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

ยุทธศาสตร 3 : บริการวิชาการที่สนับสนุนยุทธศาสตรเชิงรุกของมหาวิทยาลัยสอดคลองกับการพัฒนา
ทองถ่ินและประเทศและสนับสนุนการบริการวิชาการระดับอาเซียน 

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

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ เพื่อทบทวบแผนพัฒนาการศึกษาคณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 (แผนกลยุทธ 5 ป) โดยเร่ิมจากคณะกรรมการชุดหลัก
ของคณะ ไดแก คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
คณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการบริการวิชาการแกชุมชนและคณะกรรมการศูนยบริการธุรกิจฯ พิจารณาความ
ตองการของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎระเบียบ และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายนอก การวิเคราะห
สภาพองคกร สมรรถนะหลัก/เทคโนโลยีของคณะ รวมทั้งผลการดําเนินงานที่ผานมา นําสารสนเทศเหลานั้นมา
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของแตละพันธกิจ จากนั้นนํารางแผนกลยุทธเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารประจําคณะเพื่อพิจารณา หลังจากที่ไดแผนกลยุทธแลว คณะฯเสนอแผนกลยุทธตอ
คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะฯ และคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  
จากนั้นจึงไดถายทอดแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ โดยไดจําแนกแผนกลยุทธของคณะฯออกเปน 5 ยุทธศาสตรดังนี ้
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ยุทธศาสตร 1: การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพ เปน Global Citizen  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.1 พัฒนาหลักสตูรและการ
จัดการเรียนการสอนใหได
มาตรฐานสากล เพ่ือผลติบัณฑิต
ท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม สามารถ
ทํางานไดในองคการท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ 

1. 1.1จํานวนหลักสูตรท่ีไดรับการรับรอง
มาตรฐานระดับสากล 
1.1.2 จํานวนหลักสูตรท่ีสอนเปน
ภาษาอังกฤษ /หลักสตูรนานาชาต/ิ
หลักสตูรรวม 
1.1.3 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
1.1.4 รอยละของนักศึกษาท่ีจบแลว
ทํางานในบริษัท/องคการตางประเทศ
หรือองคการนานาชาต ิ
1.1.5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัย/หนวยงาน ใน
ตางประเทศ 
1.1.6 รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมสห
กิจศึกษา / WIL (PA 4.6) 
1.1.7  รอยละของกระบวนวิชาระดับ
ปริญญาตรีท่ีมีกิจกรรมการเรียนการสอน
เปนภาษาอังกฤษ และ/หรือ
ภาษาตางประเทศ (PA4.11) 
1.1.8 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีท่ีมผีลการสอบวัดความรูและทักษะ
ภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษา ตาม
มาตรฐาน Common European 
Framework of Reference for 
Language อยูในระดับ B1 ข้ึนไป 
(PA4.12) 
1.1.9 จํานวน inbound exchange 
student (PA4.16) 
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1) การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือขอรับการรับรองมาตรฐานสากลระดับสากลและ
บริหารจดัการหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองแลวใหไดรับการรับรองอยางตอเน่ือง  
2) พัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางดานความรูทางวิชาชีพและ 
ภาษาอังกฤษ  
3) แสวงหาความรวมมือและประชาสัมพันธเชิงรุกกับหนวยงานตางประเทศ 
4) สงเสริมใหนักศึกษาเปนคนท่ีมคีุณภาพ ผานกิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
นักศึกษาท่ีเนนการชวยเหลือสังคม 
5) สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไปสหกิจศึกษาท้ังในและตางประเทศ 
6) อบรมภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาอยางตอเน่ือง 
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.2 การสรรหาผูเรียนท่ีมี
คุณภาพ และเปนไปตาม
เปาหมาย 

1.2.1 GPA เฉลี่ย ของนักเรียนท่ีเขา
ศึกษา 

- - 3 3 3 7) ประชาสัมพันธเชิงรุก  

1.3 สรางความผูกพันระหวาง
นักศึกษาและศิษยเกากับคณะ 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการ
ตามพันธกิจของคณะใหมี
ประสิทธิภาพ 

1.3.1 ระดับความพึงพอใจ 
ของนักศึกษาปจจุบัน 
1.3.2 ระดับความผูกพัน 
ของนักศึกษาปจจุบัน 
1.3.3 ระดับความพึงพอใจ 
ของศิษยเกา 
1.3.4 ระดับความผูกพัน 
ของศิษยเกา 
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8) พัฒนากระบวนการสรางความผูกพันกับผูเรียน โดย 
-  สรางการรับรูอาชีพอุตสาหกรรมเกษตร ใหกับนักศึกษา 
-  ปรับปรุงกระบวนการพัฒนานักศึกษา 
-  ปรับปรุงกระบวนการใหคาํปรึกษา 
-  ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและเพ่ิมทักษะ
ดานการเปนผูประกอบการแกนักศึกษา 
9) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเพ่ือสรางความสมัพันธกับศิษยเกา 
- จัดกิจกรรมสานสัมพันธระหวางคณะ และศิษยเกาอยางสม่ําเสมอ เชน 
กิจกรรมคืนสูเหยา กิจกรรมรดนํ้าดําหัวผูอาวุโสของคณะ เปนตน 
- รวมกับสมาคมศิษยเกาคณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดทําฐานขอมลูศษิยเกาให
เปนปจจุบัน 
- ใหสวนลดแกศิษยเกาในการขอรบับริการทางวิชาการจากคณะ 
 - รณรงคในการแสวงหาทรัพยากร เชน ครุภณัฑการเรียนการสอน สิ่งอํานวย
ความสะดวก รวมถึงเงินบริจาค จากนักศึกษาเกาท่ีมีความพรอม หรอืจากการ
จัดกิจกรรมแสวงหารายไดรวมกัน 

1.4 พัฒนาอาจารยใหมีทักษะ
การสอนในศตวรรษท่ี 21 

1.4.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการ
ใชนวัตกรรมหรือการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
1.4.2 รอยละของอาจารยท่ีสามารถนํา
เครื่องมือ/วิธีการเพ่ือพัฒนาทักษะการ
เรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 และ/หรอื
ทักษะการเปนพลเมืองโลกไปปรบัใชใน
การจัดการเรยีนการสอน (PA4.13) 
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10) ผลักดัน สงเสริมการสรางนวัตกรรมหรือการใชทักษะการสอนในศตวรรษ 

ท่ี 21 

11) สงเสริม สนับสนุนและใหความสําคญัเรื่องนวัตกรรมในการเรยีนการสอน
และการวิจัย เพ่ือสนองนโยบาย Thailand  4.0 ของรัฐบาล 
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ยุทธศาสตร 2 : การวิจัยและสรางนวัตกรรมท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรเชิงรุกของมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ 
2560 2561 2562 2563 2564 

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

.1.1 จํานวนผลงานทางวิชาการตพิีมพตอ
อาจารยตอป 
2.1.2 จํานวนเงินวิจัยตออาจารย 
ตอป 
 
 
2.1.3 citation index ตออาจารย 
 
2.1.4 จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใช
ประโยชนตอยอดเชิงพาณิชยหรือ
อุตสาหกรรม 
 
2.1.5 ผลการจัดกลุมวารสาร Food and 
Applied Bioscience ในฐานขอมูล TCI 
2.1.6 จํานวนการยื่นขอสิทธิบัตร  
อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิ 
2.1.7 จํานวนธุรกิจเกิดใหม (Spin 
off/Start up) (PA 5.3) 
2.1.8 จํานวนนวัตกรรม  (PA 5.4) 
 
2.1.9 จํานวนทุนสนับสนุนงานวิจยัและ
พัฒนานวัตกรรมจากแหลงทุนภายนอก 
(PA 5.9) 
 

0.8 
 

4.2 
แสน
บาท 

 
3.0 

 
5 

 
 
 
กลุม 2 
 

1 
 
- 
 
- 
 
- 

0.9 
 

4.4 
แสน
บาท 

 
3.1 

 
5 
 
 
 

กลุม 1 
 

1 
 

10 
 
4 
 
- 

1.0 
 

4.6 
แสน
บาท 

 
3.2 

 
5 
 
 
 

กลุม 1 
 

1 
 

10 
 
5 
 

30 
ลาน 

1.1 
 

4.8 
แสน
บาท 

 
3.3 

 
5 
 
 
 

กลุม 1 
 

1 
 

10 
 
6 
 

30 
ลาน 

1.2 
 

5 
แสน
บาท 

 
3.4 

 
5 

 
 
 
กลุม 1 
 

1 
 

10 
 
7 
 

30 
ลาน 

1) สรางความสมัพันธดานงานวิจัยกับมหาวิทยาลยัในตางประเทศท่ีมีความ
รวมมือกันอยู รวมถึงแสวงหาความรวมมือใหมท่ีจะสรางความเขมแข็งเพ่ือให
เกิดงานวิจัยรวม และมีผลงานตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาตมิากข้ึน 
2) แสวงหานักวิจัยจากตางประเทศมารวมทํางานวิจัยท่ีคณะ กระชับ
ความสัมพันธกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตางประเทศ  
3) พัฒนานักวิจัยและสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยของบุคลากรท้ัง
ระดับประเทศและตางประเทศ  
4) เปนแกนนําเพ่ือสรางความรวมมือในการบูรณาการการทําวิจัยและ 
นวัตกรรมรวมกับหนวยงานภาครฐั ภาคเอกชนและภาคสังคมในการขับเคลื่อน
โครงการยุทธศาสตรเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ (Northern 
Thailand Food Valley: NTFV) เพ่ือสรางความพรอมและเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแขงขันของผูประกอบการ 
5) สงเสริมและผลักดันใหเกิดการผลิตผลงาน ท้ังท่ียกอันดับของคณะ และท่ี
เปนนวัตกรรมเพ่ือสังคมในดานอาหารสุขภาพและผูสูงอายุ อาหารพ้ืนบาน
ลานนา และการเพ่ิมมูลคาของเหลือใชทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
6) สรางผลงานวิจัยท่ีมีการนําไปใชจริงและตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 
7) สนับสนุนเงินรายไดในการดําเนินงานของวารสาร Food and applied 
bioscience ของคณะเพ่ือใหสามารถรักษาสถานภาพการอยูในฐานขอมูล TCI 
(Thai-Journal Citation Index) และเพ่ือใหไดอยูในกลุมท่ี 1 
8) ผลักดันใหเกิดระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ 
9) สนับสนุนการรวมกลุมนักวิจัยเพ่ือใหเกิด Biopolymer packaging cluster 
โดยมีการสนับสนุนทุนวิจัยเริ่มตนเพ่ือใหสามารถพัฒนาขอเสนอโครงการขอรับ
การสนับสนุนจากแหลงทุนอ่ืน 
10) Talent Mobility 
11) สนับสนุนใหนักศึกษาทําโครงการ start up 

2.2 เปนผูนําทางการวิจัยดาน 
การประเมินคณุภาพทางประสาท
สัมผสัและการทดสอบผูบริโภค 

2.2.1 จํานวนกิจกรรม/บริการ ดานการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสัและ
การทดสอบผูบรโิภค 

- - 5 5 5 
 

12) จัดกิจกรรม/บริการดานการประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสัและการ
ทดสอบผูบริโภค 
13) ประชาสมัพันธหนวยฯ ใหกับบุคคลภายนอก ผูประกอบการเพ่ิมมากข้ึน 
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ยุทธศาสตร 3 : บริการวิชาการท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรเชิงรุกของมหาวิทยาลัยสอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่นและประเทศและสนบัสนุนการบริการวิชาการระดับอาเซียน 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ 
2560 2561 2562 2563 2564 

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

3.1.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการท่ีตอบสนองความ
ตองการของชุมชนและทองถ่ิน  
 
3.1.2 รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 
 
3.1.3 รอยละของผูรับบริการท่ีมารับ
บริการซ้ํา (*เฉพาะแสวงหารายได) 
3.1.4 จํานวนโครงการ/หลักสตูร
เพ่ิมพูนความรูสําหรับผูสูงอาย ุ
 
3.1.5 จํานวนองคความรูอาหาร
พ้ืนบานลานนา 

5  
 

 
 

80 
 
 
5 

 
1  
 

 
- 

5 
 
 
 

80 
 
 

50 
 

1 
 
 
- 

5 
 
 
 

80 
 
 

50 
 

2 
 
 
- 

5 
 
 
 

80 
 
 

50 
 

2 
 
 
1 

5 
 
 
 

80 
 
 

50 
 

2 
 
 
1 

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

3.2 ใหบริการวิชาการและความ
รวมมือระดบันานาชาต ิ

3.2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการระดับนานาชาต ิ
  
 

2 
 
 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3) วิเคราะหความตองการดานการบริการวิชาการของประเทศในกลุม ASEAN เพ่ือ
จัดทําโครงการ/บริการท่ีตอบสนองผานหนวยงานเครือขายความรวมมือในประเทศ
น้ันๆ 
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ยุทธศาสตร 4 : แสวงหารายไดจากสมรรถนะหลักของคณะ เพ่ือพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ 
2560 2561 2562 2563 2564 

4.1 แสวงหารายไดเพ่ือการ

พ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน 

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

30 
ลาน 

 
 
 
 
 
2 
 

31 
ลาน 

 
 
 
 
 
2 

32 
ลาน 

 
 
 
 
 
2 

34 
ลาน 

 
 
 
 
 
2 

35 
ลาน 

 
 
 
 
 
2 

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

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.1 พัฒนาและใชระบบบริหาร
ยุคใหม และนําเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ี
เปนเลิศ (EdPEx) มาใชในการ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 

5.1.1  ผลการประเมิน EdPEx  
 
5.1.2  รอยละคุณวุฒิอาจารยระดบั 
ป.เอก  
5.1.3 รอยละของอาจารยท่ีมี
ตําแหนงทางวิชาการ  
5.1.4 รอยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนา 
5.1.5 ผลงาน/รางวัลท่ีไดรับ 
5.1.6  ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร 
5.1.7 ระดบัความผูกพันของ
บุคลากร 
5.1.8 รอยละอัตราการคงอยู  
(*ไมนับอัตราเกษียณ,เสยีชีวิต) 
5.1.9 รอยละของการใชจาย
งบประมาณตามยุทธศาสตรตอ
งบประมาณท้ังหมดของสวนงาน 
(PA 8.2) 

