตางๆ ในหมวด 1-6 ตามเกณฑ EdPEx ใหมี
ประสิทธิภาพ  
    1.1) กระบวนการพัฒนาผูนํา 
    1.2) การมุงเนนลูกคา 
    1.3) การพัฒนาบุคลากร 
    1.4) ระบบขอมูลสารสนเทศ 
    1.5) ตัววัด 
    1.6) การออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการ 
 
 
 
 
 
 
2) พัฒนากระบวนการสรางความผูกพันของบุคลากร 

5.2 พัฒนาองคการใหเปน
องคการแหงการเรยีนรู 

5.2.1 ระดับความสําเรจ็ของ      
การจัดการความรู (KM) 
 

3 
 

4 5 5 5 3) สรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนองคกรแหงการเรยีนรู 
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การจัดทําแผนปฏิบัติการและการนําแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ 
  

เมื่อคณะไดแผนกลยุทธที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะแลว คณะฯ ไดดําเนินการให
แตละหนวยงานที่รับผิดชอบนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการ โดยจัดประชุมเพื่อใหบุคลากรในสวนงานไดรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติ
การที่แตละฝายรับผิดชอบตามแบบฟอรมที่คณะกําหนด ซึ่งตองเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและสมรรถนะหลักของ
องคการ กําหนดตัววัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณและผูรับผิดชอบ (KPI owner) จากนั้นนําแผนปฏิบัติการ
ประจําป เสนอตอคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ และถายทอดไปทุกหนวยงานและผูรับผิดชอบ
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ จากนั้น จะมีการติดตามผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการประจําป รายไตรมาส เพื่อรายงานเสนอ
กรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะฯ ไดมีการกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธตามหลัก BSC 4 ดาน ไดแก ดานลูกคา (Customer, C)       
ดานการเงิน/ทรัพยากร (Finance, F) ดานกระบวนการภายใน (Internal Process, P) และดานการเรียนรูและเติบโต 
(Learning & Growth, L)  เพื่อใชในการถายทอดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธสูการปฏิบัติ กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จและ    
คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบในการดําเนินการ และกลยุทธ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการ 

กําหนดตัวช้ีวัด 
เปาหมาย  กรอบ
เวลา งบประมาณ
และผูรับผิดชอบ 

เสนอ
กรรมการบริหาร
คณะใหความ

เห็นชอบ 

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการตาม

แผน 

ฝายแผนติดตามและ
วิเคราะหผลการ

ดําเนินงานเปนราย
ไตรมาส 

ผูบริหาร
ประเมินผลการ

ดําเนินงาน 

แจงผูรับผิดชอบ
ปรับปรุงแผนปฎิบัติ

การ 
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด และคาเปาเหมาย ปงบประมาณ 2560-2564 
BSC
ดาน 

วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ 

SC/SA ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 
เปาหมาย 

2561  
คาคาดการณ 

Initiative 
2562 2563 2564 

Cu
st

om
er

 

C1: สรางความผูกพัน
ระหว า ง นัก ศึกษากับ
คณะ 

SA1 
SC1 
SC3 

C1.1 ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปจจุบัน 
C1.2 ระดับความผูกพัน
ของนักศึกษาปจจุบัน 

กก.วิชาการ/  
สํานักวิชาฯ/    
รองคณบดีฝาย
วิชาการ/        
งานบริการ
การศึกษาฯ 

3.85 
 

3.85 

3.95 
 
3.95 

4.05 
 
4.05 

4.15 
 
4.15 

INI 8 
 

INI 8 

C2: สรางความพึงพอใจ
ใหกับผูรับบริการ 

SA3 
SC7 
SC8 

C2.1 รอยละความพึง
พอใจของผูรับบริการ 
C2.2 รอยละของผูรับ 
บริการท่ีมารับบริการซํ้า 

กก.บริการวิชา 
การฯ/งานบริหาร
งานวิจัยฯ/
ศูนยบริการธุรกิจฯ 

80 
 

7.5 

80 
 

10 

80 
 

12.5 

80 
 

15 

INI 22-23 
 

C3: แหลงทุนสนับสนุน
งานวิจัยอยางตอเน่ือง 

SA4 
SC8 
SC9 

C3.1 จํานวนเงินวิจัยตอ
อาจารยตอป 
 

กก.วิจัย/ 
สํานักวิชาฯ/งาน
บริหารงานวิจัยฯ 

4.4 
แสนบาท 

4.6 
แสน
บาท 

4.8 
แสน
บาท 

5 
แสน
บาท 

INI 12-20 
 
 

C4: ผูใชบัณฑิตพึงพอใจ
กับคุณภาพของบัณฑิต 

SA1 
SC3-4 
SC6,1

3 

C4.1 ความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต 

กก.วิชาการ/  
หัวหนาสํานักวิชาฯ   
/งานบริการ
การศึกษาฯ 

80 82.5 82.5 85 INI 3 
INI 5 

C5: มีการดําเนินการ
ตอเน่ืองกับมหาวิทยาลัย/
หนวยงานคูความรวมมือ 

SA1 
SC3 

C5.1 จํานวนโครงการ
ความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน 
ในตางประเทศ 

รองฯวิเทศฯ/
หัวหนาสํานักวิชาฯ 
/งานบริหาร
งานวิจัยฯ 

9 10 11 12 INI 3,4 

C6: สรางความผูกพัน
ระหวางศิษยเกากับ
คณะ 

SA1 
SC13 

C6.1 ระดับความพึงพอใจ
ของศิษยเกา 
C6.2 ระดับความผูกพัน
ของศิษยเกา 

รองฯบริหาร/   
รองฯวิชาการ/
สมาคมศิษยเกา 
อก. 

3.6 
 

3.6 

3.7 
 

3.7 

3.8 
 

3.8 

3.9 
 

3.9 

INI 9 
 

INI 9 

Fi
na

nc
e 

F1: แสวงหารายไดเพ่ือ
การพ่ึงพาตนเองอยาง
ยั่งยืน 

SC8 
SC10 
SC12 

 

F1.1 รายไดท้ังหมด  
 
F1.2 จํานวนหลักสูตรหรือ
บริการท่ีตอบสนองลูกคา
กลุมใหม 

ผูบริหาร/สํานัก
วิชา /สํานักงาน
คณะ/ศูนยบริการ
ธุรกิจฯ 
  

31  
ลาน 
2 

32 
ลาน 
2 

34 
ลาน 
2 

35 
ลาน 
2 

INI 25 -
36 
 

Pr
oc

es
s 

P1: พัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการ
สอนใหได
มาตรฐานสากล เพ่ือ
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
สามารถทํางานไดใน
องคการท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ 

SC2 
SC3 
SC4 
SC5 
SC6 
SA1 
SA3 

 

P1.1 จํานวนหลักสูตรท่ี
ไดรับการรับรองมาตรฐาน 
ระดับสากล 
P1.2 จํานวนหลักสูตรท่ี
สอนเปนภาษาอังกฤษ /
หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรรวม 
P1.3 รอยละนักศึกษาท่ี
จบแลวทํางานในบริษัท/
องคการตางชาติ/
นานาชาติ 

กก.วิชาการ/  
สํานักวิชาฯ/งาน
บริการการศึกษาฯ 

1 
 

 
 

2 
 

 
2 

1 
 

 
 

2 
 

 
4 

2 
 

 
 
3 

 
 

4 

2 
 

 
 

3 
 
 

6 
 

INI 1,4 
 
 
 

INI 1-3 
 

 
INI 3 

 

P2: การสรรหาผูเรียนท่ี
มีคุณภาพ และเปนไป
ตามเปาหมาย 

SC3 P2.1 คะแนนสอบเขา
เฉล่ียของนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 

รองฯวิชาการ/ 
งานบริการ
การศึกษาฯ 

รอยละ 5 รอยละ 5 รอยละ 5 รอยละ 5 INI 6-7 
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BSC
ดาน 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ SC/SA ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 
เปาหมาย 

2561  
คาคาดการณ 

Initiative 
2562 2563 2564 

Pr
oc

es
s 

P3: สรางงานวิจัย/
นวัตกรรมท่ีเปนเลิศ
ทางดานอาหารเพ่ือ
สุขภาพและผูสูงอายุ 
อาหารพ้ืนบานลานนา 
พลังงาน/ส่ิงแวดลอม 
biopolymer packaging 
บนฐานความตองการของ
ผูใช และสามารถใชเปน
แนวทางหรือมีศักยภาพสู
การนําไปใชไดจริง 

SC1 
SC9 
SA1 
SA5 

P3.1 จํานวนผลงาน
วิชาการตีพิมพตออาจารย
ตอป 
P3.2 citation index ตอ
อาจารย 
P3.3 จํานวนผลงานวิจัยท่ี
นําไปใชประโยชนตอยอด
เชิงพาณิชยหรือ
อุตสาหกรรม 
P3.4 ผลการจัดกลุม
วารสาร Food and 
Applied Bioscience ใน
ฐาน TCI 
P3.5 จํานวนการยื่นขอ
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและ
ลิขสิทธ์ิ 
P3.6 จํานวนนวัตกรรม 

กก.วิจัย/ 
สํานักวิชาฯ/ 
งานบริหาร
งานวิจัยฯ 

0.9 
 
 

3.1 
 
5 
 

 
 
กลุม 1 

 
 
 
1 
 
 
2 

1.0 
 
 

3.2 
 
5 
 
 

 
กลุม 1 

 
 
 

1 
 
 
2 

1.1 
 
 

3.3 
 
5 
 
 

 
กลุม 1 

 
 
 
1 
 
 
2 

1.2 
 
 

3.4 
 
5 
 
 

 
กลุม 1 

 
 
 
1 
 
 
2 

INI 12-20 
 
 
INI 12-20 
 
INI 12-20 
 
 
 
INI 12-20 
 
 
 
INI 12-20 
 
 
INI 12-20 

P4: สรางการเปนผูนํา
ทางดานการประเมิน
คุณภาพทางประสาท
สัมผัสและการทดสอบ
ผูบริโภค 

SA4 P4.1 คณะกรรมการ
จริยธรรมการทดสอบใน
มนุษย (Research Ethics 
Committee) ที่ไดรับการ
รับรอง  

หนวย sensory 1 - - - INI 21 

P5: การใหบริการวิชาการ
บนพื้นฐานความตองการ
ของชุมชน สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของชาติและ
ยุทธศาสตรเชิงรุกของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งใหแกชุมชน 
โดยใหบุคลากร/นักศึกษา/
ชุมชนมีสวนเรียนรูรวมกัน 

SC1 
SA7 

P5.1 จํานวนโครงการ
บริการวิชาการที่ตอบสนอง
ความตองการของชุมชนและ
ทองถิ่น  
P5.2 จํานวนโครงการ/
หลักสูตรเพิ่มพูนความรู
สําหรับผูสูงอาย ุ
P5.3 ฐานขอมูลอาหาร
พื้นบานลานนา 

กก.บริการ
วิชาการ/ 
งานบริหาร
งานวิจัยฯ/
ศูนยบริการธุรกจิฯ 

5 
 

 
 
1 
 

 
- 

5 
 

 
 

2 
 

 
- 
 

5 
 

 
 
2 
 

 
1 

5 
 

 
 
2 

 
 
1 
 

INI 22-23 
 
 
 
INI 22-23 
 
 

INI 23 

P6: การใหบริการวิชาการ
และความรวมมอืระดับ
นานาชาติ 

SC1 P6.1 จํานวนโครงการ
บริการวิชาการระดับ
นานาชาติ 

สํานักวิชาฯ/ 
งานบริหาร
งานวิจัยฯ 

2 2 2 2 INI 24 

Le
ar

ni
ng

& 
Gr

ow
th

 

L1: พัฒนาและใชระบบ
บริหารยุคใหม และนํา
เกณฑคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่เปน
เลิศ (EdPEx) มาใชในการ
พัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง 

 SC11 
SC13 
SA6 

L1.1 ผลการประเมิน 
EdPEx   
L1.2 รอยละอาจารยระดับ 
ป.เอก  
L1.3 รอยละอาจารยที่มี
ตําแหนงทางวิชาการ  
L1.4 รอยละของบุคลากร
สายสนับสนุนที่ไดรับการ
พัฒนา 
L1.5 ผลงาน/รางวัลที่ไดรับ 
L1.6 ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากร 
L1.7 ระดับความผูกพัน 
L1.8 รอยละอัตราการคงอยู  

รองคณบดี/งาน
นโยบายและแผนฯ 
สํานักวิชาฯ/ 
งานบริหารทั่วไป 

200 
 

87 
 

56 
 

100 
 
 

1 
4.05 

 
4.05 
95 

300 
 

89 
 

57 
 

100 
 
 

1 
4.10 

 
4.10 
96 

300 
 

91 
 

61 
 

100 
 
 

1 
4.15 

 
4.15 
97 

300 
 

91 
 

64 
 

100 
 
 

1 
4.20 

 
4.20 
98 

INI 36 
 

INI 36 
 

INI 36 
 

INI 36 
 
 

INI 36 
INI 36 

 
INI 36 
INI 36 

L2: พัฒนาองคการใหเปน
องคการแหงการเรียนรู 

SC11 L2.1 ระบบการจัดการองค
ความรูที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของคณะ 

สํานักวิชาฯ/งาน
นโยบายและแผนฯ 

1 1 1 1 INI 38 
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BSC
ดาน 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ SC/SA ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 
เปาหมาย 

2561  
คาคาดการณ 

Initiative 
2562 2563 2564 

Le
ar

ni
ng

& 
Gr

ot
h 

L3: พัฒนาอาจารยใหมี
ทักษะการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 

SC13 L3.1 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่มีการใชนวัตกรรม
หรือการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

สํานักวิชาฯ/งาน
บริหารงานวิจัยฯ 
 

4 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

INI 10-11 
 
 
 
 
 

 
SA = Strategic Advantage    SC= Strategic Challenge    INI= Initiative  
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีแผนปฏิบัติการภายใตแผนกลยุทธ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564 ) 
จําแนกตามยุทธศาสตร 5 ดาน ดังนี ้
 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพ เปน Global Citizen   
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :  1.1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานสากล เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  

 สามารถทํางานไดในองคการท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
กลยุทธ : 1) การพัฒนาหลักสตูรเพ่ือขอรับการรับรองหลักสตูรและบริหารจดัการหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองแลวใหไดรับ 

                    การรับรองอยางตอเน่ือง (INI 1)    
2) การบรหิารหลักสตูรนานาชาติใหประสบความสําเร็จ โดยการแสวงหาความรวมมือกับมหาวิทยาลัย    
   ตางประเทศและประชาสัมพันธเชิงรุก (INI 2)      

 3) พัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางดานความรูทางวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีดิจติัล (INI 3)    
 4) แสวงหาความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ (INI 4)  
 5) สงเสริมใหนักศึกษาเปนคนท่ีมคีุณภาพ ผานกิจกรรมพัฒนาคณุภาพนักศึกษาท่ีเนนการชวยเหลือสังคม (INI 5)  
ตัวชี้วัดหลัก :  
 1.1.1 จํานวนหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานระดับสากล (P1.1)    คาเปาหมาย : 1.00  
 1.1.2 จํานวนหลักสูตรท่ีสอนเปนภาษาอังกฤษ/หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรรวม (P1.2) คาเปาหมาย : 2.00 
 1.1.3 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (C4.1)      คาเปาหมาย : 80.00 
 1.1.4 รอยละของนักศึกษาท่ีจบแลวทํางานในบริษัท/องคการตางประเทศหรือ   คาเปาหมาย : 2.00 

        องคการนานาชาติ (P1.3) 
 1.1.5 จํานวนโครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัย/หนวยงาน ในตางประเทศ  (C5.1) คาเปาหมาย : 9.00 
 

Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI 1 
INI 4 

1.1.1 จํานวนหลักสูตรท่ี
ไดรับการรับรอง 
มาตรฐานระดับสากล 
(P1.1) 
 

1. โครงการสงเสริมการ
จัดการเรียนการสอน
และพัฒนาหลักสูตรให
เปนไปตามมาตรฐาน 
สากล 

1. จํานวนกิจกรรมท่ี
เกี่ยวของกับ การเสนอ
หลักสูตรใหไดรับการ
รับรอง หรือ การ
สงเสริมมาตรฐาน
คุณภาพของหลักสูตรท่ี
ไดรับการรับรอง
มาตรฐานระดับสากล 
2. จํานวนกิจกรรม
ความรวมมือทาง
วิชาการ 
 
 

1. จํานวน 1 
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
2. จํานวน 4 
กิจกรรม 
 
 

1 ตุลาคม 
2560 - 28 
กันยายน 
2561 

200,000 หัวหนาสํานัก
วิชาฯ/ 
ณัฐลักษณ  
บูรณศิลปน 

1.1.1 จํานวนหลักสูตรท่ี
ไดรับการรับรอง 
มาตรฐานระดับสากล 
(P1.1) 
1.1.2 จํานวนหลักสูตรท่ี
สอนเปนภาษาอังกฤษ/
หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรรวม (P1.2) 

2. โครงการจัดทํา
หลักสูตรรวมกับ
มหาวิทยาลัยตางประเทศ  
 
 
 

1. จํานวนความ
รวมมือกับหนวยงาน
ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
2. จํานวนหลักสูตร
นานาชาติ ไดรับการ
บริหารจัดการ 
3. จํานวนหลักสูตร
รวม หรือหลักสูตร
สองปริญญา หรือ 
หลักสูตรออนไลน 
 
 
 

1. จํานวน  1 
ความรวมมือ 
 
 
2. จํานวน 2 
หลักสูตร 
 
3. จํานวน 1 
หลักสูตร 

1 ตุลาคม 
2560 - 30 
กันยายน 
2561 

100,000  หัวหนาสํานัก 
วิชาฯ/       
ณัฐลักษณ 
บูรณศิลปน 
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Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI 3 1.1.3 ความพึงพอใจ

