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วิสัยทัศนคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 เปนองคกรสมรรถนะสูง มุงสรางนวัตกรรม เพ่ือนําคุณคาใหกับผูเรียนและสังคม  
 
Vision 

Highperformance organization that drives for creating innovation to deliver value        
to learners and society 
 
เปาหมายวิสัยทัศน 
 เปาหมาย 5 ป : เปนคณะชั้นนําทางวิชาการดานอุตสาหกรรมเกษตร ในระดับอาเซียน    
   เปาหมาย 20 ป : เปนคณะชั้นนําทางวิชาการดานอุตสาหกรรมเกษตร ในระดับเอเซีย  
  
คานิยม 
 “เกงงาน ทําดี สามัคคี มีความสุข” 
 
Core Values 
 Efficiency Morality Unity Felicity 
 
สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
 1. การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษารวมกับภาคเอกชน เพ่ือใหนักศึกษามีประสบการณใน
โรงงานจริง  
 2. ความเชี่ยวชาญการวิจัยและบริการวิชาการทางอุตสาหกรรมเกษตรท่ีตอบสนองตอความตองการ
ของผูรับบริการและความเปนเอกลักษณเชิงพ้ืนท่ี เชน เกษตรท่ีสูง การเพ่ิมมูลคาวัตถุดิบทางการเกษตร       
ในภาคเหนือ เชน ลําไย ขาวกํ่า การวิจัยอาหารพ้ืนบาน และบรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 3. ความเชี่ยวชาญดานการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผูบริโภคท่ีเปนท่ี
ยอมรับในระดับประเทศ ซ่ึงสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนและบริการวิชาการ 
 4. ความเชี่ยวชาญดานการฆาเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุปดสนิท โดยเปนศูนยฝกอบรมข้ึนทะเบียนกับ
สํานักงานอาหารและยา 
 
ยุทธศาสตรคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนานวัตกรรมดานอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือสรางขีดความสามารถในการ 
แขงขันของประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : สรางบุคลากรดานอุตสาหกรรมเกษตรท่ีชาญฉลาดสอดคลองกับความตองการของ
ประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาผูประกอบการดานอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมีทักษะและมีความสามารถในการ
แขงขันดวยสมรรถนะหลักของคณะ  

ยุทธศาสตรท่ี 4 : สรางการรับรูของคณะอุตสาหกรรมเกษตรในระดับนานาชาติ  
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แผนกลยุทธ 5 ปคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2563 - 2567  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ เพ่ือทบทวบแผนกลยุทธ คณะอุตสาหกรรม

เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2563 – 2567 โดยเริ่มจากคณะกรรมการชุดหลักของคณะ ไดแก 
คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการ
วิจัย คณะกรรมการบริการวิชาการแกชุมชนและคณะกรรมการศูนยบริการธุรกิจฯ พิจารณาความตองการของ
ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎระเบียบ และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายนอก การวิเคราะหสภาพ
องคกร สมรรถนะหลัก/เทคโนโลยีของคณะ รวมท้ังผลการดําเนินงานท่ีผานมา นําสารสนเทศเหลานั้นมา
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของแตละพันธกิจ จากนั้นนํารางแผนกล
ยุทธเสนอตอคณะกรรมการบริหารประจําคณะเพ่ือพิจารณา หลังจากท่ีไดแผนกลยุทธแลว คณะฯเสนอแผนกล
ยุทธตอคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะฯ และคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบ จากนั้นจึงไดถายทอดแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ โดยไดจําแนกเปนยุทธศาสตรดังนี้ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนานวัตกรรมดานอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ 
2563 2564 2565 2566 2567 

1.1 สรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของกลุมอุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมชีวภาพและบรรจภุัณฑดวย
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะฯ 

1.1 จํานวนธุรกิจเกิดใหม  
(spin off/startup) 

จํานวน 10 10 10 10 10 1.1 วิจัยรวมผูประกอบการ 
สราง startup 

1.2 สรางงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีมี
ผลกระทบสูงและสอดคลองกับความ
ตองการของอุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมชีวภาพ และบรรจุภณัฑ 

1.2 รอยละของทรัพยสินทางปญญา
หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน
หรือตอยอดเชิงพาณิชย 

รอยละ 45 50 50 50 50 1.2 สรางผลงานวิจัย/นวัตกรรม  
เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารและ
ชีวภาพและบรรจุภณัฑ 

1.3 ปรับปรุงระบบการบูรณาการการ
วิจัย/บริการวิชาการกับการเรยีนการสอน 
และการบูรณาการขามศาสตร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรม 

 

1.3 จํานวนนวัตกรรมท่ีไดจาก
โครงการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการวิจัย/บริการวิชาการ 
และการบูรณาการขามศาสตร 

ช้ินงาน 3 3 3 3 3 1.3 การบูรณาการการเรียนการสอน
กับการวิจัย/บริการวิชาการ เพ่ือสราง
ความเปนเลิศ เนนการสรางนวัตกรรม 
โดยใหนักศึกษามสีวนรวมและการ 
บูรณาการขามศาสตรเพ่ือสรางความ 
เปนเลิศ 
1.4 วิจัยเฉพาะทางท่ีมีศักยภาพเพ่ือ
สรางความเปนผูนําในศาสตรดังกลาว
ในระดับอาเซยีน 

1.4 ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาศกัยภาพ
บุคลากรใหมีสมรรถนะในการสราง
งานวิจัยและนวัตกรรม และมีความพรอม
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
ดิจิตอล เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ตามยุทธศาสตรชาติดานอุตสาหกรรม
อาหารและชีวภาพและบรรจุภณัฑ 

1.4 จํานวนนวัตกรรมท่ีสนับสนุน
อุตสาหกรรมอาหารและชีวภาพและ
บรรจภุัณฑ 
1.5 จํานวนเงินวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอกตออาจารยตอป 
1.6 จํานวนผลงานทางวิชาการตีพิมพ
ในฐานขอมูล ISI/scopus ตออาจารย
ตอป 
1.7 citation index ตออาจารย 

ช้ินงาน 
 
 

ลานบาท 
 

ผลงาน 
 
 
บทความ 

5 
 

 
0.8 

 
1 

 
 

5 

5 
 

 
0.9 

 
1.1 

 
 

5.5 

5 
 

 
1.0 

 
1.2 

 
 

6 

5 
 

 
1.0 

 
1.3 

 
 

6.5 

5 
 

 
1.0 

 
1.4 

 
 

7 

1.5 สรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางหนวยงานท้ังในและ
ตางประเทศ   
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วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ 
2563 2564 2565 2566 2567 

 1.8 รอยละของบุคลากรสายวิชาการ
ท่ีมีผลงานนวัตกรรม 
1.9 รอยละของบุคลากรท่ีมีขีด
ความสามารถตามท่ีกําหนด (มีทักษะ
ท่ีกําหนดในแผนพัฒนาบุคลากรตัง้แต
ระดับ 3 ข้ึนไป) 

รอยละ 
 

รอยละ 
 

35 
 

60 
 

40 
 

65 
 

45 
 

70 
 

50 
 

75 
 

50 
 

75 
 

1.6 พัฒนาขีดความสามารถดานการ
วิจัยและสรางนวัตกรรมของบุคลากร   
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     ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางบุคลากรดานอุตสาหกรรมเกษตรท่ีชาญฉลาดสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ 
2563 2564 2565 2566 2567 

2.1 ประเทศมีบุคลากรดานอุตสาหกรรม
เกษตรท่ีมีความรู ความสามารถ และ
ทักษะสอดคลองกับความตองการของ
ประเทศ 

2.1 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
2.2 รอยละของนักศึกษา 
ท่ีเขารวมสหกิจศึกษา 
2.3 รอยละของบัณฑติท่ีทํางานใน
บริษัท/องคการตางประเทศหรือ
องคการนานาชาต ิ

รอยละ 
รอยละ 
 
รอยละ 

80 
50 
 
4 

80 
55 
 
5 

80 
60 
 
6 

80 
60 
 
7 

80 
60 
 
8 

2.1 บัณฑิตพันธุใหม สรางผูเรียนท่ีมี
ทักษะการเปนผูประกอบการ / ทักษะ
ทางวิชาชีพผานสหกิจศึกษา/ WIL 

2.2 บัณฑิตมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
และมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือ
พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและดิจิทัล 

2.4 รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับการ
เสรมิทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ครบ
ทุกทักษะท่ีกําหนดในแตละช้ันป 
 
2.5 จํานวนนักศึกษา/บัณฑติท่ีเปน
ผูประกอบการ 
 
2.6 รอยละของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีมผีลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษา 
ตามมาตรฐาน Common European 
Framework of Reference for 
Language ระดับ B1 ข้ึนไป 

รอยละ 
 

 
 

คน 
 
 

รอยละ 
 
 
 
 

 

80 
 
 
 
2 

 
 

40 
 
 

 

80 
 
 
 
2 

 
 

50 
 

 

80 
 
 
 
3 

 
 

50 
 

 

80 
 
 
 
4 

 
 

50 
 
 
 

 

80 
 
 
 
5 

 
 

50 
 
 
 
 

 

2.2 การเรียนการสอนแบบ active 
learning (teaching 
transformation) ท่ีเนนการพัฒนา
ทักษะศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา 
2.3 บูรณาการการเรียนการสอนกับ
งานวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือสราง 
startup  
2.4 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 
 

2.3 พัฒนากระบวนการสนับสนุนให
นักศึกษามีทักษะในการสรางสรรค
นวัตกรรม 

2.7 จํานวนผลงานนวัตกรรมของ
นักศึกษาท่ีสงประกวด  
2.8 รอยละของผลงานนวัตกรรมของ
นักศึกษาท่ีไดรับรางวัลจากการสง
ประกวด 

ช้ินงาน 
 

รอยละ 

5 
 

60 

6 
 

65 

7 
 

70 

8 
 

75 

9 
 

80 

2.5 สงเสริมการเขารวมประกวด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ของนักศึกษา
และบุคลากรท้ังในและตางประเทศ 
2.6 แสวงหาแหลงทุนภายนอกเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพงานวิจัยของนักศึกษา
ระดับบัณฑติศึกษา 
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วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ 
2563 2564 2565 2566 2567 

2.4 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
แบบมีสวนรวม (Active Learning) 

2.9 รอยละกระบวนวิชาท่ีจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active 
Learning 

รอยละ 80 80 80 80 80 2.2 การเรียนการสอนแบบ active 
learning (teaching transformation) 
ท่ีเนนการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 
ของนักศึกษา 

2.5 การพัฒนาหลักสูตรท่ีเปน degree 
และ non-degree ท่ีตอบโจทยผูเรียน
กลุมใหม 

2.10 จํานวนหลักสูตรเฉพาะกิจท่ี
เปน degree และ non-degree 
สําหรับผูประกอบการและคนทํางาน 

หลักสตูร 2 2 2 2 2 2.7 พัฒนาหลักสูตรท่ีตอบรับความ
ตองการในอนาคต เนนการสรางอัต
ลักษณท่ีโดดเดนใหกับนักศึกษา 
(ความเปนผูประกอบการ  startup 
นักวิจัย) 
2.8 การจัดการเรียนการสอนหรือ
หลักสตูรอบรมออนไลน 

2.6 พัฒนาใหอาจารยมีทักษะการสอน
แหงศตวรรษท่ี 21 

2.11 รอยละของอาจารยท่ีมีทักษะ
การสอนแหงศตวรรษท่ี 21 

รอยละ 95 100 100 100 100 2.9 พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรใหมีทักษะเพ่ือรองรับตอการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตและสนับสนุน
ใหบุคลากรไดแสดงศักยภาพหรือ
คุณคาของตน 
2.10 ปรับปรุงโครงสรางทางกายภาพ
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาผูประกอบการดานอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมีทักษะและมีความสามารถในการแขงขันดวยสมรรถนะหลักของคณะ  

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ 
2563 2564 2565 2566 2567 

3.1 พัฒนาผูประกอบการดาน
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมชีวภาพ 
และบรรจุภณัฑ ใหมีทักษะและความ 
สามารถในการแขงขัน    

3.1 รอยละของชุมชน/สถาน
ประกอบการท่ีมรีายไดเพ่ิมข้ึนหรอื
ไดใชประโยชนจากการใหบริการ
วิชาการของคณะ 

รอยละ 55 60 65 70 70 3.1 อบรมผูประกอบการท้ังภายใน
และภายนอกตามความตองการ ม ี
platform รายปหลักสูตรตางๆ ให
ผูสนใจเลือกเขาอบรมได และมีการ
ปรับโปรแกรมทุกป 

3.2 ยกระดับกระบวนการบริการวิชาการ
ท่ีมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน 

3.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ
3.3 รายไดสุทธิจากการบริการ
วิชาการ 
3.4 จํานวนโครงการท่ีผานการ
ประเมินผลกระทบของมหาวิทยาลัย 

รอยละ
ลานบาท 

 
โครงการ/

ชุด
โครงการ 

85 
1.4 

 
2 

85 
1.6 

 
2 

85 
1.8 

 
2 

85 
2.0 

 
2 

85 
2.0 

 
2 

3.2 พัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการ
เฉพาะกลุมผูรบับริการท้ังแบบในและ
นอกสถานท่ีประกอบการ 

3.3 พัฒนาขีดความสามารถในการบริการ
วิชาการของบุคลากรและความพรอมทาง
เทคโนโลยีและอุปกรณ เพ่ือสนับสนุนการ
สรางขีดความสารมารถในการแขงขันของ
ผูประกอบการ 

1.9 รอยละของบุคลากรท่ีมีขีด
ความสามารถตามท่ีกําหนด  
(มีทักษะท่ีกําหนดในแผนพัฒนา
บุคลากรตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไป) 

รอยละ 
 

60 
 

65 
 

70 
 

75 
 

75 
 

3.3 พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรใหมีทักษะเพ่ือรองรับตอการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตและสนับสนุน
ใหบุคลากรไดแสดงศักยภาพหรือ
คุณคาของตน 

3.4 สรางความเปนผูนําทางอุตสาหกรรม
เกษตรผานการบริการวิชาการในระดับ
นานาชาติ 

3.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ระดับนานาชาต ิ
3.6 จํานวน inbound exchange 
student 

รอยละ 
 

คน 

85 
 

20 

85 
 

22 
 

85 
 

24 

85 
 

26 

85 
 

26 

3.4 บริการวิชาการหรือถายทอด
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมใน
ระดับประเทศและนานาชาติ หลักสูตร
อบรมนานาชาติท่ีสามารถสรางความ
เปนผูนําทางวิชาการ 
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             ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางการรับรูของคณะอุตสาหกรรมเกษตรในระดับนานาชาติ 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ 
2563 2564 2565 2566 2567 

4.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยั เชียงใหม เปนแหลงวิชาการ
ของภาค อุตสาหกรรมเกษตรท้ังใน
ระดับประเทศและนานาชาต ิ

4.1 ระดับการรูจักคณะอุตสาหกรรม
เกษตร มช. 

ระดับ 3.25 3.50 3.75 3.75 3.75 4.1 การทํา branding และ
ภาพลักษณคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
4.2 สรางอัตลักษณท่ีโดดเดน หรือเปน
แหลงเรียนรูเฉพาะทาง เพ่ือทําใหคณะ
เปนท่ีรูจักของหนวยงานภายนอกท้ัง
ในและตางประเทศ 
4.3 เปนแหลงฝก/ปฏิบัติการ
โครงการวิจัย/แหลงเรียนรูของ
นักเรียน/นักศึกษาท้ังในและ
ตางประเทศ 

4.2 ใหการบริการท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย 

4.2 รอยละของผูรับ บริการเพ่ิมข้ึน รอยละ 10 10 10 10 10 3.1 อบรมผูประกอบการท้ังภายใน
และภายนอกตามความตองการ ม ี
platform รายปหลักสูตรตางๆ ให
ผูสนใจเลือกเขาอบรมได และมีการ
ปรับโปรแกรมทุกป 

4.3 พัฒนาระบบการสื่อสารและเผยแพร
คณะใหเปนท่ีรูจักในระดับนานาชาติ   

4.3 ระบบการสื่อสารในการ
ประชาสมัพันธคณะในระดับ
นานาชาติ 

ระบบ 1 1 1 1 1 4.1 การทํา branding และ
ภาพลักษณคณะอุตสาหกรรม 
 

4.4 พัฒนาองคกรเปนองคกรสมรรถนะสูง 4.4 ระดับความสําเร็จของการ
จัดการความรู 
4.5 ผลการประเมินองคกร (EdPEx, 
TQC) 

ระดับ 
 
คะแนน 

5 
 

300 

5 
 

300 

5 
 

350 

5 
 

350 

5 
 

350 

4.4 การนําการจัดการองคความรูไปใช
ท่ัวท้ังองคกร 
4.5 การบรหิารจดัการท่ีเปนเลศิตาม
เกณฑ EdPEx/TQA  
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การจัดทําแผนปฏิบัติการและการนําแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ 
  

เม่ือคณะไดแผนกลยุทธท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะแลว คณะฯ   
ไดดําเนินการใหแตละหนวยงานท่ีรับผิดชอบนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการ โดยจัดประชุมเพ่ือใหบุคลากรในสวน
งานไดรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการท่ีแตละฝายรับผิดชอบตามแบบฟอรมท่ีคณะกําหนด ซ่ึงตองเชื่อมโยงกับ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธและสมรรถนะหลักขององคการ กําหนดตัววัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานและผูรับผิดชอบ (KPI owner) จากนั้นนําแผนปฏิบัติการประจําป เสนอตอคณะ
กรรมการบริหารประจําคณะฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ และถายทอดไปทุกหนวยงานและผูรับผิดชอบเพ่ือ
นําไปสูการปฏิบัติ จากนั้น จะมีการติดตามผลการดําเนินงานและวิเคราะหผลการดําเนินงานรายเดือน เพ่ือ
รายงานเสนอกรรมการบริหารคณะ และผูบริหารเพ่ือพิจารณา หากมีขอเสนอ หรือขอพิจารณาเพ่ิมเติม นําไปสู
การปรับปรุง/แกไขแผนปฏิบัติการตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะฯ ไดมีการกําหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร โดยใช Balanced Scorecard ทิศทางเชิง
ยุทธศาสตร 4 มิติ ไดแก  

 1. มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ 
 2. มิติคุณภาพบริการ 
 3. มิติประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 4. มิติการพัฒนาองคกร 
เพ่ือใชในการถายทอดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ โดยกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ       

คาเปาหมาย และผูรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังนี้ 
 
 
 

แผนปฏิบัติการ 

กําหนดตัวช้ีวัด เปาหมาย  
กรอบเวลา งบประมาณ
แผนการดําเนินงานและ

ผูรับผิดชอบ 

เสนอกรรมการบริหาร
คณะใหความเห็นชอบ 

ผูรับผิดชอบดําเนินการ
ตามแผน 

ฝายแผนติดตามและ
วิเคราะหผลการ

ดําเนินงานรายเดือน 

ผูบริหารประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

แจงผูรับผิดชอบปรับปรุง
แผนปฎิบัติการ 
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วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด และคาเปาเหมาย ปงบประมาณ 2563-2565 
 