200 
 

85 
 

54 
 

100 
 

1  
4.0 

 
4.0 

 
95 
 
- 
 

 

200 
 

87 
 

56 
 
100 

 
1 

4.05 
 

4.05 
 

95 
 
- 
 

 

300 
 

89 
 

57 
 
100 

 
1 

4.10 
 

4.10 
 

96 
 

24 
 
 

300 
 

91 
 

61 
 
100 

 
1 

4.15 
 

4.15 
 

97 
 

27 
 
 

 

300 
 

91 
 

64 
 
100 

 
1 

4.20 
 

4.20 
 

98 
 

30 
 
 

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

5.2 พัฒนาองคการใหเปน
องคการแหงการเรยีนรู 

5.2.1 ระดับความสําเรจ็ของ      
การจัดการความรู (KM) 
 

3 
 

4 5 5 5 3) สรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนองคกรแหงการเรยีนรู 
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การจัดทําแผนปฏิบัติการและการนําแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ 
  

เมื่อคณะไดแผนกลยุทธที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะแลว คณะฯ ได
ดําเนินการใหแตละหนวยงานที่รับผิดชอบนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการ โดยจัดประชุมเพื่อใหบุคลากรในสวนงานได
รวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการที่แตละฝายรับผิดชอบตามแบบฟอรมที่คณะกําหนด ซึ่งตองเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธและสมรรถนะหลักขององคการ กําหนดตัววัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณและผูรับผิดชอบ (KPI 
owner) จากนั้นนําแผนปฏิบัติการประจําป เสนอตอคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ และ
ถายทอดไปทุกหนวยงานและผูรับผิดชอบเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ จากนั้น จะมีการติดตามผลการดําเนินงานของ
แผนปฏิบัติการประจําป รายเดือนเพื่อรายงานเสนอกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

แผนปฏิบัติการ 

กําหนดตัวช้ีวัด 
เปาหมาย  กรอบ
เวลา งบประมาณ
และผูรับผิดชอบ 

เสนอ
กรรมการบริหาร
คณะใหความ

เห็นชอบ 

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการตาม

แผน 

ฝายแผนติดตามและ
วิเคราะหผลการ

ดําเนินงานรายเดือน 

ผูบริหาร
ประเมินผลการ

ดําเนินงาน 

แจงผูรับผิดชอบ
ปรับปรุงแผนปฎิบัติ

การ 
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด และคาเปาเหมาย ปงบประมาณ 2562-2564 

BSC 
วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ 

SC/SA/SO ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 
เปาหมาย 

2562  
คาคาดการณ 

Initiative 
2563 2564 

Cu
st

om
er

 

C1 : สรางความผูกพัน
ระหวางนักศึกษากับคณะ 

SA1 
SC1 
SC3 

C1.1 ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปจจุบัน 
C1.2 ระดับความผูกพัน
ของนักศึกษาปจจุบัน 

กรรมการวิชาการ/สํานั
วิชาฯ/รองคณบดีฝาย
วิชาการ/งานบริการ
การศึกษาฯ 

3.95 
 

3.95 

4.05 
 

4.05 

4.15 
 

4.15 
 

INI8 

C2: สรางความพึงพอใจ
ใหกับผูรับบริการ 
 

SA3 
SC7 
SC8 

 

C2.1 รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 
C2.2 รอยละของผูรับ 
บริการที่มารับบริการซ้ํา 

กรรมการบริการวิชา 
การฯ/งานบริหาร
งานวิจัยฯ/ 
ศูนยบริการธุรกิจฯ 

80 
 

50 

80 
 

50 

80 
 

50 

INI25 

C3: แหลงทุนสนับสนุน
งานวิจัยอยางตอเนื่อง 

SA4 
SC8 
SC9 

C3.1 จํานวนเงินวิจัยตอ
อาจารยตอป 
 

กรรมการวิจัย/ 
สํานักวิชาฯ/ 
งานบริหารงานวิจัยฯ 

4.6 
แสนบาท 

4.8 
แสนบาท 

5 
แสนบาท 

INI12-15 

C4: ผูใชบัณฑิตพึงพอใจกับ
คุณภาพของบัณฑิต 

SA1 
SC3-4 
SC6 
SC13 

C4.1 ความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต 
 

กรรมการวิชาการ/
สํานักวิชาฯ/รอง
คณบดีฝายวิชาการ/
งานบริการการศึกษาฯ 

82.50 
 
 

82.50 
 
 

85 
 
 

INI1-2 

C5: มีการดําเนินการ
ตอเนื่องกับมหาวิทยาลัย/
หนวยงานคูความรวมมือ 

SA1 
SC3 

C5.1 จํานวนโครงการ
ความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัย/หนวยงานใน
ตางประเทศ 

กรรมการวิชาการ/ 
หัวหนาสํานักวิชาฯ / 
งานบริการการศึกษาฯ 
รองคณบดีฝายวิเทศฯ 
/งานบริหารงานวิจัยฯ 

10 11 12 INI3 

C6: สรางความผูกพัน
ระหวางศิษยเกากับคณะฯ 

SA1 
SC13 

C6.1 ระดับความพึงพอใจ
ของศิษยเกา 
C6.2 ระดับความผูกพัน
ของศิษยเกา 

กรรมการวิชาการ/
สํานักวิชาฯ/รอง
คณบดีฝายวิชาการ/
งานบริการการศึกษาฯ 

3.70 
 

3.70 

3.80 
 

3.80 

3.90 
 

3.90 

INI9 

Fi
na

nc
e 

F1: แสวงหารายไดเพ่ือการ
พ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน 

SC4 
SC8 
SC10 
SC12 

 

F1.1 รายไดทั้งหมด  
     - จากการเรียนการสอน 
    - จากงานวิจัยและ
ทรัพยสินทางปญญา 
    - จากการบริการวิชาการ 
    - จากการลงทุนและเงิน
บริจาค 
F1.2 จํานวนหลักสูตรหรือ
บริการที่ตอบสนองลูกคา
กลุมใหม 

ผูบริหาร/สํานักวิชาฯ 
/สํานักงานคณะ/
ศูนยบริการธุรกิจฯ 
  

32 
ลาน 

 
 
 
 
 
2 

34  
ลาน 

 
 
 

 
 
2 

35 
ลาน 

 
 
 
 
 
2 

INI 28 
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BSC 
วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ 

SC/SA/SO ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 
เปาหมาย 

2562  
คาคาดการณ 

Initiative 
2563 2564 

   
   

   
  P

ro
ce

ss
 

P1: พัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนให
ไดมาตรฐานสากล เพ่ือผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ 
คุณธรรม สามารถทํางานได
ในองคการทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

SC2 
SC3 
SC4 
SC5 
SC6 
SA3 
SA2 
SC14 

P1.1 จํานวนหลักสูตรที่
ไดรับการรับรองมาตรฐาน 
ระดับสากล 
P1.2 จํานวนหลักสูตรที่
สอนเปนภาษาอังกฤษ /
หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรรวม 
P1.3 รอยละนักศึกษาที่จบ
แลวทํางานในบริษัท/
องคการตางชาติ/นานาชาต ิ 
P1.4 รอยละของนักศึกษา
ที่เขารวมสหกิจศึกษา 
P1.5 รอยละของกระบวน
วิชาระดับปริญญาตรีที่มี
กิจกรรมการเรียนการสอน
เปนภาษาอังกฤษ และ/
หรือภาษาตางประเทศ 
P1.6 รอยละของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่มีผลการ
สอบวัดความรูและทักษะ
ภาษาอังกฤษกอนสําเร็จ
การศึกษา ตามมาตรฐาน 
Common European 
Framework of 
Reference for 
Language อยูในระดับ B1 
ข้ึนไป 
P1.7 จํานวน inbound 
exchange student 

กรรมการวิชาการ/  
สํานักวิชาฯ/งาน
บริการการศึกษาฯ 

1 
 

 
2 
 

 
 

4 
 

 
40 
 

60 
 

 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

2 
 

 
3 
 

 
 

4 
 

 
50 
 

80 
 
 
 

 
40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

2 
 
 

4 
 
 
 

6 
 

 
60 
 

100 
 
 
 

 
50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

INI 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INI 3 
INI 4 
INI 5 
INI 6 

 
 
 
 

P2: การสรรหาผูเรียนที่มี
คุณภาพ และเปนไปตาม
เปาหมาย 

SC3 P2.1 GPA เฉลี่ยของ
นักเรียนที่เขาศึกษา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ/งานบริการ
การศึกษาฯ 

3 3 3 INI 7 
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BSC 
วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ 

SC/SA/SO ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 
เปาหมาย 

2562  
คาคาดการณ 

Initiative 
2563 2564 

Pr
oc

es
s 

P3: เปนผูนําในการสราง
งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
เปนเลิศ ทางดานอาหาร
เพ่ือสุขภาพและผูสูงอายุ 
อาหารพ้ืนบานลานนา 
พลังงาน/สิ่งแวดลอม และ 
biopolymer packaging 
บนฐานความตองการของ
ผูใช และสามารถใชเปน
แนวทางหรือมีศักยภาพสู
การนําไปใชไดจริง 

SC1 
SC9 
SA1 
SA5 

P3.1 จํานวนผลงานวิชาการ
ตีพิมพตออาจารยตอป 
P3.2 citation index ตอ
อาจารย 
P3.3 จํานวนผลงานวิจัยที่
นําไปใชประโยชนตอยอด
เชิงพาณิชยหรือ
อุตสาหกรรม 
P3.4 ผลการจัดกลุม
วารสาร Food and 
Applied Bioscience ใน
ฐาน TCI 
P3.5 จํานวนการยื่นขอ
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและ
ลิขสิทธิ ์ 
P3.6 จํานวนธุรกิจเกิดใหม 
(Spin off/Start up) 
P3.7 จํานวนนวัตกรรม   
P3.8 จํานวนทุนสนบัสนุน
งานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมจากแหลงทุน
ภายนอก 

กรรมการวิจัย/ 
สํานักวิชาฯ/ 
งานบริหางานวิจัยฯ 

1.0 
 

3.2 
 
5 
 
 
 

กลุม 1 
 
 
 
1 
 

 
10 
 
5 

30 ลาน 

1.1 
 

3.3 
 
5 
 
 
 

กลุม 1 
 
 
 
1 
 
 

10 
 
6 

35 ลาน 

1.2 
 

3.4 
 
5 
 
 
 

กลุม 1 
 
 
 
1 
 
 

10 
 
7 

40 ลาน 

INI 12-22 
 

P4: เปนผูนําทางดานการ
ประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผสัและการ
ทดสอบผูบริโภค 

SA4 P4.1 จํานวนกิจกรรม/
บริการดานการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
และการทดสอบผูบริโภค 

หนวยการประเมิน
คุณภาพทาง
ประสาทสัมผสัฯ 

5 5 5 INI 23-24 
 

P5: เปนผูนําการใหบริการ
วิชาการบนพ้ืนฐานความ
ตองการของชุมชนและ
ทองถ่ิน และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของชาติและ
ยุทธศาสตรเชิงรุกของ
มหาวิทยาลัย (ดานอาหาร
เพ่ือสุขภาพและผูสูงอายุ 
อาหารพ้ืนบานลานนา และ
พลังงาน/สิ่งแวดลอม) เพ่ือ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชนและทองถ่ิน 
โดยใหบุคลากรนักศึกษา
และชุมชนมีสวนเรียนรู
รวมกัน 
 

SC1 
SC9 
SA5 

P5.1 จํานวนกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการที่
ตอบสนองความตองการ
ของชุมชนและทองถ่ิน 
P5.2 จํานวนโครงการ/
หลักสูตรเพ่ิมพูนความรู
สําหรับผูสูงอายุ 
P5.3 จํานวนองคความรู
อาหารพ้ืนบานลานนา 

กรรมการบริการ
วิชาการ/งานบริหาร
งานวิจัยฯ/ 
ศูนยบริการธุรกิจฯ 

5 
 

 
 

2 
 
 
- 

5 
 
 

 
2 
 
 
1 
 

5 
 
 

 
2 
 
 
1 

INI 25-26 
 
 

 

P6: ใหบริการวิชาการและ
ความรวมมือระดับนานาชาต ิ
 

SC1 P6.1 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

สํานักวิชาฯ/ 
งานบริหารงานวิจัยฯ 

3 3 3 INI 27 
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BSC 
วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ 

SC/SA/SO ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 
เปาหมาย 

2562  
คาคาดการณ 

Initiative 
2563 2564 
Le

ar
ni

ng
&

 G
ro

w
th

 

L1: พัฒนาอาจารยใหมี
ทักษะการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 

SC13 
SA6 

L1.1 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่มีการใช
นวัตกรรมหรือการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
L1.2 รอยละของอาจารยที่
สามารถนําเคร่ืองมือ/
วิธีการเพ่ือพัฒนาทักษะ
การเรียนรูแหงศตวรรษที่ 
21 และ/หรือทักษะการ
เปนพลเมืองโลกไปปรับใช
ในการจัดการเรียนการสอน 

สํานักวิชาฯ/ 
งานบริหารงานวิจัยฯ 
 

4 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

INI 10-11 
 
 
 
 

 

L2: พัฒนาและใชระบบ
บริหารยุคใหม และนํา
เกณฑคุณภาพการศึกษา
เพ่ือการดําเนินการที่เปน
เลิศ (EdPEx) มาใชในการ
พัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง 

SC13 
SA6 

L2.1 ผลการประเมิน 
EdPEx   
L2.2 รอยละอาจารยระดับ 
ป.เอก  
L2.3 รอยละอาจารยที่มี
ตําแหนงทางวิชาการ  
L2.4 รอยละของบุคลากร
สายสนับสนุนที่ไดรับการ
พัฒนา 
L2.5 ผลงาน/รางวัลที่ไดรับ 
L2.6 ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากร 
L2.7 ระดับความผูกพัน 
L2.8 รอยละอัตราการคง
อยู  
(*ไมนับอัตราเกษียณ
,เสียชีวิต) 
L2.9 รอยละของการใชจาย
งบประมาณตาม
ยุทธศาสตรตองบประมาณ
ทั้งหมดของสวนงาน 