ของผูใชบัณฑิต (C4.1) 
1.1.4 รอยละของ
นักศึกษาท่ีจบแลว
ทํางานในบริษัท/
องคการตางประเทศ
หรือองคการนานาชาติ 
(P1.3)  

3. โครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ 
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี  
- กิจกรรมท่ี 1 การ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ดานภาษาอังกฤษ  
(English for 
Communication I)  
- กิจกรรมท่ี 2 การ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ดานภาษาอังกฤษ  
(Academic English 
for studies in 
University)  
 

กิจกรรมท่ี1 
1. จํานวนกิจกรรมของ
หลักสูตร/โปรแกรมใน
การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
2. รอยละนักศึกษามี
ความม่ันใจในการ
ส่ือสารโดยใช
ภาษาอังกฤษมากขึ้น 
ภายหลังจากเขารวม
กิจกรรม 
3. รอยละความพึง
พอใจของนักศึกษา 
4. รอยละผลประเมิน
การพัฒนาทางดาน
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาในดานการ
ส่ือสารดีขึ้นภายหลังเขา
รวมกิจกรรม 
กิจกรรมท่ี 2 
5. จํานวนกิจกรรม 
หลักสูตร/โปรแกรมใน
การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
6. รอยละความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ี
เขารวมกิจกรรม 
7. รอยละของนักศึกษา
มีผลประเมินการ 
พัฒนาทางดาน
ภาษาอังกฤษ ในทาง
วิชาการสําหรับ
การศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย ดีขึ้น
ภายหลังเขารวม
กิจกรรม  

 
1. จํานวน 1 
กิจกรรม  
 
 
2. รอยละ 80 
 
 
 
 
 
3. รอยละ 80 
 
4. รอยละ 80 
 
 
 
 
 
 
5. จํานวน 1 
กิจกรรม 
 
 
6. รอยละ 80 
 
 
7. รอยละ 80 

 

1 ตุลาคม 
2560 - 30 
กันยายน 
2561 

121,200 หัวหนาสํานัก
วิชาฯ/  
ณัฐลักษณ  
บูรณศิลปน 

4. International 
Lunch Talk for 
Graduate Students 
2018 
(C1.1,P1.3) 
 
 

1. รอยละของนักศึกษา
ท่ีเห็นวาตนเองมีทักษะ
การสนทนาภาษา 
อังกฤษดีขึ้น 
2. รอยละความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ี
เขารวมกิจกรรม 
3. นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาไดสนทนา
และแลกเปล่ียน
วัฒนธรรมเปน
ภาษาอังกฤษ 

1. รอยละ 75 
 
 

 
2. รอยละ 80 
 
 
3. จํานวน 4 
ครั้ง 

1 ตุลาคม 
2560 - 30 
กันยายน 
2561 

5,000 ผูชวยคณบดี/
สังวาลย   
วรรณกุล 
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Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
  5. โครงการเตรียมความ

พรอมสูการทํางาน 
1. รอยละของ
นักศึกษาชั้นปท่ี 4  
ท่ีเขารวมกิจกรรม 
2. รอยละความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ี
เขารวมกิจกรรม 

1. รอยละ 70 
 
 
2. ไมนอยกวา
รอยละ 75 

1 มกราคม 
- 31 
พฤษภาคม 
2561 

60,000 หัวหนาสํานัก
วิชาฯ/ศุจินันท  
คงอยู 

6. โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการ
ของนักศึกษา 
- โครงการผูเชี่ยวชาญ
พบปะนักศึกษา  
- โครงการฝกอบรมเขม
นักศึกษาเขารวมแขงขัน
กิจกรรม FoSTAT   
- โครงการสงเสริม
นักศึกษาเขารวมการ
ประกวดแขงขัน 
- โครงการพัฒนาองค
ความรู ทักษะวิชาชีพ
และบุคลิกภาพของ
นักศึกษา 

1. รอยละนักศึกษา
เขารวมกิจกรรมและ
ตอบแบบสอบถามท่ีมี
ระดับความรูเพ่ิมขึ้น
จากการพบปะ 
ผูเชี่ยวชาญ หรือมี
ระดับความรูหลังเขา
รวมกิจกรรม ไมนอย
กวาระดับ 3.0/5.0 
2. ระดับความรู/
ประสบการณของ
นักศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรม มีความรู/
ประสบการณจากการ
เขารวมกิจกรรม 
ฝกอบรมเขม/การ
แขงขันเพ่ิมขึ้นจาก
กิจกรรม FoSTAT   
3. ระดับความรู/
ประสบการณของ
นักศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรม มีความรู/
ประสบการณจากการ
เขารวมกิจกรรม
ฝกอบรมเขม/การ
แขงขันเพ่ิมขึ้น จาก
กิจกรรมสงเสริม
นักศึกษาเขารวมการ
ประกวดแขงขัน 
4. ระดับความพึง
พอใจของผูเขารวม
กิจกรรมพัฒนาองค
ความรู ทักษะวิชาชีพ
และบุคลิกภาพของ
นักศึกษา 

1. รอยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ระดับ3.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ระดับ3.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ระดับ3.50 

2 ตุลาคม 
2560 - 31 
กรกฎาคม 
2561 

210,000 หัวหนาสํานัก
วิชาฯ/สาริกา  
สุระนาถ 

7. โครงการเตรียมความ
พรอม "ปนดินใหเปน
ดาว" สาขาวิชา
เทคโนโลยีการบรรจุ 

1. จํานวนนักศึกษา
เขารวมโครงการกลุม
ดานวิทยาศาสตร 
และกลุมดานการออก 
แบบบรรจุภัณฑ 
2. จํานวนโครงการ
เขารวมประกวด 
 

1. อยางนอย 
15 คน 
 
 
 
2. อยางนอย 2 
โครงการ 

1 ตุลาคม 
2560 - 31 
มีนาคม 
2561 

20,000 หัวหนาสํานัก
วิชาฯ/  
สุดาลักษณ  
พุทธวงศ 
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Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
  8. โครงการวันวิชาการ

นักศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
เพ่ือพบปะ
ผูประกอบการ 
 

1. นักศึกษารวมแสดง
โปสเตอร 
2. ผูประกอบการรวม
แสดงโปสเตอร 

1. สาขาวิชาละ
3โปสเตอร 
2. จํานวน10 
ราน/บริษัท 

25 เมษายน  
2561 

300,000 รองคณบดีฝาย
วิชาการ/
จุฑารัตน   
สีหานาม 

INI 3 
INI 4 

1.1.5 จํานวนโครงการ
ความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน 
ในตางประเทศ (C5.1) 

9. โครงการ Student 
Mobility in the 
Network of ASEAN 
Countries 
(P1.3,P1.4) 

1. จํานวนโครงการ/
กิจกรรม ความรวมมือ
กับมหาวิทยาลัย
หนวยงานใน       
ตางประเทศ 

1. อยางนอย 1 
โครงการ 

1
พฤศจิกายน 
2560 - 31 
กรกฎาคม 
2561 

310,000 หัวหนาสํานัก
วิชาฯ/จริยา  
คําบุญเรือง 

INI 5 1.1.3 ความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต (C4.1) 
  

10. โครงการจิตอาสา
ดวยตนเองโดยใช PBL   
- โครงการเสริมสรางจิต
อาสาดวยตนเอง ท่ีมี
สวนในการรับผิดชอบ
ทางสังคม 
- โครงการพลังชาว 
PDT    
 

1.รอยละของระดับจิต
อาสาเพ่ิมขึ้นหลังการ
เขารวมกิจกรรม
เสริมสรางจิตอาสา
ดวยตนเอง 
2. รอยละความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ี
เขารวมกิจกรรม
เสริมสรางจิตอาสา
ดวยตนเอง 
3. รอยละความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต 
4. จํานวนนักศึกษา
ชั้นปท่ี 1-4 ท่ีเขารวม
กิจกรรมพลังชาว 
PDT    

1. รอยละ 80 
 
 
 
 
2. รอยละ 80 
 
 
 
 
3. รอยละ 80 
 
4. จํานวน 220 
คน 

1 ตุลาคม 
2560 - 30 
กันยายน 
2561 

115,000 หัวหนาสํานัก
วิชาฯ/ ปรีชา  
ขยัน 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 : การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพ เปน Global Citizen (ตอ) 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :  1.2 การสรรหาผูเรียนท่ีมีคุณภาพ และเปนไปตามเปาหมาย 
กลยุทธ : 6) กําหนดเกณฑการรบัเขา (INI 6) 
 7) ประชาสัมพันธเชิงรุก (INI 7) 
ตัวชี้วัดหลัก :  
 1.2.1 คะแนนสอบเขาเฉลี่ยของนักศึกษาเพ่ิมข้ึน (P2.1)  คาเปาหมาย : รอยละ 5 
     - โควตา 
    - Admission  

   

Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI 6 1.2.1 คะแนนสอบเขา

เฉล่ียของนักศึกษา
เพ่ิมขึ้น (P2.1) 
- โควตา 
- Admission 

 11. โครงการศึกษา 
วิเคราะหและสรุปผล
ขอมูลสถิติวิชาการ  

1. วิเคราะหศึกษา
และสรุปผลขอมูลทาง
สถิติ ของผลการ
คัดเลือกนักศึกษา 
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย
ท่ีมีตอหลักสูตร และ
ส่ิงสนับสนุน และ
ขอมูลทางสถิติท่ี
สําคัญในการพัฒนา
ทางคุณภาพวิชาการ
ของคณะ 

1. จํานวน 11 
หลักสูตร 

1-31ตุลาคม 
2561 

 - รองคณบดีฝาย
วิชาการ/วิมล  
คําบุญเรือง 

 

INI 7 12. โครงการคัดสรร
นักเรียนท่ีเรียนดีและมี
ความสนใจเพ่ือใหทุนเรียน
ตอของคณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

1. นักเรียนท่ีเรียนดี
ไดรับทุนการศึกษา 
จากโครงการสอบ
สัมภาษณ นักเรียน
เขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ปการศึกษา 2561 
รอบท่ี 1 portfolio 

1. จํานวน 6 
ทุน 

1 ธันวาคม 
2560 - 31 
มกราคม 
2561 

230,000 รองคณบดีฝาย
วิชาการ/
จุฑารัตน   
สีหานาม 

13. โครงการ
ประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือ
เพ่ิมจํานวนนักศึกษา
ปริญญาโท-เอก 

1. จํานวนนักศึกษาท่ี
ไดรับทุนเขาศึกษา
ระดับปริญญาโท-เอก 

1. จํานวน  3 
ทุน 

1 ตุลาคม 
2560 - 30 
กันยายน 
2561 

155,000 รองคณบดีฝาย
วิชาการ/
สังวาลย  
วรรณกุล 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพ เปน Global Citizen (ตอ) 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :  1.3 สรางความผูกพันระหวางนักศึกษาและศิษยเกากับคณะ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามพันธกิจ 

ของคณะใหมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ : 8) พัฒนากระบวนการสรางความผูกพันกับผูเรียนโดย  

-  สรางการรับรูอาชีพอุตสาหกรรมเกษตร ใหกับนักเรียน 
-  ปรับปรุงกระบวนการพัฒนานักศึกษา 
-  ปรับปรุงกระบวนการใหคําปรึกษา 
-  ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและเพ่ิมทักษะดานการเปนผูประกอบการแกนักศึกษา (INI 8)  

9) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเพ่ือสรางความสัมพันธกับศิษยเกา (INI 9) 
ตัวชี้วัดหลัก :  
 1.3.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปจจุบัน (C1.1)   คาเปาหมาย : 3.85 

  1.3.2 ระดับความผูกพันของนักศึกษาปจจุบัน (C1.2)   คาเปาหมาย : 3.85 
  1.3.3 ระดับความพึงพอใจของศิษยเกา (C6.1)    คาเปาหมาย : 3.60 
  1.3.4 ระดับความผูกพันของศิษยเกา (C6.2)    คาเปาหมาย : 3.60 
 

Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI 8 1.3.1 ระดับความพึง

พอใจของนักศึกษา
ปจจุบัน (C1.1) 
1.3.2 ระดับความผูกพัน
ของนักศึกษาปจจุบัน 
(C1.2) 
 

14. โครงการเตรียม
ความพรอมกอนเรียน   
-  โครงการ Pre 
college  
- โครงการ เพ่ิมพูน
ทักษะการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย 

1. รอยละความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ี
เขารับการติว 
2. รอยละความ
คิดเห็นของนักศึกษา
คณะอุตสาหกรรม
เกษตรท่ีเขารวม
กิจกรรม precollege 
และตอบ
แบบสอบถาม ระบุวา
มีความรู และความ
เขาใจแนวปฏิบัติของ
คณะและ
มหาวิทยาลัย เพ่ิมขึ้น 
หรือมีระดับความรู 
และความเขาใจ  
3. ระดับความพึง
พอใจของผูเขารวม
กิจกรรมเพ่ิมพูนทักษะ
การใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย 

1. ระดับ 3.50 
 
 
2. ระดับ 3.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ระดับ 3.50 
 
 

15 
พฤษภาคม  
- 15 
ธันวาคม 
2561 

155,000 หัวหนาสํานัก    
วิชาฯ/ภคภรณ  
กอเกิด 

15. โครงการคาย
อุตสาหกรรมอาหาร  

1. จํานวนนักเรียนท่ี
เขารวมโครงการแลว
สมัครเรียนตอคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
 

1.  2  คน 1 กรกฎาคม 
-15กันยายน 
2561 

50,000 หัวหนาสํานัก    
วิชาฯ/ภคภรณ  
กอเกิด 

16. โครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ และ
ความสามารถสูการเปน
นักศึกษาในยุค 
Thailand 4.0 

1. ขอเสนอโครงงาน
สําหรับสงเขาประกวด
ในงานประกวด
นวัตกรรมอาหาร 
2. จํานวนนักศึกษาท่ี
เขารวมโครงการ 

1. จํานวน 5 
ฉบับ 
 
 
2. ไมนอยกวา 
2 กลุม 
 

1 - 30 
พฤศจิกายน 
2560 

15,000 หัวหนาสํานัก
วิชาฯ/มณฑา
ทิพย  ตระการ
รัตนสันติ 
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Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
  17. โครงการพัฒนา

ผูประกอบการใหม 
(Startup)  

1. รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
กิจกรรม 

1. รอยละ 80 1 ตุลาคม 
2560 - 30 
กันยายน 
2561 

37,000 หัวหนาสํานัก
วิชาฯ/ปรีชา  
ขยัน 

INI 9 1.3.3 ระดับความพึง
พอใจของศิษยเกา 
(C6.1) 
1.3.4 ระดับความผูกพัน
ของศิษยเกา (C6.2) 

18. โครงการดําเนินการ
ดานความสัมพันธ
ระหวางศิษยเกากับ
คณะ  
 

1. ระดับความพึง
พอใจของศิษยเกา 
2. ระดับความผูกพัน
ของศิษยเกา 

1. ระดับ 3.60 
 
2. ระดับ 3.60 

1 มิถุนายน 
- 20 
กันยายน 
2561 

120,000 หัวหนาสํานัก
วิชาฯ/ภคภรณ  
กอเกิด 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 : การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพ เปน Global Citizen (ตอ) 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :  1.4 พัฒนาอาจารยใหมีทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ : 10) ผลักดัน สงเสรมิการสรางนวัตกรรมหรือการใชทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 (INI 10)   

11) สงเสริม สนับสนุนและใหความสําคญัเรื่องนวัตกรรมในการเรยีนการสอนและการวิจยั เพ่ือสนองนโยบาย   
     Thailand 4.0 ของรัฐบาล (INI 11)   

ตัวชี้วัดหลัก :  
  1.4.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการใชนวัตกรรมหรือการจัดการเรียนการสอน  คาเปาหมาย :  4.00  

เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 (L3.1) 
                  

Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI 10-
11 
 

1.4.1 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีมีการใช
นวัตกรรมหรือการ
จัดการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 (L3.1) 

19. โครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรูและ
สรางนวัตกรรมดานการ
เรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 จัด
ประกวดรางวัล Best 
Practice และจัดทํา
ฐานขอมูลเทคนิคการ
เรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21  

1. ฐานขอมูล
เทคนิคการเรียน
การสอนในศตวรรษ
ท่ี 21 
2. Best Practice 
ดานการเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี 
21 

1. 1 ฐาน 
 
 
 
2.  1 เรื่อง 

1 ตุลาคม 
2560 - 30 
กันยายน 
2561 

50,000 หัวหนาสํานัก
วิชาฯ / 
ณัฐลักษณ  
บูรณศิลปน 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 : การวิจัยและสรางนวัตกรรมท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรเชิงรุกของมหาวิทยาลัย  
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :  2.1 เปนผูนําในการสรางงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีเปนเลิศ ทางดานอาหารเพ่ือสุขภาพและผูสูงอายุ 

อาหารพ้ืนบานลานนา พลังงาน/สิ่งแวดลอม และ biopolymer packaging บนฐานความตองการ
ของผูใช และสามารถใชเปนแนวทางหรือมีศักยภาพสูการนําไปใชไดจริง 

กลยุทธ : 1) สรางความสัมพันธดานงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศท่ีมีความรวมมือกันอยู รวมถึงแสวงหาความ  
รวมมือใหมท่ีจะสรางความเขมแข็งเพ่ือใหเกิดงานวิจัยรวม และมีผลงานตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติมากข้ึน (INI 12)  

2) แสวงหานักวิจัยจากตางประเทศมารวมทํางานวิจัยท่ีคณะ กระชับความสัมพันธกับมหาวิทยาลัยและ 
     สถาบันวิจัยตางประเทศ (INI 13) 

3) พัฒนานักวิจัยและสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยของบุคลากรท้ังระดับประเทศและตางประเทศ (INI 14)  
4) เปนแกนนําเพ่ือสรางความรวมมือในการบูรณาการการทําวิจัยและ นวัตกรรมรวมกับหนวยงานภาครัฐ  

      ภาคเอกชนและภาคสังคมในการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตรเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ  
      (Northern Thailand Food Valley: NTFV) เพ่ือสรางความพรอมและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของ 
      ผูประกอบการ (INI 15)  

5) สงเสริมและผลักดันใหเกิดการผลิตผลงาน ท้ังท่ียกอันดับของคณะ และท่ีเปนนวัตกรรมเพ่ือสังคมในดาน 
       อาหารสุขภาพและผูสูงอายุ อาหารพ้ืนบานลานนา และการเพ่ิมมูลคาของเหลือใชทางการเกษตรและ 
        อุตสาหกรรมเกษตร (INI 16) 

6) สรางผลงานวิจัยท่ีมีการนําไปใชจริงและตอบโจทยการพัฒนาประเทศ (INI 17) 
7) สนับสนุนเงินรายไดในการดําเนินงานของวารสาร Food and applied bioscience ของคณะเพ่ือใหสามารถ 
    รักษาสถานภาพการอยูในฐานขอมูล TCI (Thai-Journal Citation Index) และเพ่ือใหไดอยูในกลุมท่ี 1 (INI 18) 
 8) ผลักดันใหเกิดระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ (INI 19) 
9) สนับสนุนการรวมกลุมนักวิจัยเพ่ือใหเกิด Biopolymer packaging cluster โดยมีการสนับสนุนทุนวิจัยเริ่มตน 
   เพ่ือใหสามารถพัฒนาขอเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากแหลงทุนอ่ืน (INI 20) 

ตัวชี้วัดหลัก :  
 2.1.1 จํานวนผลงานทางวิชาการตพิีมพตออาจารยตอป (P3.1)         คาเปาหมาย : 0.90 
 2.1.2 จํานวนเงินวิจัยตออาจารยตอป (C3.1)                 คาเปาหมาย : 440,000.00 
 2.1.3 citation index ตออาจารย (P3.2)            คาเปาหมาย : 3.10 
 2.1.4 จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนตอยอดเชิงพาณิชยหรอือุตสาหกรรม (P3.3)         คาเปาหมาย : 5.00 
 2.1.5 ผลการจัดกลุมวารสาร Food and Applied Bioscience ในฐานขอมูล TCI (P3.4)       คาเปาหมาย : กลุมท่ี 1  
 2.1.6 จํานวนการยื่นขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิ  (P3.5)         คาเปาหมาย : 1.00 
 2.1.7 จํานวนนวัตกรรม (P3.6)            คาเปาหมาย : 2.00  
 

Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI12-13 
INI 16 

2.1.1 จํานวนผลงาน
ทางวิชาการตีพิมพตอ
อาจารยตอป (P3.1) 
2.1.6 จํานวนการยื่น
ขอสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิ  
(P3.5) 
 

20. ทุนอุดหนุนการวิจัย
รวมทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษา
ตางประเทศ (Joint 
Research Program)  

1. จํานวนผลงานทาง
วิชาการตีพิมพตอ
อาจารยตอป 

1. จํานวน
ผลงาน 0.90 

1 ตุลาคม 
2560 - 30 
กันยายน 
2561 

200,000 รองคณบดีฝาย
วิจัยฯ/มุทิตา  
หยางถาวร 

INI 14 2.1.2 จํานวนเงินวิจัย
ตออาจารยตอป 
(C3.1) 

21. การจัดการความรูการ
เขียนโครงการวิจัยและ
การเขียนบทความทาง
วิชาการท่ีดี  

1. จํานวนผลงานทาง
วิชาการตีพิมพตอ
อาจารยตอป 
2. จํานวนเงินวิจัยตอ
อาจารยตอป 
 
 

1. จํานวน
ผลงาน 0.90 
 
2. จํานวน 
440,000  

1พฤษภาคม 
-31สิงหาคม 
2561 

2,000 รองคณบดีฝาย
วิจัยฯ/มุทิตา  
หยางถาวร 
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Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI 14 2.1.3 citation index 

ตออาจารย (P3.2) 
22. โครงการสัมมนาเพ่ือ
สงเสริมแลกเปล่ียนเรียนรู
และพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย (Manuscript 
writing camp) 
(P2.1-2.2,C2.1) 

1. จํานวนผลงานทาง
วิชาการตีพิมพตอ
อาจารยตอป 

1. จํานวน
ผลงาน 0.90 

1 ตุลาคม 
2560 - 30 
กันยายน 
2561 

195,000 รองคณบดีฝาย
วิจัยฯ/ มุทิตา  
หยางถาวร 

INI 15 2.1.4 จํานวนผลงาน 
วิจัยท่ีนําไปใช
ประโยชนตอยอดเชิง
พาณิชยหรือ
อุตสาหกรรม (P3.3 )   

23. โครงการความรวมมือ
งานวิจัยรวมกับ
ภาคเอกชน 
 
 

1. จํานวนความ
รวมมือกับภาคเอกชน 

1. จํานวน 1 
ความรวมมือ 

1 ตุลาคม 
2560 - 31 
สิงหาคม 
2561 

 - รองคณบดีฝาย
วิจัยฯ/ มุทิตา  
หยางถาวร 

INI 17 24. โครงการรวบรวม
ผลงานท่ีมีศักยภาพ
สามารถตอยอดไดเพ่ือ
นําเสนอผูประกอบการท่ี
สนใจและงานวันวิชาการ 
มช. ครั้งท่ี 12  

1. จํานวนบูธท่ีไดรวม
แสดงนิทรรศการ
ผลงานวิจัยของคณะ 

1. จํานวน1บูธ 1
พฤศจิกายน 
2560 - 31 
มกราคม 
2561 

30,000 รองคณบดีฝาย
วิจัยฯ/ มุทิตา 
หยางถาวร 

INI 18 2.1.5 ผลการจัดกลุม
วารสาร Food and 
Applied Bioscience 
ในฐานขอมูล TCI 
(P3.4)   
  

25. โครงการจัดทําและ
พัฒนาวารสาร Food 
and Applied 
Bioscience Journal  
 
 

1. ผลการจัดกลุม
วารสาร Food and 
Applied Bioscience 
ในฐานขอมูล TCI 

1. ผลการจัด
กลุมในฐาน 
ขอมูล TCI 
จํานวน 1  

1 ตุลาคม 
2560 - 30 
กันยายน 
2561 

54,850 รองคณบดีฝาย
วิจัยฯ/สิริลักษณ      
ลัดเครือ 

INI 19 26. โครงการความ
ปลอดภัยในหอง 
ปฏิบัติการใหมีมาตรฐาน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ
ระดับท่ี 1 

1. หองปฏิบัติการจุล
ชีววิทยาไดรับการ
ปรับปรุงตามความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 
มาตรฐานระดับท่ี 1 
(biosafety level 1, 
BSL1) 

1. จํานวน 5 
หอง 

1 ตุลาคม 
2560 - 30 
กันยายน 
2561 

198,660 หัวหนาสํานัก 
วิชาฯ/อ.ดร.
ศศิธร  ใบผอง 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 : การวิจัยและสรางนวัตกรรมท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรเชิงรุกของมหาวิทยาลัย (ตอ)  
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :  2.2 เปนผูนําทางดานการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผูบริโภค 
กลยุทธ : 10) จัดกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติดานการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผูบริโภค (INI 21)   
ตัวชี้วัดหลัก :  
 2.2.1 โครงการ/กิจกรรมประชุมระดับชาติ/นานาชาติท่ีคณะเปนเจาภาพ (P4.1)  คาเปาหมาย :  1.00 
   

Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI 21 2.2.1 โครงการ/

กิจกรรมประชุม
ระดับชาติ/นานาชาติ
ท่ีคณะเปนเจาภาพ
(P4.1)   

27. โครงการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
ดานการประเมิน
คุณภาพทางประสาท
สัมผัสและการทดสอบ
ผูบริโภค  
 

1. โครงการ/กิจกรรม
ประชุมระดับชาติ/
นานาชาติท่ีคณะเปน
เจาภาพ 

1. จํานวน 1 
โครงการ/
กิจกรรม 

1 มกราคม 
- 31 
มีนาคม 
2561 

30,000 หัวหนาหนวย
ประเมินคุณภาพ
ทางประสาท  
สัมผัสฯ/โสมศิริ  
สมถวิล 

28. โครงการเตรียม
ความพรอมในการจัดต้ัง
สมาคมการประเมินทาง
ประสาทสัมผัสและการ
ทดสอบผูบริโภค 

1. มีการจัดประชุม 
2. รางขอบังคับการ
จัดต้ังสมาคมการ
ประเมินทางประสาท
สัมผัสของประเทศ
ไทย 
 

1. 1 ครั้ง 
2. ไดราง
ขอบังคับ 

1 ตุลาคม 
2560-30
กันยายน 
2561 

20,000 หัวหนาหนวย
ประเมินคุณภาพ
ทางประสาท  
สัมผัสฯ/โสมศิริ  
สมถวิล 

29. โครงการ
ประสานงานเพ่ือการ
ทดสอบทางประสาท
สัมผัสระดับนานาชาติ  
 

1. การจัดกิจกรรม
การทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสระดับ
นานาชาติ 

1. จํานวน  1 
ครั้ง 

1 ตุลาคม 
2560 - 31 
มีนาคม 
2561 

20,000 หัวหนาหนวย
ประเมินคุณภาพ
ทางประสาท  
สัมผัสฯ/โสมศิริ  
สมถวิล 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 : บริการวิชาการท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรเชิงรุกของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่นและ
ประเทศ และสนับสนุนการบริการวิชาการระดับอาเซียน  
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :  3.1 เปนผูนําการใหบริการวิชาการบนพ้ืนฐานความตองการของชุมชนและทองถ่ิน และสอดคลอง

กับยุทธศาสตรของชาติและยุทธศาสตรเชิงรุกของมหาวิทยาลัย (ดานอาหารเพ่ือสุขภาพและ
ผูสูงอายุ อาหารพ้ืนบานลานนา และพลังงาน/สิ่งแวดลอม) เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแก
ชุมชนและทองถ่ิน โดยใหบุคลากรนักศึกษาและชุมชนมีสวนเรียนรูรวมกัน 

กลยุทธ : 1) พัฒนากระบวนการบริการวิชาการท่ีเปนเลิศเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน ประเทศ ยุทธศาสตรประเทศ 
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และภมูภิาคอาเซียน (INI 22)   

     1.1) สํารวจความตองการแยกตามกลุมผูรับบริการ ไดแก หนวยงานทองถ่ิน ผูสูงอายุและผูประกอบการ 
     1.2) จัดเรียงลําดับความสําคัญโดยเนน Core competency, ผูสูงอายุ และ Food safety 
     1.3) คัดเลือก 
     1.4) จัดทําโครงการเพ่ือขอทุนสนับสนุน 
     1.5) แสวงหาเครือขาย 
     1.6) ดําเนินการ 
     1.7) สรุปผลการบริการวิชาการ 
    1.8) การจัดการความรู (KM) รวบรวมฐานขอมูลเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติท่ีดี 

2) จัดทําฐานขอมูลอาหารพ้ืนบานลานนา เพ่ือสนับสนุนการจัดตั้งศูนยขอมูลลานนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU 
Lanna Academy) และศูนยการเรียนรูประสบการณลานนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU Lanna Experience 
Center Museum) (INI 23)   

ตัวชี้วัดหลัก :  
 3.1.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนและทองถิ่น (P5.1) คาเปาหมาย : 5.00 
 3.1.2 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (C2.1)     คาเปาหมาย : 80.00 
 3.1.3 รอยละของผูรับบริการท่ีมารับบริการซํ้า (*เฉพาะแสวงหารายได) (C2.2)  คาเปาหมาย : 7.50 
 3.1.4 จํานวนโครงการ/หลักสูตรเพ่ิมพูนความรูสําหรับผูสูงอายุ (P5.2)   คาเปาหมาย : 1.00 
 3.1.5 ฐานขอมูลอาหารพ้ืนบานลานนา (P5.3)     คาเปาหมาย :  - 

 

Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI 22 3.1.1 จํานวนโครงการ

บริการวิชาการท่ี
ตอบสนองความตองการ
ของชุมชนและทองถิ่น 
(P5.1)    
3.1.2 รอยละความพึง
พอใจของผูรับบริการ 
(C2.1)   

30. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเสริมสราง
ความรูความเขาใจดาน
อุตสาหกรรมเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
พลังงานชีวภาพ และเคมี
ชีวภาพ สําหรับอาจารย
ในระดับมัธยมศึกษา 
 

1. รอยละความพึง
พอใจของ
ผูรับบริการ 

1. รอยละ 80 1 ตุลาคม 
2560 – 31 
สิงหาคม61 

48,200 สํานักวิชาฯ/ 
อ.ดร.สิริวัฒน  
จินศิริวานิชย 

31. โครงการบริการ
วิชาการเพ่ือถายทอด
เทคโนโลยีดาน
อุตสาหกรรมเกษตร  
- โครงการติดตามผลการ
ดําเนินงานดาน
สุขลักษณะท่ีดีในการผลิต
อาหาร ในเขตเทศบาล
ตําบลสุเทพและแมเหียะ  
- โครงการสํารวจและ
ถายทอดเทคโนโลยีดาน
อาหารและบรรจุภัณฑ 

1.จํานวนรานอาหาร
หรือแผงลอยในเขต
ใกลกับคณะท่ีไดรับ
การอบรม แนะนํา
เกี่ยวกับเรื่องอาหาร
ปลอดภัย 
2. รานอาหารหรือ
แผงลอยรายใหม 
3. จํานวนผลิตภัณฑ
หรือบรรจุภัณฑท่ีสง
มอบใหกับผูประกอบ 
การในชุมชนรอบรั้ว 
 

1. จํานวน 3ราน 
 
 
 
 
 
2. จํานวน 1ราน 
 
3. จํานวน 3ราน 

1 มกราคม 
2561 - 31 
สิงหาคม 
2561 

67,000 หัวหนาสํานัก  
วิชาฯ/ศุจินันท  
คงอยู 
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Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI 22 
INI 23 

3.1.3 รอยละของผูรับ 
บริการท่ีมารับบริการซํ้า 
(*เฉพาะแสวงหารายได) 
(C2.2)   

32. โครงการบริการ
วิชาการ (แสวงหารายได) 

1. ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 
2. รอยละของผูรับ 
บริการซํ้า 

1. รอยละ 80 
 
2. รอยละ 50 

1 ตุลาคม  
2560 – 30 
กันยายน 
2561 

 -  หัวหนาศูนย 
บริการธุรกิจฯ/  
นงนุช  
ทองออน 

3.1.4 จํานวนโครงการ/
หลักสูตรเพ่ิมพูนความรู
สําหรับผูสูงอาย ุ(P5.2)   
 

33. โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ อาหาร
สําหรับผูสูงอายุ  
 

1. หลักสูตรการ
ฝกอบรมในดาน
อาหารสําหรับ
ผูสูงอาย ุ
2. ความรวมมือกับ
องคการบริหารสวน
ทองถิ่น ในการ
ใหบริการวิชาการ
แกชุมชน 
3. ผูสูงอายุ ผูท่ีทํา
หนาท่ีดูแลผูสูงอายุ 
และผูสนใจท่ัวไป 
รับความรูท่ีถูกตอง
ในเรื่องอาหาร
สําหรับผูสูงอาย ุ

1. จํานวน 1 
หลักสูตร 
2. มีการติดตอ
ประชาสัมพันธการ
จัดฝกอบรมไปยัง
องคการบริหาร
สวนทองถิ่นใน
บริเวณใกลเคียง
คณะ 
3. มีผูสูงอายุ ผูท่ี
ทําหนาท่ีดูแล
ผูสูงอายุ และ
ผูสนใจท่ัวไป 
เขารับการฝก 
อบรมในเรื่อง
อาหารสําหรับ
ผูสูงอาย ุ

1 เมษายน - 
29 มิถุนายน 
2561 

30,000 หัวหนาศูนย 
บริการธุรกิจฯ/  
นงนุช  
ทองออน 

3.1.5 ฐานขอมูลอาหาร
พ้ืนบานลานนา (P5.3)   

34. โครงการจัดทําคลัง
ปญญาอาหารพ้ืนบาน
ลานนา คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เพ่ือจัดทําแหลงเรียนรู
อาหารพ้ืนบานลานนา
ออนไลน 

1. ขอมูลหรือองค
ความรูเกี่ยวกับ
อาหารพ้ืนบาน
ลานนา 
2. แบบจําลอง
พิพิธภัณฑอาหาร
ลานนา 

1. 1 ขอมูลหรือ
องคความรู 
 
 
2. 1 แบบ  

1 มกราคม 
- 31 
สิงหาคม 
2561 

57,000 หัวหนาสํานัก 
วิชาฯ/อ.ดร.   
สุภเวท มา
นิยม/ศุจินันท 
คงอยู 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 : บริการวิชาการท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรเชิงรุกของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่นและ
ประเทศและสนับสนุนการบริการวิชาการระดับอาเซียน (ตอ) 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :  3.2 ใหบริการวิชาการและความรวมมือระดับนานาชาติ 
กลยุทธ :  3) ผลักดันใหเกิดการบริการวิชาการในระดับนานาชาติ (INI 24)   
ตัวชี้วัดหลัก :  
 3.2.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการระดับนานาชาติ (P6.1)   คาเปาหมาย : 3.00 
  

Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI 24 3.2.1 จํานวน

โครงการบริการ
วิชาการระดับ
นานาชาติ (P6.1)   