ทิศทางเชงิ 
ยุทธศาสตร 

วัตถุประสงคเชงิ
ยุทธศาสตร 

SC/SA/ 
SO 

ตัวชี้วดั ผูรับผิดชอบ หนวยนับ 
เปาหมาย 

2563 
คาคาดการณ 

Initiative 
2564 2565 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

ตา
มพั

นธ
กิจ

 

1.1 สรางขีด
ความสามารถในการ
แขงขันของกลุม
อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมชีวภาพ
และบรรจุภณัฑดวย
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมของคณะฯ 

SC6 
SA5 
SO1 
SO3 

1.1 จํานวนธุรกิจเกิดใหม 
(spin off/startup) 

รองคณบดี
ฝายวิจัย/

มุทิตา 
หยางถาวร 

จํานวน 10 10 10 INI1 

2.1 ประเทศมี
บุคลากรดาน
อุตสาหกรรมเกษตรท่ี
มีความรู 
ความสามารถ และ
ทักษะสอดคลองกับ
ความตองการของ
ประเทศ 

SC5 
SA1 
SA4 

2.1 ความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต 
2.2 รอยละของนักศึกษา 
ท่ีเขารวมสหกิจศึกษา 
2.3 รอยละของบัณฑติท่ี
ทํางานในบริษัท/องคการ
ตางประเทศหรือองคการ
นานาชาติ 

สํานักวิชาฯ รอยละ 
 

รอยละ 
 

รอยละ 

80 
 

50 
 
4 

80 
 

60 
 
5 

80 
 

60 
 
6 

INI7 

3.1 พัฒนาผูประกอบ 
การดานอุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรม
ชีวภาพ และบรรจุ
ภัณฑ ใหมีทักษะและ
ความสามารถในการ
แขงขัน    

SC4 
SC5 

3.1 รอยละของชุมชน/
สถานประกอบการท่ีมี
รายไดเพ่ิมข้ึนหรือไดใช
ประโยชนจากการ
ใหบริการวิชาการของ
คณะ 

สํานักวิชาฯ รอยละ 55 60 65 INI17 

3.4 สรางความเปน
ผูนําทางอุตสาหกรรม
เกษตรผานการบริการ
วิชาการในระดับ
นานาชาติ 

SC7 
SA3 

3.5 ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการระดับ
นานาชาติ 
3.6 จํานวน inbound 
exchange student 

หนวยการ
ประเมิน

คุณภาพทาง
ประสาท

สัมผสัฯ/รอง
คณบดฝีาย

วิจัย 

รอยละ 
 
 

คน 

85 
 
 

20 

85 
 
 

22 
 
 

 

85 
 
 

24 

INI20 
 

4.1 คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม เปนแหลง
วิชาการของภาค 
อุตสาหกรรมเกษตรท้ัง
ในระดับประเทศและ
นานาชาติ 

SC7 
SA3 

4.1 ระดับการรูจักคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มช. 

ผูชวยคณบดี
ฝาย

เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ/
สํานักวิชาฯ 

ระดับ 3.25 3.50 3.75 INI22 
INI23 
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ทิศทางเชงิ 
ยุทธศาสตร 

วัตถุประสงคเชงิ
ยุทธศาสตร 

SC/SA/ 
SO 

ตัวชี้วดั ผูรับผิดชอบ หนวยนับ 
เปาหมาย 

2563 
คาคาดการณ 

Initiative 
2564 2565 

คุณ
ภา

พ
บร

ิกา
ร 

1.2 สรางงานวิจัย/
นวัตกรรมที่มีผลกระทบ
สูงและสอดคลองกับ
ความตองการของ
อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมชีวภาพ 
และบรรจุภัณฑ 

SC6 
SA5 
SO2 
CC2 

1.2 รอยละของทรัพยสิน
ทางปญญาหรือนวัตกรรม
ท่ีนําไปใชประโยชนหรือ
ตอยอดเชิงพาณิชย 

รองคณบดี
ฝายวิจัย 

รอยละ 45 50 50 INI2 

2.2 บัณฑิตมีทักษะ
แหงศตวรรษท่ี 21และ
มีทักษะการเรียนรู
ตลอดชีวิต เพ่ือพรอม
รับตอการ
เปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและดิจิทัล 

SC5 
SO2 
CC1 

2.4 รอยละของนักศึกษาท่ี
ไดรับการเสรมิทักษะแหง
ศตวรรษท่ี 21 ครบทุก
ทักษะท่ีกําหนดในแตละ 
ช้ันป 
2.5 จํานวนนักศึกษา/
บัณฑิตท่ีเปนผูประกอบการ 
2.6 รอยละของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีท่ีมีผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษกอน
สําเรจ็การศึกษาตาม
มาตรฐาน Common 
European Framework 
of Reference for 
Language ระดับ B1  
ข้ึนไป 

สํานักวิชาฯ/
รองคณบดี
ฝายวิชาการ 

รอยละ 
 
 
 
 

รอยละ 
 

 
รอยละ 

 
 
 
 
 
 

 

80 
 
 
 
 
2 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 

 

80 
 
 
 
 
2 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 

 

80 
 
 
 
 
3 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 

 

INI8 
INI9 
INI10 

2.3 พัฒนา
กระบวนการสนับสนุน
ใหนักศึกษามีทักษะใน
การสรางสรรค
นวัตกรรม 

SC2 
 

2.7 จํานวนผลงาน
นวัตกรรมของนักศึกษาท่ีสง
ประกวด  
2.8 รอยละของผลงาน
นวัตกรรมของนักศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลจากการสง
ประกวด 

หัวหนาสํานัก
วิชาฯ/รอง
คณบดฝีาย
วิชาการ 

ช้ินงาน 
 
 
รอยละ 
 
 

5 
 
 

60 

6 
 
 

65 

7 
 
 

70 

INI11 
INI12 

3.2 ยกระดับ
กระบวนการบริการ
วิชาการที่มี
ประสิทธิภาพและได
มาตรฐาน 

SA5 
SO3 
CC2 

3.2 ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 
3.3 รายไดสุทธิจากการ
บริการวิชาการ 
3.4 จํานวนโครงการที่ผาน
การประเมินผลกระทบของ
มหาวิทยาลัย 

ศูนยบริการ
ธุรกิจฯ 

รอยละ 
 

ลานบาท 
 

โครงการ/
ชุดโครงการ 

85 
 

1.4 
 
2 

85 
 

1.6 
 
2 

85 
 

1.8 
 
2 

INI17 
INI18 

 

4.2 ใหการบริการที่
สอดคลองกับความ
ตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

SC1 
SC4 
SA5 
SO3 
CC3 
CC4 

4.2 รอยละของผูรับ 
บริการเพิ่มขึ้น 

อ.ดร.สุภเวท  
มานิยม 

รอยละ 10 10 10 INI17 
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ทิศทางเชงิ 
ยุทธศาสตร 

วัตถุประสงคเชงิ
ยุทธศาสตร 

SC/SA/ 
SO 

ตัวชี้วดั ผูรับผิดชอบ หนวยนับ 
เปาหมาย 

2563 
คาคาดการณ 

Initiative 
2564 2565 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ
ใน

กา
รป

ฏิบั
ติง

าน
 

1.3 ปรับปรุงระบบ
การบูรณาการการ
วิจัย/บริการวิชาการ
กับการเรยีนการสอน 
และการบูรณาการ
ขามศาสตร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ
กระบวนการพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรม 

SC2 
SC9 
CC2 

1.3 จํานวนนวัตกรรมท่ีได
จากโครงการบูรณาการ
การเรยีนการสอนกับการ
วิจัย/บริการวิชาการ และ
การบูรณาการขามศาสตร 

รองคณบดี
ฝายวิจัย/

สํานักวิชาฯ 

ช้ินงาน 3 3 3 INI3 
INI4 

2.4 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
แบบมีสวนรวม 
(Active Learning) 

SC5 
SA3 
CC1 

 

2.9 รอยละกระบวนวิชาท่ี
จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 

สํานักวิชาฯ รอยละ 80 80 80 INI8 

2.5 การพัฒนา
หลักสตูรท่ีเปน 
degree และ non-
degree ท่ีตอบโจทย
ผูเรยีนกลุมใหม 

SA1 
SC4 
SC5 
SO3 
SO4 

2.10 จํานวนหลักสูตร
เฉพาะกิจท่ีเปน degree 
และ non-degree 
สําหรับผูประกอบการและ
คนทํางาน 

สํานักวิชาฯ หลักสตูร 2 2 2 INI13 
INI14 

3.3 พัฒนาขีด
ความสามารถในการ
บริการวิชาการของ
บุคลากรและความ
พรอมทางเทคโนโลยี
และอุปกรณ เพ่ือ
สนับสนุนการสรางขีด
ความสารมารถในการ
แขงขันของ
ผูประกอบการ 

SC7 
SA3 
CC2 
CC3 
CC4 

 

1.9 รอยละของบุคลากรท่ี
มีขีดความสามารถตามท่ี
กําหนด (มีทักษะท่ีกําหนด
ในแผนพัฒนาบุคลากร
ตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไป) 

รองคณบดี
ฝายบรหิาร
งานวิจัย/
รองคณบดี
ฝายบรหิาร 

รอยละ 60 65 70 INI19 
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ทิศทางเชงิ 
ยุทธศาสตร 

วัตถุประสงคเชงิ
ยุทธศาสตร 

SC/SA/ 
SO 

ตัวชี้วดั ผูรับผิดชอบ หนวยนับ 
เปาหมาย 

2563 
คาคาดการณ 

Initiative 
2564 2565 

กา
รพั

ฒ
นา

อง
คก

ร 

1.4 ปรับปรุง
กระบวนการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหมี
สมรรถนะในการสราง
งานวิจัยและนวัตกรรม 
และมีความพรอมตอ
การเปลีย่นแปลงทาง
เทคโนโลยีและดิจติอล 
เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตรชาติดาน
อุตสาหกรรมอาหาร
และชีวภาพและบรรจุ
ภัณฑ 

SC8 
SO2 

1.4 จํานวนนวัตกรรมท่ี
สนับสนุนอุตสาหกรรม
อาหารและชีวภาพ  
และบรรจุภณัฑ 
1.5 จํานวนเงินวิจัยจาก
แหลงทุนภายนอกตอ
อาจารยตอป 
1.6 จํานวนผลงานทาง
วิชาการตีพิมพในฐานขอม ู
ISI/scopus 
ตออาจารยตอป 
1.7 citation index ตอ
อาจารย 
1.8 รอยละของบุคลากร
สายวิชาการท่ีมผีลงาน
นวัตกรรม 
1.9 รอยละของบุคลากรท่ี
มีขีดความสามารถตามท่ี
กําหนด (มีทักษะท่ีกําหนด
ในแผนพัฒนาบุคลากร
ตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไป) 

รองคณบดี
ฝายบรหิาร

งานวิจัย/รอง
คณบดฝีาย

บริหาร 

ช้ินงาน 
 
 
 

ลานบาท 
 
 

ผลงาน 
 
 
 

บทความ 
 

รอยละ 
 
 

รอยละ 
 

5 
 

 
 

0.8 
 
 

1 
 
 
 

5 
 

35 
 
 

60 
 

5 
 

 
 

0.9 
 
 

1.1 
 
 
 

5.5 
 

40 
 
 

65 
 

5 
 

 
 

1.0 
 
 

1.2 
 
 
 

6 
 

45 
 
 

70 
 

 

INI5 
INI6 

 

2.6 พัฒนาใหอาจารย
มีทักษะการสอนแหง
ศตวรรษท่ี 21  

SC2 
SC5 
SA5 

2.11 รอยละของอาจารย
ท่ีมีทักษะการสอนแหง
ศตวรรษท่ี 21  

งานบริหาร
ท่ัวไป 

รอยละ 95 100 100 INI15 
INI16 

4.3 พัฒนาระบบการ
สื่อสาร เพ่ือใหคณะ
เปนท่ีรูจักในระดับ
นานาชาติ
ประชาสมัพันธ และ
เผยแพรคณะใหเปนท่ี
รูจักในระดับนานาชาต ิ

SC7 
SA3 

4.3 ระบบการสื่อสารใน
การประชาสัมพันธ 

งานนโยบาย
และแผนฯ/

หนวย 
สานสนเทศ
ฯ/หนวย
วิเทศฯ 

ระบบ 1 1 1 INI21 

4.4 พัฒนาองคกรเปน
องคกรสมรรถนะสูง 

SC9 
SA3 

4.4 ระดับความสําเร็จของ
การจัดการความรู 
4.5 ผลการประเมินองคกร 
(EdPEx, TQC) 

รองคณบดี
ฝายแผนฯ/
งานนโยบาย
และแผนฯ 

ระดับ 
 

คะแนน 

5 
 

300 

5 
 

300 

5 
 

350 

INI24 
INI25 

 
SA = Strategic Advantage     
SC= Strategic Challenge     
SO= Strategic Opportunity    
CC= Core Competency         
INI=Initiative 
 
 



14 
 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีแผนปฏิบัติการภายใตแผนกลยุทธ 5 ป          
(พ.ศ. 2563 – 2567 ) จําแนกตามยุทธศาสตร ดังนี้ 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนานวัตกรรมดานอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือสรางขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ 

 
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร :   

1.1 สรางขีดความสามารถในการแขงขันของกลุมอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมชีวภาพและ  
บรรจุภัณฑดวยผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะฯ 

1.2 สรางงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีมีผลกระทบสูงและสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมชีวภาพ และบรรจุภัณฑ 

1.3 ปรับปรุงระบบการบูรณาการการวิจัย/บริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการบูรณาการ
ขามศาสตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 

1.4 ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีสมรรถนะในการสรางงานวิจัยและนวัตกรรม 
และมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและดิจิตอล เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตรชาติดานอุตสาหกรรมอาหารและชีวภาพและบรรจุภัณฑ 
 
กลยุทธ :  
  1.1 วิจัยรวมผูประกอบการสราง startup (INI1) 
   1.2 สรางผลงานวิจัย/นวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารและชีวภาพและบรรจุภัณฑ (INI2) 
   1.3 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย/บริการวิชาการ เนนการสรางนวัตกรรม และ      
การบูรณาการขามศาสตรเพ่ือสรางความเปนเลิศ (INI3) 
   1.4 วิจัยเฉพาะทางท่ีมีศักยภาพเพ่ือสรางความเปนผูนําในศาสตรดังกลาวในระดับอาเซียน (INI4) 
  1.5 สรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานท้ังในและตางประเทศ (INI5) 
  1.6 พัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยและสรางนวัตกรรมของบุคลากร (INI6) 
 
ตัวช้ีวัดหลัก :   
 1.1 จํานวนธุรกิจเกิดใหม (spin off/start up) คาเปาหมาย : 10 ธุรกิจ 
 1.2 รอยละของทรัพยสินทางปญญาหรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน     
หรือตอยอดเชิงพาณิชย คาเปาหมาย : รอยละ 45 
 1.3 จํานวนนวัตกรรมท่ีไดจากโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับ 
การวิจัย/บริการวิชาการ และการบูรณาการขามศาสตร คาเปาหมาย :  3 ชิ้นงาน 
 1.4 จํานวนนวัตกรรมท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารและชีวภาพ  
และบรรจุภัณฑ คาเปาหมาย : 5 ชิ้นงาน 
 1.5 จํานวนเงินวิจัยจากแหลงทุนภายนอกตออาจารยตอป คาเปาหมาย : 0.8 ลานบาท 
 1.6 จํานวนผลงานทางวิชาการตีพิมพในฐานขอมูล ISI/scopus 
ตออาจารยตอป คาเปาหมาย : 1 ผลงาน 
 1.7 citation index ตออาจารย คาเปาหมาย : 5 บทความ 
          1.8 รอยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีมีผลงานนวัตกรรม  คาเปาหมาย : รอยละ 35 
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 1.9 รอยละของบุคลากรท่ีมีขีดความสามารถตามท่ีกําหนด 
(มีทักษะท่ีกําหนดในแผนพัฒนาบุคลากรตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไป) คาเปาหมาย : รอยละ 60 
 

Initiative ตัวชี้วัดหลัก 
แผนปฏิบัติการประจําป 2563 

โครงการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI1 
INI2 
INI3 
INI4 
INI5 

1.1 จํานวนธุรกิจ
เกิดใหม (spinoff 
/startup) 
1.2 รอยละของ
ทรัพยสินทาง
ปญญาหรือ
นวัตกรรมท่ี
นําไปใชประโยชน
หรือตอยอดเชิง
พาณิชย 
1.3 จํานวน
นวัตกรรมท่ีได
จากโครงการ
บูรณาการการ
เรียนการสอนกับ
การวิจัย/บริการ
วิชาการ และ
การบูรณาการ
ขามศาสตร 
1.4 จํานวน
นวัตกรรมท่ี
สนับสนุน
อุตสาหกรรม
อาหารและ
ชีวภาพ  
และบรรจุภณัฑ 
1.5 จํานวนเงิน
วิจัยตออาจารย
ตอป 
1.6 จํานวน
ผลงานทาง
วิชาการตีพิมพตอ
อาจารยตอป 
1.7 citation 
index ตอ
อาจารย 
 

1. อุดหนุนโครงการวิจยั 1. จํานวนโครงการวิจัย
ท่ีไดรับการสนับสนุน 
ทุนวิจัย 
2. จํานวนนักวิจัยรุน
ใหมท่ีมีโอกาสทํางาน
วิจัยมากข้ึน 

1. จํานวน 2 
ทุน 
 
2. อยาง
นอย 1 คน 

1 ต.ค.62 
– 30 ก.ย.
63 

160,000 รองคณบดี
ฝายวิจัย/

มุทิตา  
หยางถาวร 

2. โครงการทุนอุดหนุน
การวิจัยรวมทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษา
ตางประเทศ (Joint 
Research Program) 
 

1. ไดความรวมมือกับ
มหาวิทยาลยั
ตางประเทศทําใหมี
โอกาสพัฒนางานวิจัย
ระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน 

1. จํานวน 1 
เรื่อง 

1 ต.ค.62 
– 30 ก.ย.
63 

200,000 รองคณบดี
ฝายวิจัย/

มุทิตา  
หยางถาวร 

3. โครงการสมทบทุนวิจัย
จากแหลงทุนภายนอก
และการสนับสนุนการเขา
รวมประกวด
โครงการวิจัย/นวัตกรรม  
 
 

1. การรวมมือระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรมและ
การรวมมือ ระหวาง
นักวิจัย   
2. ผลงานวิจัยเชิง
นวัตกรรมเพ่ิมข้ึน   

1. จํานวน 1 
ความรวมมือ 
 
 
 