รองคณบดี/งาน
นโยบายและแผนฯ 
สํานักวิชาฯ/ 
งานบริหารทั่วไป 

300 
 

89 
 

57 
 

100 
 
 

1 
4.10 

 
4.10 
96 
 
 
 

24 

300 
 

91 
 

61 
 

100 
 
 

1 
4.15 

 
4.15 
97 
 
 
 

27 

300 
 

91 
 

64 
 

100 
 
 

1 
4.20 

 
4.20 
98 
 
 
 

30 

INI 37-38 
 

L3: พัฒนาองคการใหเปน
องคการแหงการเรียนรู 

SC11 L3.1 ระบบการจัดการองค
ความรูที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของคณะ 

สํานักวิชาฯ/งาน
นโยบายและแผนฯ 

5 5 5 INI 39 

 
SA = Strategic Advantage    SC= Strategic Challenge    SO= Strategic Opportunity    INI= Initiative  
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีแผนปฏิบัติการภายใตแผนกลยุทธ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564 ) 
จําแนกตามยุทธศาสตร 5 ดาน ดังนี ้
 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพ เปน Global Citizen   
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :  1.1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานสากล เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  

 สามารถทํางานไดในองคการท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
กลยุทธ : 1) การพัฒนาหลักสตูรเพ่ือขอรับการรับรองหลักสตูรและบริหารจดัการหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองแลวใหไดรับ 

                    การรับรองอยางตอเน่ือง (INI1)    
2) พัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางดานความรูทางวิชาชีพและ ภาษาอังกฤษ (INI2)      

 3) แสวงหาความรวมมือและประชาสัมพันธเชิงรุกกับหนวยงานตางประเทศ (INI3)    
 4) สงเสริมใหนักศึกษาเปนคนท่ีมคีุณภาพ ผานกิจกรรมพัฒนาคณุภาพนักศึกษาท่ีเนนการชวยเหลือสังคม (INI 4)  
 5) สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไปสหกิจศึกษาท้ังในและตางประเทศ (INI5)  
 6) อบรมภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาอยางตอเน่ือง (INI6) 
ตัวชี้วัดหลัก :   1.1.1 จํานวนหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานระดับสากล (P1.1)   คาเปาหมาย : 1.00  
 1.1.2 จํานวนหลักสูตรท่ีสอนเปนภาษาอังกฤษ/หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรรวม (P1.2) คาเปาหมาย : 2.00 
 1.1.3 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (C4.1)     คาเปาหมาย : 82.50 
 1.1.4 รอยละของนักศึกษาท่ีจบแลวทํางานในบริษัท/องคการตางประเทศหรือ   คาเปาหมาย : 4.00 

        องคการนานาชาติ (P1.3) 
 1.1.5 จํานวนโครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัย/หนวยงาน ในตางประเทศ  (C5.1) คาเปาหมาย : 10.00 
 1.1.6 รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมสหกิจศึกษา / WIL (P1.4)   คาเปาหมาย : 40.00 
 1.1.7 รอยละของกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจกรรมการเรียนการสอนเปน คาเปาหมาย : 60.00 
 ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาตางประเทศ (P1.5) 

 1.1.8 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีผลการสอบวัดความรูและทักษะ  คาเปาหมาย : 30.00 
 ภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษา ตามมาตรฐาน Common European  
 Framework of Reference for Language อยูในระดับ B1 ขึ้นไป (P1.6, PA4.12) 
 1.1.9 จํานวน inbound exchange student (P1.7)    คาเปาหมาย : 14.00 

 

Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2562 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI1 
INI3 

 

1.1.1 จํานวนหลักสูตรท่ี
ไดรับการรับรองมาตรฐาน
ระดับสากล (P1.1) 
1.1.2 จํานวนหลักสูตรท่ี
สอนเปนภาษาอังกฤษ /
หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรรวม (P1.2) 
1.1.7 รอยละของกระบวน
วิชาระดับปริญญาตรีท่ีมี
กิจกรรมการเรียนการสอน
เปนภาษาอังกฤษ และ/
หรือภาษาตางประเทศ 
(PA4.11) (P1.5) 
1.1.9 จํานวน inbound 
exchange student 
(PA4.16) (P1.7)  
4.1.2 จํานวนหลักสูตร
หรือบริการท่ีตอบสนอง
ลูกคากลุมใหม (F1.2) 
 

1. โครงการจัดทําหลักสูตร
รวมกับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ และสงเสริม
การจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาหลักสูตรให
เปนไปตามมาตรฐานสากล
ตอบยุทธศาสตรท่ี 1,4 

1. มีความรวมมือทาง
วิชาการรวมกับ 
ศาสตราจารยอาคันตุกะ/ 
ผูเชี่ยวชาญ / 
ผูทรงคุณวุฒิ จากภายใน
และ/หรือ ภายนอก
มหาวิทยาลัยอยางนอย 1 
ทาน ในแตละกิจกรรม 
2. มีการเผยแพรส่ือ
ประชาสัมพันธหลักสูตร
นานาชาติ และ/หรือ 
หลักสูตรรวม/หลักสูตร
สองปริญญา  
3. หลักสูตรท่ีไดรับการ
พัฒนา และ/หรือบริหาร
จัดการใหมีการจัดทํา
หลักสูตรนานาชาติ 
หลักสูตรรวม/หลักสูตร
สองปริญญา 
4. จัดกิจกรรม/การ
ประชุมหารือ/การอบรม/

1. จํานวน 1 ความ
รวมมือ 
 
 
 
 
 
 
2. จํานวน 1 ครั้ง 
 
 
 
 
3. จํานวน 1 
หลักสูตร 
 
 
 
 
4. จํานวน 1 
กิจกรรม 

1 ตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 
2562 

400,000 ณัฐลักษณ  
บูรณศิลปน 
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Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2562 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
หรือกิจกรรมอื่นๆท่ีเกี่ยว 
ของกับการเสนอหลักสูตร
ใหไดรับการรับรอง หรือ 
การสงเสริมมาตรฐาน
คุณภาพของหลักสูตรท่ี
ไดรับการรับรองมาตรฐาน
ระดับ ประเทศ และ/หรือ
ระดับสากล 

INI1 
INI29 

1.1.3 ความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต (C4.1)  
4.1.2 จํานวหลักสูตรหรือ
บริการท่ีตอบสนองลูกคา
กลุมใหม (F1.2) 
 

2. โครงการเสวนา  
เรื่อง ทิศทางการพัฒนา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ตอบยุทธศาสตรท่ี 1,5 

1. แนวทางการพัฒนา
หลักสูตร 
2. ทิศทางการพัฒนา
คณะ 

1. จํานวน 1 ฉบับ 
2. รายงานผลการ
เสวนา 

1 ธันวาคม 
2561 - 31 
มกราคม 
2562 

150,000 ประทุมวรรณ  
บัวรินทร 

INI2 
INI6 

1.1.3 ความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต (C4.1) 
1.1.4 รอยละของนักศึกษา
ท่ีจบแลวทํางานในบริษัท/
องคการตางประเทศหรือ
องคการนานาชาติ (P1.3)  
1.1.8 รอยละของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีท่ีมีผลการ
สอบวัดความรูและทักษะ
ภาษาอังกฤษกอนสําเร็จ
การศึกษา ตามมาตรฐาน 
Common European 
Framework of 
Reference for Language 
อยูในระดับ B1 ขึ้นไป 
(PA4.12) 

3. โครงการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีกอนสําเร็จ
การศึกษา 

1. รอยละจํานวน
นักศึกษาท่ีผานการ
อบรมและไดรับใบ
ประกาศ 
2. รอยละความพึงพอใจ
ของผูเขารวมอบรม 
3. มีผลสัมฤทธ์ิท่ีดีขึ้น 

1. รอยละ 95 
 
 
 
2. รอยละ 80 
 
3. รอยละ 75  

17 กันยายน 
- 30 
พฤศจิกายน 
2561 

292,000 วิมล 
คําบุญเรือง 

4. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  

1. รอยละ 50 ของ
นักศึกษาผูเขารวม
โครงการไดรับการ
ประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษ และมี
พัฒนาการท่ีดีขึ้น
ภายหลังเขารวม
โครงการ 
2. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาผูเขารวม
โครงการ 

1. รอยละ 50 
 
 
 
 
 
 
 
2. รอยละ 80 

1 ตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 
2562 

121,200 ณัฐลักษณ  
บูรณศิลปน 

INI2 
 

1.1.3 ความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต (C4.1) 
1.3.1 ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปจจุบัน 
(C1.1) 

5. การอบรมระบบ
คุณภาพท่ีสําคัญใน
อุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือ
เพ่ิมทักษะความเปนมือ
อาชีพในการทํางาน 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีมี
ความรูความเขาใจ 
ภายหลังจากการอบรม
เพ่ิมขึ้น 

1. รอยละ 80 13 
พฤษภาคม 
2562 - 17 
สิงหาคม 
2561 

150,000 วิมล 
คําบุญเรือง 

6. โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการของ
นักศึกษา  
6.1 โครงการผูเชี่ยวชาญ
พบปะนักศึกษา พัฒนา
ความรู ทักษะวิชาชีพและ
บุคลิกภาพของนักศึกษา 
6.2  โครงการฝกอบรม
เขมนักศึกษาเขารวม
แขงขันกิจกรรม FoSTAT 

1. โครงการผูเชี่ยวชาญ
พบปะนักศึกษา พัฒนา
ความรู ทักษะวิชาชีพ
และบุคลิกภาพของ
นักศึกษา 
- รอยละนักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมและตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระดับ
ความรูเพ่ิมขึ้นจากการ
พบปะ ผูเชี่ยวชาญ หรือ 

 
 
 
 
 
1. รอยละ 80 
 
 
 
 

1 
พฤศจิกาย
น 2561 - 
28 
มิถุนายน 
2562 

240,000 สาริกา 
สุระนาถ 
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Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2562 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
  6.3 โครงการสงเสริม

นักศึกษาเขารวมการ
ประกวดแขงขันทุก
สาขาวิชา 

มีระดับความรูหลังเขา
รวมกิจกรรม ไมนอย
กวาระดับ 3.0/5.0 
2.  โครงการฝกอบรม
เขมนักศึกษาเขารวม
แขงขันกิจกรรม 
FoSTAT 
- ระดับความรู/
ประสบการณของ
นักศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรม มีความรู/
ประสบการณจากการ
เขารวมกิจกรรม
ฝกอบรมเขม/การ
แขงขันเพ่ิมขึ้น 
3. โครงการสงเสริม
นักศึกษาเขารวมการ
ประกวดแขงขันทุก
สาขาวิชา 
- ระดับความรู/
ประสบการณของ
นักศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรม มีความรู/
ประสบการณจากการเขา
รวมกิจกรรมฝกอบรม
เขม/การแขงขันเพ่ิมขึ้น 
 

 
 
 
2.  ระดับ 3.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ระดับ 3.75  
 

   

7. โครงการประกวด
นวัตกรรมผลิตภัณฑ
อาหาร Food 
Innovation Contest 
 

1. มีสถาบันอุดมศึกษา  
สงทีมนักศึกษารวม
ประกวดแขงขันนวัตกรรม
ผลิตภัณฑอาหาร Food 
Innovation Contest 
2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัดกิกรรม
ประกวดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑอาหาร Food 
Innovation Contest  
ในภาพรวม 
3. ทักษะการนําเสนอ
ผลงานดีขึ้น 

1. จํานวน 15 
สถานบัน 
 
 
 
2. ระดับ 3.50 
 
 
 
 
 
3. รอยละ 75 

1 กันยายน 
2561 - 30 
มีนาคม 
2562 

50,000 วิมล 
คําบุญเรือง 

8. โครงการวันวิชาการ
นักศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร  
 

1. จํานวนโปสเตอร  
(6 สาขาวิชาๆ ละ 3 
โปสเตอร) 
2. ทักษะการนําเสนอ
ผลงานดีขึ้น 

1. จํานวน 18  
โปสเตอร 
 
2. รอยละ 75 

24 
เมษายน 
2562 

100,000 จุฑารัตน 
สีหานาม 
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Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2562 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI2 
INI3 

1.1.3 ความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต (C4.1) 
1.1.4 รอยละของนักศึกษา
ท่ีจบแลวทํางานในบริษัท/
องคการตางประเทศหรือ
องคการนานาชาติ (P1.3) 
1.1.5 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน ใน
ตางประเทศ (C1.2) 
1.1.9 จํานวน inbound 
exchange student 
(PA4.16)  (P1.4) 

9. โครงการ Student 
Mobility in the 
Network of ASEAN 
Countries  
 

1. จํานวนโครงการ/
กิจกรรม ความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยหนวย งาน
ในตางประเทศ 

1. จํานวน 3 
โครงการ/กิจกรรม 

1 ตุลาคม 
2561 - 31 
ตุลาคม 
2561 

310,000 จริยา 
คําบุญเรือง 

INI4 1.1.3 ความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต (C4.1) 

10. โครงการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาดานจิต
อาสา PBL/USR  
 

1. รอยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรม 
2. มีระดับจิตอาสา
เพ่ิมขึน้หลังทํากิจกรรม 

1. รอยละ 75 
 
 
2. รอยละ 75 

1 ตุลาคม 
2561 - 30 
มิถุนายน 
2562 

70,000 ปรีชา ขยัน 

INI5 
INI8 

1.1.6 รอยละของนักศึกษา
ท่ีเขารวมสหกิจศึกษา / 
WIL (PA 4.6) (P1.4) 
1.3.1 ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปจจุบัน 
(C1.1) 

11. โครงการศึกษาดูงาน
และสหกิจศึกษา 
11.1 โครงการดูงานของ
กระบวนวิชา พานักศึกษา 
สํานักวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร ไปศึกษาดูงาน ณ 
สถานประกอบการ 
11.2 นิเทศนักศึกษาฝกสห
กิจศึกษา อาจารยผูนิเทศ 
นักศึกษาปฏิบัติ  
สหกิจศึกษา ณ สถาน
ประกอบการ 
11.3 โครงการสนับสนุนการ
ประกันชีวิตใหนักศึกษาท่ี
เดินทางไปปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาของสํานักวิชาฯ 
11.4 โครงการเตรียมความ
พรอมใหนักศึกษากอน
ปฏิบัติสหกิจศึกษาและ
ฝกงาน 