35. โครงการการบริการ
วิชาการระดับนานาชาติ  
 
 

1. จํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการ    
วิชาการระดับ
นานาชาติ 
 

1. จํานวน 3 
โครงการ/กิจกรรม 

1 ตุลาคม 
2560 - 30 
กันยายน 
2561 

36,000 รองคณบดีฝาย
วิชาวิจัย/ 
ปยะนุช 
จันทนา 

36. โครงการประชุม
วิชาการนานาชาติ 
Food and Applied 
Bioscience 
Conference 2018   

1. จํานวนผลงานทาง
วิชาการตีพิมพตอ
อาจารยตอป 

1. จํานวนผลงาน 
0.90 

1 ตุลาคม 
2560 - 31 
กรกฎาคม 
2561 

200,000 รองคณบดีฝาย
วิชาวิจัย/ 
มุทิตา  หยาง
ถาวร 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 : แสวงหารายไดจากสมรรถนะหลักของคณะ เพ่ือพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :  4.1 แสวงหารายไดเพ่ือการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน 
กลยุทธ :   1) ประชาสัมพันธเชิงรุกดานหลักสูตร งานวิจัยและบริการวิชาการถึงกลุมเปาหมาย (INI 25)   
 2) พัฒนาหลักสูตรหรือบริการเพ่ือแสวงหาลูกคากลุมใหม (INI 26)   

     - พัฒนาความรวมมือกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ เพ่ือใหเกิดหลักสูตรรวมกันหรอืในลักษณะหลักสตูร 2 ปริญญา เปนการเพ่ิม
ขีดความสามารถของนักศึกษา บูรณาการองคความรูใหตรงกับความตองการปจจุบัน 

    - สรางหลักสูตรสองปริญญา (Double degree) ท่ีเก่ียวของกับอาหารกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
     - พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเก่ียวกับอาหารเพ่ือสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ โดยอาจเปนท้ังในรูปแบบ

ดําเนินการเองหรือจัดหลักสูตรใหกับหนวยงานทองถ่ินท่ีเก่ียวของ 
     - จัดหลักสูตรรวมภาคเอกชนระยะสั้นเก่ียวกับอาหารเพ่ือสุขภาพตามความตองการของภาคเอกชน เชน 

เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพ เปนตน 
     - มีความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร/การฝก อบรมรวมกับสถาบันอ่ืนๆ  

 3) ประชาสัมพันธหลักสูตรการใหบริการของศูนยบริการธุรกิจฯ และทําการตลาดเชิงรุก (INI 27)   
 4) รวมมือกับหนวยงานสนับสนุนท่ีเก่ียวของอยางตอเน่ือง เชน ศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ อุทยาน 
              วิทยาศาสตรภาคเหนือ เปนตน ในการใหบริการแกภาคอุตสาหกรรมลักษณะครบวงจร โดยใหบริการผูเช่ียวชาญ  
              ภายใตรูปแบบการบริหารท่ีเปนระบบ มีมาตรฐาน (INI 28)   

 5) เปนเจาภาพหลัก ในการบูรณาการรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม นํานวัตกรรมดาน 
      อาหาร สุขภาพและผูสูงอายุ ไปขับเคลื่อนการแกปญหาดานอาหาร สุขภาพและผูสูงอายุ (INI 29)   

 6) พัฒนากิจกรรมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม (INI 30)   
7) สนับสนุนการตอยอดผลงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมาผลิตเพ่ือจําหนาย รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ 
   เพ่ือเปนของฝาก เพ่ือใชในการจําหนาย (INI 31)   
8) สนับสนุนการตอยอดผลงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และผลักดันงานวิจัยของคณะใหเขาสูระบบการ 
   จัดการทรัพยสินทางปญญา (INI 32)   

 9) เพ่ิมรายไดจากรูปแบบการลงทุนและระดมทุนใหม (INI 33)   
ตัวชี้วัดหลัก :  4.1.4 รายไดท้ังหมด (F1.1)     คาเปาหมาย : 31,000,000.00  
   - จากการเรียนการสอน 
   - จากงานวิจัยและทรัพยสินทางปญญา 
   - จากการบริการวิชาการ 
   - จากการลงทุนและเงินบริจาค  
 4.1.2 จํานวนหลักสูตรหรือบริการท่ีตอบสนองลูกคากลุมใหม (F1.2) คาเปาหมาย : 2.00 
 

Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI 25 

 

4.1.1 รายไดท้ังหมด 
    - จากการเรียนการ
สอน 
    - จากงานวิจัยและ
ทรัพยสินทางปญญา   
    - จากการบริการ
วิชาการ 
    - จากการลงทุนและ
เงินบริจาค (F1.1)   

37. โครงการ
ประชาสัมพันธหลักสูตร
ของสาขาวิชาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1. facebook 
fanpage หรือ คลิป
วีดีโอแนะนํา
หลักสูตรของ 6
สาขาวิชา 

1. จํานวน 1 
ผลงาน 

1 ตุลาคม 
2560 - 31 
สิงหาคม 
2561 

60,000 รองคณบดีฝาย
วิชาการ/จุฑารัตน  
สีหานาม 

38. โครงการทูต
ประชาสัมพันธ  
(Agro Ambassador)  

1. AGRO 
Ambassador 
2. จํานวนกิจกรรม
การประชาสัมพันธ
คณะโดย AGRO 
Ambassador 

1.  จํานวน 
15 คน 
2. จํานวน 5 
ครั้ง 

1 ตุลาคม 
2560 - 30 
กันยายน 
2561 

80,000 รองคณบดีฝาย
วิชาการ/จุฑารัตน  
สีหานาม 
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Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI 27 4.1.1 รายไดท้ังหมด 

    - จากการเรียนการ
สอน 
    - จากงานวิจัยและ
ทรัพยสินทางปญญา   
    - จากการบริการ
วิชาการ 
    - จากการลงทุนและ
เงินบริจาค (F1.1)   

39. การประชาสัมพันธ
เชิงรุกของศูนยบริการ
ธุรกิจอุตสาหกรรม
เกษตร 
 
 

1. รายไดท้ังหมด  
- จากการเรียนการ
สอน  
- จากงานวิจัยและ
ทรัพยสินทาง
ปญญา 
 - จากการบริการ
วิชาการ 
 - จากการลงทุน
และเงินบริจาค 

1.31,000,000 
บาท 

1 ตุลาคม 
2560 - 30 
กันยายน 
2561 

30,000 หัวหนาศูนยบริการ
ธุรกิจฯ/ณัฐวรรธน  
ทรัพยสิน 

INI 28 40. การตรวจเช็ค
บํารุงรักษาทดสอบเพ่ือ
ขอใบรับรองความ
ปลอดภัยในการใชงาน
ของหมอตมไอนํ้า
(Boiler) 
 

1. ประสิทธิภาพ
ระบบปองกันความ
ปลอดภัย 
2. เอกสารหนังสือ
รับรองความ
ปลอดภัยการใชงาน
หมอตมไอนํ้า
(Boiler)จากวิศวกร
สามัญท่ีมีใบอนุญาต
ชนิดรับรองหมอตม
ไอนํ้า(Boiler) 

1. 1 ระบบ 
 
 
2. 1 ฉบับ 

1 ตุลาคม
2560-31 
มีนาคม 
2561 

60,000 หัวหนาศูนย 
บริการธุรกิจฯ/
อนุพันธ   
ปญญาทอง 

INI 28 
 INI 31-32 

41. โครงการตลาดเชิง
รุกผลิตภัณฑของ
ศูนยบริการธุรกิจ
อุตสาหกรรมเกษตร  
 

1. ผลิตภัณฑ
จําหนายภายใตการ
ดําเนินงานของ
ศูนยบริการธุรกิจฯ 

1. 3 
ผลิตภัณฑ 

1 ตุลาคม 
2560 - 30 
กันยายน 
2561 

400,000 หัวหนาศูนยบริการ 
ธุรกิจฯ/ 
นงนุช  ทองออน 

 INI 33 42. โครงการแสวงหา
เงินรายไดจากการลงทุน 

รายไดท้ังหมด 
- จากการเรียนการ
สอน  
- จากงานวิจัยและ
ทรัพยสินทางปญญา  
- จากการบริการ
วิชาการ  
- จากการลงทุนและ
เงินบริจาค 

 31,000,000 1 ตุลาคม 
2560 – 30 
กันยายน  
2561 

 - รองคณบดีฝาย
บริหารฯ/
เลขานุการคณะฯ/ 
นพรัตน อัครจินดา 

INI 26 4.1.2 จํานวนหลักสูตร
หรือบริการท่ีตอบสนอง
ลูกคากลุมใหม (F1.2)   

โครงการจัดทําหลักสูตร
รวมกับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ  
(ตอบยุทธศาสตรท่ี1,4) 
 
 
 

1. จํานวนความ
รวมมือกับ
หนวยงานท้ังภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัย 
2. จํานวนหลักสูตร
นานาชาติ ไดรับ
การบริหารจัดการ 
3. จํานวนหลักสูตร
รวม หรือหลักสูตร
สองปริญญา หรือ 
หลักสูตรออนไลน 

1. จํานวน  1 
ความรวมมือ 
 
 
 
2. จํานวน 2 
หลักสูตร 
 
3. จํานวน 1 
หลักสูตร 

1 ตุลาคม 
2560 - 30 
กันยายน 
2561 

100,000 หัวหนาสํานัก 
วิชาฯ/ณัฐลักษณ 
บูรณศิลปน 
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Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI 26 4.1.2 จํานวนหลักสูตร

หรือบริการท่ีตอบสนอง
ลูกคากลุมใหม (F1.2)   

43. การฝกอบรม
หลักสูตรผลิตภัณฑ
อาหารโปรตีนเพ่ือ
ผูสูงอายุ  
 

1. ความพึงพอใจ
ของผูเขารับการ
อบรม 

1. ไมนอย
กวารอยละ 
80 

1 ตุลาคม 
2560 - 30 
กันยายน 
2561 

30,000 หัวหนาศูนยบริการ
ธุรกิจฯ/นงนุช   
ทองออน 

INI 25 
INI 26 

44. โครงการฝกอบรม 
หลักสูตรผูควบคุมการ
ผลิตอาหารตาม
หลักเกณฑของกฎหมาย
สําหรับอาหารในภาชนะ
บรรจุท่ีปดสนิทท่ีมีความ
เปนกรดตํ่าและปรับกรด 
(Retort Supervisors) 
 

1. ถายทอด
เทคโนโลยีและ
ความรูในหลักสูตรผู
ควบคุมการผลิต
อาหารตาม
หลักเกณฑของ
กฎหมายสําหรับ
อาหารในภาชนะ
บรรจุท่ีปดสนิท ท่ีมี
ความเปนกรดตํ่า
และปรับกรด ใหแก
ผูเขารับการ
ฝกอบรม 
2. สรางเงินรายได
จากการจัดฝกอบรม 

1.  20 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 80,000 
บาท 
 

1 ตุลาคม 
2560 - 30 
เมษายน 
2561 

143,253 หัวหนาศูนย 
บริการธุรกิจฯ/ 
นงนุช  ทองออน 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 : การบริหารจัดการรูปแบบใหมเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตรเชิงรุก 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :  5.1 พัฒนาและใชระบบบริหารยุคใหม และนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 

(EdPEx) มาใชในการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 
กลยุทธ :  1) พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการตางๆ ในหมวด 1-6 ตามเกณฑ EdPEx ใหมีประสิทธิภาพ (INI 34) 
       1.1) กระบวนการพัฒนาผูนํา 
       1.2) การมุงเนนลูกคา 
      1.3) การพัฒนาบุคลากร 
       1.4) ระบบขอมูลสารสนเทศ 
       1.5) ตัววัด 
       1.6) การออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการ  

2) พัฒนากระบวนการสรางความผูกพันของบุคลากร (INI 35) 
ตัวชี้วัดหลัก :  
 5.1.1 ผลการประเมิน EdPEx (L1.1)     คาเปาหมาย : 200 
 5.1.2 รอยละคุณวุฒิอาจารยระดับ ป.เอก (L1.2)    คาเปาหมาย : 87.00 
 5.1.3 รอยละของอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ (L1.3)   คาเปาหมาย : 56.00 
 5.1.4 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนา (L1.4)  คาเปาหมาย : 100.00 
 5.1.5 ผลงาน/รางวัลท่ีไดรับ (L1.5)     คาเปาหมาย : 1.00 
 5.1.6 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร (L1.6)    คาเปาหมาย : 4.05 
 5.1.7 ความผูกพันของบุคลากร (Work Force Engagement) (L1.7)  คาเปาหมาย : 4.05 
 5.1.8 ระดับอัตราการคงอยู (*ไมนับอัตราเกษียณ,เสียชีวิต) (L1.8)  คาเปาหมาย : 95.00 
    

Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI 34 5.1.1 ผลการประเมิน 

EdPEx (L1.1  ) 
5.1.3 รอยละของอาจารย
ท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 

(L1.3) 
5.1.5 ผลงาน/รางวัลท่ี

ไดรับ (L1.5)  
5.1.6 ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร(L1.6) 
5.1.7 ความผูกพันของ
บุคลากร (Work Force 

Engagement) (L1.7) 
5.1.8 ระดับอัตราการ   
คงอยู (*ไมนับอัตรา
เกษียณ,เสียชีวิต) (L1.8)
  

45. โครงการพัฒนาหมวด  
1, 3, 4, 5, 6 ตาม
แนวทาง EdPEx 
    1.1) โครงการ
ออกแบบระบบการ
บริหารงานบุคคลและ
พัฒนาบุคลากร (Human 
Capital)  
    1.2) โครงการตรวจ
ประเมิน(Audit) เพ่ือ 
พัฒนาระบบ ISO 9001 
    1.3) โครงการ
เสริมสรางความผูกพัน
ของบุคลากร  
    1.4) โครงการพัฒนา
โปรแกรมสําหรับรองรับ
กระบวนการทํางานตางๆ
ของคณะ/งานนโยบาย
และแผนฯ 
1.5) โครงการสงเสริม
คุณสมบัติของบุคลากรให
สอดคลองกับคานิยมของ
องคกรและพรอมรับการ
เปล่ียนแปลง  
(L5.1-5.3,INI34-35) 
     

1. เอกสารคุณภาพ 
ISO 9001 ของ
หนวยงานใน
สํานักงานคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
2. การตรวจ
ประเมิน (Audit) 
การควบคุมคุณภาพ
ตามแนวทาง 
ISO9001 ของ
สํานักงานคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
3. ระดับความผูก
ผันของบุคลากรท่ีมี
ตอองคกร 
4. ระดับความรัก 
ความผูกผันและ
ความสามัคคีของ
บุคลากร 
5. รอยละของ
บุคลากรท่ีมีความ
เขาใจในคานิยมของ
องคกร 
6. ระบบจองหอง
สอบ 

1. 5 หนวยงาน 
 
 
 
 
2. จํานวน 1 
ครั้ง 
 
 
 
 
 
3. ระดับ 4.05 
 
 
4. ระดับ 4.05 
 
 
 
5. รอยละ 70 
 
 
 
6. 1 ระบบ 
 

20 ตุลาคม 
2560 - 13 
กันยายน 
2561 

227,260  รองคณบดีฝาย   
แผนฯ/ 
งานนโยบายและ   
แผนฯ/ 
อังศุมารินทร 

  เจริญเกษ 
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   7. จํานวนผูบริหาร

ท่ีเขารวมโครงการ 
8. ระดับพึงพอใจ
ของผูบริหารท่ีเขา
รวมโครงการ 

7. จํานวน 18 
ทาน 
8. ระดับ 4.00 
 
 
 

   

INI 34 5.1.2 รอยละคุณวุฒิ
อาจารยระดับ ป.เอก 
(L1.2)  
5.1.3รอยละของ
อาจารยท่ีมีตําแหนงทาง
วิชาการ (L1.3) 

46. โครงการคายเขียน
ตํารา/หนังสือ และ
เอกสารทางวิชาการเพ่ือ
ขอตําแหนงทางวิชาการ   

1. จํานวนตํารา/
หนังสือ/ผลงานทาง
วิชาการ 
2. ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการ 
 

1. 6 เรื่อง 
 
 
2. ระดับ 4 

1 ตุลาคม 
2560 -15 
สิงหาคม 
2561 

52,000 รองคณบดีฝาย  
บริหารฯ/
เลขานุการ
คณะฯ/ไกรคํา  
หัสการบัญชา 

47. โครงการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลท่ี
ตอบสนอง 
กลยุทธของคณะ  
อุตสาหกรรมเกษตร 

1. แผนพัฒนา
รายบุคคล 
(Individual 
Development 
Plan) 

1.  1 แผน 1 ตุลาคม 
2560 - 15 
กันยายน 
2561 

- รองคณบดีฝาย
บริหารฯ/
เลขานุการ
คณะฯ/งาน
บริหารท่ัวไป/ 
ไกรคํา  

  หัสการบัญชา 
5.1.4 รอยละของ
บุคลากรสายสนับสนุนท่ี

ไดรับการพัฒนา (L1.4) 

48. โครงการอบรม
บุคลากรสายสนับสนุน
ในการทําผลงานเพ่ือ
กําหนดตําแหนงท่ีสูงขึ้น  

1. บุคลากรสาย
สนับสนุนยื่นขอ
กําหนดตําแหนงท่ี
สูงขึ้น 

1. 1 คน 12 มกราคม 
–23 มีนาคม 
2560 

7,200 รองคณบดีฝาย
บริหารฯ/
เลขานุการ
คณะฯ/งาน
บริหารท่ัวไป/ 
ไกรคํา  
หัสการบัญชา 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 : การบริหารจัดการรูปแบบใหมเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเชิงรุก (ตอ) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :  5.2 พัฒนาองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู 
กลยุทธ : 3) สรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (INI 36) 
ตัวชี้วัดหลัก :  
   5.2.1 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู (KM)  (L2.1)   คาเปาหมาย : 4.00 
  

Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI 36 5.2.1 ระดับความสําเร็จ

ของการจัดการความรู 
(KM)  (L2.1) 

49. โครงการ KM 
และศึกษาดูงานของ
นักวิทยาศาสตร  
 

1. จํานวนรายงาน
การศึกษาดูงาน 
2. จํานวนการนํา
ระบบงานบริการ
ออนไลนเครื่องมือ
วิทยาศาสตรมาใชงาน 
หลังจากการ ศึกษาดู
งาน 
3. จํานวน
นักวิทยาศาสตรท่ีเขา
รวมกิจกรรม 
 

1. 1 ฉบับ 
 
2.  1 ระบบ 
 
 
 
 
 
3. ไมนอยกวา 
10 คน 

1 ตุลาคม 
2560 - 30 
กันยายน 
2561 

140,000 หัวหนาสํานัก
วิชาฯ/ศศิธร  
ใบผอง 

50. โครงการ KM 
Share & Learn  

1. จํานวนองคความรู
ท่ีมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู 
2. แนวปฏิบัติท่ีดีจาก
การแลกเปล่ียนเรียนรู 

1. 3 องคความรู 
 
 
2. 1 แนวปฏิบัติ 

2 ตุลาคม
2560-28 
กันยายน
2561 

22,500 รองคณบดีฝาย   
แผนฯ/ 
งานนโยบายและ   
แผนฯ/ 
อังศุมารินทร 
เจริญเกษ 
 

51. โครงการ Lunch 
Talk  
 

1. ความพึงพอใจใน
ดานการสราง
ความสัมพันธระหวาง
บุคลากร 
2. ความพึงพอใจจาก
การไดรับความรู
เพ่ิมเติมจากการ KM 
ในกิจกรรมlunch talk 
3. ความพึงพอใจ
โดยรวมของบุคลากร 
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร  

1. ระดับ 3-4 
 
 
 
2. ระดับ 3-4 
 
 
 
3. ระดับ 3-4 

1 ตุลาคม 
2560 -15 
กันายน 
2561 

42,500 รองคณบดีฝาย
บริหารฯ/
เลขานุการ
คณะฯ/งาน
บริหารท่ัวไป/ 
ไกรคํา  
หัสการบัญชา 
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แผนปฏิบัติการ งบประมาณ และความสอดคลองกับตัวบงชี้ และ Initiative จากแผนกลยุทธ 

Initiative ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

INI 4-5 
 
INI 4-5 

C1.1 ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปจจุบัน 
C1.2 ระดับความผูกพันของ
นักศึกษาปจจุบัน 

1. International Lunch Talk for 
Graduate Students 2018 
2. โครงการเตรียมความพรอมกอนเรียน   
-  โครงการ Pre college  
- โครงการ เพ่ิมพูนทักษะการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย 
3. โครงการคายอุตสาหกรรมอาหาร 
4. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และ
ความสามารถสูการเปนนักศึกษาในยคุ 
Thailand 4.0 
5. โครงการพัฒนาผูประกอบการใหม 
(Startup) 

5,000 .- 
 

155,000 .- 
 
 
 

50,000 .- 
15,000 .- 

 
 

37,000 .- 

สํานักวิชาฯ 
 

สํานักวิชาฯ 
 
 
 

สํานักวิชาฯ 
สํานักวิชาฯ 

 
 

สํานักวิชาฯ 

INI 18-INI 
22 
 
  

C2.1 รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 
C2.2 รอยละของผูรับบริการท่ีมา
รับบริการซํ้า 

1. โครงการสัมมนาเพ่ือสงเสริม
แลกเปล่ียนเรียนรูและพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย (Manuscript writing camp) 
2. โครงการบริการวิชาการเพ่ือถายทอด
เทคโนโลยีดานอุตสาหกรรมเกษตร  
- โครงการติดตามผลการดําเนินงานดาน
สุขลักษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร ในเขต
เทศบาลตําบลสุเทพและแมเหียะ  
- โครงการสํารวจและถายทอดเทคโนโลยี
ดานอาหารและบรรจุภัณฑ 
3. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
อาหารสําหรับผูสูงอายุ 
4. โครงการบริการวิชาการ 
 (แสวงหารายได) 

195,000 .- 
 
 

67,000 .- 
 
 
 
 
 
 

30,000 .- 
 
- 

สํานักวิชาฯ 
 
 

สํานักวิชาฯ 
 
 
 
 
 
 

ศูนยบริการธุรกิจฯ 
 

ศูนยบริการธุรกิจฯ 
 

INI7-16 
 
 

C3.1 จํานวนเงินวิจัยตออาจารย 
ตอป 
 

1. การจัดการความรูการเขียน
โครงการวิจัยและการเขียนบทความทาง
วิชาการท่ีดี 

2,000 .- สํานักวิชาฯ 

INI 1-3 C4.1 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
- กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาดานภาษาอังกฤษ  (English for 
Commuication I)  
- กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาดานภาษาอังกฤษ  (Academic 
English for studies in University) 
2. โครงการจิตอาสาดวยตนเองโดยใช 
PBL   
- โครงการเสริมสรางจิตอาสาดวยตนเอง 
ท่ีมีสวนในการรับผิดชอบทางสังคม 
- โครงการพลังชาว PDT    

121,200 .- 
 
 
 
 
 
 
 

115,000 .- 

สํานักวิชาฯ 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักวิชาฯ 

INI 7, 10 
INI 21 
INI 26 
INI 28 

C5.1 จํานวนโครงการความรวมมือ
กับมหาวิทยาลัย/หนวยงาน ใน
ตางประเทศ 

1. โครงการ Student Mobility in the 
Network of ASEAN Countries 

310,000 .- สํานักวิชาฯ 
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Initiative ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

INI 4-5 
INI 4-5 

C6.1 ระดับความพึงพอใจของ 
ศิษยเกา 
C6.2 ระดับความผูกพัน 

1. โครงการดําเนินการดานความสัมพันธ
ระหวางศิษยเกากับคณะ 

120,000 .- สํานักวิชาฯ 

INI 25-36 
 

F1.1 รายไดท้ังหมด  
F1.2 จํานวนหลักสูตรหรือบริการท่ี
ตอบสนองลูกคากลุมใหม 

1. โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรของ
สาขาวิชาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2. โครงการทูตประชาสัมพันธ  
(Agro Ambassador) 
3. การประชาสัมพันธเชิงรุกของศูนยบริการ
ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 
4. การตรวจเช็คบํารุงรักษาทดสอบเพ่ือขอ
ใบรับรองความปลอดภัยในการใชงานของ
หมอตมไอนํ้า (Boiler) 
5. โครงการตลาดเชิงรุกผลิตภัณฑของ
ศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 
6. โครงการแสวงหาเงินรายไดจากการลงทุน 
7. โครงการจัดทําหลักสูตรรวมกับ
มหาวิทยาลัยตางประเทศ 
8. การฝกอบรมหลักสูตรผลิตภัณฑอาหาร
โปรตีนเพ่ือผูสูงอายุ 
9. โครงการฝกอบรม หลักสูตรผูควบคุมการ
ผลิตอาหารตามหลักเกณฑของกฎหมาย
สําหรับอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทท่ีมี
ความเปนกรดตํ่าและปรับกรด  
(Retort Supervisors) 
10. โครงการจัดทําหลักสูตรรวมกับ
มหาวิทยาลัยตางประเทศ 

60,000 .- 
 

80,000 .- 
 

30,000 .- 
 

60,000 .- 
 
 

400,000 .- 
 

- 
 

100,000 .- 
 

30,000 .- 
 

143,253 .- 
 
 

 
100,000 .- 

สํานักวิชาฯ 
 

สํานักวิชาฯ 
 

สํานักวิชาฯ 
 

ศูนยบริการธุรกิจฯ 
 
  

ศูนยบริการธุรกิจฯ 
 

งานการเงินฯ 
 

สํานักวิชาฯ 
 

ศูนยบริการธุรกิจฯ 
 

ศูนยบริการธุรกิจฯ 
 
 

 
สํานักวิชาฯ 
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Initiative ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

INI 1-3 
 
 
INI 1-3 
 
 
INI 1-3 
 

P1.1 จํานวนหลักสูตรท่ีไดรับการ
รับรองมาตรฐานระดับประเทศ/
ระดับสากล 
P1.2 จํานวนหลักสูตรท่ีสอนเปน
ภาษาอังกฤษ /หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรรวม 
P1.3 รอยละนักศึกษาท่ีจบแลว
ทํางานในบริษัท/องคการตางชาติ/
นานาชาติ 

1. โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการ 
สอนและพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล 
2. โครงการจัดทําหลักสูตรรวมกับ 
มหาวิทยาลัยตางประเทศ 
3. International Lunch Talk for 
Graduate Students 2018 
4. โครงการจิตอาสาดวยตนเองโดยใช PBL   
- โครงการเสริมสรางจิตอาสาดวยตนเอง  
ท่ีมีสวนในการรับผิดชอบทางสังคม 
- โครงการพลังชาว PDT    
5. โครงการเตรียมความพรอมสูการทํางาน 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 
ของนักศึกษา 
- โครงการผูเชี่ยวชาญพบปะนักศึกษา  
- โครงการฝกอบรมเขมนักศึกษาเขารวม
แขงขันกิจกรรม FoSTAT   
- โครงการสงเสริมนักศึกษาเขารวมการ
ประกวดแขงขัน 
- โครงการพัฒนาองคความรู ทักษะวิชาชีพ
และบุคลิกภาพของนักศึกษา 
7. โครงการเตรียมความพรอม "ปนดินให
เปนดาว" สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ
8. โครงการวันวิชาการนักศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือพบปะ
ผูประกอบการ 

200,000 .- 
 
 

100,000 .- 
 

5,000 .- 
 

115,000 .- 
 
 

 
60,000 .- 

 
210,000 .- 

 
 
 
 
 

 
 

20,000 .- 
 

300,000 .- 

สํานักวิชาฯ 
 
 

สํานักวิชาฯ 
 

สํานักวิชาฯ 
 

สํานักวิชาฯ 
 
 

 
สํานักวิชาฯ 

 
สํานักวิชาฯ 

 
 
 
 

 
 

 
สํานักวิชาฯ 

 
สํานักวิชาฯ 

INI6-7 P2.1 คะแนนสอบเขาเฉล่ียของ
นักศึกษาเพ่ิมขึ้น 

1. โครงการศึกษา วิเคราะหและสรุปผล
ขอมูลสถิติวิชาการ 
2. โครงการคัดสรรนักเรียนท่ีเรียนดีและมี
ความสนใจเพ่ือใหทุนเรียนตอของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
3. โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือเพ่ิม
จํานวนนักศึกษาปริญญาโท-เอก 
4. โครงการสัมมนาเพ่ือสงเสริม
แลกเปล่ียนเรียนรูและพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย (Manuscript writing camp) 

-  
 

230,000 
 
 

155,000 .- 
 

195,000 .- 

งานบริการการศึกษาฯ 
 

งานบริการการศึกษาฯ 
 
 

งานบริการการศึกษาฯ 
 
งานบริหารงานวิจัยฯ 
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Initiative ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

INI 7-16 
 
INI 7-16 
INI 7-16 
 
 
INI 7-16 
 
 
INI 7-16 

P3.1 จํานวนผลงานวิชาการตีพิมพ
ตออาจารยตอป 
P3.2 citation index ตออาจารย 
P3.3 จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใช
ประโยชนตอยอดเชิงพาณิชยหรือ
อุตสาหกรรม 
P3.4 ผลการจัดกลุมวารสาร Food 
and Applied Bioscience ในฐาน 
TCI  
P3.5 จํานวนการยื่นขอสิทธิบัตร    
อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิ 
P3.6 จํานวนนวัตกรรม 

1. ทุนอุดหนุนการวิจัยรวมทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาตางประเทศ            
(Joint Research Program) 
2. โครงการสัมมนาเพ่ือสงเสริม
แลกเปล่ียนเรียนรูและพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย (Manuscript writing camp) 
3. โครงการความรวมมืองานวิจัยรวมกับ
ภาคเอกชน 
4. โครงการรวบรวมผลงานท่ีมีศักยภาพ
สามารถตอยอดไดเพ่ือนําเสนอ
ผูประกอบการท่ีสนใจและงานวันวิชาการ 
มช. ครั้งท่ี 12 
5. โครงการจัดทําและพัฒนาวารสาร 
Food and Applied Bioscience 
Journal 
6. โครงการความปลอดภัยในหอง 
ปฏิบัติการใหมีมาตรฐานความปลอดภัย
ทางชีวภาพระดับท่ี 1 

200,000 .- 
 
 

195,000 .- 
 

 
- 
 

30,000 .- 
 
 
 

54,850 .- 
 
 

198,660 .- 

งานบริหารงานวิจัยฯ 
 
 

งานบริหารงานวิจัยฯ 
 

 
งานบริหารงานวิจัยฯ 

 
งานบริหารงานวิจัยฯ 

 
 
 

งานบริหารงานวิจัยฯ 
 
 

สํานักวิชาฯ 
 

INI 21 P4.1 โครงการ/กิจกรรมประชุม
ระดับชาติ/นานาชาติท่ีคณะเปน
เจาภาพ 

1. โครงการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติดานการประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสและการทดสอบผูบริโภค 
2. โครงการเตรียมความพรอมในการ
จัดต้ังสมาคมการประเมินทางประสาท
สัมผัสและการทดสอบผูบริโภค 
3. โครงการประสานงานเพ่ือการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัส 
ระดับนานาชาติ 

30,000 .- 
 
 

20,000 .- 
 
 

20,000 .- 

หนวย sensory 
 
 

หนวย sensory 
 
 

หนวย sensory 

INI 22-23 
 
 
INI 22-23 
 
INI 23 

P5.1 จํานวนโครงการบริการ
วิชาการท่ีตอบสนองความตองการ
ของชุมชนและทองถิ่น  
P5.2 จํานวนโครงการ/หลักสูตร
เพ่ิมพูนความรูสําหรับผูสูงอาย ุ
P5.3 ฐานขอมูลอาหารพ้ืนบาน
ลานนา 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสราง
ความรูความเขาใจดานอุตสาหกรรม
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงาน
ชีวภาพ และเคมีชีวภาพ สําหรับอาจารย
ในระดับมัธยมศึกษา 
2. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
อาหารสําหรับผูสูงอายุ 
3. โครงการจัดทําคลังปญญาอาหาร
พ้ืนบานลานนา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือจัดทําแหลง
เรียนรูอาหารพ้ืนบานลานนาออนไลน 

48,200 .- 
 
 

 
 

30,000 .- 
 

57,000 .- 

ศูนยบริการธุรกิจฯ 
 
 
 
 

ศูนยบริการธุรกิจฯ 
 

สํานักวิชาฯ 

INI 24 P6.1 จํานวนโครงการบริการ
วิชาการระดับนานาชาติ 

1. โครงการการบริการวิชาการระดับ
นานาชาติ 
2. โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 
Food and Applied Bioscience 
Conference 2018   

36,000 .- 
 

200,000 .- 

งานบริหารงานวิจัยฯ 
 

งานบริหารงานวิจัยฯ 
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Initiative ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

INI 36 
INI 36 
INI 36 
 
INI 36 
 
INI 36 
INI 36 
 
INI 36 
INI 36 

L1.1 ผลการประเมิน EdPEx   
L1.2 รอยละอาจารยระดับ ป.เอก  
L1.3 รอยละอาจารยท่ีมีตําแหนง
ทางวิชาการ  
L1.4 รอยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนา 
L1.5 ผลงาน/รางวัลท่ีไดรับ 
L1.6 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร 
L1.7 ระดับความผูกพัน 
L1.8 รอยละอัตราการคงอยู 

1. โครงการพัฒนาหมวด  
1, 3, 4, 5, 6 ตามแนวทาง EdPEx 
    1.1) โครงการออกแบบระบบการ
บริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร 
(Human Capital)  
    1.2) โครงการตรวจประเมิน(Audit)    
เพ่ือพัฒนาระบบ ISO 9001 
    1.3) โครงการเสริมสรางความผูกพัน
ของบุคลากร  
    1.4) โครงการพัฒนาโปรแกรมสําหรับ
รองรับกระบวนการทํางานตางๆของ
คณะ/งานนโยบายและแผนฯ 
1.5) โครงการสงเสริมคุณสมบัติของ
บุคลากรใหสอดคลองกับคานิยมของ
องคกรและพรอมรับการเปล่ียนแปลง 
2. โครงการคายเขียนตํารา/หนังสือ และ
เอกสารทางวิชาการเพ่ือขอตําแหนงทาง
วิชาการ   
3. โครงการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลท่ี
ตอบสนองกลยุทธของคณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
4. โครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุน       
ในการทําผลงานเพ่ือกําหนดตําแหนงท่ีสูงขึ้น 

227,260 .- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52,000 .- 
 
 
- 
 
 

7,200 .- 

งานนโยบายและแผนฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริหารท่ัวไป 
 
 

งานบริหารท่ัวไป 
 
 

งานบริหารท่ัวไป 

INI 38 L2.1 ระบบการจัดการองคความรูท่ี
สอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะ 

1. โครงการ KM และศึกษาดูงานของ
นักวิทยาศาสตร 
2. โครงการ KM Share & Learn 
3. โครงการ Lunch Talk 

140,000 .- 
 

22,500 .- 
42,500 .- 

สํานักวิชาฯ 
 

งานนโยบายและแผนฯ 
งานบริหารท่ัวไป 

INI 10-11 
 
 
 