2. อยางนอย  
1 นวัตกรรม 

1 ต.ค.62 
– 30 ก.ย.
63 

440,000 รองคณบดี
ฝายวิจัย/

มุทิตา  
หยางถาวร 

4. โครงการการจัดทํา
ขอเสนอโครงการวิจัยเชิง
บูรณาการ 

1. จํานวนทุนสนับสนุน
งานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมจากแหลงทุน
ภายนอก 

1. จํานวน  
1  ทุน 

1 ต.ค.62 
– 30 ก.ย.
63 

20,000 มุทิตา  
หยางถาวร 

5. โครงการวิจัย
นักศึกษาจากโจทย
ผูประกอบการท่ีมารับ
บริการคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
 

1. โจทยวิจัยท่ีผานการ
กลั่นกรองอยูในเกณฑ 
การวิจัยระดับปริญญา
ตร ี
2. โครงรางงานวิจัยจะ
ดําเนินการ 
3. โครงรางงานวิจัยท่ีมี
ความสมบูรณพรอมท่ีจะ
ดําเนินการวิจยั   
4. จํานวนโครงการวิจัย 
 
5. โครงการวิจัยท่ี
สมบูรณ  

1. ไมเกิน 6 
เรื่องตอป   
 
 
2. ไมเกิน 6 
เรื่องตอป   
3. ไมเกิน 6 
เรื่องตอป  
 
4. ไมเกิน 6 
เรื่องตอป 
5.จํานวน 6 
เรื่อง 

1 ต.ค.62 
– 30 ก.ย.
63 

60,000 ผศ.ดร.
สมชาย  
จอมดวง 
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Initiative ตัวชี้วัดหลัก 
แผนปฏิบัติการประจําป 2563 

โครงการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI6 

 
1.8 รอยละของ
บุคลากรสาย
วิชาการท่ีมีผลงาน
นวัตกรรม 
1.9 รอยละของ
บุคลากรท่ีมีขีด
ความสามารถตาม 
ท่ีกําหนด 
(มีทักษะท่ีกําหนด
ในแผนพัฒนา
บุคลากรตั้งแต
ระดับ 3 ข้ึนไป 

6. โครงการอบรมจุด
ประกายศักยภาพของ
บุคลากรเชิงนวัตกรรม 

1.รอยละของบุคลากร
ท่ีไดรับการพัฒนา 

1. รอยละ 
70 

1 ต.ค.62 
– 30 ก.ย.
63 

 50,000  นลินธิดา     
ชัยมงคล 

7. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
รายบุคคล 
 
 

1. รอยละของ
บุคลากรท่ีไดรบัการ
พัฒนา 

1. รอยละ 
100 

1 ต.ค.62 
– 30 ก.ย.
63 

1,100,000 รองคณบดี
ฝายบรหิาร/

นลินธิดา  
ชัยมงคล 
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แผนปฏิบัติการดานการสรางบุคลากรดานอุตสาหกรรมเกษตรท่ีชาญฉลาดสอดคลองกับ 
ความตองการของประเทศ 

 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร :   
2.1 ประเทศมีบุคลากรดานอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมีความรู ความสามารถ และทักษะสอดคลองกับ

ความตองการของประเทศ 
 2.2 บัณฑิตมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21และมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือพรอมรับตอการเปลี่ยน 

แปลงทางเทคโนโลยีและดิจิทัล 
2.3 พัฒนากระบวนการสนับสนุนใหนักศึกษามีทักษะในการสรางสรรคนวัตกรรม 
2.4 กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม (Active Learning) 
2.5 การพัฒนาหลักสูตรท่ีเปน degree และ non-degree ท่ีตอบโจทยผูเรียนกลุมใหม 
2.6 พัฒนาใหอาจารยมีทักษะการสอนแหงศตวรรษท่ี 21  

 
กลยุทธ :  

2.1 บัณฑิตพันธุใหม สรางผูเรียนท่ีมีทักษะการเปนผูประกอบการ/ทักษะทางวิชาชีพผานสหกิจศึกษา/ 
WIL (INI7) 

2.2 การเรียนการสอนแบบ active learning (teaching transformation) ท่ีเนนการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา (INI8) 

2.3 บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือสราง startup (INI9) 
2.4 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา (INI10) 
2.5 สงเสริมการเขารวมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ของนักศึกษาและบุคลากรท้ังในและ

ตางประเทศ (INI11) 
2.6 แสวงหาแหลงทุนภายนอกเพ่ือพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (INI12) 
2.7 พัฒนาหลักสูตรท่ีตอบรับความตองการในอนาคต เนนการสรางอัตลักษณท่ีโดดเดนใหกับนักศึกษา 

(ความเปนผูประกอบการ startup นักวิจัย) (INI13) 
2.8 การจัดการเรียนการสอนหรือหลักสูตรอบรมออนไลน (INI14) 
2.9 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหมีทักษะเพ่ือรองรับตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและ

สนับสนุนใหบุคลากรไดแสดงศักยภาพหรือคุณคาของตน (INI15) 
2.10 ปรับปรุงโครงสรางทางกายภาพและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนในศตวรรษท่ี 21 (INI16) 
 

ตัวช้ีวัดหลัก :   
 2.1 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต คาเปาหมาย : รอยละ 80 
 2.2 รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมสหกิจศึกษา คาเปาหมาย : ระดับ 50 
 2.3 รอยละของบัณฑิตท่ีทํางานในบริษัท/องคการตางประเทศหรือ 
องคการนานาชาติ คาเปาหมาย : รอยละ 4 
 2.4 รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับการเสริมทักษะแหงศตวรรษท่ี 21  
ครบทุกทักษะท่ีกําหนดในแตละชั้นป คาเปาหมาย : รอยละ 80 
 2.5 จํานวนนักศึกษา/บัณฑิตท่ีเปนผูประกอบการ คาเปาหมาย : 2 คน 
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 2.6 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีผลการทดสอบ 
ภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน Common European  
Framework of Reference for Language ระดับ B1ข้ึนไป คาเปาหมาย : รอยละ 40  
 2.7 จํานวนผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาท่ีสงประกวด คาเปาหมาย : 5 ชิ้นงาน 
 2.8 รอยละของผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัล 
จากการสงประกวด คาเปาหมาย : รอยละ 60 
 2.9 รอยละกระบวนวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning คาเปาหมาย : รอยล 80 
 2.10 จํานวนหลักสูตรเฉพาะกิจท่ีเปน degree และ non-degree  
สําหรับผูประกอบการและคนทํางาน คาเปาหมาย : 2 หลักสูตร  
 

Initiative ตัวชี้วัดหลัก 
แผนปฏิบัติการประจําป 2563 

โครงการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI7 2.1 ความพึงพอใจ

ของผูใชบัณฑิต 
2.2 รอยละของ
นักศึกษา 
ท่ีเขารวมสหกิจ
ศึกษา 
2.3 รอยละของ
บัณฑิตท่ีทํางานใน
บริษัท/องคการ
ตางประเทศหรือ
องคการนานาชาต ิ

8. โครงการเตรียม
ความพรอมและนิเทศ
นักศึกษาปฏิบัตสิหกิจ
ศึกษา 
8.1 นิเทศนักศึกษา
ฝกสหกิจศึกษา 
อาจารยผูนิเทศ 
นักศึกษาปฏิบัตสิหกิจ
ศึกษา ณ สถาน
ประกอบการ 
8.2 โครงการ
สนับสนุนการประกัน
ชีวิตใหนักศึกษาท่ี
เดินทางไปปฏิบัติสห
กิจศึกษาของสํานัก
วิชาฯ 
8.3 โครงการเตรียม
ความพรอมให
นักศึกษากอนปฏิบัติ
สหกิจศึกษาและ
ฝกงาน 
 

1. นิเทศนักศึกษาฝก 
สหกิจศึกษา อาจารย 
ผูนิเทศ นักศึกษา
ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ 
สถานประกอบการ 
- ความพึงพอใจของ
นักศึกษา    
2.โครงการสนับสนุน
การประกันชีวิตให
นักศึกษาท่ีเดินทางไป
ปฏิบัติสหกิจศึกษา
ของสํานักวิชาฯ 
- ความพึงพอใจของ
นักศึกษา    
3. โครงการเตรียม
ความพรอมให
นักศึกษากอนปฏิบัติ
สหกิจศึกษาและ
ฝกงาน 
- ความพึงพอใจของ
นักศึกษา    
- สถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
1. รอยละ 75   
 
 
 
 

 
 
2. รอยละ 75
  
 
 
 
 
 
3. รอยละ75 
 
4. จํานวน 50 
แหง 

1 ต.ค.
62 – 30 
ก.ย.63 

330,000 สุดาพร 
วัฒนา 

INI8 
INI9 

 

2.4 รอยละของ
นักศึกษาท่ีไดรับการ
เสรมิทักษะแหง
ศตวรรษท่ี 21 ครบ
ทุกทักษะท่ีกําหนด
ในแตละช้ันป 
 

9. โครงการสนับสนุน
กระบวนวิชาสําหรับ
จัดการเรียนการสอน
แบบ active 
learning พัฒนา
ทักษะศตวรรษท่ี 21 
ของนักศึกษา 

1. กระบวนวิชาท่ี
จัดการเรียนรูทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 ท่ี
เปนแบบอยางท่ีดี
เชิงประจักษ   
 

1. จํานวน 12 
กระบวนวิชา 
 
 
 
 

 1 ม.ค. 
62 – 30 
ก.ย.63 

60,000 อ.ดร. 
สิริวัฒน 
จินศิริวา
นิชย 
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Initiative ตัวชี้วัดหลัก 
แผนปฏิบัติการประจําป 2563 

โครงการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
 2.5 จํานวน

นักศึกษา/บัณฑิตท่ี
เปนผูประกอบการ 

- โครงการวิจัย
นักศึกษาจากโจทยผู
ประกอบ การท่ีมา
รับบริการคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
(ตอบกลยุทธ INI4 
และ INI9) 

     

INI10 2.6 รอยละของ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีมผีล
การทดสอบ
ภาษาอังกฤษกอน
สําเรจ็การศึกษา
ตามมาตรฐาน 
Common 
European 
Framework of 
Reference for 
Language ระดับ 
B1 ข้ึนไป 

10. โครงการยกระดับ
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
10.1 ปรับพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษ สําหรับ
นักศึกษาช้ันปท่ี 1 
10.2 พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีกอนสําเร็จ
การศึกษา 
 

1. ปรับพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษ สําหรับ
นักศึกษาช้ันปท่ี 1 
- จํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีช้ันป
ท่ี 1ท่ีเขารวมกิจกรรม 
- รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
กิจกรรม 
2. พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีกอนสําเร็จ
การศึกษา 
- จํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีช้ันป
ท่ี 4ท่ีเขารวมกิจกรรม  
- รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
กิจกรรม 
- รอยละจํานวน
นักศึกษาเขารวม
อบรมท่ีไดรับใบ
ประกาศ  
- รอยละของ 
นักศึกษาท่ีจบแลว
ทํางานในบริษัท/
องคการตางประเทศ
หรือองคการ
นานาชาติ 

 
 
 
1. จํานวน 
450 คน 
 
2. รอยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
3. จํานวน 
100 คน 
 
4. รอยละ 80 
 
 
5. รอยละ 80 
 
 
 
6. รอยละ  4 

1 ต.ค.62 
– 30 ก.ย.
63 

350,000 วิมล  
คําบุญเรือง 
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Initiative ตัวชี้วัดหลัก 
แผนปฏิบัติการประจําป 2563 

โครงการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI11 

 
2.7 จํานวนผลงาน
นวัตกรรมของ
นักศึกษาท่ีสง
ประกวด  
 

11.  โครงการ
สรางสรรคนวัตกรรม
ของนักศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
11.1 โครงการ 
Creative Thinking 
for NPD 
11.2 โครงการเตรยีม
ความพรอม “ปนดิน
ใหเปนดาวดาน
วิทยาศาสตร และ
ดานการออกแบบ
บรรจภุัณฑ” ของ
สาขา วิชาเทคโนโลยี
การบรรจ ุ
11.3 ตอบปญหาของ
สาขา 
BIOT,FoSTAT,Food 
Innopolis  

1. โครงการ Creative 
Thinking for NPD 
-  นักศึกษาเขารวม
โครงการ  
-  จํานวนความคิด
สรางสรรคจาก
นักศึกษาท่ีสามารถตอ
ยอดไดใน  
การเรยีนการสอน   
2. โครงการเตรียม
ความพรอม“ปนดิน
ใหเปนดาวดาน
วิทยาศาสตร และ
ดานการออกแบบ
บรรจภุัณฑ” ของ
สาขาวิชาเทคโนโลยี
การบรรจ ุ
- รางวัลท่ีไดรบั 
3. ตอบปญหาของ
สาขา BIOT, 
FoSTAT,Food 
Innopolis 
- รางวัลท่ีไดรบั 

 
 
1. จํานวน 50  
คน 
2. จํานวน   3  
แนวคิด
ผลิตภณัฑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. อยางนอย
จํานวน 1 
รางวัล 
 
 
4. อยางนอย
จํานวน 1 
รางวัล 

1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

500,000 สาริกา 
สุระนาถ 

12. โครงการ
ประกวดนวัตกรรม
ผลิตภณัฑอาหาร 
Food Innovation 
Contest 

1.มีสถาบันอุดมศึกษา 
สงทีมนักศึกษารวม
ประกวดแขงขัน
นวัตกรรมผลิตภณัฑ
อาหาร Food 
Innovation 
Contest  
2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมประกวด
นวัตกรรมผลิตภณัฑ
อาหาร Food 
Innovation 
Contest ในภาพรวม 

1. จํานวน 10 
คน 
  
 
 
 
 
2. ระดับ 
3.50/5 

1 ต.ค.62 
–  
30 มี.ค. 
63 

70,000 รองคณบดี
ฝายวิชาการ/

วิมล  
คําบุญเรือง 
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Initiative ตัวชี้วัดหลัก 
แผนปฏิบัติการประจําป 2563 

โครงการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI8 2.9 รอยละกระบวน

วิชาท่ีจัดกาเรียน
การสอนแบบ 
Active Learning 

- โครงการสนับสนุน
กระบวนวิชาสําหรับ
จัด การเรียนการสอน
แบบactive learning  
พัฒนาทักษะศตวรรษ
ท่ี 21 ของนักศึกษา 

     

13. โครงการสราง
เครือขายความ
รวมมือระหวางคณะ
ในมหาวิทยาลัยและ
ตางประเทศ ในดาน
การเรยีนการสอน 
การวิจัย และบริการ
วิชาการ 
 

1. จัดทําหลักสตูร
รวมกับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ 
- จํานวนครั้งท่ี
อาจารยของคณะไดมี
การจัดทํา/
ประชาสมัพันธ
หลักสตูร     
2. อบรมสัมมนาจาก
ศาสตราจารยจาก
มหาวิทยาลยั
ตางประเทศสําหรับ
โครงการ 
- จํานวนครั้งท่ีมีการ
อบรม   
- จํานวน อาจารย/
นักศึกษาผูเขารวมฟง
การอบรม   
-  อาจารย/นักศึกษา
ผูเขารวมฟงการอบรม
มีความพึงพอใจใน  

 
 
 
1. จํานวน  3 
ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. จํานวน  3  
ครั้ง 
3. จํานวน  20 
คน 
 
4. ระดับ 3.80 

1 ต.ค. 
62 - 31 
ส.ค. 63 

450,000 ศิลา   
โชติกุลธนชัย 

 

INI12 2.8 รอยละของ
ผลงานนวัตกรรม
ของนักศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลจากการ
สงประกวด 

- โครงการสมทบทุน
วิจัยจากแหลงทุน
ภายนอกและการ
สนับสนุนการเขารวม
ประกวด
โครงการวิจัย/
นวัตกรรม 
(ตอบกลยุทธ INI3 
และ INI12) 

     

INI13 
INI14 

2.10 จํานวน
หลักสตูรเฉพาะกิจท่ี
เปน degree และ 
non-degree 
สําหรับ 

14. โครงการ
สนับสนุนการจัดทํา
สื่อเพ่ือสนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนออนไลน 

1. สื่อเพ่ือสนับสนุน
การเรยีนการสอน
ออนไลนตนแบบ 
  

1. จํานวน 1 
ชุด 

1 ต.ค.62 
– 30 ก.ย.
63 

125,000 
 

อ.ดร.เปรม  
ทองชัย 
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Initiative ตัวชี้วัดหลัก 
แผนปฏิบัติการประจําป 2563 

โครงการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
 ผูประกอบการและ

คนทํางาน 
15. โครงการพัฒนา
หลักสตูรท่ีตอบสนอง
ความตองการใน
อนาคตและกลุม 
ลูกคาอ่ืน 

1. หลักสูตรใหม
ตอบสนองความ
ตองการในอนาคต
และกลุมลูกคาอ่ืน 

1. ไมนอยกวา 
2 หลักสูตร 

1 ต.ค.62 
– 30 ก.ย.
63 

30,000 รศ.ดร.นิรมล   
อุตมอาง 

INI15 
INI16 

2.11 รอยละของ
อาจารยท่ีมีทักษะ
การสอนแหง
ศตวรรษท่ี 21 

16. โครงการพัฒนา
ทักษะการจัดการ
เรียนการสอนแบบ 
active learning, 
e-learning, 
online-learning 
และทักษะการสอน
เปนภาษาอังกฤษ 

1. หลักสูตร active 
learning 
- ระดับความพึงพอใจ
ผูเขารวมโครงการ  
- ระดับทักษะ active 
learning  
- รอยละของบุคลากร
ท่ีไดรับการพัฒนา 
2. หลักสูตร online 
learning 
- ระดับความพึงพอใจ
ผูเขารวมโครงการ  
- ระดับทักษะการ
สอนออนไลน  
- รอยละของบุคลากร
ท่ีไดรับการพัฒนา 
3. หลักสูตรการสอน
เปนภาษา อังกฤษ  
- ระดับความพึงพอใจ
ผูเขารวมโครงการ  
-ระดับทักษะการสอน
เปนภาษาอังกฤษ 
- รอยละของบุคลากร
ท่ีไดรับการพัฒนา 

 
 
1. ระดับ 3.5 
 
2. ระดับ 4.0 
 
3. รอยละ 70 
 
 
 
4. ระดับ 3.5 
 
5. ระดับ 4.0 
 
6. รอยละ 70 
 
 
 
7. ระดับ 3.5 
 
8. ระดับ 4.0 
 
9. รอยละ 70 

1 ต.ค.62 
–  
30 ก.ย.
63 

100,000 นลินธิดา  
ชัยมงคล 

17. โครงการปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ี
สนับสนุนการเรยีน
การสอนในศตวรรษ 
ท่ี 21 

1. ชุดเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสนับ 
สนุนการเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี 
21            

1. จํานวน  1 
ชุด 
          

1 ต.ค. 62 
– 31 ม.ีค. 
63 

21,000 วรกร  สุพร 

18. โครงการปรับปรุง
กายภาพและภูมิทัศน
ของคณะ 
18.1 ปรับปรุง 
ภูมิทัศนคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
- รอยละความพึง
พอใจของบุคลากร 
นักศึกษา และ                    