1. โครงการดูงานของ
กระบวนวิชา พานักศึกษา 
สํานักวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร ไปศึกษาดูงาน  
ณ สถานประกอบการ 
- ระดับความพึงพอใจ 
ของผูเขารวมกิจกรรม 
- จํานวนนักศึกษา 
ท่ีเขาดูงาน 
2. นิเทศนักศึกษาฝกสห
กิจศึกษา อาจารยผูนิเทศ 
นักศึกษาปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา ณ สถาน
ประกอบการ 
- ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอสถาน
ประกอบการ 
- ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการนิเทศของ
อาจารย 
- ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการตอการ
นิเทศของอาจารย 
3. โครงการสนับสนุนการ
ประกันชีวิตใหนักศึกษาท่ี
เดินทางไปปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาของสํานักวิชาฯ 
4. โครงการเตรียมความ
พรอมใหนักศึกษากอน
ปฏิบัติสหกิจศึกษาและ 

 
 
 
 
 
1. ระดับ 3 
 
2. จํานวน 300 คน 
 
 
 
 
 
 
3. ระดับ 3 
 
 
4. ระดับ 3.5 
 
 
5. ระดับ 3 
 
 
6. ระดับ 3 
 
 
 
7. จํานวน 50 คน 

1 ตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 
2562 

405,000 สุดาพร  
วัฒนา 
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Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2562 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
   ฝกงาน 

- ระดับความคิดเห็นของ
นักศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรมเตรียมความ
พรอมฯ มีความพรอมใน
การไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
ดีขึ้น หรือมีระดับความ
พรอมหลังการเขารวม
กิจกรรม 
- จํานวนนักศึกษาท่ีเขา
รวมกิจกรรม 

    

12. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาในระดับ
สาขาวิชา  
(ศึกษาดูงานตางจังหวัด) 
 

1. จํานวนความคิดเห็น
ของนักศึกษาท่ีระบุวา
ไดรับความรูเพ่ิมขึ้น 
หลังการเขารวม
กิจกรรม ศึกษาดูงาน 
หรือระบุวามีระดับความ
ความรูหลังการเขารวม
กิจกรรม ไมนอยกวา
ระดับ 3.0/5.0 

1. รอยละ 80 1 ตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 
2562 

351,000 สาริกา 
สุระนาถ 

13. โครงการสนับสนุน
สวัสดิการและส่ิงอํานวย
ความสะดวกของนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑทางทะเล ณ 
จังหวัดสมุทรสาคร  

1. รอยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอส่ิง
สนับสนุน 

1. รอยละ 80 1 ตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 
2562 

765,640 สุดาพร  
วัฒนา 

14. โครงการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
ของสาขาวิชาเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑทางทะเล ณ 
จังหวัดสมุทรสาคร  

1. รอยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอส่ิง
สนับสนุน 

1. รอยละ 80 1 กันยายน 
2561 - 30 
กันยายน 
2562 

129,000 สุดาพร  
วัฒนา 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 : การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพ เปน Global Citizen (ตอ) 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :  1.2 การสรรหาผูเรียนท่ีมีคุณภาพ และเปนไปตามเปาหมาย 
กลยุทธ : 7) ประชาสัมพันธเชิงรุก (INI7)  
ตัวชี้วัดหลัก : 1.2.1 GPA เฉลี่ย ของนักเรียนท่ีเขาศึกษา  (P2.1)  คาเปาหมาย : 3.00 
      

Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2562 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI7 
INI28 

1.2.1 GPA เฉล่ีย ของ
นักเรียนท่ีเขาศึกษา (P2.1) 
4.1.1 รายไดท้ังหมด  
- จากการเรียนการสอน  
- จากงานวิจัยและทรัพยสิน
ทางปญญา  
- จากการบริการวิชาการ  
- จากการลงทุนและเงิน
บริจาค (F1.1) 
 

15. โครงการคาย
อุตสาหกรรมเกษตร 
สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมปลาย และคาย
อุตสาหกรรมอาหาร 
ประจําปการศึกษา 
2562  
  

1. จํานวนนักเรียนท่ีเขา
รวมโครงการแลวสมัคร
เรียนตอคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
2. ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม 

1. จํานวน 2 คน 
 
 
 
2. ระดับ 3.75  

1 พฤศจิกายน 
2561 - 15 
พฤษภาคม 
2562 

200,000 วิมล 
คําบุญเรือง 

16. โครงการคัดสรร
นักเรียนท่ีเรียนดีและมี
ความสนใจเพ่ือใหทุน
เรียนในคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร  
ตอบยุทธศาสตรท่ี 1,4 

1. นักเรียนท่ีเรียนดี
ไดรับทุนการศึกษา รหัส 
621310... ปการศึกษา 
2562 
2. นักเรียนท่ีเรียนดี
ไดรับทุนการศึกษา รหัส 
611310... ปการศึกษา 
2562 

1. จํานวน 6 ทุน 
 
 
 
2. จํานวน 6 ทุน 

1 สิงหาคม 
2562 - 31 
มกราคม 
2563 

460,000 จุฑารัตน 
สีหานาม 

17. โครงการ
ประชาสัมพันธหลักสูตร
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
ตอบยุทธศาสตรท่ี 1,4 

1. มี facebook 
fanpage หรือคลิป
วีดีโอ แนะนําหลักสูตร
ของทุกสาขาวิชา 
2. ไดนักเรียนท่ีสนใจ
ศึกษาเลือกศึกษาตอใน
คณะจํานวนเพ่ิมขึ้น
กวาเดิม 

1. จํานวน 6 
สาขาวิชา 
 
 
2. รอยละ 10 

15 ตุลาคม 
2561 - 15 
สิงหาคม 
2562 

250,000 ภคภรณ 
กอเกิด 

18. โครงการ
ประชาสัมพันธหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑทางทะเล 
ตอบยุทธศาสตรท่ี 1,4 
 

1. จํานวนโครงการ/
กิจกรรมประชาสัมพันธ
หลักสูตรเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑทางทะเล 

1. จํานวน 1 
โครงการ/กิจกรรม 

1 ตุลาคม 
2561 – 30 
กันยายน 
2562 

20,000 สุดาพร 
วัฒนา 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 : การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพ เปน Global Citizen (ตอ) 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :  1.3 สรางความผูกพันระหวางนักศึกษาและศิษยเกากับคณะ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามพันธกิจ 

ของคณะใหมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ : 8) พัฒนากระบวนการสรางความผูกพันกับผูเรียน โดย 

-  สรางการรับรูอาชีพอุตสาหกรรมเกษตร ใหกับนักศึกษา 
-  ปรับปรุงกระบวนการพัฒนานักศึกษา 
-  ปรับปรุงกระบวนการใหคําปรึกษา 
-  ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและเพ่ิมทักษะดานการเปนผูประกอบการแกนักศึกษา (INI8)

 9) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเพ่ือสรางความสัมพันธกับศิษยเกา 
- จัดกิจกรรมสานสัมพันธระหวางคณะ และศิษยเกาอยางสม่ําเสมอ เชน กิจกรรมคืนสูเหยา กิจกรรมรดนํ้าดําหัวผู
อาวุโสของคณะ เปนตน 
- รวมกับสมาคมศิษยเกาคณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดทําฐานขอมูลศิษยเกาใหเปนปจจุบัน 
- ใหสวนลดแกศิษยเกาในการขอรับบริการทางวิชาการจากคณะ 
 - รณรงคในการแสวงหาทรัพยากร เชน ครุภัณฑการเรียนการสอน สิ่งอํานวยความสะดวก รวมถึงเงินบริจาค จาก
นักศึกษาเกาท่ีมีความพรอม หรือจากการจัดกิจกรรมแสวงหารายไดรวมกัน (INI 9) 

ตัวชี้วัดหลัก :  1.3.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปจจุบัน (C1.1)  คาเปาหมาย : 3.95 
 1.3.2 ระดับความผูกพันของนักศึกษาปจจุบัน (C1.2)   คาเปาหมาย : 3.95 
 1.3.3 ระดับความพึงพอใจของศิษยเกา (C6.1)   คาเปาหมาย : 3.70 
 1.3.4 ระดับความผูกพันของศิษยเกา (C6.2)    คาเปาหมาย : 3.70 
 

Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2562 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI8 1.3.1 ระดับความพึงพอใจ

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

19. สานสัมพันธ สาน
สายใยของนักศึกษาและ
อาจารยท่ีปรึกษา 
 

1. ระดับความผูกพันของ
นักศึกษา ชั้นปท่ี 2-4 ท่ีมี
ตอคณะฯ 

1. ระดับ 3.5 1 - 31 
มกราคม 
2562 

120,000 วิมล 
คําบุญเรือง 

20. โครงการเตรียมความ
พรอมสูการทํางาน 

1. รอยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรม 

1. ไมนอยกวา
รอยละ 75 

1 พฤศจิกายน 
2561 - 31 
พฤษภาคม 
2562 

60,000 ภคภรณ 
กอเกิด 

21. โครงการสรางความ
ผูกพันนักศึกษาปจจุบัน ป 
1 (ระดับสาขา)  
 

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปจจุบัน (KPIหลัก) 
2. ระดับความผูกพันของ
นักศึกษาปจจุบัน 
(KPIหลัก) 

1. ระดับ 3.95 
 
 
2. ระดับ 3.95 

 1 ตุลาคม 
2561 - 15 
สิงหาคม 
2562 

60,000 ภคภรณ 
กอเกิด 

22. โครงการติวเขมเติม
เต็มความรู เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
ของนักศึกษาชั้นปท่ีหน่ึง 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

1.ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม 
2. นักศึกษามีผลสอบหลัง
ติว (Post-test) มากกวา
กอนติว (Pre-test) 

1. รอยละ 75 
 
2. รอยละ 70 

1 ตุลาคม 
2561 - 31 
พฤษภาคม 
2562 

117,000 ปรีชา  ขยัน 

23. โครงการ Pre 
college ปการศึกษา 
2561  

1. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปจจุบัน 
2. ระดับความผูกพันของ
นักศึกษา 
3. มีทักษะหรือความรูท่ี
ไดรับภายหลังจากเขารวม
โครงการ 

1. ระดับ 3.85 
 
2. ระดับ 3.85 
 
3. รอยละ 70 

15 
กรกฎาคม  - 
10 สิงหาคม 
2562 

200,000 ภคภรณ 
กอเกิด 
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Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2562 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI9 1.3.3 ระดับความพึงพอใจ

ของศิษยเกา (C6.1) 
1.3.4 ระดับความผูกพัน
ของศิษยเกา(C6.2) 

24. โครงการดําเนินการ
ดานความสัมพันธระหวาง
ศิษยเกากับคณะ  

1. ระดับความพึงพอใจ
ของศิษยเกา 
2. ระดับความผูกพันของ
ศิษยเกา 

1. ระดับ 3.70 
 
2. ระดับ 3.70 

1 ตุลาคม 
2561 - 15 
สิงหาคม 
2562 

160,000 ภคภรณ 
กอเกิด 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 : การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพ เปน Global Citizen (ตอ) 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :  1.4 พัฒนาอาจารยใหมีทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ : 10) ผลักดัน สงเสรมิการสรางนวัตกรรมหรือการใชทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 (INI10)   

11) สงเสริม สนับสนุนและใหความสําคญัเรื่องนวัตกรรมในการเรยีนการสอนและการวิจยั เพ่ือสนองนโยบาย   
     Thailand 4.0 ของรัฐบาล (INI11)   

ตัวชี้วัดหลัก : 1.4.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการใชนวัตกรรมหรือการจัดการเรียนการสอน  คาเปาหมาย :  4.00  
เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 (L1.1) 
1.4.2 รอยละของอาจารยท่ีสามารถนําเครื่องมือ/วิธีการเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรูแหง คาเปาหมาย : 100.00 
ศตวรรษท่ี 21 และ/หรือทักษะการเปนพลเมืองโลกไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอน 

          (L1.2)    
    

Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2562 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI10 
INI11 
INI39 

 

1.4.1 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีมีการใช
นวัตกรรมหรือการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
(L1.1) 
1.4.2 รอยละของอาจารย
ท่ีสามารถนําเครื่องมือ/
วิธีการเพ่ือพัฒนาทักษะ
การเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 
21 และ/หรือทักษะการ
เปนพลเมืองโลกไปปรับใช
ในการจัดการเรียนการ
สอน (PA4.13) (L1.2)  

25. โครงการ KM Share 
& Learn : นวัตกรรมการ
ทํางานและการเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี 21   

1. แนวปฏิบัติท่ีดีจาก
การแลกเปล่ียนเรียนรู 
2. จํานวนองคความรูท่ี
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู 

1. จํานวน 1 แนว
ปฏิบัติ 
2. จํานวน 5 องค
ความรู 

1 มกราคม 
2562 - 31 
สิงหาคม 
2562 

70,000 อุณณาดา 
สุธรรม 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 : การวิจัยและสรางนวัตกรรมท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรเชิงรุกของมหาวิทยาลัย  
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :  2.1 เปนผูนําในการสรางงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีเปนเลิศ ทางดานอาหารเพ่ือสุขภาพและผูสูงอายุ 

อาหารพ้ืนบานลานนา พลังงาน/สิ่งแวดลอม และ biopolymer packaging บนฐานความตองการ
ของผูใช และสามารถใชเปนแนวทางหรือมีศักยภาพสูการนําไปใชไดจริง 