INI 10-11 

L3.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมี
การใชนวัตกรรมหรือการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
L3.2 จํานวนการใชนวัตกรรมใน
การเรียนการสอนและการวิจัย 

1. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูและสราง
นวัตกรรมดานการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 จัดประกวดรางวัล Best 
Practice และจัดทําฐานขอมูลเทคนิคการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

50,000 .- สํานักวิชาฯ 
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โครงการ/กิจกรรม งานประจํา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จําแนกตามพันธกิจ) 
 

พันธกิจ 
จํานวนโครงการ 

รวม 
สํานักงานคณะฯ สํานักวิชาฯ 

หนวยประเมิน 
คุณภาพฯ 

ศูนยบริการธุรกิจฯ 

ดานการจัดการเรียนการสอน 8 20 - - 28 

ดานการวิจัย 2 - - - 2 

ดานบริการวิชาการ - - 2 - 2 

ดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

11 1 - - 12 

ดานพัฒนาบุคลากร 3 1 - - 4 

ดานอ่ืนๆ 8 - - - 8 

รวม 32 22 2 - 56 
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พันธกิจดานการจัดการเรียนการสอน 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPIs) คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. โครงการทุนชวยสอนวิชา
ปฏิบัติการ (ทุน TA) 

1. เพ่ือใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดมี
ประสบการณในการสอนวิชาปฏิบัติการ ซ่ึงจะชวย
พัฒนาทักษะความรูความสามารถของนักศึกษา
นอกจากการศึกษาในชั้นเรียน และจะเปน
ประโยชนตอการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธของ
นักศึกษา 
2. เพ่ือเปนการสงเสริมและกระตุนใหนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาสําเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

1. จํานวนผูรับทุน 1. 30 ทุน 1 สิงหาคม - 31 
สิงหาคม 2561 

121,500 สังวาลย  วรรณกุล 

2. โครงการสันทนาการ – กีฬา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป
การศึกษา 2560 

1. เพ่ือใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ทุกสาขาวิชาไดเขารวม
กิจกรรมเดียวกัน ไดมีโอกาสพบปะเพ่ือแลกเปล่ียน
ความรูและประสบการณรวมกัน อันจะสงผลใหเกิด
การสรางเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตอไปในอนาคต 

1. ระดับความพึงพอใจของผุเขารวม
กิจกรรม 

1. รอยละ 85 1 สิงหาคม - 30 
กันยายน 2561 

- สังวาลย  วรรณกุล 

3. โครงการทุนสนับสนุนการทําวิจัย
บัณฑิตศึกษา 

1. เพ่ือเปนการเรงรัดการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และเพ่ือเปนการ
สงเสริมและกระตุนใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับทุน 1. 10 ทุน 1 สิงหาคม  - 30 
กันยายน 2561 

160,000 สังวาลย  วรรณกุล 

4. โครงการจัดทําแผนพับและของท่ี
ระลึกเพ่ือใชในการประชาสัมพันธ
หลักสูตรคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

1. เพ่ือจัดทําเอกสารสําหรับประชาสัมพันธเผยแพร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในรูปของ แผนพับ
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ของท่ีระลึกเชน ปากกา 
สมุด ฯลฯ เพ่ือใหคณะอุตสาหกรรมเกษตรเปนท่ี
รูจักของโรงเรียน นักเรียน นักศึกษา รวมท้ัง
ประชาชนผูสนใจท่ัวไปไดทราบ 

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ อยาง
นอยจํานวน 4 กิจกรรม 

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ 
อยางนอยจํานวน4กิจกรรม 
เชน งานตลาดนัดหลักสูตร, 
นักเรียนมาเยี่ยมชมคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร,        
พ่ีโรงเรียนชวนนองเรียนอก.
มช. เปนตน 

1 พฤศจิกายน 
2560 - 30 มีนาคม 
2561 

50,000 จุฑารัตน  สีหานาม 

5. ตลาดนัดหลักสูตรและแนะนํา
หลักสูตร 

1. เพ่ือประชาสัมพันธคณะอุตสาหกรรมเกษตรใน
เชิงรุกใหเปนท่ีรูจักแพรหลายแกนักเรียน ครูแนะ
แนว และผูสนใจท่ัวไป 
 
 

1. จํานวนนักเรียนท่ีเขารวมงานและ
เยี่ยมชมบูธคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

1. จํานวนนักเรียนไมนอย
กวา 200 คน 
 

9 - 10 พฤศจิกายน 
2560 

40,000 จุฑารัตน  สีหานาม 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPIs) คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

6. หลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิต
อาหาร (GMP)และการจัดระบบ 
HACCP 

1. นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปท่ี 4 มีระดับคาเฉล่ีย
ความพึงพอใจท่ีไดรับความรูความเขาใจในการ
อบรม หลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร 
(GMP) และการจัดระบบ HACCP 
 
 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเขา
รวมโครงการ 
2. ระดับความรูความเขาใจของ
นักศึกษาหลังอบรม 

1. ไมนอยกวารอยละ 80 
 
2. ไมนอยกวารอยละ 80 

14 พฤษภาคม 
2561 - 18 
พฤษภาคม 2561 

90,000 จุฑารัตน  สีหานาม 

7. ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2561 

1. เพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสรับทราบขอมูลท่ัวไป
เกี่ยวกับคณะท่ีนักศึกษาเขาศึกษา นักศึกษาจะได
รูจักผูบริหารของคณะ ไดรูจักคณาจารยของคณะ 
ตลอดจนไดมีโอกาสพบปะกับเพ่ือนรวมรุนและ
นักศึกษารุนพ่ี 
 
 

1. ระดับความพึงพอใจตอความรูท่ี
ไดรับจากการรวมกิจกรรม 

1. ระดับ 85 1 - 15 สิงหาคม 
2561 

5,000 สังวาลย  วรรณกุล 

8. โครงการสอบสัมภาษณ นักเรียน
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ป
การศึกษา 2561  5 รอบ 
8.1 สอบสัมภาษณ นักเรียนเขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 
2561 รอบท่ี 1 portfolio 
8.2 สอบสัมภาษณ นักเรียนเขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 
2561 รอบท่ี 2 โควตา  
8.3 สอบสัมภาษณ นักเรียนเขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 
2561 รอบท่ี 3 รับตรง 
8.4 สอบสัมภาษณ นักเรียนเขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 
2561 รอบท่ี 4 Admission 
8.5 สอบสัมภาษณ นักเรียนเขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 
2561 รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ 
 
 

1. เพ่ือทราบแนวทางและรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ ใหตรงกับความตองการของ
นักศึกษา 

1. รอยละความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมาสัมภาษณ รอบท่ี 1 
portfolio 
2. รอยละความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมาสัมภาษณ รอบท่ี 2 
โควตา 
3. รอยละความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมาสัมภาษณ รอบท่ี 3 
รับตรง 
4. รอยละความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมาสัมภาษณ รอบท่ี 4 
Admission 
5. รอยละความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมาสัมภาษณ รอบท่ี 5 
รับตรงอิสระ 

1. ระดับ 2.50 
 
 
2. ระดับ 2.50 
 
 
3. ระดับ 2.50 
 
 
4. ระดับ 2.50 
 
 
5. ระดับ 2.50 
 

15 ธันวาคม 2560 
- 15 กรกฎาคม 
2561 

25,000 จุฑารัตน  สีหานาม 
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9. โครงการดําเนินการงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 
 

1. เพ่ือจัดซุมรับปริญญา ถายรูปรวมแสดงความ
ยินดีกับบัณฑิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2. เพ่ือสรางความประทับใจใหกับบัณฑิตคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
3. เพ่ือฝกซอมในสวนพิธีการใหกับบัณฑิตคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
4. เพ่ือเปนการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรใหแกคณาจารยและ
บุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
 

1. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม 
2. จํานวนซุมงานรับปริญญา 
3. มีองคความรูใหมในการ
ดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร 

1. รอยละ 80  
 
2.  1 ซุม 
3. 1 องคความรู 

1 ธันวาคม 2560 - 
28 กุมภาพันธ 
2561 

88,000 ภคภรณ  กอเกิด 

10. โครงการสนับสนุนการจัดทํา
หนังสือตําราของคณาจารยในสํานัก
วิชาอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป
งบประมาณ 2561 
 

1. เพ่ือสนับสนุนคาใชจายใหแกคณาจารยในการ
จัดทําหนังสือตําราวิชา 

1. จํานวนตนฉบับท่ีไดรับอนุมัติให
จัดทําเปนหนังสือ/ตําราวิชาการ 

1. 1 ตนฉบับ 1 ตุลาคม 2560 - 
30 กันยายน 2561 

30,000 ณัฐลักษณ บูรณศิลปน 

11. โครงการสอบเทียบเครื่องมือ
วิทยาศาสตร 

1. เพ่ือใหเครื่องมือวัดและอุปกรณทางวิทยาศาสตร
ท่ีใชในหองปฏิบัติการไดรับการสอบเทียบ 
2. บํารุงรักษาเครื่องมือวัดและอุปกรณทาง
วิทยาศาสตรใหพรอมใชงาน ใหคาการวัดท่ีมีความ
ถูกตอง เท่ียงตรง เช่ือถือได 
 

1. จํานวนเครื่องมือวัดและอุปกรณ
วิทยาศาสตรท่ีไดรับการสอบเทียบ 

1. 15 เครื่อง 1 ตุลาคม 2560 - 
30 กันยายน 2561 

100,000 สุรินทรพร ศรีไพรสนธ์ิ 

12. โครงการเตรียมความพรอมให
นักศึกษากอนปฏิบัติสหกิจศึกษาและ
ฝกงาน 
 

1. เพ่ือใหนักศึกษามีความเขารูความเขาใจในการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝกงาน 
2. เพ่ือเสริมทักษะท่ีจําเปนในสถานประกอบการ
กอนปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝกงาน 
 

1. คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา และ ฝกงาน 

1.  ไมตํ่ากวา 3.0/5.0 1 ตุลาคม 2560 - 
30 กันยายน 2561 

50,000 สุดาพร  วัฒนา 

13. โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา 

1. เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหกับนักศึกษา 
2. เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาให
เปนไปตามวัตถุประสงคของสหกิจศึกษา 
3. เพ่ือชวยเหลือนักศึกษาในการแกไขปญหาตางๆ 
ท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงาน ท้ังปญหา
ดานวิชาการ และปญหาการปรับตัวของนักศึกษา 
ในสภาวะการทํางานจริง 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
สถานประกอบการ 
2. ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการตอการนิเทศของ
อาจารย 

1. ไมตํ่ากวา 3.0/5.0 
 
2. ไมตํ่ากวา 3.0/5.0 

1 ตุลาคม 2560 - 
30 กันยายน 2561 

275,000 สุดาพร  วัฒนา 
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4. เพ่ือขอรับทราบและแลกเปล่ียนขอคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวความคิดการมาปฏิบัติงานของ
นักศึกษา ตลอดจนการแลกเปล่ียนความกาวหนา
ทางวิชาการซ่ึงกันและกัน 
5. เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานและรวบรวม
ขอมูลท่ีเปนประโยชนตอสาขาวิชาฯ 

14. โครงการดูงานกระบวนวิชา 
ประจําปงบประมาณ 2561 
 

1. เพ่ือใหนักศึกษาไดมีประสบการณเกี่ยวกับ
สถานท่ีการทํางานจริง 

1. ความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม 

1. ไมตํ่ากวา 3.0/5.0 1 ตุลาคม 2560 - 
30 กันยายน 2561 

35,000 สุดาพร  วัฒนา 

15. โครงการนักศึกษา MPT สัมพันธ 
 
 

1. เพ่ิมโอกาสในการพบปะกันระหวางอาจารยและ
นักศึกษาภายในสาขา MPT 

1. ความพึงพอใจของคนเขารวม
กิจกรรม 

1. ไมตํ่ากวา 3.0/5.0 1 ตุลาคม 2560 - 
30 กันยายน 2561 

20,000 สุดาพร  วัฒนา 

16. โครงการศึกษาดูงานและสหกิจ
ศึกษา 
 

1. เพ่ือสงเสริมใหเกิดความรวมมือและสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางคณะฯ และสถาน
ประกอบการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
2. เพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสบูรณาการองคความรู
ท่ีไดเรียนมากับการปกิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการและเพ่ิมเติมประสบการณทางดาน
อาชีพใหกับนักศึกษา 
3. เพ่ือเปนการพัฒนาตนเองของนักศึกษาทางดาน
การทํางานรวมกับผูอื่น และเรียนรูการดํารงอยูใน
สังคมอยางมีคุณภาพ 
4. เพ่ือเปนการคุมครองสวัสดิภาพ และรองรับ
ความสูญเสียท่ีมีโอกาสเกิดขึ้น สําหรับนักศึกษาฝก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ “สหกิจศึกษา” 
และ "ฝกงาน" 

1. จํานวนความคิดเห็นของนักศึกษา
ท่ีเขารวมกิจกรรม มีระดับความ
พรอมหลังการเขารวมกิจกรรม 
2. จํานวนนักศึกษา 4 คน ท่ีไดรับ
การประเมินสหกิจจากสถาน
ประกอบการและอาจารยนิเทศ 

1. ไมนอยกวาระดับ 
3.0/5.0 
 
2. ไดรับการประเมินใน
ระดับดี 

1 ตุลาคม 2560 - 
30 กันยายน 2561 

405,000 สุดาพร  วัฒนา 

17. โครงการความรวมมือทาง
วิชาการของสาขาวิชาเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑทางทะเลกับผูประกอบการ 
ในจังหวัดสมุทรสาคร 

1. เพ่ือทําความรวมมือทางวิชาการกับสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทะเลในจังหวัด
สมุทรสาคร 
2. เพ่ือดําเนินกิจกรรมทางดานวิชาการท่ีเกี่ยวของ
กับหลักสูตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล 
3. เพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาการใหกับ
นักศึกษาดวยการเรียนรูจากประสบการณจริง 

1. รอยละความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต 

1. รอยละ 80 1 ตุลาคม 2560 - 
30 กันยายน 2561 

30,000 สุดาพร  วัฒนา 
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18. โครงการการจัดการของเสียจาก
หองปฏิบัติการ 
 

1. พัฒนาระบบการจัดการของเสียท่ีเกิดจาก
หองปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ใหเปนไป
ตามนโยบายการจัดการของเสียของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2. ใหความรูเรื่องวิธีการจัดการของเสียและการ
จัดทําฉลากของเสียออนไลน 
3. ดําเนินการจัดการของเสียสารเคมีจาก
หองปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

1. การจัดการของเสียสารเคมีจาก
หองปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
2. รอยละความคิดเห็นของผูเขารวม
ฝกอบรม “วิธีการจัดการของเสียท่ี
เกิดจากหองปฏิบัติการและการ
จัดทําฉลากของเสียออนไลน”และ
ตอบแบบสอบถามท่ีระบุวามีความรู
ความเขาใจในเน้ือหาท่ีไดรับการ
ฝกอบรม ดีขึ้น หรือมีระดับความรู
ความเขาใจไมนอยกวาระดับ3.5/5.0 
 
 

1.  1 ครั้ง 
 
 
2.  รอยละ 80 

1 พฤศจิกายน 
2560 - 30 
กันยายน 2561 

140,000 วรางคณา  เตมียะ 

19. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในระดับสาขาวิชา 
 

1. เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูเทคโนโลยีการผลิต
บรรจุภัณฑในอุตสาหกรรมการบรรจุ 
2. เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับเครื่องมือแปร
รูปอาหารประเภทตางๆ 
3. เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตท่ีหลากหลายในอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร 
4. เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนการเรียนรูใหกับนักศึกษา 
โดยพานักศึกษาไปปฏิบัติการ นอกสถานท่ีใน
หนวยงาน/สถานประกอบการโดยตรง 
 
 

1. จํานวนความคิดเห็นของนักศึกษา
ท่ีระบุวาไดรับความรูเพ่ิมขึ้น หลัง
การเขารวมกิจกรรม ศึกษาดูงาน 
หรือระบุวามีระดับความความรูหลัง
การเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา
ระดับ 3.0/5.0 

1.  รอยละ  80 2 ตุลาคม 2560 - 
31 กรกฎาคม 
2561 

351,000 สาริกา  สุระนาถ 

20. โครงการงานหลักสูตร วัด
ประเมินผลการศึกษาและการ
ปรับปรุง/วิพากษหลักสูตร 
20.1 โครงการงานหลักสูตร วัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
20.2  โครงการปรับปรุงและวิพากษ
หลักสูตร 
 

1. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรูความสามารถของ
บุคลากร 
2. เพ่ือการเรียนรูถายทอดประสบการณการทํางาน
รวมกัน 
3. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง 

1. ความพึงพอใจของการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 
2. ความพึงพอใจของอาจารย 

1. ระดับ 3.75 
 
2. ระดับ 3.75 

2 ตุลาคม 2560 - 
31 พฤษภาคม 
2561 

60,200 สาริกา  สุระนาถ 
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21. โครงการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม 
และจิตอาสา 
21.1  คายคุณธรรม จริยธรรม   
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
21.2 โครงการบริจาคเลือด 
21.3 โครงการคายคุณธรรมคริตชน
และอาสาพัฒนา 
21.4  โครงการประเพณีนํานักศึกษา
ใหมขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยคํา  
 

1. เพ่ือใหนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดรับ
ความรูและทราบแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณธรรม
และ จริยธรรม ปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการใหความ
ชวยเหลือและพัฒนาสังคม ดวยการมีจิตอาสาและ
เจตคติท่ีดีในการบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม 
3. เพ่ือใหนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรเกิดจิต
อาสาในการชวงเหลือสังคมไดดวยตนเอง 
4. เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษา
และบุคลากรภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
5. เพ่ือธํารงไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาว
ลานนา และเปนการสืบทอดประเพณีท่ีดีงามของ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

1. รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม 
2.  รอยละของจํานวนนักศึกษาท่ีมี
ระดับคุณธรรม จริยธรรม 
3. รอยละความพึงพอใจในกิจกรรม
การบริจาคเลือด 
4. รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรมคายคุณธรรมคริต
ชนและอาสาพัฒนา 
5. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ท่ีเขารวมกิจกรรมประเพณีนํา
นักศึกษาใหมขึ้นไปนมัสการ      
พระธาตุดอยคํา 

1. รอยละ 80 
 
2. รอยละ 80 
 
3. รอยละ 80 
 
4. รอยละ 80 
 
 
5. รอยละ 80 
 

1 ธันวาคม 2560 - 
31 สิงหาคม 2561 

112,000 ปรีชา  ขยัน 

22. โครงการสัมมนาและแลกเปล่ียน
องคความรูสโมสรนักศึกษา 

1. เพ่ือเตรียมความพรอมใหความรู ความเขาใจถึง
แนวทาง รูปแบบและกลไกตางๆ ในการดําเนินการ
จัดกิจกรรม และบริหารงานสโมสรนักศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรแกกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษาชุดใหม 
2. รวมกันวางแนวทางและแกไขขอบกพรองของ
การจัดกิจกรรมในปท่ีผานมา เพ่ือถายทอด
ประสบการณการทํางานแกรุนนองท่ียังไมมี
ประสบการณ 
3. เพ่ือใหนายกสโมสรนักศึกษาไดถายทอดความรู
จากการไปศึกษาดูงานจากตางจังหวัดหรือ
ตางประเทศมาแกกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
ใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด 

1. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม 
2. เอกสารแนวปฏิบัติในการจัด
กิจกรรมสโมสรนักศึกษา อก มช 

1.  ระดับ 3.50 
 
2. จํานวน 1 ฉบับ 

1 ธันวาคม 2560 - 
15 สิงหาคม 2561 

70,000 ภคภรณ  กอเกิด 

23. โครงการดําเนินการดาน
ทุนการศึกษา 
23.1 โครงการดําเนินการกูยืมเพ่ือ
การศึกษาและทุนการศึกษา 
23.2 โครงการตรวจเยี่ยมบาน
นักศึกษา 

1. เพ่ือพิจารณาทุนการศึกษาแกนักศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ตาม
หลักเกณฑ กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  
อยางถูกตองเหมาะสม 
2. เพ่ือสรางความพึงพอใจและเพ่ิมขวัญและ
กําลังใจใหแกนักศึกษาในการเขารับบริการ 

1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
หลังจากไดรับการบริการจาก
เจาหนาท่ี 
2. จํานวนท่ีอยูอาศัยของนักศึกษาท่ี
คณะฯ ไดเขาตรวจเยี่ยมและ
รวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน 

1. รอยละ 80 
 
 
2. 50  

1 มีนาคม – 30 
กันยายน 2561 

25,000 ปรีชา  ขยัน 



45 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPIs) คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

 3. เพ่ือติดตามสภาพชีวิตความเปนอยูของนักศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
4. เพ่ือรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาสําหรับ
จัดสรรทุนการศึกษาและหาแหลงทุนสนับสนุน
การศึกษา  
5. เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการศึกษาของ
นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา 

24.โครงการนักศึกษาสัมพันธ ให
คําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก
นักศึกษา 
24.1  โครงการรับนองรถไฟ 
24.2  โครงการนักศึกษาสัมพันธรวม
ใจพัฒนาคณะฯ ของแตละสาขาวิชา 
24.3  โครงการจัดทําเอกสารและ
สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษาใน
กระบวนวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 
24.4  โครงการเตรียมความพรอมรับ
นองใหมประชุมเชียรคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
 

1. เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักศึกษาใหมในการ
เดินทางมายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2. เพ่ือใหเกิดความสัมพันธท่ีดีระหวางคณาจารย 
บุคลากร รุนพ่ี และรุนนอง ภายในสาขาวิชา 
3. เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความรักในสถานท่ีเลาเรียน
และมีจิตอาสาตอสาธารณะ 
4. เพ่ือใหนักศึกษาไดบันทึกความรูและความ
ประทับใจท่ีไดจากการเขารวมกิจกรรมในกระบวน
วิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 
5. เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมและใหการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและ
ประชุมเชียร ของสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
6. เพ่ือสรางความม่ันใจแกผูปกครองในการรับนอง
ใหมอยางสรางสรรคของคณะ 

1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ในการไดรับขอมูลจากการเขารวม
กิจกรรม 
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ปจจุบัน 
3. ระดับความผูกพันของนักศึกษา
ปจจุบัน 
4. รอยละนักศึกษาท่ีลงทะเบียน
เรียนในกระบวนวิชาการเรียนรูผาน
กิจกรรม ท่ีไดรับสมุดบันทึกกิจกรรม 
5. จํานวนความคิดเห็นของนักศึกษา
ท่ีเขารวมกิจกรรม และตอบ
แบบสอบถาม โดยระบุวาความ 
สัมพันธระหวางรุนพ่ีและรุนนอง
เพ่ิมขึ้น หรือมีระดับความสัมพันธ
ดังกลาว 
 

1. รอยละ 80 
 
 
2. รอยละ 80 
 
3. รอยละ 80 
 
4. รอยละ 80 
 
 
5. รอยละ 80 

1 ตุลาคม 2560 - 
20 กันยายน 2561 

381,000 ภคภรณ  กอเกิด 

25. โครงการสงเสริมสุขภาพ
นักศึกษา 
25.1  โครงการสนับสนุนกิจกรรมมินิ
มาราธอน ครั้งท่ี 6 
25.2  โครงการสนับสนุนการแขงขัน
กีฬานักศึกษาในคณะ 
25.3  โครงการเขารวมการแขงขัน
กีฬาเปดกระปอง 
 

1. เพ่ือเปนการสงเสริมสุขภาพของนักศึกษา และ
บุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2. เพ่ือเปนการเสริมสรางความสัมพันธอันดี 
ระหวางนักศึกษา และบุคลากรของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3. เพ่ือปลูกฝงใหนักศึกษา และบุคลากรในคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร รัก และภูมิใจในสถาบันของ
ตนเองมากยิ่งขึ้น 

1. รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวม 
2. รอยละความผูกพันของนักศึกษา 
3. รอยระความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 

1.  รอยละ 80 
 
2. รอยละ 80 
3. รอยละ 80  

1 พฤศจิกายน 
2560 - 30 
มิถุนายน 2561 

95,000 ปรีชา  ขยัน 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPIs) คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

26. โครงการผูบริหารพบผูปกครอง 1. เพ่ือเปดโอกาสใหมีเวทีพบปะระหวางผูบริหาร
คณะกับผูปกครอง  
2. เพ่ือเปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ทัศนะดานตางๆ ระหวางผูบริหารคณะและ
ผูปกครอง  
3. เพ่ือแนะนําคณะ และสรางความเชื่อม่ันใน
การศึกษาตอของบุตรหลาน ใหกับผูปกครอง 

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักศึกษาใหม 

1. ระดับ 3.50 1 มิถุนายน  - 31 
สิงหาคม 2561 

20,000 ภคภรณ  กอเกิด 

27. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 1. เพ่ือใหนักศึกษา ไดรับความรูและทราบแนว
ปฏิบัติของคณะและมหาวิทยาลัย 2. เพ่ือเปนการ
เตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาในการศึกษาในรั้ว
มหาวิทยาลัย 3. เพ่ือสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางนักศึกษาใหมและคณาจารยของคณะ 

1. รอยละความพึงพอใจของ
นักศึกษา 

1. ระดับ 3.50 1 มิถุนายน - 31 
สิงหาคม 2561 

52,000 ภคภรณ  กอเกิด 

28.  โครงการความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการ 
28.1 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การวิเคราะหทดสอบดวยเทคนิคโคร
มาโตกราฟฟโดยเครื่อง Gas 
Chromatography (GC) และ High 
Performance Liquid 
Chromatography (HPLC) 
28.2  โครงการฝกอบรมเตรียมระบบ
การใชหองปฏิบัติการสําหรับนักศึกษา 
28.3  โครงการฝกอบรมการเตรียม
สารละลายเคมีและการใชเครื่องแกว 
28.4  โครงการจัดอบรมใหนักศึกษา 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร หัวขอ   
“การจัดการความปลอดภัยและ
อัคคีภัยในหองปฏิบัติการ” 
28.5  โครงการอบรมการใชหอง
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
และโปรแกรมสําเร็จรูปในการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัส 
 

1. เพ่ือใหความรูดานการจัดการความปลอดภัยและ
อัคคีภัยสําหรับหองปฏิบัติการแกนักศึกษา คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 
2. เพ่ือใหความรูดานการจัดระบบความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการแกบุคลากรและผูชวยวิจัย คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 
3. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจในการ
เตรียมความพรอมกอนการทําปฏิบัติการและมี
ความเขาใจ ถึงระเบียบปฏิบัติตางๆ ของกลุมงาน
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
4. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรูในหลักการทํางาน 
การใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตร การบํารุงรักษา
เครื่องมือ ตลอดการใชงาน 
5. เพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ เพ่ือปองกันตนเองจาก
อันตรายและอุบัติเหตุในหองปฏิบัติการและ
หองสโตร กลาง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

1. รอยละของนักศึกษาท่ีผานการ
อบรม และมีระดับความรูความ
เขาใจไมนอยกวาระดับ 3.0/5.0 
 
 

1. รอยละ 80 1 ตุลาคม 2560 - 
30 กันยายน 2561 

72,700 ศศิธร  ใบผอง 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPIs) คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

28.6  โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดานเทคนิควิเคราะหทางจุลชีววิทยา 
28.7  โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใชเครื่องมือในการวัดคุณภาพ
ผลิตภัณฑอาหาร 
28.8  โครงการจัดอบรมใหบุคลากร
และผูชวยวิจัย คณะอุตสาหกรรม
เกษตร หัวขอ “การจัดการความ
ปลอดภัยทางเคมีในหองปฏิบัติการ 

 
พันธกิจดานการวิจัย 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPIs) คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

29. อุดหนุนเงินรางวัลการตีพิมพ
ผลงานวิจัย 

1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยไดผลิต
ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสามารถตีพิมพเผยแพรใน
วารสารวิชาการผลงานวิจัยไดอยางตอเน่ือง 
 

1. จํานวนผลงานทางวิชาการตีพิมพ
ตออาจารยตอป 

1.  0.9  1 ตุลาคม 2560 - 
31 กรกฎาคม 
2561 

100,000 มุทิตา  หยางถาวร 

30. อุดหนุนโครงการวิจัย 1. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพ่ือมุงสูการเปน
หนวยงานท่ีมีการวิจัยในระดับแนวหนาของ 
ประเทศ 
 

1. นักวิจัยรุนใหมของคณะฯ ไดรับ
ทุนสนับสนุนการวิจัย 

1. อยางนอย 1 คน/ป 1 ตุลาคม 2560 - 
30 กันยายน 2561 

500,000 มุทิตา  หยางถาวร 

 
พันธกิจดานบริการวิชาการ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPIs) คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

31. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หองประเมินทางประสาทสัมผัส 

1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาครุภัณฑชุดหองประเมิน
ทางประสาทสัมผัสใหสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพท่ีเปนไปตามมาตรฐาน 
 

1. ความพึงพอใจของผูใชงาน 1. ไมนอยกวารอยละ 80 1 ตุลาคม 2560 - 
30 กันยายน 2561 

20,000 โสมศิริ  สมถวิล 

32. โครงการประชาสัมพันธหนวย
การประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัสและการทดสอบผูบริโภค 

1. เพ่ือประชาสัมพันธหนวยการประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผูบริโภค คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหเปน
ท่ีรูจักแกหนวยงานภายนอก 

1. การใหบริการหนวยงานตางๆ 
เชน ทางดานการทําวิจัย การอบรม 
หรือการใหคําปรึกษา 

1. จํานวน  2 ครั้ง 1 ตุลาคม 2560 - 
30 มิถุนายน 2561 

20,000 โสมศิริ  สมถวิล 
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พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPIs) คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

33. โครงการอนุรักษพลังงานใน
อาคาร 

1. ลดกําลังไฟฟาแสงสวางโดยรวมของพ้ืนท่ีใชงาน
ภายในอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

1. จํานวนหลอดไฟฟา LED 16-22 
W ท่ีติดต้ังบริเวณพ้ืนท่ีใชงานภายใน
อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2. หลอดไฟฟา LED 16-22 W ท่ี
ติดต้ังสามารถประหยัดพลังงานได 
 

1. หลอดไฟฟา LED 16-
22 W จํานวน 400 หลอด 
 
2. ประหยัดไดไมนอยกวา 
9,600 W 

1 ธันวาคม 2560 - 
30 กันยายน 2561 

100,000 สุรเชษฐ  ณ เชียงใหม 

34. บริหารจัดการวัสดุรีไซเคิลและ
วัสดุมีพิษเพ่ืออนุรักษส่ิงแวดลอม 

1. เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการกําจัดวัสดุมีพิษ 
ท่ีใชแลวภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนสรางจิตสํานึกและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลากรและนักศึกษา 
ไดมีสวนรวมในการดําเนินการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเปนไปอยาง
เหมาะสม การคัดแยกวัสดุรีไซเคิล และท้ิงขยะให
ถูกถัง โดยการจัดต้ังภาชนะรองรับตามประเภท 
ของขยะตามจุดตางๆ 
3. เพ่ือปองกัน แกไขและลดมลพิษส่ิงแวดลอมท่ี
อาจเกิดขึ้นในชุมชนทองถิ่น โดยการเพ่ิมคุณคา
ใหกับขยะท่ีไมใชประโยชนแลว 

1. จํานวนชิ้นงานท่ีเกิดจากการเพ่ิม
คุณคาใหกับขยะท่ีไมใชประโยชน
แลว 
2. จํานวนในการคัดแยกวัสดุรีไซเคิล
ไปฝากธนาคารวัสดุรีไซเคิลของ
มหาวิทยาลัย หรือจําหนายสงเปน
เงินรายไดใหกับคณะ 
3. จัดต้ังภาชนะรองรับตามประเภท
ของขยะตามจุดตางๆเพ่ือสงเสริม
และสนับสนุนสรางจิตสํานึกและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลากร
และนักศึกษา ไดมีสวนรวมในการ
ดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเปนไป
อยางเหมาะสม การคัดแยกวัสดุ     
รีไซเคิล และท้ิงขยะใหถูกถัง 
 

1. 1 ชิ้นงาน 
 
 
2. 12 ครั้งตอป 
 
 
 
3.  5 จุด 

2 ตุลาคม 2560 - 
28 กันยายน 2561 

4,000 อุไรวรรณ ศักยาภินันท 

35. ปองกันโรคไขเลือดออก 1. เพ่ือรณรงคการปองกันการแพรระบาดของ 
ลูกนํ้ายุงลาย โรคไขเลือดออกใหกับนักศึกษาและ
บุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2. เพ่ือใหบุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึง
อันตรายของยุงลายและโรคไขเลือกออกและรูวิธี
ปองกันตนเองจากโรคไขเลือดออก 
3. เพ่ือทําลายแหลงเพาะพันธยุงลายในพ้ืนท่ีอยาง
ตอเน่ืองสมํ่าเสมอ 
 

1. จํานวนแหลงลูกนํ้ายุงลายในพ้ืนท่ี
คณะอุตสาหกรรมเกษตรลดลง 

1. พบแหงนํ้าท่ีมีลูกนํ้า
ยุงลายไมเกิน 5 จุดตอป 

2 ตุลาคม 2560 - 
28 กันยายน 2561 

3,000 อุไรวรรณ ศักยาภินันท 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPIs) คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

36. โครงการปใหมสํานักวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร 

1. เพ่ือใหคณาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา ไดมี
โอกาสรวมกิจกรรมและพบปะสังสรรควสงทายป
เกาตอนรับปใหม 

1. รอยละความคิดเห็นของผูเขารวม
กิจกรรม และตอบสอบถาม ระบุวา
ความสัมพันธระหวาง นักศึกษา / 
คณาจารย / บุคลากรท่ีไดเขารวม
กิจกรรมดีขึ้นหรือมีระดับความ 
สัมพันธ ภายหลังการเขารวม
กิจกรรม ไมนอยกวาระดับ 3.0/5.0 

1. รอยละ 80 1 พฤศจิกายน 
2560 - 10 
มกราคม 2561 

100,000 สาริกา  สุระนาถ 

37. ปรับปรุงภูมิทัศนคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ใหมีสภาพแวดลอมท่ีสวยงาม 
รมรื่น นาอยูชวยสรางบรรยากาศใหการทํางานและ
การเรียนไดดียิ่งขึ้น รวมท้ังมีสภาพแวดลอมท่ี
ปลอดภัยในดานตางๆ เชน จากสัตวมีพิษตางๆ 
แหลงรวมพาหะนําโรคตางๆ 

1. ความพึงพอใจของบุคลากร 
นักศึกษาและผูมาติดตองานท่ีมีตอ
สภาพแวดลอมและภูมิทัศน ของ
คณะฯ 