 
 
 
1. รอยละ 80 
ข้ึนไป 
 
  

1 ต.ค.62 
– 30 ก.ย.
63 

571,600  อุไรวรรณ  
ศักยาภินันท 
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Initiative ตัวชี้วัดหลัก 
แผนปฏิบัติการประจําป 2563 

โครงการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
  18.2 การดูแลรักษา 

สนามฟุตบอล 
18.3 ทาสอีาคารเรียน
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
18.4 ปรับปรุงระบบ  
เปด-ปดโคมไฟฟาสอง
สวางอัตโนมัติ 

ประชาชนทั่วไปที่มา
ติดตองาน ตอ
สภาพแวดลอมและภูมิ
ทัศนของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร    
2. การดูแลรักษา 
สนามฟุตบอล 
- สภาพสนามหญา
ไดรับการดูแลรักษา
พรอมตอการใชงาน   
3. ทาสีอาคารเรียน
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร  
- จํานวนบันไดหนีไฟ
ชั้น 1-4 ไดรับการทาสี
ใหม4. ปรับปรุงระบบ
เปด-ปดโคมไฟฟาสอง
สวางอัตโนมัติ        
- จํานวนระบบเปด ปด
โคมไฟฟาสองสวาง
อัตโนมัติภาย นอก
อาคาร                     

 
 
 
 
 
 
 
2. ระดับดี
ตลอดชวงเปด
ภาคการศึกษา 
(ระดับ 4) 
 
  
3. จํานวน 5
อาคาร  
 
 
 
 
4. จํานวน 14  
ชุด     

   

19. โครงการออก 
แบบหองกิจกรรม
สําหรับการแลก 
เปล่ียนเรียนรูเพื่อ
รองรับการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21  
(Co-Working 
Space) 

1. มีรูปแบบรายการ
และรายการประมาณ
ราคาที่ผานการ
ตรวจสอบจาก
มหาวิทยาลัยและ
ถูกตองตามระเบียบ
ราชการ สําหรับจัดทํา 
หองกิจกรรมสําหรับ
การแลกเปล่ียน 
เรียนรูเพื่อรองรับการ
เรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21  
(Co-Working Space) 
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

1. จํานวน 1 
แบบ 

1 ต.ค. 
62- 30 
ม.ค. 63 

225,000 สุรเชษฐ ณ 
เชียงใหม 

20. ระบบฐานขอมูล
และตัวช้ีวัดเพ่ือใชใน
การบริหารจัดการ
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

1. ระบบบริหาร
จัดการฐานขอมลู
และตัวช้ีวัดคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1. จํานวน 1 
ระบบ 

1 ต.ค.62  
- เม.ย.63 

30,000 ธีรายุทธ 
ทองสุข 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาผูประกอบการดานอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมีทักษะและมีความสามารถ 
ในการแขงขันดวยสมรรถนะหลักของคณะ 

 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :   
3.1 พัฒนาผูประกอบ การดานอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมชีวภาพ และบรรจุภัณฑ ใหมีทักษะ

และความสามารถในการแขงขัน    
3.2 ยกระดับกระบวนการบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน 
3.3 พัฒนาขีดความสามารถในการบริการวิชาการของบุคลากรและความพรอมทางเทคโนโลยีและ

อุปกรณ เพ่ือสนับสนุนการสรางขีดความสารมารถในการแขงขันของผูประกอบการ 
3.4 สรางความเปนผูนําทางอุตสาหกรรมเกษตรผานการบริการวิชาการในระดับนานาชาติ 
 

กลยุทธ :  
 3.1 อบรมผูประกอบการท้ังภายในและภายนอกตามความตองการ มี platform รายปหลักสูตรตางๆ 
ใหผูสนใจเลือกเขาอบรมได และมีการปรับโปรแกรมทุกป (INI17) 

3.2 พัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการเฉพาะกลุมผูรับบริการท้ังแบบในและนอกสถานท่ีประกอบการ 
(INI18) 

3.3 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหมีทักษะเพ่ือรองรับตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและ
สนับสนุนใหบุคลากรไดแสดงศักยภาพหรือคุณคาของตน (INI19) 

3.4 บริการวิชาการหรือถายทอดผลงานวิจัย/นวัตกรรมในระดับประเทศและนานาชาติ หลักสูตร
อบรมนานาชาติท่ีสามารถสรางความเปนผูนําทางวิชาการ (INI20) 
  
  
ตัวช้ีวัดหลัก :  

3.1 รอยละของชุมชน/สถานประกอบการท่ีมีรายไดเพ่ิมข้ึนหรือ  
ไดใชประโยชนจากการใหบริการวิชาการของคณะ คาเปาหมาย : รอยละ 55 

3.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเปาหมาย : รอยละ 85 
3.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการระดับนานาชาติ คาเปาหมาย : รอยละ 85 
3.4 จํานวน inbound exchange student คาเปาหมาย : 20 คน 
3.5 รายไดสุทธิจากการบริการวิชาการ คาเปาหมาย : 1.4 ลานบาท 
3.6 จํานวนโครงการท่ีผานการประเมินผลกระทบของมหาวิทยาลัย คาเปาหมาย : 2 โครงการ/ชุดโครงการ 

  

Initiative ตัวชี้วัดหลัก 
แผนปฏิบัติการประจําป 2563 

โครงการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI17 
INI18 

3.1 รอยละของ
ชุมชน/สถาน
ประกอบการท่ีมี
รายไดเพ่ิมข้ึนหรือ
ไดใชประโยชนจาก
การใหบริการ
วิชาการของคณะ 

21. โครงการบริการ 
วิขาการเพ่ือ
ถายทอดเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร 

1. จํานวนผลิตภัณฑ
หรือบรรจุภณัฑท่ีสง
มอบใหกับ
ผูประกอบการใน
ชุมชนรอบรั้ว   
2. รานอาหารหรือ
แผงลอยในเขตใกลกับ  

1. จํานวน 4 
ผลิตภณัฑ 
 
 
 
2. จํานวน  3 
แหง 

1 ม.ค. - 
31 ส.ค. 
63 

67,000 อ.ดร. 
สุภเวท  
มานิยม 
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Initiative ตัวชี้วัดหลัก 
แผนปฏิบัติการประจําป 2563 

โครงการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
 3.2 ความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ 
3.3 รายไดสุทธิจาก
การบริการวิชาการ 
3.4จํานวนโครงการ
ท่ีผานการ
ประเมินผลกระทบ
ของมหาวิทยาลัย 

 คณะท่ีไดรับการอบรม 
แนะนําเก่ียวกับเรื่อง
อาหารปลอดภัย  
3. รานอาหารหรือ
แผงลอยรายใหม   

 
 
 
3. จํานวน 1 
แหง 
 

   

22. โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการเฉพาะ
กลุมผูรับบริการ 
22.1 หลักสตูรผู
ควบคุมการผลติ
อาหารตามหลักเกณฑ
ของกฎหมายสําหรับ
อาหารในภาชนะ
บรรจุท่ีปดสนิทท่ีมี
ความเปนกรดต่ําและ
ปรับกรด 
22.2 โครงการ
ฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการอาหาร
สําหรับผูสูงอาย ุ
 

 
 
 
1. จํานวนผูสนใจเขา
รับการฝกอบรม 
 
 
 
 
 
 
2. จํานวนผูเขารับ 
การฝกอบรม  

 
 
 
1. จํานวน 30 
คน 
 
 
 
 
 
 
2. จํานวน  30  
คน 

1 ต.ค.62 
– 30 ก.ย.
63 

80,000 
 

นงนุช  
ทองออน 

23. โครงการตลาด
เชิงรุกผลติภณัฑของ
ศูนยบริการธุรกิจ  

1. มีรายรับจากการ
ดําเนินงานและสินคา
คงคลัง 

1. ไมต่ํากวา 
300,000 บาท 

1 ต.ค.62 
– 30 ก.ย.
63 

300,000 นงนุช 
ทองออน 

INI19 
 

1.9 รอยละของ
บุคลากรท่ีมีขีด
ความสามารถ
ตามท่ีกําหนด (มี
ทักษะท่ีกําหนดใน
แผนพัฒนา
บุคลากรตั้งแต
ระดับ 3 ข้ึนไป) 

- โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
รายบุคคล 
(ตอบกลยุทธ INI6 
และ INI19) 

     



26 
 

Initiative ตัวชี้วัดหลัก 
แผนปฏิบัติการประจําป 2563 

โครงการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI20 

 
3.5 ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
ระดับนานาชาต ิ
3.6 จํานวน 
inbound 
exchange 
student 

24. โครงการประชุม
วิชาการนานาชาติ  
24.1 Sensory 
Science and 
Consumer 
Research 
Symposium 2019 
24.2  Food and 
Applied Bioscience 
International 
Conference 2020 
 

1. ผูเขารวมการ
ประชุมวิชาการ
นานาชาติ 
2. จํานวนผลงาน
ตีพิมพบทความหลัง
การประชุมวิชาการ 
(Proceeding และ
วารสารในฐานขอมูล 
ระดับชาติ) 

1. จํานวน  30 
คน 
 
2. จํานวน 1 
Proceeding 

ธ.ค 61-
มิ.ย. 63 

300,000 โสมศริ ิ
สมถวิล 
/ปยะนุช 
จันทนา 

 

25. โครงการบริการ
วิชาการระดับ
นานาชาติ 
 

1. โครงการ/กิจกรรม
ท่ีใหบริการ 
         

1. จํานวน 3
กิจกรรม 

1 ต.ค.62 
– 30 ก.ย.
63 

48,000 ปยะนุช 
จันทนา 

26. โครงการ 
Student Mobility 
in the Network of 
ASEAN Countries 
 

1. โครงการ  
Student Mobility : 
University of 
SultanZainal 
Abidin (UniSZA), 
Malaysia 
- นักศึกษาจาก 
UniSZA  ประเทศ
มาเลเซีย   
- นักศึกษาจาก CMU 
ประเทศไทย 
- บุคคลากรไทยและ
มาเลเซีย  
2. โครงการ  
Student Mobility : 
Nong Lam 
University (NLU), 
Vietnam 
- นักศึกษาจาก NLU  
ประเทศเวียดนาม 
- นักศึกษาจาก CMU 
ประเทศไทย 
- บุคคลากรไทยและ 
เวียดนาม  
3. โครงการ  
Student Mobility :  

 
 
 
 
 
 
1. จํานวน  10 
คน 
 
2. จํานวน  10 
คน 
3. จํานวน  5 
คน 
 
 
 
 
 
4. จํานวน  10  
คน 
5. จํานวน  10  
คน 
6. จํานวน   5   
คน 
 
 

1 ต.ค.
62 – 30 
ก.ย.63 

310,000 ศิลา   
โชติกุลธนชัย 
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Initiative ตัวชี้วัดหลัก 
แผนปฏิบัติการประจําป 2563 

โครงการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
   Yamagata 

University (YU), 
Japan 
- นักศึกษาจาก YU  
ประเทศญี่ปุน 
- นักศึกษาจาก CMU 
ประเทศไทย 
- บุคคลากรไทยและ
ญี่ปุน        
4. โครงการ  
Student Mobility : 
Hezhou University 
(HU), China  
- นักศึกษาจาก HU 
ประเทศจีน 
- นักศึกษาจาก CMU 
ประเทศไทย 
- บุคคลากรไทยและ
ญี่ปุน        
5. โครงการ  
Student Mobility : 
Deakin University 
(DU), Australia  
- นักศึกษาจาก 
Dekin ประเทศ
ออสเตรเรีย 
- นักศึกษาจาก CMU 
ประเทศไทย 
- บุคลากรไทยและ
ญี่ปุน 
6. โครงการ Student 
Mobility : ประเทศ
อ่ืนๆ 
- นักศึกษาจาก
ตางประเทศ   
- นักศึกษาจาก CMU 
ประเทศไทย 
- บุคลากรไทยและ
ตางชาติ  

 
 
 
7. จํานวน  5 
คน 
8. จํานวน  5 
คน 
9. จํานวน  5 
คน 
 
 
 
 
10. จํานวน  
10 คน 
11. จํานวน  10 
คน 
12. จํานวน   5 
คน 
 
 
 
 
13. จํานวน    
10 คน 
 
14. จํานวน    
10 คน 
15. จํานวน     
5 คน  
 
 
 
16.จํานวน    
10 คน 
17. จํานวน   
10 คน 
18. จํานวน    
5 คน 

   

 
 
 



28 
 

แผนปฏิบัติการดานการสรางการรับรูของคณะอุตสาหกรรมเกษตรในระดับนานาชาติ 
 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร :   
 4.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เชียงใหม เปนแหลงวิชาการของภาค อุตสาหกรรมเกษตร
ท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ 

4.2 ใหการบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
4.3 พัฒนาระบบการสื่อสารและเผยแพรคณะใหเปนท่ีรูจักในระดับนานาชาติ    
4.4 พัฒนาองคกรเปนองคกรสมรรถนะสูง 
 

กลยุทธ :  
 4.1 การทํา branding และภาพลักษณคณะอุตสาหกรรม (INI21) 
 4.2 สรางอัตลักษณท่ีโดดเดน หรือเปนแหลงเรียนรูเฉพาะทาง เพ่ือทําใหคณะเปนท่ีรูจักของหนวยงาน
ภายนอกท้ังในและตางประเทศ (INI22) 
 4.3 เปนแหลงฝก/ปฏิบัติการโครงการวิจัย/แหลงเรียนรูของนักเรียน/นักศึกษาท้ังในและตางประเทศ (INI23) 
 4.4 การนําการจัดการองคความรูไปใชท่ัวท้ังองคกร (INI24) 
 4.5 การบริหารจัดการท่ีเปนเลิศตามเกณฑ EdPEx/TQA (INI25) 
 
ตัวช้ีวัดหลัก :  

4.1 ระดับการรูจักคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.   คาเปาหมาย : ระดับ 3.25 
4.2 รอยละของผูรับบริการเพ่ิมข้ึน     คาเปาหมาย : รอยละ 10 
4.3 ระบบการสื่อสารในการประชาสัมพันธ    คาเปาหมาย : 1 ระบบ 
4.4 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู   คาเปาหมาย : ระดับ 5 
4.5 ผลการประเมินองคกร (EdPEx, TQC)    คาเปาหมาย : คะแนน 300 
 

Initiative ตัวชี้วัดหลัก 
แผนปฏิบัติการประจําป 2563 

โครงการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI21 
INI22 
INI23 

4.1 ระดับการรูจัก
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มช. 

27. โครงการสราง
การรับรูคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
ของบุคคล ภายนอก
ท้ังในและตางประเทศ 
27.1 การผลิตสื่อวีดี
ทัศนแนะนําคณะ 
27.2 การผลิตสื่อ 
Infographic 

1. การผลติสื่อวีดีทัศน
แนะนําคณะ 
- วีดีทัศนแนะนําคณะ
ภาษาไทย         
- วีดีทัศนแนะนําคณะ
ภาษาอังกฤษ 
2. การผลติสื่อ 
Infographic     
- Infographic ท่ีเก่ียว 
ของกับสาวิชา   

 
 
1. จํานวน 1 
ช้ิน 
2. จํานวน 1 
ช้ิน 
 
 
3. จํานวน 6 
ช้ิน     

1 ต.ค.62 
– 30 ก.ย.
63 

114,000 วรกร 
สุพร 

28. คายวิทยาศาสตร 
ตอน คาย
อุตสาหกรรมอาหาร 
 

1. มีผูเขารวมกิจกรรม 
จํานวน   

 1. ไมนอยกวา   
 10 โรงเรียน 

 1-30 
ส.ค.63 

150,000 อ.ดร.
ปยวรรณ 

สิมะไพศาล 
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Initiative ตัวชี้วัดหลัก 
แผนปฏิบัติการประจําป 2563 

โครงการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
  29. โครงการ

สนับสนุนการ
ประชาสมัพันธผาน
โครงงานวิทยาศาสตร
และการศึกษาดูงาน
เชิงปฎิบัติการของ
นักเรียน ในดาน
บุคลากร วัตถุดิบ 
อุปกรณและสถานท่ี 

1. จํานวนแหลง
การศึกษาภายนอก
สนใจเขามารวม
โครงการ    
 

1. อยาง
นอย 3 
แหลง 

ต.ค. 62 – 
มิ.ย. 63 

5,000 รศ.ดร.นิรมล  
อุตมอาง 

 

INI17 4.2 รอยละของ
ผูรับบริการเพ่ิมข้ึน 

- โครงการบริการ 
วิขาการเพ่ือถายทอด
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร  

     

- โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการเฉพาะ
กลุมผูรับบริการ 
• หลักสตูรผูควบคุม

การผลิตอาหารตาม

หลักเกณฑของ

กฎหมายสําหรับ

อาหารในภาชนะ

บรรจุท่ีปดสนิทท่ีมี

ความเปนกรดต่ําและ

ปรับกรด 

• โครงการฝกอบรม

เชิงปฏิบัติการอาหาร

สําหรับผูสูงอาย ุ

(*ตอบกลยุทธ INI17
และINI18) 

     

INI21 4.3 ระบบการ
สื่อสารในการ
ประชาสมัพันธ 
 

30. โครงการการทํา 
branding และ
ภาพลักษณคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1. ระดับการรับรู
ภาพลักษณคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
   

1. ระดับ 3 1 ม.ค. - 
31 มิ.ย. 
63 

100,000 ประทุมวรรณ 
บัวรินทร 

31. โครงการ
ปรับปรุงเว็บไซต
ภาษาอังกฤษ 

1. เว็บไซต
ภาษาอังกฤษ 

1. จํานวน 1 
เว็บไซต 

1 ต.ค.62 
– 30 ก.ย.
63 

- วรกร 
สุพร 
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Initiative ตัวชี้วัดหลัก 
แผนปฏิบัติการประจําป 2563 

โครงการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI24 
INI25 

4.4 ระดับ
ความสําเร็จของ
การจัดการความรู 
4.5 ผลการ
ประเมินองคกร 
(EdPEx, TQC) 

32. โครงการพัฒนา
ระบบและการ
จัดการองคความรู
ของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1. โครงการ Show 
and Share กิจกรรม 
Project Base 
Learning: PBL 
- มีผลงานของนักศึกษา
รวมแลกเปลี่ยนองค
ความรูจากกิจกรรม    
Project Base 
Learning: PBL  
2. โครงการ KM Day : 
Show and Share   
- แนวปฏิบัติท่ีดีจากการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู    
- จํานวนองคความรูท่ีมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
3. โครงการ KM ของผู
ประสานงานสํานักวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร  
- จํานวนองคความรูท่ีมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู              

 
 
 
 
1. จํานวน 
อยางนอย 20 
กลุม 
 
 
 
 
2. จํานวน 1 
แนวปฏิบัต ิ
3.จํานวน 5 
องคความรู 
 
 
 