กลยุทธ : 1) สรางความสัมพันธดานงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศท่ีมีความรวมมือกันอยู รวมถึงแสวงหาความ  
รวมมือใหมท่ีจะสรางความเขมแข็งเพ่ือใหเกิดงานวิจัยรวม และมีผลงานตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติมากข้ึน (INI12)  
2) แสวงหานักวิจัยจากตางประเทศมารวมทํางานวิจัยท่ีคณะ กระชับความสัมพันธกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย
ตางประเทศ (INI13) 
3) พัฒนานักวิจัยและสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยของบุคลากรท้ังระดับประเทศและตางประเทศ (INI14)  
4) เปนแกนนําเพ่ือสรางความรวมมือในการบูรณาการการทําวิจัยและ นวัตกรรมรวมกับหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคสังคมในการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตรเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ (Northern 
Thailand Food Valley: NTFV) เพ่ือสรางความพรอมและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของผูประกอบการ (INI15)  

  5) สงเสริมและผลักดันใหเกิดการผลิตผลงาน ท้ังท่ียกอันดับของคณะ และท่ีเปนนวัตกรรมเพ่ือสังคมในดาน 
   อาหารสุขภาพและผูสูงอายุ อาหารพ้ืนบานลานนา และการเพ่ิมมูลคาของเหลือใชทางการเกษตรและ 
         อุตสาหกรรมเกษตร (INI16) 

6) สรางผลงานวิจัยท่ีมีการนําไปใชจริงและตอบโจทยการพัฒนาประเทศ (INI17) 
  7) สนับสนุนเงินรายไดในการดําเนินงานของวารสาร Food and applied bioscience ของคณะเพ่ือใหสามารถ 
      รักษาสถานภาพการอยูในฐานขอมูล TCI (Thai-Journal Citation Index) และเพ่ือใหไดอยูในกลุมท่ี 1 (INI18) 

 8) ผลักดันใหเกิดระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ (INI19) 
  9) สนับสนุนการรวมกลุมนักวิจัยเพ่ือใหเกิด Biopolymer packaging cluster โดยมีการสนับสนุนทุนวิจัยเริ่มตน 
     เพ่ือใหสามารถพัฒนาขอเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากแหลงทุนอ่ืน (INI20) 
  10) Talent Mobility (INI21) 
  11) สนับสนุนใหนักศึกษาทําโครงการ start up (INI22) 

ตัวชี้วัดหลัก :  2.1.1 จํานวนผลงานทางวิชาการตพิีมพตออาจารยตอป (P3.1)  คาเปาหมาย : 1.00 
 2.1.2 จํานวนเงินวิจัยตออาจารยตอป (C3.1)   คาเปาหมาย : 460,000.00 
 2.1.3 citation index ตออาจารย (P3.2)     คาเปาหมาย : 3.20 
 2.1.4 จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนตอยอดเชิงพาณิชย  คาเปาหมาย : 5.00 
 หรืออุตสาหกรรม (P3.3)         
 2.1.5 ผลการจัดกลุมวารสาร Food and Applied Bioscience  คาเปาหมาย : กลุมท่ี 1  
 ในฐานขอมูล TCI (P3.4)        
 2.1.6 จํานวนการยื่นขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิ  (P3.5) คาเปาหมาย : 1.00 
 2.1.7 จํานวนธุรกิจเกิดใหม (Spin off/Start up) (PA 5.3) (P3.6) คาเปาหมาย : 10.00 
 2.1.8 จํานวนนวัตกรรม  (P3.7)     คาเปาหมาย : 5.00
 2.1.9 จํานวนทุนสนับสนุนงานวิจยัและพัฒนานวัตกรรมจากแหลง คาเปาหมาย : 30,000,000.00 
 ทุนภายนอก (P3.8) 

 

Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2562 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI15 
INI17 
INI22 

2.1.4 จํานวนผลงานวิจัยท่ี
นําไปใชประโยชนตอยอดเชิง
พาณิชย หรืออุตสาหกรรม 
(P3.3) 
2.1.7 จํานวนธุรกิจเกิดใหม 
(Spin off/Start up)  
(PA 5.3) (P3.6)  
2.1.8 จํานวนนวัตกรรม(P3.7) 
 
 

26. โครงการเสริมสราง
งานวิจัยรวมกับ
ภาคเอกชนท่ีมี MOU 
กับคณะฯ/มหาวิทยาลัย 
เพ่ือตอยอดงานวิจัยใน
เชิงพาณิชย 

1. จํานวนธุรกิจเกิด
ใหม  

1. จํานวน 10 
ธุรกิจ 

1 ตุลาคม 2561 
- 30 กันยายน 
2562 

110,000  มุทิตา 
หยางถาวร 
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Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2562 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI12 
INI13 
INI21 

2.1.1 จํานวนผลงานทาง
วิชาการตีพิมพตออาจารย
ตอป (P3.1)  
2.1.2 จํานวนเงินวิจัยตอ
อาจารยตอป(C3.1) 
2.1.3 citation index ตอ
อาจารย (P3.2) 
2.1.4 จํานวนผลงาน วิจัยท่ี
นําไปใชประโยชนตอยอดเชิง
พาณิชยหรืออุตสาหกรรม 
(P3.3) 
2.1.6 จํานวนการยื่นขอ
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและ
ลิขสิทธ์ิ  (P3.5) 
2.1.7 จํานวนธุรกิจเกิดใหม 
(Spin off/Start up) (PA 
5.3) (P3.6) 
2.1.8 จํานวนนวัตกรรม  
(P3.7) 
2.1.9 จํานวนทุนสนับสนุน
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
จากแหลงทุนภายนอก(P3.8) 

27. การจัดทําขอเสนอ
โครงการแบบบูรณาการ
เพ่ือเสนอตอแหลงทุน
ตางๆ 
 

1. จํานวนผลงานทาง
วิชาการตีพิมพตอ
อาจารยตอป  
2. จํานวนเงินวิจัยตอ
อาจารยตอป 
3. citation index 
ตออาจารย  
4. จํานวนผลงาน วิจัย
ท่ีนําไปใชประโยชน
ตอยอดเชิงพาณิชย
หรืออุตสาหกรรม  
5. จํานวนการยื่นขอ
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
และลิขสิทธ์ิ   
6. จํานวนธุรกิจเกิด
ใหม (Spin off/Start 
up)  
7. จํานวนนวัตกรรม  
  
8.จํานวนทุนสนับสนุน
งานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมจากแหลง
ทุนภายนอก  
(KPIหลัก) 

1. จํานวน 1 
ผลงาน 
 
2. จํานวน 
460,000 บาท 
3. ระดับ 3.20 
 
4. จํานวน 5 
ผลงาน 
 
 
5. จํานวน 1 
ครั้ง 
 
6. จํานวน 10 
ธุรกิจ 
 
7. จํานวน 5 
นวัตกรรม 
8. จํานวน
30,000,000 
บาท 

1 ตุลาคม 2561 
- 30 กันยายน 
2562 

5,000 มุทิตา 
หยางถาวร 

INI14 2.1.1 จํานวนผลงานทาง
วิชาการตีพิมพตออาจารย
ตอป (P3.1) 

28. โครงการสัมมนา
เพ่ือสงเสริมแลกเปล่ียน
เรียนรูและพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย 
(Manuscript writing 
camp)  

1. จํานวนผลงานทาง
วิชาการตีพิมพ 

1. จํานวน 5
ผลงาน 

1 กรกฎาคม 
2562 - 31 
กรกฎาคม 2562 

204,300 มุทิตา 
หยางถาวร 

INI12 
INI13 
INI14 

2.1.1 จํานวนผลงานทาง
วิชาการตีพิมพตออาจารย
ตอป (P3.1) 
2.1.2 จํานวนเงินวิจัยตอ
อาจารยตอป (C3.1) 
2.1.3 citation index ตอ
อาจารย (P3.2) 

29. ทุนอุดหนุนการวิจัย
รวมทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษา
ตางประเทศ (Joint 
Research Program)  
 

1. จํานวนผลงานทาง
วิชาการตีพิมพตอ
อาจารยตอป  
2. จํานวนเงินวิจัยตอ
อาจารยตอป  
3. citation index 
ตออาจารย  
(KPIหลัก) 

1. จํานวน 1 
ผลงาน 
 
2. จํานวน 
460,000 บาท 
3. ระดับ 3.20 

1 ตุลาคม 2561 
- 30 กันยายน 
2562 

200,000 มุทิตา 
หยางถาวร 

INI16 
INI20 

2.1.1 จํานวนผลงานทาง
วิชาการตีพิมพตออาจารย
ตอป (P3.1) 
2.1.2 จํานวนเงินวิจัยตอ
อาจารยตอป (C3.1) 
2.1.3 citation index ตอ
อาจารย (P3.2) 

30. อุดหนุนโครงการวิจัย  1. จํานวนผลงานทาง
วิชาการตีพิมพตอ
อาจารยตอป  
2. จํานวนเงินวิจัยตอ
อาจารยตอป  
3. citation index 
ตออาจารย  
(KPIหลัก) 

1. จํานวน 1 
ผลงาน 
 
2. จํานวน 
460,000 บาท 
3. ระดับ 3.20 

1 ตุลาคม 2561 
- 30 กันยายน 
2562 

500,000 มุทิตา 
หยางถาวร 

INI17 2.1.1 จํานวนผลงานทาง
วิชาการตีพิมพตออาจารย
ตอป (P3.1)  

31. สมทบทุนวิจัยจาก
แหลงทุนภายนอกวงเงิน  

1. จํานวนผลงานทาง
วิชาการตีพิมพตอ
อาจารยตอป  

1. จํานวน 1 
ผลงาน 
 

1 ตุลาคม 2561 
- 30 กันยายน 
2562 

200,000 มุทิตา 
หยางถาวร 
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Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2562 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
2.1.2 จํานวนเงินวิจัยตอ
อาจารยตอป(C3.1) 
2.1.3 citation index ตอ
อาจารย (P3.2) 
2.1.4 จํานวนผลงาน วิจัยท่ี
นําไปใชประโยชนตอยอดเชิง
พาณิชยหรืออุตสาหกรรม 
(P3.3) 
2.1.6 จํานวนการยื่นขอ
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและ
ลิขสิทธ์ิ  (P3.5) 
2.1.7 จํานวนธุรกิจเกิดใหม 
(Spin off/Start up) (PA 
5.3) (P3.6) 
2.1.8 จํานวนนวัตกรรม  
(P3.7) 
2.1.9 จํานวนทุนสนับสนุน
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
จากแหลงทุนภายนอก(P3.8) 

2. จํานวนเงินวิจัยตอ
อาจารยตอป 
3. citation index 
ตออาจารย  
4. จํานวนผลงาน วิจัย
ท่ีนําไปใชประโยชน
ตอยอดเชิงพาณิชย
หรืออุตสาหกรรม  
5. จํานวนการยื่นขอ
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
และลิขสิทธ์ิ   
6. จํานวนธุรกิจเกิด
ใหม (Spin off/Start 
up)  
7. จํานวนนวัตกรรม  
  
8.จํานวนทุนสนับสนุน
งานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมจากแหลง
ทุนภายนอก  
(KPIหลัก) 

2. จํานวน 
460,000 บาท 
3. ระดับ 3.20 
 
4. จํานวน 5 
ผลงาน 
 
 
5. จํานวน 1 
ครั้ง 
 
6. จํานวน 10 
ธุรกิจ 
 
7. จํานวน 5 
นวัตกรรม 
8. จํานวน
30,000,000 
บาท 

INI18 2.1.5 ผลการจัดกลุมวารสาร 
Food and Applied 
Bioscience  
ในฐานขอมูล TCI (P3.4)  

32. โครงการจัดทําและ
พัฒนาวารสาร Food 
and Applied 
Bioscience Journal  
 

1. ผลการจัดกลุม
วารสาร Food and 
Applied Bioscience 
ในฐานขอมูล TCI 
(KPIหลัก) 

1. กลุม 1 1 ตุลาคม 2561 
- 30 กันยายน 
2562 

80,000 สิริลักษณ 
ลัดเครือ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 : การวิจัยและสรางนวัตกรรมท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรเชิงรุกของมหาวิทยาลัย (ตอ)  
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :  2.2 เปนผูนําทางดานการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผูบริโภค 
กลยุทธ : 12) จัดกิจกรรม/บริการดานการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผูบริโภค (INI23)   

 13) ประชาสัมพันธหนวยฯ ใหกับบุคคลภายนอก ผูประกอบการเพ่ิมมากข้ึน (INI24) 
ตัวชี้วัดหลัก : 2.2.1 จํานวนกิจกรรม/บริการดานการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส  คาเปาหมาย : 5.00 

 และการทดสอบผูบริโภค (P4.1) 
    

Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2562 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI23 
INI24 

2.2.1 จํานวน
กิจกรรม/บริการดาน
การประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัส
และการทดสอบ
ผูบริโภค (P4.1) 

33. โครงการประชุม
วิชาการระดับชาติ/
นานาชาติดานการ
ประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสและการ
ทดสอบผูบริโภค 

1. การจัดประชุม
ระดับชาติ/นานาชาติ 

1. จํานวน 1 
ครั้ง 

1 
พฤษภาคม 
2562 - 30 
มิถุนายน 
2562 

100,000 โสมศิริ  สมถวิล 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 : บริการวิชาการท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรเชิงรุกของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่นและ
ประเทศ และสนับสนุนการบริการวิชาการระดับอาเซียน  
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :  3.1 เปนผูนําการใหบริการวิชาการบนพ้ืนฐานความตองการของชุมชนและทองถ่ิน และสอดคลอง

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

กลยุทธ : 1) พัฒนากระบวนการบริการวิชาการท่ีเปนเลิศเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน ประเทศ ยุทธศาสตรประเทศ 
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และภมูภิาคอาเซียน (INI25)   

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

2) รวบรวมองคความรูอาหารพ้ืนบานลานนา เพ่ือสนับสนุนการจัดตั้งศูนยขอมูลลานนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(CMU Lanna Academy) และศูนยการเรียนรูประสบการณลานนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU Lanna 
Experience Center Museum) (INI26)   

ตัวชี้วัดหลัก : 3.1.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน  คาเปาหมาย : 5.00 
 และทองถ่ิน (P5.1)  
 3.1.2 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (C2.1)    คาเปาหมาย : 80.00 
 3.1.3 รอยละของผูรับบริการท่ีมารับบริการซ้ํา (*เฉพาะแสวงหารายได) (C2.2) คาเปาหมาย : 50.00 
 3.1.4 จํานวนโครงการ/หลักสูตรเพ่ิมพูนความรูสําหรับผูสูงอายุ (P5.2)  คาเปาหมาย : 2.00 
 3.1.5 จํานวนองคความรูอาหารพ้ืนบานลานนา (P5.3)    คาเปาหมาย :  - 