1. ไมนอยกวารอยละ 80 1 ตุลาคม 2560 - 
21 กันยายน 2561 

300,000 อุไรวรรณ ศักยาภินันท 

38. ทอดผาปาสามัคคีดอยคําสัมพันธ
และถวายเทียนพรรษา 

1. เพ่ือเปนการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับบุคลากรและ
นักศึกษา ใหเอื้อเฟอเผ่ือแผและสรางประโยชนแก
สังคมสวนรวม 
2. เพ่ือใหบุคลากรและนักศึกษาของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค ศูนยวิจัย
สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ สํานักงาน
หอพักนักศึกษาเฮือนศรีตรัง (หอแมเหียะ) ศูนย
สัตวทดลองมหาวิทยาลัยเชียงใหม ศูนยนวัตกรรม
อาหารและบรรจุภัณฑ อุทยานวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และศูนยวิจัยขาว
ลานนาไดทําบุญทอดผาปาและถวายเทียนพรรษา
และมีกิจกรรมรวมกัน 

1. ความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาของท่ีเขารวมกิจกรรม 

1. ไมนอยกวารอยละ 80 2 เมษายน  - 30 
มิถุนายน 2561 

17,500 อุไรวรรณ ศักยาภินันท 

39. เกษียณอายุราชการบุคลากร 1. เพ่ือแสดงความกตัญูกตเวทิตาและแสดงการ
ขอบคุณผูเกษียณอายุราชการท่ีไดทําคุณประโยชน
ตอคณะ 
2. เพ่ือแสดงความยินดี และรําลึกถึงความดีงาม 
นอมคารวะตอผูอาวุโส ท่ีครบวาระเกษียณในฐานะ
ท่ีเปนคนรุนมากอน ไดสรางคุณูปการตอหนวยงาน

1. ความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม 

1. ไมนอยกวารอยละ 80 1 พฤษภาคม - 22 
กันยายน 2561 

100,000 อุไรวรรณ ศักยาภินันท 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPIs) คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

และตอสังคม 
40. ดําหัวอธิการบดี และผูอาวุโส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และดําหัว
คณบดีและผูอาวุโสคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1. เพ่ือสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีลานนาใหคง
อยูสืบไป 
2. เพ่ือใหอาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษาท้ังชาวไทย
และตางชาติ และศิษยเกาของคณะอุตสาหกรรม
เกษตรไดมีโอกาสพบปะ สังสรรค และแสดงความ
เคารพ ขอพร และขอขมาตอคณบดีและอาจารยผู
อาวุโสของคณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมท้ังเปนการ
แลกเปล่ียนวัฒนธรรมรวมกัน 
 
 

1. ความพึงพอใจของอาจารย 
เจาหนาท่ี นักศึกษาท้ังชาวไทยและ
ตางชาติ และศิษยเกาท่ีเขารวม
กิจกรรม 

1. ไมนอยกวารอยละ 80 1 มกราคม - 30 
เมษายน 2561 

50,000 อุไรวรรณ ศักยาภินันท 

41. รวมประเพณีขบวนแหพระพุทธ
สิหิงคและพระพุทธรูปสําคัญของ
จังหวัดเชียงใหม 

1. เพ่ือใหบุคลากรและนักศึกษาท้ังชาวไทยและ
ตางชาติ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรไดมีโอกาส
รวมขบวนแหสงกรานตกับชุมชนจังหวัดเชียงใหม 
เพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมลานนาใหคงอยูสืบไป 
2. เพ่ือสนับสนุนใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษา
ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดอนุรักษและ
สนับสนุนภูมิปญญาชาวบานท่ีเกี่ยวของกับการแตง
กายของไทยหรือชุดไทยตามสมัยนิยม และแตงกาย
ดวยผาพ้ืนเมืองของไทย 
 
 

1. ความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 

1. ไมนอยกวารอยละ 80 13 เมษายน 2561  18,000 อุไรวรรณ ศักยาภินันท 

42. ทําบุญเน่ืองในวันครบรอบ 25 ป
วันคลายวันสถาปนาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1. เพ่ือใหอาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา ศิษยเกา ได
มีโอกาสรวมกิจกรรมและพบปะสังสรรคเน่ืองใน
โอกาสครบรอบ 25 ปคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
และไดทําบุญเน่ืองในวันกอต้ังคณะฯ รวมกัน 
 

1. ความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม 

1. ผูเขารวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการเขา
รวมกิจกรรมไมนอยกวา
รอยละ 80 

2 ตุลาคม - 31 
ธันวาคม 2560 

250,000 อุไรวรรณ ศักยาภินันท 

43. กีฬาบุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1. เพ่ือใหบุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรได
ออกกําลังกายเปนการสรางเสริมสุขภาพพลานามัย
ใหกับบุคลากร 
2. เพ่ือใหบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตรใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน และมีกิจกรรมรวมกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1. ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเขา
รวมกิจกรรมกับทุกหนวยงานใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1. ไมนอยกวารอยละ 80 1 ตุลาคม 2560 - 31 
มกราคม 2561 

40,000 อุไรวรรณ ศักยาภินันท 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPIs) คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

44. กีฬาดอยคําสัมพันธ 1. เพ่ือใหบุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
คณะสัตวแพทยศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนา
พลังงานนครพิงค ศูนยวิจัยสาธิตและฝกอบรม
การเกษตรแมเหียะ สํานักงานหอพักนักศึกษาเฮือน
ศรีตรัง (หอแมเหียะ) ศูนยสัตวทดลอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ศูนยนวัตกรรมอาหารและ
บรรจุภัณฑ อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และศูนยวิจัยขาวลานนา ไดมีกิจกรรมรวมกัน 
2. เพ่ือใหอาจารย และเจาหนาท่ีของท้ัง 9 
หนวยงานไดรวมกิจกรรมออกกําลังกายเพ่ือ
เสริมสรางสุขภาพอนามัยของบุคลากร 

1. ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเขา
รวมกิจกรรม 

1. ไมนอยกวารอยละ 80 1 ตุลาคม  - 31 
ธันวาคม 2560 

13,000 อุไรวรรณ ศักยาภินันท 

 
 
 
พันธกิจดานพัฒนาบุคลากร 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPIs) คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

45. โครงการจัดงานพิธีแสดงความ
ยินดีและงานเล้ียงนํ้าชาแกคณาจารย
และบุคลากร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

1. เพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจและรวมแสดง
ความยินดีกับผูท่ีไดรับรางวัล คณาจารยท่ีไดรับ
ตําแหนงทางวิชาการ และบุคลากรท่ีไดรับ
ตําแหนงสูงขึ้น 
2. เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหแกคณาจารยและ
บุคลากรของคณะฯ ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
และการจัดทําผลงาน เพ่ือมุงสูความกาวหนาใน
ตําแหนง/วิชาชีพ 
3. เพ่ือเปนโอกาสอันดีท่ีคณาจารยและบุคลากร
ของคณะจะไดรวมแสดงความยินดีและพบปะ
พูดคุยกัน อันจะสงเสริมใหเกิดการปฏิสัมพันธท่ีดี
ระหวางกัน 
 
 
 
 

1. ความพึงพอใจของผูเขารวมงาน 1. ระดับ 4 1 พฤษภาคม - 30 
มิถุนายน 2561 

15,000 ไกรคํา หัสการบัญชา 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPIs) คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

46. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสํานักวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร 

1. เพ่ือใหบุคลากรสายวิชาการไดเขารวมการ
ประชุม สัมมนา ฝกอบรม หรือนําเสนอผลงานทาง
วิชาการท้ังภายในประเทศ และตางประเทศ 
2. เพ่ือใหบุคลากรสายสนับสนุนไดเขารวมการ
ประชุม สัมมนา ฝกอบรม ในดานตางๆ ท่ีสามารถ
นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานของตนเองใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1. รอยละความคิดเห็นของ
คณาจารย/บุคลากรท่ีเขารวม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพฯ และตอบ
แบบสอบถามมีความรูความเขาใจ 
ในหัวขอท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ดีขึ้น หรือมีระดับความรูความเขาใจ 
ในหัวขอท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
ไมนอยกวาระดับ 3.0/5.0 
2. จํานวนครั้งท่ีเขารวมกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาย
วิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน 
3. จํานวนการจัดโครงการกิจกรรม
จัดอบรม ประชุม สัมมนาสําหรับ
บุคลากรสายวิชาการและบุคลากร
สายสนับสนุน 
4. ความพึงพอใจของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนท่ีเขารวม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ในการเดินทางไปราชการ/
ปฏิบัติงานในการเขารวมประชุม 
สัมมนา ฝกอบรม นําเสนอผลงาน 
ท้ังในและตางประเท 
5. ความพึงพอใจของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนในการ 
เขารวมโครงการกิจกรรมจัดอบรม 
สัมมนา 

1. รอยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
2. 20 ครั้ง 
 
 
3. 3 ครั้ง 
 
 
 
4. รอยละ 80 
 
 
 
 
 
 
5. รอยละ 80 

1 ตุลาคม 2560 - 
30 กันยายน 2561 

400,000 สุดาลักษณ พุทธวงศ 

47. โครงการ English Talk : 
Coffee & Tea Happy Time 

1. เพ่ือฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษของบุคลากร 
(ดานการฟงและการพูด) 
2. เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรของคณะฯ ไดพบปะ 
พูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรู โดยการส่ือสารเปน
ภาษาอังกฤษ 
3. เพ่ือสงเสริมความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากร 
ผานการทํากิจกรรมรวมกัน 

1. ความพึงพอใจของบุคลากรจาก
การฝกทักษะการฟงและพูด
ภาษาอังกฤษในการเขารวมกิจกรรม 
2. รอยละของบุคลากรท่ีเขารวม
กิจกรรมท่ีเห็นวาตนเองมีทักษะ
ภาษาอังกฤษดีขึ้น 

1. ระดับ 3-4 
 
 
2. รอยละ 65 

1 ตุลาคม 2560 - 
30 กันยายน 2561 

10,000 ไกรคํา หัสการบัญชา 



53 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPIs) คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

48. โครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร Healthy 
Agro Ind. 

1. เพ่ือสรางบรรยากาศการทํางานท่ีมีความสุขดวย
การทํากิจกรรมระหวางบุคลากร 
2. เพ่ือสงเสริมสุขจิตและสุขภาพกายท่ีแข็งแรง
ใหแกบุคลากร 
3. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนองคกรแหงความสุข 
 

1. ความพึงพอใจของบุคลากร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีมีตอคณะฯ 
วาเปนองคกรแหงความสุข 

1. ระดับ 3 ขึ้นไป 1 ตุลาคม 2560 - 
30 กันยายน 2561 

3,000 ไกรคํา หัสการบัญชา 

 
 
พันธกิจดานอื่นๆ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPIs) คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

49. โครงการเตรียมความพรอม
ของบุคลากรและนักศึกษาตอ
เหตุการณอุบัติภัยทางธรรมชาติ 

1. อุปกรณดับเพลิงมีความพรอมใชงานและ
เพียงพอ 
2. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ และมีความ
พรอมตอกรณีเกิดเหตุการณอัคคีภัย และเขาใจถึง
การปฏิบัติตนเม่ือเกิดอุบัติภัยทางธรรมชาติ 
3. เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ ในการ
ปฏิบัติตามแผนการปองกันอัคคีภัย และเขาใจถึง
การปฏิบัติตนเม่ือเกิดอุบัติภัยทางธรรมชาติ 
 
 

1. ความพรอมของอุปกรณดับเพลิง
เม่ือเกิดอัคคีภัย 
2. ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการปองกันและระงับ
อัคคีภัย รวมท้ังการปฏิบัติตนเม่ือ
เกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ 
 

1. 100 % 
 
2. ระดับดี (ระดับ 4 ขึ้นไป) 

1 ตุลาคม 2560 - 
31 สิงหาคม 2561 

35,600 สุรเชษฐ  ณ เชียงใหม 

50. โครงการดูแลรักษาสนาม
ฟุตบอล 

1. เพ่ือใหหญาสนามฟุตบอลมีสภาพท่ีดีพรอมตอ
การใชงานโดยการดูแลดวยการตัดหญาและใสปุย 
2. เพ่ือปรับปรุงสภาพสนามโดยรอบใหเหมาะสม 
ตอการใชงาน 
 

1. สภาพสนามหญาไดรับการดูแล
รักษาและพรอมตอการใชงาน 
2. จํานวนไฟฟาแสงสวางท่ีเพ่ิมเติม 

1. ระดับดี (ระดับ 4 ขึ้นไป) 
 
2. 4 โคม 

1 ตุลาคม 2560 - 
30 กันยายน 2561 

50,000 สุรเชษฐ  ณ เชียงใหม 

51. ปรับปรุงระบบเปด-ปดโคม
ไฟฟาสองสวางอัตโนมัติ 

1. เพ่ือใหการสองสวางจากโคมไฟฟาโคมฉายใน
ชวงเวลากลางคืนมีการทํางานเปด-ปดอัตโนมัติตาม
ชวงเวลาท่ีเหมาะสมตามตองการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถชวยปองกันความเส่ียงจาก
เหตุการณโจรกรรมได 
 

1. ระบบเปด-ปดอัตโนมัติโคมไฟฟา
โคมไฟท่ัวไปสําหรับการสองสวาง
ภายนอกอาคาร ท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. 14 ชุด 1 ตุลาคม 2560 - 
31 มีนาคม 2561 

46,000 สุรเชษฐ  ณ เชียงใหม 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPIs) คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

52. โครงการประชุม/อบรมและ
สัมมนาประจําป คณะอุตสาหกรรม
เกษตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1. เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม    
ระยะท่ี 12 (แผนกลยุทธ 5 ป) 
2. เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
3. เพ่ือจัดประชุม/อบรม ดานการจัดทําคําขอ
งบประมาณ 
 

1. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
2. การจัดประชุม/อบรม ดานการ
จัดทํางบประมาณ 
3. ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระยะท่ี12 
พ.ศ. 2560-2564 (แผนกลยุทธ5ป) 

1. 1 ฉบับ 
 
2. 1 ครั้ง 
 
3. 1 ฉบับ 

1 มีนาคม - 30 
มิถุนายน 2561 

275,000 อุณณาดา  สุธรรม 

53. โครงการจัดทําของท่ีระลึก 1. เพ่ือใชสําหรับการศึกษาดูงานประจําป และราย
กระบวนวิชา ตลอดจนการนิเทศงานนักศึกษา ของ
สํานักวิชา 
2. เพ่ือใชสําหรับการศึกษาดูงานภายในและ
ตางประเทศ 
3. เพ่ือเปนของท่ีระลึกสําหรับผูเชี่ยวชาญหรือแขก 
ผูมาเยี่ยมเยือนคณะฯ ตามภารกิจตางๆ 
 

1. ของท่ีระลึกประเภทอาหาร
เพียงพอสําหรับใชในภารกิจของ
คณะ 
2. ของท่ีระลึกเพียงพอสําหรับใชใน
ภารกิจตางๆ ของคณะ  

1.  100 กก. 
 
 
2.  150 ชิ้น 

2 ตุลาคม 2560 - 
30 เมษายน 2561 

80,500 ไกรคํา  หัสการบัญชา 

54. คลินิกรับปรึกษาและแกปญหา
การใชงานคอมพิวเตอรใหกับ
นักศึกษา 

1. เพ่ือใหนักศึกษาไดมีเครื่องคอมพิวเตอร
ปฏิบัติงานกิจกรรมและการเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือใหนักศึกษาไดใชงานโปรแกรมท่ีใหมกวาเดิม 
3. เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการมีทัศนคติท่ีดี
ตอคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. 
4. เพ่ือใหนักศึกษาไดใชงานโปรแกรมทางดานสถิติ 
ดานการเรียน คนควา และทําวิจัยเล็กๆของ
นักศึกษาได 
 

1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีมาใชบริการ 

1.  รอยละ 80 
2.  จํานวน 50 คน 

1 ตุลาคม 2560 - 
30 กันยายน 2561 

- พีรวิชญ  ไพสิฐสวรรค 

55. โครงการดําเนินงานตาม
แผนการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายในของ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

1. เพ่ือดําเนินการตามแผนการบริหารความเส่ียง
และการควบคุมภายในของคณะฯ 
2. เพ่ือปองกันหรือลดระดับความเส่ียง และขนาด
ของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตใหอยู
ในระดับ ท่ียอมรับและควบคุมได 
 
 

1. ผลการประเมินคาความเส่ียงตาม
แผนการบริหารความเส่ียงของคณะ
อุตสาหกรรม เกษตร 

1. ลดลง 2 ตุลาคม 2560 - 
28 กันยายน 2561 

10,000 อังศุมารินทร เจริญเกษ 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPIs) คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

56. โครงการสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการบริหาร
จัดการท่ีเปนเลิศตามเกณฑ EdPEx 
คณะ อุตสาหกรรมเกษตร 

1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ 
1.1 เพ่ืออบรมสรางความรูความเขาใจดานการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรใหแก
บุคลากร 
1.2 เพ่ือเตรียมความพรอมรับการตรวจสอบและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  
(ทุกหลักสูตร) 
1.3 เพ่ือวิเคราะหจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็งจุด  
ท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตรของคณะฯ 
2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ ใหมีประสิทธิภาพ 
2.1 เพ่ืออบรมสรางความรูความเขาใจดานการ
พัฒนาองคการตาม แนวทางเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) 
ใหแกบุคลากร 
2.2 เพ่ือเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับคณะ ตามแนวทาง EdPEx  
2.3 เพ่ือเตรียมความพรอมรับการตรวจเยี่ยม ตาม
โครงการ EdPEx200 จาก สกอ. 
2.4 เพ่ือวิเคราะหจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็งจุดท่ี
ควรพัฒนา และขอเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามแนวทาง EdPEx ของคณะฯ 

1. ผลการประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร (ทุกหลักสูตร) 
2. ผลการประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาภายในระดับคณะตามแนว 
ทาง EdPEx คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

1.  ผาน 
 
 
2.  200 

23 ตุลาคม 2560 - 
31 สิงหาคม 2561 

150,000  อังศุมารินทร เจริญเกษ 

 
 