4. จํานวน  3 
องคความรู 

1 ม.ค. 
– 30 
ส.ค. 63 

165,000 อุณณาดา 
สุธรรม 

33. โครงการการ
บริหารจดัการท่ีเปน
เลิศตามเกณฑ 
EdPEx 

1. การอบรม/สัมมนา
ดานการดาํเนินงาน
ตามแนวทาง EdPEx     
   

1. จํานวน  3  
ครั้ง 

1 ต.ค.
62 – 30 
ก.ย.63 

350,000 อังศุมารินทร 
เจริษเกษ 

34. โครงการพัฒนา
ผูบริหาร 

1. รอยละของ
ผูบริหารท่ีไดรับการ
พัฒนา    
   

1. รอยละ 80 1 – 30  
มิ.ย.63 

50,000 วรรณา   
วิภาสกุลเดน 
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แผนปฏิบัติการ งบประมาณ และความสอดคลองกับตัวบงช้ี และ Initiative จากแผนกลยุทธ 
 

Initiative ตัวชี้วัด โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

INI1 
INI2 
INI3 
INI4 
INI5 

 

1.1 จํานวนธุรกิจเกิดใหม 
(spin off/startup) 
1.2 รอยละของทรัพยสินทางปญญา
หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน
หรือตอยอดเชิงพาณิชย 
1.3 จํานวนนวัตกรรมท่ีไดจาก
โครงการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการวิจัย/บริการวิชาการ 
และการบูรณาการขามศาสตร 
1.4 จํานวนนวัตกรรมท่ีสนับสนุน
อุตสาหกรรมอาหารและชีวภาพ  
และบรรจุภณัฑ 
1.5 จํานวนเงินวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอกตออาจารยตอป 
1.6 จํานวนผลงานทางวิชาการ
ตีพิมพในฐานขอมูล ISI/scopus 
ตออาจารยตอป 
1.7 citation index ตออาจารย 

1. อุดหนุนโครงการวิจยั 
2. โครงการทุนอุดหนุนการวิจัยรวมทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ  
(Joint Research Program) 
3. โครงการสมทบทุนวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอกและการสนับสนุนการเขารวม
ประกวดโครงการวิจยั/นวัตกรรม  
4. โครงการการจัดทําขอเสนอ
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 
5. โครงการวิจัยนักศึกษาจากโจทยผู
ประกอบ การท่ีมารับบริการคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

160,000 
200,000 

 
 

440,000 
 
 

20,000 
 

60,000 
 

งานบริหารงานวิจัย 
งานบริหารงานวิจัย 

 
 

งานบริหารงานวิจัย 
 
 

งานบริหารงานวิจัย 
 

สํานักวิชาฯ 
 

INI6 
 

1.8 รอยละของบุคลากรสายวิชาการ
ท่ีมีผลงานนวัตกรรม 
1.9 รอยละของบุคลากรท่ีมีขีด
ความสามารถตามท่ีกําหนด  
(มีทักษะท่ีกําหนดในแผนพัฒนา
บุคลากรตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไป) 

1. โครงการอบรมจุดประกายศักยภาพ
ของบุคลากรเชิงนวัตกรรม 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รายบุคคล 
 

50,000 
 

1,100,000 
 

งานบริหารงาน
ท่ัวไป 

งานบริหารงาน
ท่ัวไป 

 

INI7 2.1 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
2.2 รอยละของนักศึกษา 
ท่ีเขารวมสหกิจศึกษา 
2.3 รอยละของบัณฑติท่ีทํางานใน
บริษัท/องคการตางประเทศหรือ
องคการนานาชาต ิ

1. โครงการเตรียมความพรอมและนิเทศ
นักศึกษาปฏิบัตสิหกิจศึกษา 
- นิเทศนักศึกษาฝกสหกิจศึกษา อาจารยผู
นิเทศ นักศึกษาปฏิบัตสิหกิจศึกษา ณ 
สถานประกอบการ 
- โครงการสนับสนุนการประกันชีวิตให
นักศึกษาท่ีเดินทางไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
ของสํานักวิชาฯ 
- โครงการเตรียมความพรอมใหนักศึกษา
กอนปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝกงาน 

330,000 สํานักวิชาฯ 
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INI8 
INI9 

 

2.4 รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับการ
เสรมิทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ครบ
ทุกทักษะท่ีกําหนดในแตละช้ันป 
2.5 จํานวนนักศึกษา/บัณฑติท่ีเปน
ผูประกอบการ 
 

1. โครงการสนับสนุนกระบวนวิชาสําหรับ
จัดการเรียนการสอนแบบ active 
learning พัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ของ
นักศึกษา 
2.  โครงการวิจัยนักศึกษาจากโจทยผู
ประกอบ การท่ีมารับบริการคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

60,000 
 
 
 

60,000 

สํานักวิชาฯ 
 
 
 

สํานักวิชาฯ 

INI10 2.6 รอยละของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีมผีลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษา
ตามมาตรฐานCommon European 
Framework of Reference for 
Language ระดับ B1 ข้ึนไป 

1. โครงการยกระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

350,000 
 

งานบริการ
การศึกษาฯ 

 

INI11 
 

2.7 จํานวนผลงานนวัตกรรมของ
นักศึกษาท่ีสงประกวด  
 

1. โครงการสรางสรรคนวัตกรรมของ
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
- โครงการ Creative Thinking for NPD 
- โครงการเตรียมความพรอม “ปนดินให
เปนดาวดานวิทยาศาสตร และดานการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ” ของสาขา วิชา
เทคโนโลยีการบรรจ ุ
- ตอบปญหาของสาขา BIOT,FoSTAT 
,Food Innopolis 
2. โครงการประกวดนวัตกรรมผลติภัณฑ
อาหาร Food Innovation Contest 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

70,000 

สํานักวิชาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริการ
การศึกษา 

INI12 2.8 รอยละของผลงานนวัตกรรม
ของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลจากการ
สงประกวด 

1. โครงการสมทบทุนวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอกและการสนับสนุนการเขารวม
ประกวดโครงการวิจยั/นวัตกรรม 

200,000 งานบริหารงานวิจัย 

INI8 2.9 รอยละกระบวนวิชาท่ีจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active 
Learning 

1. โครงการสนับสนุนกระบวนวิชาสําหรับ
จัดการเรียนการสอนแบบ active 
learning พัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ของ
นักศึกษา 
2. โครงการสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางคณะในมหาวิทยาลัยและ

ตางประเทศ ในดานการเรียนการสอน 
การวิจัย และบริการวชิาการ 

60,000 
 
 
 

450,000 

สํานักวิชาฯ 
 
 
 

สํานักวิชาฯ 

INI13 
INI14 

2.10 จํานวนหลักสูตรเฉพาะกิจท่ี
เปน degree และ non-degree 
สําหรับผูประกอบการและคนทํางาน
  

1. โครงการสนับสนุนการจัดทําสื่อเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรท่ีตอบสนอง
ความตองการในอนาคตและกลุมลกูคาอ่ืน 

125,000 
 

30,000 
 

สํานักวิชาฯ 
 

สํานักวิชาฯ 
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INI15 
INI16 

2.11 รอยละของอาจารยท่ีมีทักษะ
การสอนแหงศตวรรษท่ี 21 

1. โครงการพัฒนาทักษะการจดัการเรยีน
การสอนแบบ active learning, e-
learning, online-learning และทักษะ
การสอนเปนภาษาอังกฤษ 
2. โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน
ในศตวรรษท่ี 21 
3. โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมิทัศน
ของคณะ 
- ปรับปรุงภูมิทัศนคณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
- การดูแลรักษาสนามฟุตบอล 
- ทาสีอาคารเรียนคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
- ปรับปรุงระบบเปด-ปดโคมไฟฟาสองสวาง
อัตโนมัติ  
4. โครงการออกแบบหองกิจกรรมสําหรับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือรองรับการเรยีน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 (Co-Working 
Space) 
5. ระบบฐานขอมูลและตัวช้ีวัดเพ่ือใชใน
การบริหารจัดการคณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

100,000 
 
 
 

21,000 
 

 
571,600 

 
 
 
 
 
 
 

225,000 
 
 

 
30,000 

งานบริหารท่ัวไป 
 
 
 

งานนโยบายและ
แผนฯ 

 
งานบริหารงาน

ท่ัวไป 
 
 
 
 
 

 
งานบริหารงาน

ท่ัวไป 
 

 
งานนโยบายและ

แผนฯ 

INI17 
INI18 

3.1 รอยละของชุมชน/สถาน
ประกอบการท่ีมรีายไดเพ่ิมข้ึนหรอืได
ใชประโยชนจากการให 
บริการวิชาการของคณะ 
3.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
3.3 รายไดสุทธิจากการบริการ
วิชาการ 
3.4 จํานวนโครงการท่ีผานการ
ประเมินผลกระทบของมหาวิทยาลัย 

1. โครงการบริการ 
วิขาการเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร 
2. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะ
กลุมผูรับบริการ 
- หลักสูตรผูควบคมุการผลติอาหารตาม
หลักเกณฑของกฎหมายสําหรับอาหารใน
ภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทท่ีมคีวามเปนกรด
ต่ําและปรับกรด 
- โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการอาหาร
สําหรับผูสูงอาย ุ
3. โครงการตลาดเชิงรุกผลติภณัฑของ
ศูนยบริการธุรกิจ 

67,000 
 
 

80,000 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 

สํานักวิชาฯ 
 
 

ศูนยบริการธุรกิจฯ 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยบริการธุรกิจฯ 

INI19 1.9 รอยละของบุคลากรที่มีขีด
ความสามารถตามที่กําหนด (มี
ทักษะที่กําหนดในแผนพฒันา
บุคลากรตั้งแตระดบั 3 ข้ึนไป) 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รายบุคคล 

1,100,000 งานบริหารงาน
ทั่วไป 
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INI20 3.5 รายไดสุทธิจากการบริการ
วิชาการ 
3.6 จํานวนโครงการท่ีผานการ
ประเมินผลกระทบของมหาวิทยาลัย 

1. โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ  
- Sensory Science and Consumer 
Research Symposium 2019 
-  Food and Applied Bioscience 
International Conference 2020 
2. โครงการบริการวิชาการระดับ
นานาชาติ 

3. โครงการ Student Mobility in the 
Network of ASEAN Countries 

300,000 
 
 
 

 
48,000 

 
310,000 

หนวยการประเมิน
คุณภาพทาง

ประสาทสัมผัสฯ /
งานบริหารงานวิจัย 

 
งานบริหารงานวิจัย 

 
สํานักวิชาฯ 

INI21 
INI22 
INI23 

4.1 ระดับการรูจักคณะอุตสาหกรรม
เกษตร มช. 
 

1. โครงการสรางการรับรูคณะอุตสาหกรรม
เกษตรของบุคคล ภายนอกท้ังในและ
ตางประเทศ 
- การผลติสื่อวีดีทัศนแนะนําคณะ 
- การผลติสื่อ Infographic 
2. คายวิทยาศาสตร ตอน คายอุตสาหกรรม
อาหาร 
3. โครงการสนับสนุนการประชาสมัพันธ
ผานโครงงานวิทยาศาสตรและการศึกษาดู
งานเชิงปฎิบัติการของนักเรียน ในดาน
บุคลากร วัตถุดิบ อุปกรณและสถานท่ี 

114,000 
 
 
 
 

150,000 
 

5,000 

งานนโยบายและ
แผนฯ 

 
 

 
สํานักวิชาฯ 

 
สํานักวิชาฯ 

INI17 4.2 รอยละของผูรับบริการเพ่ิมข้ึน 1. โครงการบริการวิขาการเพ่ือถายทอด
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  
2. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
เฉพาะกลุมผูรับบริการ 

2.1 หลักสูตรผูควบคุมการผลิตอาหาร
ตามหลักเกณฑของกฎหมายสําหรับ
อาหารในภาชนะบรรจุทีป่ดสนทิที่มี
ความเปนกรดต่ําและปรับกรด 

2.2 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
อาหารสําหรับผูสงูอาย ุ

67,000 
 

80,000 

สํานักวิชาฯ 
 

ศูนยบริการธุรกิจฯ 

INI21 4.3 ระบบการสื่อสารในการ
ประชาสมัพันธ 

1. โครงการการทํา branding และ
ภาพลักษณคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2. โครงการปรับปรุงเว็บไซตภาษาอังกฤษ 

100,000 
 
- 

งานนโยบายและ
แผนฯ 

งานนโยบายและ
แผนฯ 

INI24 
INI25 

4.4 ระดับความสําเร็จของการ
จัดการความรู 
4.5 ผลการประเมินองคกร (EdPEx, 
TQC) 

1. โครงการพัฒนาระบบและการจดัการ
องคความรูของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
- โครงการ Show and Share กิจกรรม 
Project Base Learning: PBL 
- โครงการ KM Day : Show and Share   
- โครงการ KM ของผูประสานงานสํานัก
วิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 

165,000 
 
 
 
 
 
 
 

งานนโยบายและ
แผนฯ 
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2. โครงการการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ
ตามเกณฑ EdPEx 
3. โครงการพัฒนาผูบริหาร 

350,000 
 

50,000 

งานนโยบายและ
แผนฯ 

งานบริหารงาน
ท่ัวไป 
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โครงการเชิงกลยุทธ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จําแนกตามยุทธศาสตร) 

 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

รวม 
สํานักงานคณะฯ สํานักวิชาฯ 

ศูนยบริการ 
ธุรกิจฯ 

หนวยการประเมิน 
คุณภาพทางประสาท

สัมผัสฯ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนานวัตกรรม
ดานอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ 

7 1 - - 8 

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางบุคลากรดาน
อุตสาหกรรมเกษตรท่ีชาญฉลาด
สอดคลองกับความตองการของ
ประเทศและสังคมโลก 

6 6 - - 12 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนา
ผูประกอบการดานอุตสาหกรรม
เกษตรท่ีมีทักษะและมคีวามสามารถ
ในการแขงขันดวยสมรรถนะหลักของ
คณะ 

1 2 2 1 6 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางการรับรูของ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรในระดับ
นานาชาติ 

6 2 - - 8 

รวม 20 11 2 1 34 
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ภาคผนวก 
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โครงการ/กิจกรรม งานประจํา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จําแนกตามพันธกิจ) 

 

พันธกิจ 

จํานวนโครงการ 

รวม 
สํานักงาคณะฯ สํานักวิชาฯ 

ศูนยบริการ 
ธุรกิจฯ 

 

หนวยการประเมิน 
คุณภาพทาง

ประสาทสัมผัสฯ 

ดานการจัดการเรียนการสอน 12 13 - 1 26 

ดานการวิจัย 4 - - - 4 

ดานบริการวิชาการ - - 1 1 2 

ดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

9 - - - 9 

ดานบริหารจัดการ 11 - 1 - 12 

รวม 36 13 2 2 53 
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พันธกิจดานการจัดการเรียนการสอน 

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

1. อุดหนุนทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี
1.1 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  
1.2 ทุนขาดแคลนและทุนเรียนดี  
(สาขา MPT)  
1.3 ทุนเรียนดี   
1.4 ทุนโครงการคัดสรรนักเรียนท่ี
เรียนดีและมีความสนใจเพ่ือใหทุน
เรียนตอ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

1. เพ่ือพิจารณาทุนการศึกษาแก
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรท่ี
ขาดแคลนทุนทรัพย ไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 
2. เพ่ือพิจารณาทุนการศึกษาแก
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมี
ผลการเรยีนด ีไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 
3. เพ่ือสรางขวัญ และกําลังใจใน
การศึกษาของนักศึกษา ใน
ระดับอุดมศึกษา 

1.1 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  
- ทุนการศึกษาสําหรับจางนักศึกษาทํางาน  
(ทุนทํางาน)  
- ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีขาดแคลน
ทุนทรัพย    
1.2 ทุนขาดแคลนและทุนเรียนดี  
(สาขา MPT)  
- ทุนการศึกษาประเภททุนเรียนด ี  
- ทุนการศึกษาประเภททุนขาดแคลนทุน
ทรัพย    
- ทุนการศึกษาประเภททุนนักกิจกรรมเดน   
1.3 ทุนเรียนดี   
- ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีเรียนด ี 
1.4 ทุนโครงการคัดสรรนักเรียนท่ีเรียนดี
และมีความสนใจเพ่ือใหทุนเรียนตอคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
- นักเรียนท่ีเรียนดีไดรับทุน การศกึษาป
การศึกษา 2563 

 
1. จํานวน 40 ทุน 
 
2. จํานวน 15 ทุน 
 
 
 
3. จํานวน 4 ทุน 
4. จํานวน 15 ทุน 
 
5. จํานวน 2 ทุน 
 
6. จํานวน 15 ทุน 
 
 
 
7. จํานวน 6 ทุน 

1 ตุลาคม 
2562 – 30 
กันยายน 
2563 

1,160,000 จุฑารัตน   
สีหานาม 

 

2. อุดหนุนทุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
2.1 ทุนสนับสนุนการทําวิจัยเพ่ือ
วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 
2.2 ทุนผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการ
สําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ทุน TA)  
 

1. เพ่ือกระตุนใหนักศึกษาสามารถ
สําเรจ็การศึกษาตามแผนการศึกษาท่ี
กําหนด  
2. เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนทักษะความรู
และประสบการณในวิชาชีพระหวาง
ศึกษา 
3. เพ่ือประชาสัมพันธและคัดเลือก
นักศึกษาช้ันปท่ี  4 และศิษยเกาเลือก

2.1 ทุนสนับสนุนการทําวิจัยเพ่ือ
วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 
- นักศึกษาปริญญาโท-เอกช้ันปท่ี 1 มี
คุณสมบัตสิมัครรับทุนสนับสนุน                 
2.2 ทุนผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการสาํหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา (ทุน TA)  
- นักศึกษาปริญญาโท-เอก ทุกช้ันป สมัคร
ขอรับทุนตามประกาศใหทุน  

 
 
1. ไมนอยกวารอยละ 50  
 
 
 
2. ไมต่ํากวารอยละ 80 
 

1 พฤษภาคม 
– 30 
กันยายน 
2563 

527,500   สังวาลย   
วรรณกุล 
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2.3 ทุนโครงการประชาสัมพันธ
เชิงรุกเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษา
ระดับปริญาโท-เอก  

ศึกษาตอสถาบันการศึกษาเดมิมากข้ึน 2.3 ทุนโครงการประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือ
เพ่ิมจํานวนนักศึกษาระดับปริญาโท-เอก 
- ศึกษาช้ันปท่ี 4 และ ศิษยเกาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
ไดทราบขอมลูการศึกษาตอระดับปริญญา
โทในสาขาวิชาตางๆ อยางแพร หลายและ
ตัดสินใจศึกษาตอในคณะเดมิมากข้ึน 

 
 
3. จํานวนปละ 4 ทุน 

3. โครงการพัฒนาคณุภาพ
นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  
3.1 International Lunch Talk 
for Graduate Students  
3.2 การฝกอบรมการเขียน
บทความทางวิชาการและการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา  

1. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเขียน
บทความทางวิชาการและการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการภาษาอังกฤษระดับ
บัณฑิตศึกษาในเวทีทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติไดอยางมัน่ใจ 
2. เพ่ือใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา
ไดเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และ
ประสบการณในการใชภาษาอังกฤษใน
ชีวิตปจจุบันมากข้ึน 

3.1 International Lunch Talk for 
Graduate Students  
- นักศึกษาปริญญาโท-เอก มีความพึง
พอใจกับการเขารวมกิจกรรม                  
3.2 การฝกอบรมการเขียนบทความทาง
วิชาการและการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการภาษาอังกฤษระดับบัณฑติศึกษา 
- นักศึกษาปริญญาโท-เอก มีความพึง
พอใจกับการเขารวมกิจกรรม                  

 
 
1. ไมนอยกวารอยละ 80 
 
 
 
 
2. ไมนอยกวารอยละ 80 

1 กรกฎาคม – 
31 สิงหาคม 
2563 

15,000   สังวาลย   
วรรณกุล 

 

4. โครงการเตรียมความพรอม
นักศึกษาใหม เพ่ือสรางทักษะใน
การเรยีนรูและการใชชีวิต (ป 1) 
4.1 ปรับพ้ืนฐานความรูดาน
วิชาการสําหรับนักศึกษาใหม คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร  
4.2 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  
4.3  Pre college ปการศึกษา 
2562  
4.4 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ดานจิตอาสา PBL/USR  

1. เพ่ือเปนการเตรียมความทักษะดาน
การเรยีนรูและการใชชีวิตใหแก
นักศึกษาใหม 
2. เพ่ือสรางความรูความเขาใจขอมูลท่ี
จําเปนของคณะ ตลอดจนขอมลูอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวของแกนักศึกษาใหม 
3. เพ่ือสรางและปลูกฝงวัฒนธรรมการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
4. เพ่ือปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรและ 
การยอมรับวัฒนธรรมท่ีแตกตางเพ่ือ
รองรับการเขาสูการใชชีวิตในสังคมใหม 

4.1 ปรับพ้ืนฐานความรูดานวิชาการสําหรับ
นักศึกษาใหม คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
- นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ช้ันปท่ี 1 
4.2 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  
- รอยละความพึงพอใจของนักศึกษา    
4.3  Pre college ปการศึกษา 2562  
- รอยละความพึงพอใจของนักศึกษา    
- นักศึกษารับรูทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ท่ี21 
4.4 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดานจิต

 
 
1. จํานวน 400 คน 
 
 
2. รอยละ 80 
 
3. รอยละ 80 
4. อยางนอย 1 ทักษะ 
 
 

1 ตุลาคม 
2562 -31 
สิงหาคม 
2563 

620,000 ปรีชา  ขยัน 
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4.5 เตรียมความพรอมหองเชียร  อาสา PBL/USR  
- มีกิจกรรมจติอาสาดวยตนเอง  
4.5 เตรียมความพรอมหองเชียร  
- รอยละความพึงพอใจของนักศึกษา    
- นักศึกษามีความผูกพันกับคณะและรุนพ่ี
อยู ในระดับดี   

 
5. อยางนอย 20 กิจกรรม 
 
6. รอยละ 80 
7. รอยละ 80 

5. โครงการเพ่ิมพูนทักษะทาง
วิชาการและพัฒนาคณุภาพ
นักศึกษา คณะอุตสาหกรรม
เกษตร (ป 2-3) 
5.1 การสัมมนาและแลกเปลี่ยน
องคความรูสโมสรนักศึกษา  
5.2 สนับสนุนการเขารวมแขงขัน
กีฬาเปดกระปอง  
5.3 ดําเนินการดานทุนการศึกษา  

1. เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนทักษะทาง
วิชาการและพัฒนาคณุภาพนักศึกษา 
แกนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2. เพ่ือสงเสรมิใหนักศึกษาเกิดทักษะ
การเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 
3. เพ่ือสงเสรมิและสรางผูนําองคกร
นักศึกษาในการเปนผูนํากิจกรรมท่ีดี
ในศตวรรษท่ี 21 
4. เพ่ือสงเสรมิสวัสดกิารควาเมปนอยู
ท่ีดีสําหรับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

5.1 การสัมมนาและแลกเปลี่ยนองค
ความรูสโมสรนักศึกษา  
- เอกสารแนวปฏิบัติในการจดักิจกรรม
สโมสรนักศึกษา อก. มช 
5.2 สนับสนุนการเขารวมแขงขันกีฬาเปด
กระปอง  
-  นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรเขา
รวมกิจกรรม  
- นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรไดรับ
รางวัลจากการเขารวมแขงขันกีฬา     
5.3 ดําเนินการดานทุนการศึกษา 
- จํานวนบานนกศึกษาท่ีไดรับการตรวจ
เยี่ยม 
- ความพึงพอใจตอการเขารับบริการดาน
ทุนการศึกษา    

 
 
1. จํานวน 1 ฉบับ 
 
 
 
2. จํานวน 60 คน 
 
3. อยางนอย 2 ประเภท
การแขงขัน 
 
4. จํานวน 40 หลังคาเรือน 
 
5. รอยละ 75 

1 ตุลาคม 
2562 – 31 
สิงหาคม 
2563 

200,000   ภคภรณ 
กอเกิด 

 

6. โครงการเสริมสรางทักษะและ
เตรียมความพรอมบัณฑิตกอน
สําเรจ็การศึกษา (ป 4) 
6.1 วันวิชาการและปจฉิมนิเทศ
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
6.2 การอบรมระบบคุณภาพท่ี

1. เพ่ือประชาสัมพันธเผยแพรผลงาน 
วิจัยของนักศึกษาช้ันปท่ี 4 ทุกสาขาวิชา
ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรใหเปนท่ี
รูจักอยางแพรหลาย  
2. เพ่ือเตรียมความพรอมในการสมัคร
งานใหกับนักศึกษา 

6.1 วันวิชาการและปจฉิมนิเทศนักศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
- นักศึกษาช้ันปท่ี 4 ทุกสาขาวิชาของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร   
ไดนําเสนอผลงานวิจัย  
 

 
 
1. สาขาละ 1 โปสเตอร
เปนอยางนอย 
 
 

18 พฤษภาคม 
2563 – 24 
พฤษภาคม 
2563 

330,000 จุฑารัตน 
สีหานาม 
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สําคัญในอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือ
เพ่ิมทักษะความเปนมืออาชีพใน
การทํางาน  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
3. เพ่ือไดเรยีนรูเทคนิคตางๆ ของการ
อบรมในการกาวสูการเปนผูมีทักษะ
อาชีพ 
4. เพ่ือใหทราบถึงวิธีการท่ีดี ตลอดจน
สามารถใชเทคนิคและวิธีการนําไปใช
กับงานไดอยางถูกตอง 

6.2 การอบรมระบบคุณภาพท่ีสําคัญใน
อุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือเพ่ิมทักษะความ
เปนมืออาชีพในการทํางาน 
- นักศึกษาช้ันปท่ี 3-4 ท่ีสนใจเขารวมการ
ฝกอบรม   
 

 
 
 
2. จํานวน 120 คน 

7. โครงการประชาสัมพันธหลักสตูร
และรับเขานักศึกษาเชิงรุก  
(ลูกคาใหม) 
7.1 ฑูตประชาสมัพันธ AGRO 
Ambassador  
7.2  คาย AgroCMU X-perience 
Camp ครั้งท่ี 2  
7.3 ตลาดนัดหลักสตูร แนะนํา
หลักสตูร และ CMU Open House  
7.4 ประชาสัมพันธหลักสูตรคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร  

1. เพ่ือประชาสัมพันธคณะอุตสาหกรรม
เกษตรในเชิงรุกใหเปนท่ีรูจักแพรหลาย
แกนักเรียน ครูแนะแนว และผูสนใจ
ท่ัวไป 
2. เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาตัวแทนของ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมีศักยภาพ 
และมีความพรอมในการประชาสมัพันธ
หลักสตูรเชิงรุกสูกลุมเปาหมาย 
3. เพ่ือจัดกิจกรรมคายอุตสาหกรรม
เกษตร ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร แก
นักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 4–6 ใน
โรงเรียนท่ัวประเทศท่ีมีความสนใจใน
กิจกรรมทางดานอุตสาหกรรมเกษตร
และมีความมุงมั่นในการท่ีจะเลือกศึกษา
ตอหรือกําลังมคีวามคิดท่ีจะศึกษาตอใน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดรวมทํา
กิจกรรมท้ังทางวิชาการและสันทนาการ 
เรียนรูวิธีการเรียนของนักศึกษาในคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ไดลงมือปฏิบัติใน
หองปฏิบัติการจริง และประชาสมัพันธ

7.1 ฑูตประชาสมัพันธ AGRO 
Ambassador  
- จํานวนกิจกรรมการประชาสัมพันธคณะ 
โดย AGRO Ambassador     
7.2 คาย AgroCMU X-perience Camp 
ครั้งท่ี 2  
- นักเรียน ท่ีสนใจเขารวมคาย AgroCMU 
X-perience Camp ครั้งท่ี 2    
7.3 ตลาดนัดหลักสตูร แนะนําหลกัสูตร 
และ CMU Open House  
- จํานวนนักเรียนท่ีเขารวมงานและเยี่ยม
ชมบูธคณะอุตสาหกรรมเกษตร   
7.4 ประชาสัมพันธหลักสูตรคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
- ไดนักเรียนท่ีสนใจเขารวมกิจกรรม
ประชาสมัพันธหลักสูตรเชิงรุกท่ีคณะฯจัด
ข้ึนเพ่ิมข้ึนกวาเดิม      
 

 
 
1. จํานวน 5 ครั้ง 
 
 
 
2. จํานวน 40 คน 
 
 
 
3. จํานวน  900  คน 
 
 
 
4. รอยละ10 

1 ตุลาคม 
2562 -31 
สิงหาคม 
2563 

600,000 จุฑารัตน   
สีหานาม 
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การรับเขาศึกษาตอในคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรระดับปริญญาตรี 
โดยจะมีการมอบประกาศนียบัตรการ
ผานคายฯ เพ่ือนําผลงานมายื่นสมคัรใน
การรับเขาศึกษาตอรอบ Portfolio ดวย
ตอไป 
4. เพ่ือจัดทําเอกสารสําหรับ
ประชาสมัพันธเผยแพร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร อาทิเชน แผนพับ
(โบชัวร) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ของท่ีระลึกเชน ปากกา สมดุ กระเปา 
ฯลฯ Counter โคง บูธเสนอสินคา หรือ 
POP UP แผนพับภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ ของท่ีระลึกเชน ปากกา 
สมุดฯลฯเพ่ือใหคณะอุตสาหกรรม
เกษตร เปนท่ีรูจกัของโรงเรียน นักเรียน 
นักศึกษารวมท้ังประชาชนผูสนใจท่ัวไป
ไดทราบ 

8. โครงการการจัดการของเสีย
จากหองปฏิบัติการ 

1. พัฒนาระบบการจดัการของเสยีท่ีเกิด
จากหองปฏิบัติการ  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2. ใหความรูเรื่องวิธีการจดัการของเสีย
และจัดทําฉลากของเสยีดวยโปรแกรม 
CMU Waste track 
3. กําจัดของเสียสารเคมีจาก
หองปฏิบัติการ  
 

1. ผูเขารวมอบรมมีความรูเรื่อง วิธีการ
จัดการของเสยีและการจดัทําฉลากของ
เสียออนไลน เพ่ิมมากข้ึน   
 

1. รอยละ 70  
 

1 พฤศจิกายน 
– 30 ธันวาคม 
2562 

68,000 วรางคณา   
เตมียะ 
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9. โครงการความรวมมือทาง
วิชาการของสาขาวิชาเทคโนโลยี
ผลิตภณัฑทางทะเลกับ
ผูประกอบการ ในจังหวัด
สมุทรสาคร 

1. เพ่ือทําความรวมมือทางวิชาการกับ
สถานประกอบการอุตสาหกรรม
อาหารทะเลในจังหวัดสมุทรสาคร 
2. เพ่ือดําเนินกิจกรรมทางดาน
วิชาการท่ีเก่ียวของกับหลักสตูร
เทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล 
3. เพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
ใหกับนักศึกษาดวยการเรียนรูจาก
ประสบการณจริง 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษา    
2. วิทยากร จากสถานประกอบการ  
   

1. รอยละ  80 
2. จํานวน 1 ทาน 

1 ตุลาคม 
2562 – 30 
กันยายน 
2563 

30,000 สุดาพร  
วัฒนา 

 

10. โครงการสงเสริมทักษะภาษา 
อังกฤษเชิงวิชาชีพของนักศึกษา 
- โครงการจัดทําอภิธานศัพท
ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิศวกรรม
อาหาร  

1. เพ่ือจัดทําคูมืออภิธานศัพทสําหรับ
สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 

1. รายการคําศัพท    1. จํานวน  1  ชุด 1 ตุลาคม 
2562 – 30 
กันยายน 
2563 

10,000 วลัยลักษณ 
แหลงคํา 

11. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนและพัฒนานักศึกษาของ
สาขาวิชาเทคโนโลยผีลติภณัฑทาง
ทะเล ณ จังหวัดสมุทรสาคร 
 

1. เพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอนของสาขาวิชาฯณ จังหวัด
สมุทรสาคร 
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคณุภาพตรงตาม
ความตองการของผูประกอบการ 
3. เพ่ือสรางความผูกพันของนักศึกษา
กับสถาบัน 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษา   
   

1. รอยละ  75 1 ตุลาคม 
2562 – 30 
กันยายน 
2563 

240,000   สุดาพร  
วัฒนา 

 

12. โครงการพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการนักศึกษา  
12.1 โครงการดูงานของกระบวน
วิชา พานักศึกษา สํานักวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร ไปศึกษาดู
งาน ณ สถานประกอบการ    

1. เพ่ือใหนักศึกษาไดเรยีนรูเทคโนโลยี
การผลิตบรรจภุัณฑในอุตสาหกรรม
การบรรจ ุ
2. เพ่ือใหนักศึกษาไดเรยีนรูเก่ียวกับ
เครื่องมือแปรรูปอาหารประเภทตางๆ 
3. เพ่ือใหนักศึกษาไดเรยีนรูเทคโนโลยี

12.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ปจจุบัน 
12.2 จํานวนความคิดเห็นของนักศึกษาท่ี
ระบุวาไดรับความรูเพ่ิมข้ึน หลังการเขา
รวมกิจกรรม ศึกษาดูงาน หรือระบุวามี
ระดับความรูหลังการเขารวมกิจกรรม ไม

1. รอยละ 70 
 
2. รอยละ 80 

1 ตุลาคม 
2562 - 30 
กันยายน 
2563 

391,000 สาริกา 
สุระนาถ 
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12.2 โครงการดูงานประจําป    กระบวนการผลติท่ีหลากหลายใน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
4. เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนการเรียนรู
ใหกับนักศึกษา โดยพานักศึกษาไป
ปฏิบัติการ นอกสถานท่ีในหนวยงาน/
สถานประกอบการโดยตรง 

นอยกวาระดับ 3.0/5.0   

13. โครงการนักศึกษาสมัพันธ 
สานสายใยของนักศึกษาและ
อาจารยท่ีปรึกษา 

1. เพ่ือใหอาจารยท่ีปรึกษาไดพบปะ
พูดคุยเพ่ือรับฟงปญหาของนักศึกษา
ท้ังดานการเรยีน การใชชีวิตใน
มหาวิทยาลยั การขอรับคําแนะนําใน
การปรับปรุงแกไขปญหาสวนตัว 
2. เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีและเกิด
ความประทับใจระหวางอาจารยท่ี
ปรึกษาและนักศึกษาในขณะ ท่ีได
ศึกษาอยูในคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
3. เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
รุนพ่ีกับรุนนองภายในสาขาวิชา 

1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ปจจุบัน 
2. ระดับความผูกพันของนักศึกษาปจจุบัน
     

1. ระดับ  3.85 
 
2. ระดับ  3.85 

1 ตุลาคม 
2562 – 30 
กันยายน 
2563 

360,000 วลัยลักษณ   
แหลงคํา 

 

14. โครงการพัฒนานักศึกษาดาน
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
14.1 โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การวิเคราะหทดสอบ
ดวยเทคนิคโครมาโตกราฟฟฯ  
14.2 โครงการฝกอบรมเตรียม
ระบบการใชหองปฏิบัติการสําหรบั
นักศึกษา  
14.3 โครงการฝกอบรมการเตรียม
สารละลายเคมีและการใชเครื่อง

1. เพ่ือใหความรูดานการจัดการความ
ปลอดภัยในหองปฏบัิติการแก
นักศึกษา บุคลากรและผูชวยวิจัย 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรู ความ
เขาใจในการเตรียมความพรอมกอน
การทําปฏิบัติการและมีความเขาใจ ถึง
ระเบียบปฏิบัตติางๆ ของกลุมงาน
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
3. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรูใน

14.1 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การ
วิเคราะหทดสอบดวยเทคนิคโครมาโตกราฟ
ฟฯ  
- ผูเขารวมอบรมมีความรูเรื่อง ความเขาใจ  
การเตรียมพรอมกอนการทําปฏบัิติการ และ
มีความเขาใจถึงระเบียบปฏิบัตติางๆ ในการ
ขอ 
ใชหองปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
14.2 โครงการฝกอบรมเตรียมระบบการใช
หองปฏิบัติการสําหรบันักศึกษา  

 
 
 
1. รอยละ 80 
 
 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 
2562 – 30 
กันยายน 
2563 

88,600 วรางคณา   
เตมียะ 

 



46 

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

แกว  
14.4 โครงการจัดอบรมใหนักศึกษา 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร หัวขอ 
“การจัดการความปลอดภัยและ
อัคคีภัยในหองปฏิบัติการ” 
14.5 โครงการอบรมการใชหอง
ประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสั
และโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
ทดสอบทางประสาทสมัผสั  
14.6 โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการดานเทคนิควิเคราะห 
ทางจุลชีววิทยา  
14.7 โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใชเครื่องมือในการ 
วัดคุณภาพผลิตภณัฑอาหาร  

หลักการทํางาน การใชงานเครื่องมือ
วิทยาศาสตร การบํารุงรักษาเครื่องมือ 
การใชเครื่องแกวและสารเคม ี
4. เพ่ือใหความรูดานการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสและ
โปรแกรมสําเร็จรูปในการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส 