  

Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2562 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI25 
INI29 

 3.1.1 จํานวนกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการท่ี
ตอบสนองความตองการ
ของชุมชนและทองถิ่น 
(P5.1) 
3.1.2 รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ (C2.1) 
3.1.3 รอยละของผูรับ 
บริการท่ีมารับบริการซํ้า  
(*เฉพาะแสวงหารายได) 
(C2.2) 
3.1.4 จํานวนโครงการ/
หลักสูตรเพ่ิมพูนความรู
สําหรับผูสูงอาย ุ(P5.2) 
 

34. โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการอาหารสําหรับ
ผูสูงอายุ รุนท่ี 4  
ตอบยุทธศาสตรท่ี 3,4 

1. มีผูเขาอบรมท่ีเปน
ผูสูงอายุ ผูทําหนาท่ีดูแล
ผูสูงอายุ และผูสนใจ
ท่ัวไป 

1. จํานวน 30 คน 1 กันยายน 
2561 - 30 
กันยายน 
2562 

30,000 นงนุช 
ทองออน 
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Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2562 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI25 3.1.1 จํานวนกิจกรรม/

โครงการบริการวิชาการท่ี
ตอบสนองความตองการ
ของชุมชนและทองถิ่น 
(P5.1) 
3.1.2 รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ (C2.1) 

35. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
อาหารปลอดภัย (Food 
safety: CMU) ระยะท่ี 2 : 
กิจกรรมยอย การสราง
รานอาหารนํารองตนแบบ 
ท่ีผานเกณฑสุขาภิบาลและ
ความปลอดภัยอาหารให 
กับรานจําหนายอาหารใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

1. จํานวนกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการท่ี
ตอบสนองความตองการ
ของชุมชนและทองถิ่น  
2. รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ  
(KPIหลัก) 

1. จํานวน 5  
กิจกรรม/โครงการ 
 
 
2. รอยละ 80  

1 ตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 
2562 

646,915 ปยะนุช  
จันทนา 

INI25 3.1.1 จํานวนกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการท่ี
ตอบสนองความตองการ
ของชุมชนและทองถิ่น 
(P5.1) 

36. โครงการบริการ
วิชาการเพ่ือถายทอด
เทคโนโลยีดาน
อุตสาหกรรมเกษตร 
36.1 โครงการติดตามผล
การดําเนินงานดาน
สุขลักษณะ ท่ีดีในการผลิต
อาหาร ในเขตเทศบาล
ตําบลสุเทพ และแมเหียะ 
36.2 โครงการสํารวจและ
ถายทอดเทคโนโลยีดาน
อาหารและบรรจุภัณฑ 

1. โครงการติดตามผล
การดําเนินงานดาน
สุขลักษณะท่ีดีในการผลิต
อาหาร ในเขตเทศบาล
ตําบลสุเทพและแมเหียะ 
- รานอาหารหรือแผงลอย
รายใหม 
- จํานวนรานอาหารหรือ
แผงลอยในเขตใกลกับ
คณะท่ีเคยไดรับการอบรม
หรือ แนะนําเกี่ยวกับเรื่อง
อาหารปลอดภัย 
2. โครงการสํารวจและ
ถายทอดเทคโนโลยีดาน
อาหารและบรรจุภัณฑ 
- จํานวนผลิตภัณฑหรือ
บรรจุภัณฑท่ีสงมอบใหกับ
ผูประกอบการในชุมชน
รอบรั้ว 

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

1 มกราคม  
- 31 
สิงหาคม 
2562 

67,000  ศุจินันท 
คงอยู 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 : บริการวิชาการท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรเชิงรุกของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่นและ
ประเทศและสนับสนุนการบริการวิชาการระดับอาเซียน (ตอ) 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :  3.2 ใหบริการวิชาการและความรวมมือระดับนานาชาติ 
กลยุทธ :  3) วิเคราะหความตองการดานการบริการวิชาการของประเทศในกลุม ASEAN เพ่ือจัดทําโครงการ/บริการท่ี
ตอบสนองผานหนวยงานเครือขายความรวมมือในประเทศน้ันๆ (INI27)   
ตัวชี้วัดหลัก :  
 3.2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการระดับนานาชาติ (P6.1)  คาเปาหมาย : 3.00 
  

Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2562 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI27 3.2.1 จํานวนโครงการ/

กิจกรรม บริการวิชาการ
ระดับนานาชาติ (P6.1) 

37. การบริการวิชาการ
ระดับนานาชาติ  

1. จํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการ
ระดับนานาชาติ  
(KPI หลัก) 

1. จํานวน 3 
โครงการ/กิจกรรม 

1 ตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 
2562 

48,000 ปยะนุช   
จันทนา 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 : แสวงหารายไดจากสมรรถนะหลักของคณะ เพ่ือพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :  4.1 แสวงหารายไดเพ่ือการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน 
กลยุทธ : 1) ประชาสัมพันธเชิงรุกดานหลักสูตร งานวิจัยและบริการวิชาการถึงกลุมเปาหมาย (INI28)   
 2) พัฒนาหลักสูตรหรือบริการเพ่ือแสวงหาลูกคากลุมใหม (INI29)   

   - พัฒนาความรวมมือกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ เพ่ือใหเกิดหลักสูตรรวมกันหรือในลักษณะหลักสูตร 2 ปริญญา เปนการเพ่ิมขีดความสามารถของ
นักศึกษา บูรณาการองคความรูใหตรงกับความตองการปจจุบัน 

  - สรางหลักสูตรสองปริญญา (Double degree) ท่ีเก่ียวของกับอาหารกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
    - พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเก่ียวกับอาหารเพ่ือสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ โดยอาจเปนท้ังในรูปแบบดําเนินการเองหรือ

จัดหลักสูตรใหกับหนวยงานทองถ่ินท่ีเก่ียวของ 
   - จัดหลักสูตรรวมภาคเอกชนระยะสั้นเก่ียวกับอาหารเพ่ือสุขภาพตามความตองการของภาคเอกชน เชน เทคนิคการ

พัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพ เปนตน 
   - มีความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร/การฝก อบรมรวมกับสถาบันอ่ืนๆ  

 3) ประชาสัมพันธหลักสูตรการใหบริการของศูนยบริการธุรกิจฯ และทําการตลาดเชิงรุก (INI30)   
 4) รวมมือกับหนวยงานสนับสนุนท่ีเก่ียวของอยางตอเน่ือง เชน ศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ อุทยาน 

               วิทยาศาสตรภาคเหนือ เปนตน ในการใหบริการแกภาคอุตสาหกรรมลักษณะครบวงจร โดยใหบริการผูเช่ียวชาญ  
   ภายใตรูปแบบการบริหารท่ีเปนระบบ มีมาตรฐาน (INI31)   

5) เปนเจาภาพหลัก ในการบูรณาการรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม นํานวัตกรรมดาน 
อาหาร สุขภาพและผูสูงอายุ ไปขับเคลื่อนการแกปญหาดานอาหาร สุขภาพและผูสูงอายุ (INI32)   

 6) พัฒนากิจกรรมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม (INI33)   
 7) สนับสนุนการตอยอดผลงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมาผลิตเพ่ือจําหนาย รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ 
 เพ่ือเปนของฝาก เพ่ือใชในการจําหนาย (INI34)   
 8) สนับสนุนการตอยอดผลงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และผลักดันงานวิจัยของคณะใหเขาสูระบบการ 
 จัดการทรัพยสินทางปญญา (INI35)   
 9) เพ่ิมรายไดจากรูปแบบการลงทุนและระดมทุนใหม (INI36)   
ตัวชี้วัดหลัก :  4.1.4 รายไดท้ังหมด (F1.1)     คาเปาหมาย : 32,000,000.00  
   - จากการเรียนการสอน 
   - จากงานวิจัยและทรัพยสินทางปญญา 
   - จากการบริการวิชาการ 
   - จากการลงทุนและเงินบริจาค  
 4.1.2 จํานวนหลักสูตรหรือบริการท่ีตอบสนองลูกคากลุมใหม (F1.2) คาเปาหมาย : 2.00 
 

Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2562 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI28 4.1.1 รายไดท้ังหมด  

- จากการเรียนการสอน 
(F1.1) 
 

โครงการประชาสัมพันธ
หลักสูตรคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
ตอบยุทธศาสตรท่ี1,4 

1. มี facebook 
fanpage หรือคลิป
วีดีโอ แนะนําหลักสูตร
ของทุกสาขาวิชา 
2. ไดนักเรียนท่ีสนใจ
ศึกษาเลือกศึกษาตอใน
คณะจํานวนเพ่ิมขึ้น
กวาเดิม 

1. จํานวน 6 
สาขาวิชา 
 
 
2. รอยละ 10 

15 ตุลาคม 
2561 - 15 
สิงหาคม 
2562 

250,000 ภคภรณ 
กอเกิด 

โครงการประชาสัมพันธ
หลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑทาง
ทะเล 
ตอบยุทธศาสตรท่ี1,4 

1. จํานวนโครงการ/
กิจกรรมประชาสัมพันธ
หลักสูตรเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑทางทะเล 

1. จํานวน 1 
โครงการ/
กิจกรรม 

1 ตุลาคม 
2561 – 30 
กันยายน 
2562 

20,000 สุดาพร  
วัฒนา 



30 
 

Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2562 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
  38. โครงการ

ประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือ
เพ่ิมจํานวนนักศึกษา
ปริญญาโท-เอก   
 

1. นักศึกษาชั้นปท่ี 4 
ของคณะอุตสาหกรรม
เกษตร จัดกิจกรรม 6 
ครั้งๆ ละ 40 คน 
(สาขาวิชาละ 1 ครั้ง 
รวม 6 สาขาวิชา) 
2. คัดเลือกนักศึกษา
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มช. เพ่ือรับทุนป
การศึกษาละ 4 ทุน 
(รวมเปน 8 เทอมๆ ละ 
25,000 บาท) 

1. จํานวน 6 ครั้ง 
 
 
 
 
 
2. จํานวน 4 ทุน 

1 มกราคม 
2562 - 31 
กรกฎาคม 
2562 

205,000 สังวาลย  
วรรณกุล 

39. โครงการฑูต
ประชาสัมพันธ AGRO 
Ambassador  

1. AGRO 
Ambassador 
2. จํานวนกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธคณะ 
โดย AGRO 
Ambassador 

1. จํานวน 15 
คน 
2. จํานวน 5 ครั้ง 

1 ตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 
2562 

100,000 วิมล 
คําบุญเรือง 

INI3 
INI29 

4.1.2 จํานวนหลักสูตรหรือ
บริการท่ีตอบสนองลูกคา
กลุมใหม (F1.2) 
 

โครงการจัดทําหลักสูตร
รวมกับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ และสงเสริม
การจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาหลักสูตรให
เปนไปตามมาตรฐานสากล
ตอบยุทธศาสตรท่ี 1,4 

1. มีความรวมมือทาง
วิชาการรวมกับ 
ศาสตราจารยอาคันตุกะ/ 
ผูเชี่ยวชาญ / 
ผูทรงคุณวุฒิ จากภายใน
และ/หรือ ภายนอก
มหาวิทยาลัยอยางนอย 1 
ทาน ในแตละกิจกรรม 
2. มีการเผยแพรส่ือ
ประชาสัมพันธหลักสูตร
นานาชาติ และ/หรือ 
หลักสูตรรวม/หลักสูตร
สองปริญญา  
3. หลักสูตรท่ีไดรับการ
พัฒนา และ/หรือบริหาร
จัดการใหมีการจัดทํา
หลักสูตรนานาชาติ 
หลักสูตรรวม/หลักสูตร
สองปริญญา 
4. จัดกิจกรรม/การ
ประชุมหารือ/การอบรม/
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
หรือกิจกรรมอื่นๆท่ีเกี่ยว 
ของกับการเสนอหลักสูตร
ใหไดรับการรับรอง หรือ 
การสงเสริมมาตรฐาน
คุณภาพของหลักสูตรท่ี
ไดรับการรับรองมาตรฐาน
ระดับ ประเทศ และ/หรือ
ระดับสากล 

1. จํานวน 1 
ความรวมมือ 
 
 
 
 
 
 
2. จํานวน 1 ครั้ง 
 
 
 
 
3. จํานวน 1 
หลักสูตร 
 
 
 
 
4. จํานวน 1 
กิจกรรม 

1 ตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 
2562 

400,000 ณัฐลักษณ  
บูรณศิลปน 
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Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2562 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI29 

 
4.1.1 รายไดท้ังหมด  
- จากการบริการวิชาการ  
 (F1.1) 
4.1.2 จํานวนหลักสูตรหรือ
บริการท่ีตอบสนองลูกคา
กลุมใหม (F1.2) 
 

โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการอาหารสําหรับ
ผูสูงอายุ รุนท่ี 4  
ตอบยุทธศาสตรท่ี 3,4 

1. มีผูเขาอบรมท่ีเปน
ผูสูงอายุ ผูทําหนาท่ีดูแล
ผูสูงอายุ และผูสนใจ
ท่ัวไป 

1. จํานวน 30 
คน 

1 กันยายน 
2561 - 30 
กันยายน 
2562 

30,000 นงนุช 
ทองออน 

INI29 
 

4.1.1 รายไดท้ังหมด  
- จากการบริการวิชาการ  
 (F1.1) 
4.1.2 จํานวนหลักสูตรหรือ
บริการท่ีตอบสนองลูกคา
กลุมใหม (F1.2) 
 

40. โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "หลักสูตรผู
ควบคุมการผลิตอาหาร
ตามหลักเกณฑของ
กฎหมายสําหรับอาหารใน
ภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทท่ีมี
ความเปนกรดตํ่าและปรับ
กรด"  