- ผูเขารวมอบรมมีความรูเรื่อง การใชหอง
ประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสัและ
โปรแกรมสําเร็จรูปในการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส 
14.3 โครงการฝกอบรมการเตรียม
สารละลาย 
เคมีและการใชเครื่องแกว  
- ผูเขารวมอบรมมีความรูเรื่อง การใชงาน
เครื่องมือในการวัดคณุภาพอาหาร 
14.4 โครงการจัดอบรมใหนักศึกษา คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร หัวขอ “การจัดการ
ความปลอดภัยและอัคคีภยัใน
หองปฏิบัติการ” 
- รอยละของผูเขาอบรมท่ีผานการอบรมมี
ระดับความรูความเขาใจไมนอยกวาระดับ 
3.0/5.0 
โดยมเีปาหมาย  
14.5 โครงการอบรมการใชหองประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสและโปรแกรม
สําเรจ็รูปในการทดสอบทางประสาทสัมผสั  
- ผูเขารวมอบรมมีความรูเรื่องขอควรปฏิบัติ
ในการทําปฏิบัติการและเทคนิคพ้ืนฐาน
ทางดานจุลชีววิทยาเพ่ิมมากข้ึน 
14.6 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิารดาน
เทคนิควิเคราะหทางจุลชีววิทยา  
- ผูเขารวมฝกอบรมมีความรูเก่ียวกับเตรียม
สารละลายเคมี และสามารถใชเครื่องแกวท่ี

2. รอยละ 70 
 
 
 
 
 
 
3. รอยละ 70 
 
 
 
 
 
4. รอยละ 75 
 
 
 
 
 
 
5. รอยละ 70 
 
 
 
 
6. รอยละ 80  
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เหมาะสมกับการทําปฏิบัติการได 
14.7 โครงการฝกอบรมเชิงปฏบัิตกิารการ 
ใชเครื่องมือในการวัดคุณภาพผลิตภัณฑ
อาหาร  
- ผูเขารวมอบรมมีความรู“การจัดการความ
ปลอดภัยในหองปฏบัิติการ”เพ่ิมมากข้ึน 

 
 
 
 
7. รอยละ 70 

15. โครงการกีฬาประเพณีนิสิต
นักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพแหง
ประเทศไทย 
 

1. เสริมสรางความสามัคคีและสาน
สัมพันธอันดีระหวางเครือขายนิสติ -
นักศึกษา รวมวิชาชีพ 
2. สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาโดย
เปนเวทีการแสดงความสามารถท้ังใน 
ดานวิชาการ และกีฬา 

1. สถาบันการศึกษาท่ีเขารวม   
2. นักศึกษาท่ีเขารวม  
    

1. จํานวน  10  สถาบัน 
2. จํานวน  400 คน
  

1 ตุลาคม 
2562  – 31 
พฤษภาคม 
2563 

100,000 อ.ดร.สริิวัฒน   
จินศิริวาณิชย 

 

16. โครงการ Comunication 
skill for work place success 
 

1. ตองการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ดานการสื่อสาร โดยเฉพาะการ
นําเสนอขอมูล ผลการวิจัยหรือศึกษา
จากแหลงอางอิงตางๆ หรือผลงานของ
ตนเอง โดยใชสื่อสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือสรางความ
เขาใจและสื่อสารกับผูอ่ืนและหรือ
ผูรวมงานไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

1. มีนักศึกษาเขารวม    
    

1. จํานวน  40  คน 1 มิถุนายน – 
31 สิงหาคม 
2563 

12,000    ผศ.สุวรรณา   
เดชะรตันางกูร 

 

17. ประชุมผูปกครองนักศึกษา
ใหม 
 

1. เพ่ือเปดโอกาสใหมีเวทีพบปะ
ระหวางผูบริหารคณะ คณาจารย 
รวมถึงศิษยเกากับผูปกครองนักศกึษา
ใหม 
2. เพ่ือเปดโอกาสใหมีการแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น ทัศนะดานตางๆ 
ระหวางผูบริหารคณะและผูปกครอง 

1. ระดับความพึงพอใจของผูปกครอง
นักศึกษาใหม 

1. ระดับ 3.75 1 พฤษภาคม 
2563 - 30 
มิถุนายน 
2563 

50,000 ภคภรณ   
กอเกิด 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPIs) คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

3. เพ่ือแนะนําคณะ และสรางความ
เช่ือมั่นในการศึกษาตอของบุตรหลาน 
ใหกับผูปกครอง 
4. เพ่ือแนะนําผลติภณัฑ และเสนอ
ผลงานวิจัยใหเปนท่ีรูจักแกผูปกครอง 

18. ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

1. เพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสรับทราบ
ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับคณะท่ีนักศึกษา
เขาศึกษา นักศึกษาจะไดรูจักผูบรหิาร
ของคณะ ไดรูจักคณาจารยของคณะ 
ตลอดจนไดมีโอกาสพบปะกับเพ่ือน
รวมรุนและนักศึกษารุนพ่ี 

1. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเขารวม
กิจกรรม 

1. ไมนอยกวารอยละ 80 5 มิถุนายน 
2563  

5,000 สังวาลย   
วรรณกุล 

19. โครงการสอบสัมภาษณ 
นักเรียนเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
 

1. เพ่ือทราบแนวทางและรูปแบบการ
ประชาสมัพันธ ใหตรงกับความ
ตองการของนักศึกษา 

1. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมา
สัมภาษณนักเรียนเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ปการศึกษา 2563 
รอบท่ี 1 portfolio  
2. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมา
สัมภาษณนักเรียนเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ปการศึกษา 2563 
รอบท่ี 2 โควตา 
3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมา
สัมภาษณนักเรียนเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ปการศึกษา 2563 
รอบท่ี 3 รับตรง  
4. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมา
สัมภาษณนักเรียนเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ปการศึกษา 2563 
รอบท่ี 4 Admission  

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

2 ธันวาคม 
2562 - 31 
กรกฎาคม 
2563 

30,000 จุฑารัตน   
สีหานาม 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPIs) คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

20. โครงการพัฒนาความผูกพัน
ระหวางศิษยเกาอยางตอเน่ืองและ
ยั่งยืน (ศิษยเกา) 
20.1 การดําเนินการงานพิธี
พระราชทานปรญิญาบัตร 
20.2 การดําเนินการดาน
ความสัมพันธระหวางศิษยเกากับ
คณะ 

1. เพ่ือจัดซุมรับปริญญา ถายรูปรวม
แสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
2. เพ่ือฝกซอมในสวนพิธีการใหกับ
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏบัีณฑิต
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
3. เพ่ือเปนการถายทอดองคความรู
เก่ียวกับงานพิธีพระราชทานปรญิญา
บัตรใหแกคณาจารยและบุคลากรท่ี
เก่ียวของ 
4. เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและ 
Refreshment ใหกับศิษยเกาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
5. เพ่ือถายทอดประสบการณ ชีวิต
ของการทํางาน แงคิด มุมมองท่ีเปน
ประโยชนในการประกอบอาชีพของ
ศิษยเกาสูศิษยปจจุบัน 
6. เพ่ือสงเสรมิสัมพันธภาพและสราง
ความประทับใจใหกับบัณฑิตรวมถึง
ศิษยเกาและศิษยปจจุบันของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

22.1 การดําเนินการงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร 
- ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม 
- จํานวนซุมงานรับปรญิญา  
- มีองคความรูใหมในการดําเนินงานพิธี
พระราชทานปรญิญาบัตร 
22.2 การดําเนินการดานความสัมพันธ
ระหวางศิษยเกากับคณะ  
- ระดับความผูกพันของศิษยเกากับคณะ 

 
 
1. รอยละ 80 
 
2. จํานวน 1 ซุม 
3. จํานวน 1 องคความรู 
 
 
 
4. ระดับ 3.75 

15 ตุลาคม 
2562 - 30 
สิงหาคม 
2562 

300,000 ภคภรณ   
กอเกิด 

21. โครงการประชาสัมพันธ
หลักสตูรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ผลิตภณัฑทางทะเล 
 
 

1. เพ่ือประชาสัมพันธหลักสตูร
เทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล 

1. GPA เฉลี่ย ของนักเรียนท่ีเขาศกึษา 1. GPA เฉลี่ย 3.0 1 ตุลาคม 2562 
- 30 กันยายน 
2563 

20,000 สุดาพร  
วัฒนา 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPIs) คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

22. โครงการสอบเทียบเครื่องมือ
วิทยาศาสตร 

1. เพ่ือใหเครื่องมือวัดและอุปกรณทาง
วิทยาศาสตรท่ีใชในหองปฏิบัติการ
ไดรับการสอบเทียบ 
2. บํารุงรักษาเครื่องมือวัดและอุปกรณ
ทางวิทยาศาสตรใหพรอมใชงาน ใหคา
การวัดท่ีมีความถูกตอง เท่ียงตรง 
เช่ือถือได 
3. สรางองคความรูในการสอบเทียบ
เครื่องมือในกลุมงานหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 
 

1. จํานวนเครื่องมือวัดและอุปกรณ
วิทยาศาสตรท่ีไดรับการสอบเทียบ 
2. จํานวนเครื่องมือวัดและอุปกรณ
วิทยาศาสตรท่ีไดรับการทวนสอบ สอบ
เทียบภายใน  

1. จํานวน 15 ช้ิน 
 
2. จํานวน 10 ช้ิน 

1 ตุลาคม 
2562 - 30 
กันยายน 
2563 

100,000 สุรินทรพร   
ศรีไพรสนธ์ิ 

23. โครงการปรับปรุงและวิพากษ
หลักสตูรสาขาวิชาวิศวกรรม
กระบวนการอาหารและเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภณัฑ 
 

1. เพ่ือดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
สําหรับสาขาวิศวกรรมกระบวนการ
อาหารและสาขาวิชาพัฒนาผลิตภณัฑ 
2. เพ่ือดําเนินการจดัทําโครงการ
ศึกษาแบบกาวหนา 5 ป เพ่ือปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรม
กระบวนการอาหาร และวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร แขนงวิชา
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
 
 
 

1. จํานวนหลักสตูรท่ีไดรับการปรบัปรุง  
2. จํานวนหลักสตูรท่ีไดรับการวิพากษ  

1. จํานวน 2 หลักสูตร 
2. จํานวน 2 หลักสูตร 

1 ตุลาคม 
2562 - 31 
สิงหาคม 
2563 

50,000 วลัยลักษณ   
แหลงคํา 
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24. โครงการปใหมนักศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
 

1. เพ่ือใหคณาจารย เจาหนาท่ี 
นักศึกษา ไดมีโอกาสรวมกิจกรรมและ
พบปะสังสรรควสงทายปเกาตอนรบัป
ใหม 

1. รอยละความคิดเห็นของผูเขารวม
กิจกรรม และตอบสอบถาม ระบุวา
ความสัมพันธระหวาง นักศึกษา / 
คณาจารย / บุคลากรท่ีไดเขารวมกิจกรรม 
ดีข้ึน หรือมีระดับความสัมพันธ ภายหลัง
การเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวาระดับ 
3.0/5.0  

1. รอยละ 80 15 มกราคม 
2563 

120,000 สาริกา   
สุระนาถ 

25. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หองประเมินทางประสาทสัมผัส 
 

1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาครุภณัฑชุด
หองประเมินทางประสาทสัมผัสให
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ท่ีเปนไปตามมาตรฐาน 

1. ความพึงพอใจของผูใชงาน  1. ไมนอยกวารอยละ 80 1 ตุลาคม 
2562 - 30 
มิถุนายน 
2563 

20,000 โสมศริิ  
สมถวิล 

26. โครงการเตรียมความพรอม
ของบุคลากรและนักศึกษาตอ
เหตุการณอุบัตภิัยทางธรรมชาต ิ 
 

1. อุปกรณดับเพลิงมีความพรอมใช
งานและเพียงพอ 
2. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความ
เขาใจ และมีความพรอมตอกรณีเกิด
เหตุการณอัคคภีัย และเขาใจถึงการ
ปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุบัติภัยทาง
ธรรมชาต ิ
3. เพ่ือใหบุคลากรมสีวนรวมในหนาท่ี
ความรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการ
เมื่อเกิดเหตุการฉุกเฉิน 

1. ความพรอมของอุปกรณดับเพลงิเมื่อ
เกิดอัคคีภัย  
2. นักศึกษาผูเขาอบรมมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการปองกันและระงับ
อัคคีภัย รวมท้ังการปฏิบัตตินเมื่อเกิดภัย
พิบัติจากธรรมชาต 
 
3. ทบทวนแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุการ
ฉุกเฉิน โดยใหบุคลากรมีสวนรวมในหนาท่ี
ความรับผิดชอบ  

1. 100% 
 
2. ระดับดี  
(ระดับ 4 ข้ึนไป)  
 
 
 
3. จํานวน 1 ครั้ง 

1 ตุลาคม 
2562 - 30 
กันยายน 
2563 

35,000 สุรเชษฐ  
ณ เชียงใหม 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPIs) คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

27. อุดหนุนเงินรางวัลการตีพิมพ
ผลงานวิจัย 
 

1. เพ่ือสงเสรมิใหคณาจารยผลติ
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพและเปนขวัญ
กําลังใจแกผูทําวิจัย 

1. จํานวนผลงานทางวิชาการตีพิมพตอ
อาจารยตอป    
  

1. จํานวน 1 ผลงาน 1 ตุลาคม 2562 
- 30 กันยายน 
2563 

100.000 มุทิตา   
หยางถาวร 

28. โครงการสัมมนาเพ่ือสงเสรมิ
แลกเปลีย่นเรยีนรูและพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย Manuscript 
writing camp และ manuscript 
writing workshop  

1. เพ่ือผลักดันใหเกิดผลงานตีพิมพ ท่ี
ปรากฏในฐานขอมูลมาตรฐานสากล 
เชน ISI, SCOPUS 
2. เพ่ือจะไดเกิดการแลกเปลี่ยนระหวาง
คณาจารยท่ีเปนนักวิจัยรุนอาวุโสและ
รุนกลาง เพ่ือประโยชนในการพัฒนา 
ทิศทางการวิจัยของคณะ 

1. จํานวนผลงานทางวิชาการตีพิมพ   
  

1. อยางนอย 5 บทความ
ไดรับตอบรับใหตีพิมพ 

1 พฤษภาคม 
2563 – 31 
สิงหาคม2563 

140,000 มุทิตา  
หยางถาวร 

29. โครงการจัดทําวารสาร Food 
and Applied Bioscience 
Journal  

1. เพ่ือเปนสื่อกลางการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ 
2. เพ่ือสงเสรมิและสนับสนุนใหบุคลากร
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เสนอผลงานวิจัยลงตีพิมพเผยแพร 
3. เพ่ือใหคณาจารย นิสิต นักศึกษา
ระดับบัณฑติศึกษา และนักวิจยัมีเวทีใน
การนําเสนอผลงานวิจยั 

1. ผลการจดักลุมวารสาร Food and 
Applied Bioscience ในฐานขอมูล TCI
  

1. TCI Tier 1 1 ตุลาคม 
2562 - 30 
กันยายน 
2563 

30,000 มุทิตา  
หยางถาวร 

30. โครงการจัดกิจกรรม"วัน
วิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม"   

1. เปนเวทีในการจัดกิจกรรมทางดาน
การวิจัย 
2. เผยแพรประชาสมัพันธผลงานวิจัยให
บุคคลภายนอกไดรับรู 

1. แสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของคณะ
  

1. ไดรวมแสดงผลงานวิจัย
ภายในงาน อยางนอย 1 บูธ 

1 ตุลาคม 
2562 - 28 
กุมภาพันธ 
2563 

40,000 มุทิตา  
หยางถาวร 
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พันธกิจดานบริการวิชาการ 

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

31. โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก
ของศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรม
เกษตร  
 

1. เพ่ือสรางความตอเน่ืองสําหรับงาน
ดานการประชาสมัพันธ ของศูนยบริการ
ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 
2. เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกร 
3. เพ่ือจูงใจใหมีผูเขามาขอรับบริการ
มากข้ึน 

1. จํานวนกิจกรรม/ การลงโฆษณา 
ประชาสมัพันธศูนยฯ 

1. จํานวน 6 กิจกรรม/ 
การลงโฆษณา 

1 ตุลาคม 
2562 - 30 
กันยายน 
2563 

30,000 ณัฐวรรธน  
ทรัพยสิน 

32. โครงการประชาสัมพันธหนวย
การประเมินคณุภาพทางประสาท
สัมผสัและการทดสอบผูบริโภค 
 

1. เพ่ือประชาสัมพันธหนวยการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสัและ
การทดสอบผูบรโิภค คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหเปนท่ี
รูจักแกหนวยงานภายนอก 

1. การจัดทําโครงการ การใหบริการ
หนวยงานตางๆ ทางดานการทําการทดสอบ 
การทําวิจัย หรือการอบรม  

1. จํานวน 2 ครั้ง 1 ตุลาคม 
2562 - 30 
กรกฎาคม 
2563 

20,000 โสมศริิ   
สมถวิล 
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พันธกิจดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

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

33. โครงการบริหารจัดการวัสดุรี
ไซเคลิและวัสดมุีพิษเพ่ืออนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

1. เพ่ือสงเสรมิและสนับสนุนสราง
จิตสํานึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของบุคลากรและนักศึกษาไดมสีวน
รวมในการดําเนินการบริหารจัดการ
ขยะและวัสดมุีพิษ โดยการคัดแยก
วัสดุรไีซเคลิ และท้ิงขยะใหถูกถัง โดย
การจัดตั้งภาชนะรองรับตามประเภท
ของขยะตามจุดตางๆ  
2. เพ่ือเพ่ิมคุณคาใหกับขยะท่ีไมใช
ประโยชนแลว และการจัดการขยะมี
พิษอยางถูกตอง 
3. เพ่ือปองกัน แกไข และลดมลพิษ
สิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนในชุมชน
ทองถ่ิน 

1. มีภาชนะรองรับการคัดแยกขยะตาม
ประเภทในพ้ืนท่ีคณะ         
2. ช้ินงานท่ีเกิดจากการเพ่ิมคณุคาใหกับ
ขยะท่ีไมใชประโยชนแลว    
3. การคัดแยกวัสดุรไีซเคลิไปฝากธนาคาร
วัสดุรไีซเคลิหรือจําหนายสงเปนเงินรายได
คณะ  

1. จํานวน  12 จุด 
 
2. จํานวน   2 ช้ินงาน 
 
3. จํานวน 12 ครั้ง 

1 ตุลาคม 
2562 – 31 
กันยายน 
2563 

5,000   อุไรวรรณ  
ศักยาภินันท 

34. โครงการจัดทําบอบําบัดนํ้า
เสีย 
 

1. เพ่ือบําบัดนํ้าเสยีสวนท่ีรั่วไหลลง
มายังลําเหมืองสาธารณะคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
 

1. คุณภาพนํ้าเสียท่ีลงสูลําเหมือง  ไดรับ
การบําบัดทําใหคณุภาพนํ้าดีข้ึน โดยการวัด
คา TDS 
              

1. ไมเกิน 3,000 มิลลิกรมั/
ลิตร 

1 ตุลาคม 
2562 – 30 
เมษายน 
2563 

45,000 สุรเชษฐ 
ณ เชียงใหม 

35. โครงการอนุรักษพลังงานใน
อาคาร 
 

1. เพ่ือใหเครื่องปรับอากาศทํางานได
อยางเต็มประสิทธิภาพ และระบบ
อากาศหมุนเวียนผาน
เครื่องปรับอากาศมีความสะอาด 

1. จํานวนเครื่องปรับอากาศท่ีได
ดําเนินการบํารุงรักษาตามหลักการอนุรักษ
พลังงาน      

1. จํานวน 75 เครื่อง 1 เมษายน – 
31 มิถุนายน 

2563 

40,000   สุรเชษฐ 
ณ เชียงใหม 

36. กีฬาบุคลากร 
36.1 กีฬาบุคลากร
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
36.2 กิจกรรมกีฬา/สานสมัพันธ

1. เพ่ือใหบุคลากรคณะอุตสาหกรรม
เกษตร ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
และมีกิจกรรมรวมกันท้ังภายในคณะ 
หนวยงานในไรแมเหียะ และบุคลากร

1. จํานวนบุคลากรท่ีเขารวม 
กิจกรรม  

1. อยางนอย 90 คน 1 พฤศจิกายน 
- 31 ธันวาคม 
2562 

45,000 อุไรวรรณ   
ศักยาภินันท 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPIs) คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ภายในคณะ 
36.3 กิจกรรมกีฬา/สานสมัพันธ
หนวยงานในวิทยาเขตดอยคํา 
 

ทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เปนการเสรมิสรางความผูกพันของ
บุคลากร 
2. เพ่ือสงเสรมิใหบุคลากรออกกําลัง
กายเปนการสรางเสรมิสุขภาพ
พลานามัยใหกับบุคลากร 

37. ทําบุญเน่ืองในวันสถาปนา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
37.1 กิจกรรมทําบุญเน่ืองในวัน
สถาปนาคณะ 
37.2 กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับ
ปใหม 

1. เพ่ือใหอาจารย บุคลากร นักศึกษา
ท้ังศิษยเกาและศิษยปจจุบัน ไดมี
โอกาสรวมกิจกรรม พบปะสังสรรค
เสรมิสรางความผูกพักบุคลากร และได
มีโอกาสทําบุญเน่ืองในกอตั้งคณะ
รวมกัน 
 

1. จํานวนอาจารย บุคลากร และนักศึกษา
ศิษยเกา-ปจจุบันท่ีเขารวมกิจกรรม  

1. จํานวน 120 คนข้ึนไป 9 - 31 
ธันวาคม 
2562 

50,000 อุไรวรรณ 
ศักยาภินันท 

38. อนุรักษและทํานุบํารุง
ประเพณีปใหมเมือง 
38.1 สนับสนุนบุคลากรแตงกาย
ดวยชุดพ้ืนเมือง 
38.2 ดําหัวอดีตคณบดี คณบดี 
และผูอาวุโสคณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
38.3 ดําหัวอดีตอธิการบดี 
อธิการบดี และคณาจารยผูอาวุโส
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

1. เพ่ือสืบสานศลิปวัฒนธรรม
ประเพณีลานนาใหคงอยูสืบไป 
2. เพ่ือใหอาจารย เจาหนาท่ี นักศกึษา 
และศิษยเกา ไดมีโอกาสพบปะ 
สังสรรค แสดงความเคารพ ขอพร ขอ
ขมาตอผูอาวุโสของคณะและ
มหาวิยทยาลัยเชียงใหม เปนการ
เสรมิสรางความผูกพันธบุคลากร 
3. เพ่ือสนับสนุนบุคลากรแตงกายดวย
ชุดพ้ืนเมืองในการเขารวมกิจกรรมของ
คณะและมหาวิทยาลยัเชียง และ
สนับสนุนบุคลากรแตงกายดวยชุด
พ้ืนเมืองสัปดาหละ 1 ครั้ง 
 

1. จํานวนบุคลากร และนักศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรม  
2. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม  

1. จํานวน 120 คนข้ึนไป 
 
2. รอยละ 80 ข้ึนไป 

13 เมษายน 
2563 - 24 
เมษายน 
2563 

70,000 อุไรวรรณ 
ศักยาภินันท 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPIs) คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

39. ทอดผาปาสามคัคีดอยคํา
สัมพันธและถวายเทียนพรรษา 
 

1. สนับสนุนใหอาจารย บุคลากรคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร และหนวยงานใน
วิทยาเขตดอยคํา ไดมีโอกาสทําบุญ
และถวายเทียนพรรษารวมกัน และมี
โอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรมสรางความผูกพันอันดี
ตอกัน 
2. เพ่ือทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และ
สงเสริมคณุธรรมจรยิธรรมใหกับ
บุคลากรแะนักศึกษาใหเอ้ือเฟอเผือ่แผ
และสรางประโยชนใหกับสังคม
สวนรวม 

1. ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเขารวม
กิจกรรม  

1. ไมนอยกวารอยละ 80 1 กรกฎาคม 
2563 - 31 
กรกฎาคม 
2563 

10,000 อุไรวรรณ 
ศักยาภินันท 

 

40. เกษียณอายุราชการบุคลากร 
 

1. เพ่ือแสดงความกตญัู กตเวทิตา
และแสดงการขอบคณุผูเกษียณอายุ
ราชการท่ีไดทําคุณประโยชนตอคณะ 
รวมท้ังแสดงความยินดี รําลึกถึงความ
ดีงาม นอมคารวะตอผูอาวุโสท่ีครบ
วาระเกษียณในฐานะท่ีไดสรางคุ
รูปการตอหนวยงานและตอสังคม 

1. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม  1. ไมนอยกวารอยละ 80 7 สิงหาคม 
2563 - 30 
กันยายน 
2563 

40,000 อุไรวรรณ 
ศักยาภินันท 

 

41. ปองกันไขเลือดออก 
 

1. เพ่ือปองกันการแพรระบายโรค
ไขเลือดออกในพ้ืนท่ีคณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

1. พบการแพรระบาดผูปวยไขเลือดออกใน
พ้ืนท่ีคณะ  
(ไมนับรวมการปวยจากท่ีพัก/นอกเขตพ้ืนท่ี
คณะ)  

1. ไมพบผูปวย
ไขเลือดออกในพ้ืนท่ีคณะ 

1 ตุลาคม 
2562 - 30 
กันยายน 
2563 

5,000 อุไรวรรณ 
ศักยาภินันท 
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พันธกิจดานบริหารจัดการ 

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

42. โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะการใช IT ในการปรับปรุง
งาน 
42.1 โปรแกรม Microsoft Word 
ข้ันสูง 
42.2 โปรแกรม Microsoft Excel 
42.3 โปรแกรม Microsoft 
Power Point 
42.4 โปรแกรม infographic 
42.5 โปรแกรมตดัตอวิดีโอ 

1. เพ่ือใหบุคลากรของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร สามารถใช
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรใหสามารถ
ปฏิบัติงานเพ่ือตอบรบักับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด 4.0 ซึ่ง
เปนยุคท่ีตองขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี 
ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม 

45.1  โปรแกรม Microsoft Word ข้ันสูง 
- ระดับความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ  
- ระดับทักษะ/สมรรถนะดานการใช IT  
ในการปรับปรุงงาน   
45.2 โปรแกรม Microsoft Excel 
- ระดับความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ  
- ระดับทักษะ/สมรรถนะดานการใช IT  
ในการปรับปรุงงาน  
- รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา  
45.3  โปรแกรม Microsoft Power 
Point 
- ระดับความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ  
- ระดับทักษะ/สมรรถนะดานการใช IT ใน
การปรับปรุงงาน   
- รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา  
45.4 โปรแกรม infographic 
- ระดับความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ  
- ระดับทักษะ/สมรรถนะดานการใช IT ใน
การปรับปรุงงาน   
- รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา 
45.5 โปรแกรมตดัตอวิดีโอ 
- ระดับความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ  
- ระดับทักษะ/สมรรถนะดานการใช IT ใน
การปรับปรุงงาน   
- รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา  
 

 
1. ระดับ 3.5 
2. ระดับ 4 
 
 
3. ระดับ 3.5 
4. ระดับ 4 
 
5. รอยละ 70 
 
 
6. ระดับ 3.5 
7. ระดับ 4 
 
8. รอยละ 70 
 
9. ระดับ 3.5 
10. ระดับ 4 
 
11. รอยละ 70 
 
12. ระดับ 3.5 
13. ระดับ 4 
 
14. รอยละ 70 

1 ตุลาคม 
2562 – 30 
กันยายน 
2563 

50,000   นลินธิดา  
ชัยมงคล 
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43. โครงการคายเขียนตํารา/
เอกสารทางวิชาการ 

1. เพ่ือเปนการกระตุนใหคณาจารย
จัดทําตํารา/หนังสือ และเอกสารทาง
วิชาการเพ่ือยื่นเสนอขอตําแหนงทาง
วิชาการ ไดทันตามระยะเวลาท่ี
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนดไว 
2. เพ่ือสรางมาตรฐานเดียวกันในการ
ประเมินเอกสาร ซึ่งจะเปนแนวทางให
คณาจารยท่ีกําลังจะดําเนินการจดั 
เตรียมผลงาน 
3. เพ่ือสรางแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกตอง
ในการดําเนินการเสนอขอตําแหนงทาง
วิชาการ ผานการใหขอเสนอแนะ/
คําปรึกษา จากคณาจารยผูมี
ประสบการณ/ผูเช่ียวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิภายในคณะฯ 
4. เพ่ือสงเสรมิใหคณาจารยรวมกลุม
ชวยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดเตรียม
ผลงาน เพ่ือปลูกฝงใหเกิดเปน
วัฒนธธรรมองคกรท่ีผลักดันให
คณาจารยตองการทําผลงานมากข้ึน 

1. จํานวนตํารา/หนังสือ/ผลงานทาง
วิชาการ   
2. ความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ 
    

1. จํานวน 2 เรื่อง 
 
2. ระดับ 4.0 

1 ตุลาคม 
2562 – 31 
พฤษภาคม 
2563 

35,000 นลินธิดา  
ชัยมงคล 

44. โครงการอบรมเตรยีมความ
พรอมในการทํางานยุค 4.0 

1. เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลก 
รวมท้ังผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับองคกร 
2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรใหสามารถ
ปฏิบัติงานเพ่ือตอบรบักับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด 4.0  

1. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา
     

1. รอยละ 100 1 ธันวาคม 
2562 – 30 
กันยายน 
2563 

30,000 นลินธิดา  
ชัยมงคล 
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ซึ่งเปนยุคท่ีตองขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยี ความคดิสรางสรรค และ
นวัตกรรม 

45. ตลาดคุณธรรมจรยิธรรมคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

1. เพ่ือสนับสนุน/สงเสริมใหบุคลากรใช
ทรัพยากรท่ีตนเองมีอยูใหเกิดประโยชน 
2. เพ่ือสงเสรมิสนับสนุนคุณธรรม
จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริตใหกับ
บุคลากร นักศึกษา และผูมาตดิตองาน 
ใหมีการเลือกสินคาและจายเงินตาม
ราคาสินคาท่ีผูจําหนายตดิไว 
3. เพ่ือสงเสรมิสนับสนุนบุคลากรและ
นักศึกษาดําเนินตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี9 
โดยนําพืชผักสวนครัว ของใชอุปโภค
บริโภคท่ีมี มาแบงปน แลกเปลี่ยน 
จําหนายในราคาท่ีเปนมิตร 

1. ผลิตภัณฑท่ีเขารวมวางจําหนาย/ป 
2. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
3. ระดับความรูความเขาใจในคุณธรรม
จริยธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. จํานวน 5 ผลิตภณัฑ 
2. ไมนอยกวารอยละ 80 
3. ระดับ 4.0 

1 ตุลาคม 
2562 – 31 
กันยายน 
2563 

 - นลินธิดา  
ชัยมงคล 

46. โครงการสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร และระดับคณะ 

1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
วิเคราะหจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการดําเนินของหลักสูตรใหมี
ประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง 
2. เพื่อเตรียมความพรอมรับการตรวจ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

1. ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ          
2. ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร          
  

1. ระดับ  300 คะแนน 
 
2. ผาน ทุกหลักสตูร 

1 ตุลาคม 
2562 – 31 
กันยายน 
2563 

120,000   อังศุมารินทร   
เจริญเกษ 
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47. โครงการตรวจประเมิน 
(Audit) เพ่ือพัฒนาระบบ ISO 
9001 

1. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการทํางานของบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือตรวจประเมิน (Audit) การ
ควบคุมคุณภาพตามแนวทาง ISO 
9001 ของสํานักงานคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1. การตรวจประเมิน (Audit) การควบคุม
คุณภาพตามแนวทาง ISO 9001 ของ
สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร    

1. จํานวน 1 ครั้ง 1 ตุลาคม 
2562 - 30 
กันยายน 
2563 

5,000 อังศุมารินทร   
เจริญเกษ 

 

48. โครงการจัดงานพิธีแสดงความ
ยินดีและงานเลี้ยงนํ้าชาแก
คณาจารยและบุคลากร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
 

1. เพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจและ
รวมแสดงความยินดีกับผูท่ีไดรับรางวัล
จากการประกวดดานตางๆ คณาจารย
ท่ีไดรับตําแหนงทางวิชาการ และ
บุคลากรท่ีไดรบัตําแหนงสูงข้ึน 
2. เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหแก
คณาจารยและบุคลากรของคณะฯ ใน
การพัฒนาการปฏบัิติงาน และการ
จัดทําผลงาน เพ่ือมุงสูความกาวหนา
ในตําแหนง/วิชาชีพ 
3. เพ่ือเปนโอกาสอันดีท่ีคณาจารย
และบุคลากรของคณะจะไดรวมแสดง
ความยินดีและพบปะพูดคุยกัน อันจะ
สงเสริมใหเกิดการปฏสิัมพันธท่ีดี
ระหวางกัน 

1. ความพึงพอใจของผูเขารวมงาน 1. ระดับ 4.0 1 ธันวาคม 
2562 - 30 
เมษายน 
2563 

15,000 นลินธิดา   
ชัยมงคล 

49. โครงการฝกอบรมเพ่ือสราง
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชีและ
พัสด ุ
 

1. เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียว กับ
ระเบียบการเบิกจายเงินงบประมาณให
มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

1. ความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบการ
เบิกจายเงินงบประมาณ  

1. มีความรูความเขาใจ
ภายหลังจากการอบรม ไม
นอยกวารอยละ 80 

1 เมษายน 
2563 - 30 
มิถุนายน 
2563 

10,000 สายฝน   
วงคสุวรรณ 
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50. โครงการสัมมนาประจําปคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม  
 

1. เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ระยะท่ี 12 
(แผนกลยุทธ 5 ป) 
2. เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  
2. ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ระยะท่ี 12 พ.ศ. 
2560-2564 (แผนกลยุทธ 5 ป)  

1. จํานวน 1 ฉบับ 
 
2. จํานวน 1 ครั้ง 

1 ธันวาคม 
2562 - 29 
กุมภาพันธ 
2563 

350,000 อุณณาดา   
สุธรรม 

51. ระบบบันทึกกิจกรรมออนไลน 
 

1. เพ่ือสรางระบบบริหารจัดการขอมูล
ดานกิจกรรม PBL ของนักศึกษา 
2. เพ่ือใหเกิดระบบการติดตามผล 
ตรวจสอบการดําเนินงานและการ
ประเมินผลการทํากิจกรรม PBL  
อยางมีแบบแผน 
3. เพ่ือใหเกิดระบบการติดตามผล 
ตรวจสอบการดําเนินงาน และการ
ประเมินผลการทํากิจกรรม PBL และ
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1. ความพึงพอใจของผูใชระบบ  1. รอยละ 75 3 กันยายน 
2562 - 29 
กุมภาพันธ 
2563 

30,000 ปรีชา  ขยัน 

52. โครงการตรวจเช็คบํารุงรักษา
ทดสอบเพ่ือขอใบรับรองความ
ปลอดภัยในการใชงานของหมอตม
ไอนํ้า (Boiler) 
 

1. เพื่อความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน
และผูที่เกี่ยวของ 
2. เพื่อใหไดหนังสือรับรองความปลอดภัย
การใชงานหมอตมไอนํ้า(Boiler) 
3. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการทาํงานและ
อายุการใชงานของเคร่ืองจักร 

1. ประสิทธิภาพระบบปองกันความ
ปลอดภัย 
2. ประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองจักร 
3. เอกสารหนังสือรับรองความปลอดภัยการ
ใชงานหมอตมไอนํ้า(Boiler) จากวิศวกร
สามัญที่มีใบอนุญาติชนิดรับรองหมอตมไอ
นํ้า (Boiler) 
 
  

1.จํานวน 1 ระบบ 
 
2. จํานวน 1 ระบบ 
3. จํานวน 1 ฉบับ 

1 ตุลาคม 
2562 - 31 
มีนาคม 2563 

60,000 อนุพันธ  
ปญญาทอง 
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53. โครงการเสริมสรางความ
ผูกพันของ บุคลากร 
53.1 Lunch Talk และกิจกรรม 
Potluck Party 
53.2  Happy Time 
 

1. เพ่ือเสริมสรางคานิยมองคกรให
บุคลากรมีความรักและผูกพันตอคณะฯ 
และรวมแรงรวมใจกันพัฒนาคณะฯ 
อยางเต็มกําลังความสามารถ 
2. เปดโอกาสใหบุคลากรของคณะฯ  
ไดพบปะ พูดคยุ แลกเปลี่ยนองคความรู
จากการปฏิบัติงานในหนาท่ีและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูรวมแบงปน
ประสบการณและเรื่อง ราวท่ีไดรบัฟง
ระหวางกัน  
3. เพ่ือเสริมสรางความสมัพันธท่ีดีตอ 
กัน อันจะนําไปสูความรวมมือ รวมแรง 
รวมใจในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิด
ประโยชนสูงสุดตอองคกร 
4. เพ่ือสงเสรมิใหการสื่อสารระหวาง
บุคลากรภายในคณะอุตสาหกรรม
เกษตร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือสงเสรมิใหบุคลากรคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม เปนองคกรแหง
ความสุข 

1. Lunch Talk และกิจกรรม Potluck 
Party 
- ระดับความพึงพอใจ  
- ระดับความผูกพัน   
- ระดับอัตราการคงอยู (ไมนับอัตรา
เกษียณ, เสียชีวิต) 
2. Happy Time 
- ระดับความพึงพอใจ   
- ระดับความผูกพัน   
- ระดับอัตราการคงอยู (ไมนับอัตรา
เกษียณ, เสียชีวิต)  

 
 
1. ระดับ  4.0 
2. ระดับ  3.50 
3. ระดับ  4.0 
 
 
4. ระดับ  4.0 
5. ระดับ  3.5 
6. ระดับ  4.0 

1 ตุลาคม 
2562 – 30 
กันยายน 
2563 

100,000 นลินธิดา 
ชัยมงคล 
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