1. มีผูประกอบการ
สมัครเขารับการ
ฝกอบรม 
2. มีรายรับจากการ
ดําเนินงาน 

1. จํานวน 30 
คน 
 
2. จํานวน 
100,000 บาท 

1 มกราคม 
2562 - 30 
พฤษภาคม 
2562 

144,770 นงนุช   
ทองออน 

41. การประชาสัมพันธเชิง
รุกของศูนยบริการธุรกิจ
อุตสาหกรรมเกษตร  

1. จํานวนกิจกรรม/การ
ลงโฆษณา ประชาสัมพันธ
ศูนยฯ 

1. จํานวน 6  
กิจกรรม 

1 ตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 
2562 

30,000 ณัฐวรรธน  
ทรัพยสิน 

INI34 
INI35 

4.1.1 รายไดท้ังหมด  
- จากการบริการวิชาการ  
 (F1.1) 

42. โครงการตลาดเชิงรุก
ผลิตภัณฑของศูนยบริการ
ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร  
 

1. มีมูลคารายรับและ
สินคาคงคลังรวม 

1. จํานวน 
400,000 บาท 

1 ตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 
2562 

300,000 นงนุช   
ทองออน 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 : การบริหารจัดการรูปแบบใหมเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตรเชิงรุก 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :  5.1 พัฒนาและใชระบบบริหารยุคใหม และนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 

(EdPEx) มาใชในการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 
กลยุทธ : 1) พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการตางๆ ในหมวด 1-6 ตามเกณฑ EdPEx ใหมีประสิทธิภาพ (INI37)  
    1.1) กระบวนการพัฒนาผูนํา 
    1.2) การมุงเนนลูกคา 
     1.3) การพัฒนาบุคลากร 
     1.4) ระบบขอมูลสารสนเทศและตัววัด 
     1.5) การออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการ  

2) พัฒนากระบวนการสรางความผูกพันของบุคลากร (INI38) 
ตัวชี้วัดหลัก :  5.1.1 ผลการประเมิน EdPEx (L2.1)     คาเปาหมาย : 300.00 
  5.1.2 รอยละคุณวุฒิอาจารยระดับ ป.เอก (L2.2)    คาเปาหมาย : 89.00 
  5.1.3 รอยละของอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ (L2.3)   คาเปาหมาย : 57.00 
  5.1.4 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนา (L2.4)  คาเปาหมาย : 100.00 
  5.1.5 ผลงาน/รางวัลท่ีไดรับ (L2.5)     คาเปาหมาย : 1.00 
  5.1.6 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร (L2.6)    คาเปาหมาย : 4.10 
  5.1.7 ระดับความผูกพันของบุคลากร  (L2.7)    คาเปาหมาย : 4.10 
  5.1.8 ระดับอัตราการคงอยู (*ไมนับอัตราเกษียณ,เสียชีวิต) (L2.8)  คาเปาหมาย : 96.00 
  5.1.9 รอยละของการใชจายงบประมาณตามยุทธศาสตรตองบประมาณ  คาเปาหมาย : 24.00 
  ท้ังหมดของสวนงาน (L2.9)   
   

Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2562 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI37 5.1.1 ผลการประเมิน 

EdPEx (L2.1) 
 

โครงการเสวนา  
เรื่อง ทิศทางการพัฒนา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ตอบยุทธศาสตรท่ี 1,5 

1. แนวทางการพัฒนา
หลักสูตร 
2. ทิศทางการพัฒนา
คณะ 

1. จํานวน 1 
ฉบับ 
2. รายงานผล
การเสวนา 

1 ธันวาคม 
2561 - 31 
มกราคม 
2562 

150,000 ประทุมวรรณ  
บัวรินทร 

INI37 5.1.1 ผลการประเมิน 
EdPEx (L2.1) 
5.1.5 ผลงาน/รางวัลท่ีไดรับ 
(L2.9) 
5.1.9 รอยละของการใชจาย
งบประมาณตามยุทธศาสตร
ตองบประมาณท้ังหมดของ
สวนงาน (PA 8.2) (L2.9) 

43. โครงการสนับสนุนการ
บริหารจัดการท่ีเปนเลิศตาม
เกณฑ EdPEx คณะ  
อุตสาหกรรมเกษตร  

1. บุคลากรมีความรู
ความเขาใจดาน 
EdPEx 
2. บุคลากรสามารถ
นําเครื่องมือ (tools) 
ไปใชในการพัฒนา
และปรับปรุง
กระบวนการทํางาน 
3. มีระบบการจัดการ
ขอรองเรียน 

1. เพ่ิมขึ้น 
 
 
2. มีการ
นําไปใช 
 
 
 
3. จํานวน 1 
ระบบ 

1 ตุลาคม 
2561 - 30 
สิงหาคม 
2562 

388,100 อังศุมารินทร  
เจริญเกษ 

INI37 5.1.6 ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากร(L2.6) 

44. โปรแกรม 3 จ.  
(แจง จอง เจง)  
  

1. โปรแกรม 3 จ. 
(แจง จอง เจง) 

1. จํานวน 1 
ระบบ 

1 ตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 
2562 

- ธีรายุทธ   
ทองสุข 

INI37 5.1.1 ผลการประเมิน EdPEx 
(L2.1) 
5.1.9 รอยละของการใชจาย
งบประมาณตามยุทธศาสตร
ตองบประมาณท้ังหมดของ
สวนงาน (PA 8.2)  (L2.9) 

45. การพัฒนาระบบ
รายงานผลขอมูลตัวชี้วัด
แบบอัจฉริยะ  
(Business Intelligence) 
 

1. ระบบรายงานผล
ขอมูลตัวชี้วัดแบบ
อัจฉริยะ(Business 
Intelligence) 

1. จํานวน 1 
ระบบ 

1 ตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 
2562 

- ธีรายุทธ   
ทองสุข 
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Initiative ตัวชี้วัด 
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ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI37 
INI38 

5.1.1 ผลการประเมิน 
EdPEx (L2.1) 
5.1.2 รอยละคุณวุฒิอาจารย
ระดับ ป.เอก (L2.2)   
5.1.3 รอยละของอาจารยท่ี
มีตําแหนงทางวิชาการ 
(L2.3) 
5.1.4 รอยละของบุคลากร
สายสนับสนุนท่ีไดรับการ
พัฒนา (L2.4)  
5.1.5 ผลงาน/รางวัลท่ีไดรับ 
(L2.5)  
5.1.6 ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากร (L2.6)  
5.1.7 ระดับความผูกพันของ
บุคลากร  (L2.7)  
5.1.8 ระดับอัตราการคงอยู 
(*ไมนับอัตราเกษียณ
,เสียชีวิต) (L2.8) 

46. โครงการพัฒนา
บุคลากรตามแนวทางของ
เกณฑ EdPEx  
46.1 โครงการเสริมสราง
คานิยมองคกร : เพ่ือความ
รักและผูกพัน 
46.2 โครงการพัฒนาผูนํา
ทุกระดับอยางตอเน่ือง 
46.3 โครงการเสริมสราง
ความกาวหนาในอาชีพแก
บุคลากรสายวิชาการ 
(คายเขียนตํารา) 
46.4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
รายบุคคล สําหรับสาย
สนับสนุน 
46.5 โครงการ Lunch 
Talk 

1. โครงการเสริมสราง
คานิยมองคกร : เพ่ือ
ความรักและผูกพัน- 
- ระดับความผูกพัน
ตอองคกร 
- ระดับความพึงพอใจ 
2. โครงการพัฒนา
ผูนําทุกระดับอยาง
ตอเน่ือง 
- รอยละของผูบริหาร
ท่ีมีความรูความเขาใจ
ภาวะความเปนผูนํา
และนําไปปรับใชใน
การบริหารงานได 
(ประเมินผลหลังรวม
กิจกรรม 3 เดือน) 
3. โครงการเสริมสราง
ความกาวหนาใน
อาชีพแกบุคลากรสาย
วิชาการ (คายเขียน
ตํารา) 
- ตํารา / หนังสือ  
4. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
รายบุคคล สําหรับ
สายสนับสนุน 
- รอยละของบุคลากร
สายสนับสนุนท่ีไดรับ
การพัฒนา  
- รอยละของบุคลากร
สายสนับสนุนท่ีไดรับ
การพัฒนา 
5. โครงการ Lunch 
Talk 
- ระดับความพึงพอใจ 
- รอยละอัตราการคง
อยู (*ไมนับอัตรา
เกษียณ,เสียชีวิต) 
- ระดับความผูกพัน 

 
 
 
1. ระดับ 4 
 
2. ระดับ 4 
 
 
 
3. รอยละ 75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ตํารา/หนังสือ
จํานวน 2 เลม 
 
 
 
5. รอยละ 100 
 
 
6. รอยละ 1 
 
 
 
 
7. ระดับ 4 
8. รอยละ 80 
 
 
9. ระดับ 3.5 

1 ตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 
2562 

165,000 ไกรคํา 
หัสการบัญชา 

INI37 5.1.1 ผลการประเมิน 
EdPEx (L2.1) 
5.1.2 รอยละคุณวุฒิอาจารย
ระดับ ป.เอก (L2.2)  
5.1.5 ผลงาน/รางวัลท่ีไดรับ 
(L2.9) 

47. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสํานัก
วิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

1. รอยละความคิดเห็น
ของคณาจารย/
บุคลากรท่ีเขารวม
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพฯ และตอบ
แบบสอบ ถามมีความรู
ความเขาใจในหัวขอท่ี
ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดีขึ้น หรือมี
ระดับความรูความ

1. รอยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 
2562 

400,000 สุดาลักษณ 
พุทธวงศ 
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Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2562 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
เขาใจ ในหัวขอท่ีไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ ไม
นอยกวาระดับ 3.0/5.0 
2. จํานวนครั้งท่ีเขารวม
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
สายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุน 
3. จํานวนการจัด
โครงการกิจกรรมจัด
อบรม ประชุม สัมมนา
สําหรับบุคลากรสาย
วิชาการและบุคลากร
สายสนับสนุน 
4. ความพึงพอใจของ
บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนท่ีเขา
รวมโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใน
การเดินทางไปราชการ/
ปฏิบัติงานในการเขา
รวมประชุม สัมมนา 
ฝกอบรม นําเสนอ
ผลงาน ท้ังในและ
ตางประเทศ 
5. ความพึงพอใจของ
บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนใน
การเขารวมโครงการ
กิจกรรมจัดอบรม 
สัมมนา 

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

INI37 
INI38 

5.1.4 รอยละของบุคลากร
สายสนับสนุนท่ีไดรับการ
พัฒนา (L2.4) 
5.1.6 ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากร (L2.6) 
5.1.7 ระดับความผูกพันของ
บุคลากร  (L2.7) 
5.1.8 ระดับอัตราการคงอยู 
(*ไมนับอัตราเกษียณ
,เสียชีวิต) (L2.8) 

48. โครงการศึกษาดูงาน 
/ทัศนศึกษา  

1. รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
กิจกรรม 
2. จํานวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีไดจาก
การศึกษาดูงาน 

1. รอยละ 80 
 
 
2. จํานวน 2 
กิจกรรม 

1 มีนาคม 
2562 - 10 
กรกฎาคม 
2562 

200,000 ไกรคํา 
หัสการบัญชา 

INI37 5.1.6 ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากร (L2.6) 
5.1.7 ระดับความผูกพันของ
บุคลากร  (L2.7) 
 

49. โครงการ Happy 
Agro-Industry 
 

1. รอยละความสุข
ของบุคลากรคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1. รอยละ 75 1 ตุลาคม 
2561 - 6 
กันยายน 
2562 

50,000 ไกรคํา 
หัสการบัญชา 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 : การบริหารจัดการรูปแบบใหมเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเชิงรุก (ตอ) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :  5.2 พัฒนาองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู 
กลยุทธ : 3) สรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (INI39) 
ตัวชี้วัดหลัก : 5.2.1 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู (KM)  (L3.1)   คาเปาหมาย : 5.00 
 

Initiative ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจําป 2562 

ชื่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
INI10 
INI11 
INI39 

 

1.4.1 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีมีการใช
นวัตกรรมหรือการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
(L1.1) 
1.4.2 รอยละของอาจารย
ท่ีสามารถนําเครื่องมือ/
วิธีการเพ่ือพัฒนาทักษะ
การเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 
21 และ/หรือทักษะการ
เปนพลเมืองโลกไปปรับใช
ในการจัดการเรียนการ
สอน (PA4.13) (L1.2) 
5.2.1 ระดับความสําเร็จ
ของการจัดการความรู 
(KM)  (L2.1) 
 

โครงการ KM Share & 
Learn : นวัตกรรมการ
ทํางานและการเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี 21  
ตอบยุทธศาสตรท่ี 1,5 

1. แนวปฏิบัติท่ีดีจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู 
2. จํานวนองคความรูท่ีมี
การแลกเปล่ียนเรียนรู 

1. จํานวน 1 
แนวปฏิบัติ 
2. จํานวน 5 
องคความรู 

1 มกราคม 
2562 - 31 
สิงหาคม 
2562 

70,000 อุณณาดา 
สุธรรม 

INI39 5.2.1 ระดับความสําเร็จ
ของการจัดการองคความรู 
(KM) (L3.1) 

50. โครงการ KM ของ
นักวิทยาศาสตร 
 

1.มีขอมูลเครื่องมือ
วิทยาศาสตรในระบบท่ี
สามารถใชงานไดจริง 
2. มีขอมูลการใชงาน
เครื่องมือวิทยาศาตรเชิง
สถิติท่ีสามารถนํามาใชงาน
ได 

1. จํานวน 1 
ระบบ 
 
 
2. จํานว 1 ชุด
ขอมูล 

1 ตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 
2562 

20,000 สุรินทรพร   
ศรีไพรสนธ์ิ 
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แผนปฏิบัติการ งบประมาณ และความสอดคลองกับตัวบงชี้ และ Initiative จากแผนกลยุทธ 

Initiative ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

INI1 
INI2 
INI3 
INI4 
INI6 
INI29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C4.1 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการเสวนา เรื่อง ทิศทางการพัฒนา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร   
2. โครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีกอนสําเร็จ
การศึกษา 
3. การอบรมระบบคุณภาพท่ีสําคัญใน
อุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือเพ่ิมทักษะความเปนมือ
อาชีพในการทํางาน 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของ
นักศึกษา  
- โครงการผูเชี่ยวชาญพบปะนักศึกษา พัฒนา
ความรู ทักษะวิชาชีพและบุคลิกภาพของ
นักศึกษา 
-  โครงการฝกอบรมเขมนักศึกษาเขารวม
แขงขันกิจกรรม FoSTAT 
- โครงการสงเสริมนักศึกษาเขารวมการ
ประกวดแขงขันทุกสาขาวิชา 
5. โครงการ Student Mobility in the 
Network of ASEAN Countries  
6. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดานจิต
อาสา PBL/USR 
7. โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ
อาหาร Food Innovation Contest 
8. โครงการวันวิชาการนักศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

150,000 
 

292,000 
 
 

150,000 
 
 

240,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

310,000 
 

70,000 
 

50,000 
 

100,000 

งานนโยบายและแผนฯ 
 

งานบริการการศึกษาฯ 
 
 

งานบริการการศึกษาฯ 
 
 

สํานักวิชาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักวิชาฯ 
 

งานบริการการศึกษาฯ 
 

งานบริการการศึกษาฯ 
 

งานบริการการศึกษาฯ 
 

INI2 
INI5 
INI8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ปจจุบัน  
C1.2 ระดับความผูกพันของนักศึกษาปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การอบรมระบบคุณภาพท่ีสําคัญใน
อุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือเพ่ิมทักษะความเปนมือ
อาชีพในการทํางาน 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของ
นักศึกษา  
- โครงการผูเชี่ยวชาญพบปะนักศึกษา พัฒนา
ความรู ทักษะวิชาชีพและบุคลิกภาพของ
นักศึกษา 
- โครงการฝกอบรมเขมนักศึกษาเขารวมแขงขัน
กิจกรรม FoSTAT 
- โครงการสงเสริมนักศึกษาเขารวมการ
ประกวดแขงขันทุกสาขาวิชา 
3. โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ
อาหาร Food Innovation Contest 
4. โครงการวันวิชาการนักศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร  
5. โครงการศึกษาดูงานและสหกิจศึกษา 
- โครงการดูงานของกระบวนวิชา พานักศึกษา 
สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ไปศึกษาดูงาน 
ณ สถานประกอบการ 
- นิเทศนักศึกษาฝกสหกิจศึกษา อาจารยผู
นิเทศ นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถาน
ประกอบการ 

150,000 
 
 

240,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 

100,000 
 

405,000 
 
 
 
 
 
 

งานบริการการศึกษาฯ 
 
 

สํานักวิชาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริการการศึกษาฯ 
 

งานบริการการศึกษาฯ 
 

สํานักวิชาฯ 
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Initiative ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INI9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C6.1 ระดับความพึงพอใจของศิษยเกา 
C6.2 ระดับความผูกพันของศิษยเกา 

- โครงการสนับสนุนการประกันชีวิตให
นักศึกษาท่ีเดินทางไปปฏิบัติสหกิจศึกษาของ
สํานักวิชาฯ 
- โครงการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอน
ปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝกงาน 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดับ
สาขาวิชา (ศึกษาดูงานตางจังหวัด) 
7. โครงการสนับสนุนสวัสดิการและส่ิงอํานวย
ความสะดวกของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑทางทะเล ณ จังหวัดสมุทรสาคร 
8. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล ณ 
จังหวัดสมุทรสาคร 
9. สานสัมพันธ สานสายใยของนักศึกษาและ
อาจารยท่ีปรึกษา 
10. โครงการเตรียมความพรอมสูการทํางาน  
11. โครงการสรางความผูกพันนักศึกษาปจจุบัน 
ป 1 (ระดับสาขา)  
12. โครงการติวเขมเติมเต็มความรู เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษา
ชั้นปท่ีหน่ึง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
13. โครงการ Pre college ปการศึกษา 2561 
14. โครงการดําเนินการดานความสัมพันธ
ระหวางศิษยเกากับคณะ 

 
 
 
 
 

351,000 
 

765,640 
 
 

129,000 
 
 

120,000 
 

60,000 
60,000 

 
117,000 

 
 

200,000 
160,000 

 
 
 
 
 

สํานักวิชาฯ 
 

สํานักวิชาฯ 
 
 

สํานักวิชาฯ 
 
 

งานบริการการศึกษาฯ 
 

สํานักวิชาฯ 
งานบริการการศึกษาฯ 

 
งานบริการการศึกษาฯ 

 
 

งานบริการการศึกษาฯ 
งานบริการการศึกษาฯ 

INI12-
INI17 
 
 

C3.1 จํานวนเงินวิจัยตออาจารยตอป 
 

1. การจัดทําขอเสนอโครงการแบบบูรณาการ
เพ่ือเสนอตอแหลงทุนตางๆ 
2. ทุนอุดหนุนการวิจัยรวมทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาตางประเทศ (Joint 
Research Program)  
3. อุดหนุนโครงการวิจัย 
4. สมทบทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกวงเงิน 

5,000 
 

200,000 
 
 

500,000 
200,000 

งานบริหารงานวิจัยฯ 
 

งานบริหารงานวิจัยฯ 
 
 

งานบริหารงานวิจัยฯ 
งานบริหารงานวิจัยฯ 

INI25 
INI29 

C2.1 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 
C2.2 รอยละของผูรับบริการท่ีมารับบริการซํ้า 
(*เฉพาะแสวงหารายได) 

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม อาหารปลอดภัย 
(Food safety: CMU) ระยะท่ี 2 : กิจกรรมยอย 
การสรางรานอาหารนํารองตนแบบ ท่ีผานเกณฑ
สุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหารใหกับราน
จําหนายอาหารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

646,915 งานบริหารงานวิจัยฯ 



38 
 

Initiative ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

INI28 
INI29 
INI34 
INI35 

F1.1 รายไดท้ังหมด  
F1.2 จํานวนหลักสูตรหรือบริการท่ีตอบสนอง
ลูกคากลุมใหม 

1. โครงการคายอุตสาหกรรมเกษตร สําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมปลาย และคาย
อุตสาหกรรมอาหาร ประจําปการศึกษา 2562  
2. โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
3. โครงการคัดสรรนักเรียนท่ีเรียนดีและมีความ
สนใจเพ่ือใหทุนเรียนในคณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
4. โครงการจัดทําหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ และสงเสริมการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล 
5. โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีผลิตภณัฑทางทะเล 
6. โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือเพ่ิม
จํานวนนักศึกษาปริญญาโท-เอก   
7. โครงการฑูตประชาสัมพันธ AGRO 
Ambassador 
8. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารสําหรับ
ผูสูงอายุ รุนท่ี 4 
9. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู
ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑของ
กฎหมายสําหรับอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท
ท่ีมีความเปนกรดตํ่าและปรับกรด" 
10. การประชาสัมพันธเชิงรุกของศูนยบริการ
ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 
11. โครงการตลาดเชิงรุกผลิตภัณฑของ
ศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร  

200,000 
 
 

250,000 
 

460,000 
 
 

400,000 
 
 
 

20,000 
 
 

205,000 
 

100,000 
 

30,000 
 

144,770 
 
 
 

30,000 
 

30,000 

งานบริการการศึกษาฯ 
 
 

งานบริการการศึกษาฯ 
 

งานบริการการศึกษาฯ 
 

 
สํานักวิชาฯ 

 
 
 

สํานักวิชาฯ 
 
 

งานบริการการศึกษาฯ 
 

งานบริการการศึกษาฯ 
 

ศูนยบริการธุรกิจฯ 
 

ศูนยบริการธุรกิจฯ 
 
 
 

ศูนยบริการธุรกิจฯ 
 

ศูนยบริการธุรกิจฯ 
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INI1 
INI2 
INI3 
INI4 
INI5 
INI6 

P1.1 จํานวนหลักสูตรท่ีไดรับการรับรอง
มาตรฐานระดับสากล 
P1.2 จํานวนหลักสูตรท่ีสอนเปนภาษาอังกฤษ/
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรรวม 
P1.3รอยละของนักศึกษาท่ีจบแลวทํางานใน
บริษัท/องคการตางประเทศหรือองคการ
นานาชาติ 
P1.4 รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมสหกิจ
ศึกษา / WIL  
P1.5 รอยละของกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
ท่ีมีกิจกรรมการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 
และ/หรือภาษาตางประเทศ 
P1.6 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมี
ผลการสอบวัดความรูและทักษะภาษาอังกฤษ
กอนสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน Common 
European Framework of Reference for 
Language อยูในระดับ B1 ขึ้นไป 
P1.7 จํานวน inbound exchange student 

1. โครงการจัดทําหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ และสงเสริมการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล 
2. โครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีกอนสําเร็จ
การศึกษา 
3. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
4. โครงการ Student Mobility in the 
Network of ASEAN Countries  
5. โครงการศึกษาดูงานและสหกิจศึกษา 
- โครงการดูงานของกระบวนวิชา พานักศึกษา 
สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ไปศึกษาดูงาน 
ณ สถานประกอบการ 
- นิเทศนักศึกษาฝกสหกิจศึกษา อาจารยผู
นิเทศ นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถาน
ประกอบการ 
- โครงการสนับสนุนการประกันชีวิตให
นักศึกษาท่ีเดินทางไปปฏิบัติสหกิจศึกษาของ
สํานักวิชาฯ 
- โครงการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอน
ปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝกงาน 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดับ
สาขาวิชา (ศึกษาดูงานตางจังหวัด) 
7. โครงการสนับสนุนสวัสดิการและส่ิงอํานวย
ความสะดวกของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑทางทะเล ณ จังหวัดสมุทรสาคร 
8. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล ณ 
จังหวัดสมุทรสาคร 

400,000 
 
 
 

292,000 
 
 

121,200 
 

310,000 
 

405,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

351,000 
 

765,640 
 
 

129,000 

สํานักวิชาฯ 
 
 
 

งานบริการการศึกษาฯ 
 
 

สํานักวิชาฯ 
 

สํานักวิชาฯ 
 

สํานักวิชาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักวิชาฯ 
 

สํานักวิชาฯ 
 
 

สํานักวิชาฯ 

INI7 
INI28 

P2.1 GPA เฉล่ีย ของนักเรียนท่ีเขาศึกษา   1. โครงการคายอุตสาหกรรมเกษตร สําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมปลาย และคาย
อุตสาหกรรมอาหาร ประจําปการศึกษา 2562  
2. โครงการคัดสรรนักเรียนท่ีเรียนดีและมีความ
สนใจเพ่ือใหทุนเรียนในคณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
3. โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
4. โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล 
 

200,000 
 
 

460,000 
 
 

250,000 
 

20,000 
 
 

งานบริการการศึกษาฯ 
 
 

งานบริการการศึกษาฯ 
 
 

งานบริการการศึกษาฯ 
 

สํานักวิชาฯ 
 
 



40 
 

Initiative ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

INI12-
INI19 

P3.1 จํานวนผลงานทางวิชาการตีพิมพตอ
อาจารยตอป 
P3.2 citation index ตออาจารย 
P3.3 จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนตอ
ยอดเชิงพาณิชยหรืออุตสาหกรรม 
P3.4 ผลการจัดกลุมวารสาร Food and 
Applied Bioscience ในฐานขอมูล TCI 
P3.5 จํานวนการยื่นขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
และลิขสิทธ์ิ   
P3.6 จํานวนธุรกิจเกิดใหม (Spin off/Start 
up) 
P3.7 จํานวนนวัตกรรม   
P3.8 จํานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมจากแหลงทุนภายนอก 

1. การจัดทําขอเสนอโครงการแบบบูรณาการ
เพ่ือเสนอตอแหลงทุนตางๆ 
2. โครงการสัมมนาเพ่ือสงเสริมแลกเปล่ียนเรียน 
รูและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (Manuscript 
writing camp) 
3. ทุนอุดหนุนการวิจัยรวมทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาตางประเทศ (Joint Research 
Program)  
4. อุดหนุนโครงการวิจัย 
5. สมทบทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกวงเงิน 
6. โครงการจัดทําและพัฒนาวารสาร Food and 
Applied Bioscience Journal  
7. โครงการเสริมสรางงานวิจัยรวมกับภาคเอกชน
ท่ีมี MOU กับคณะฯ/มหาวิทยาลัย เพ่ือตอยอด
งานวิจัยในเชิงพาณิชย 
 

5,000 
 

204,300 
 
 

200,000 
 
 

500,000 
200,000 
80,000 

 
110,000 

 
 

งานบริหารงานวิจัยฯ 
 

งานบริหารงานวิจัยฯ 
 
 

งานบริหารงานวิจัยฯ 
 
 

งานบริหารงานวิจัยฯ 
งานบริหารงานวิจัยฯ 
งานบริหารงานวิจัยฯ 

 
งานบริหารงานวิจัยฯ 

 
 

INI23 
INI24 

P4.1 จํานวนกิจกรรม/บริการดานการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการ
ทดสอบผูบริโภค 

1. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
ดานการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและ
การทดสอบผูบริโภค 
 

100,000 หนวยการประเมิน
คุณภาพทางประสาท

สัมผัสฯ 

INI25 
INI29 

P5.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ี
ตอบสนองความตองการของชุมชนและ
ทองถิ่น 
P5.2 จํานวนโครงการ/หลักสูตรเพ่ิมพูน
ความรูสําหรับผูสูงอายุ 
P5.3 จํานวนองคความรูอาหารพ้ืนบานลานนา 

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม อาหารปลอดภัย 
(Food safety: CMU) ระยะท่ี 2 : กิจกรรมยอย 
การสรางรานอาหารนํารองตนแบบ ท่ีผานเกณฑ
สุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหารใหกับราน
จําหนายอาหารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2. โครงการบริการวิชาการเพ่ือถายทอด
เทคโนโลยีดานอุตสาหกรรมเกษตร 
- โครงการติดตามผลการดําเนินงานดาน
สุขลักษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร ในเขตเทศบาล
ตําบลสุเทพและแมเหียะ 
-  โครงการสํารวจและถายทอดเทคโนโลยีดาน
อาหารและบรรจุภัณฑ 
 

646,915 
 
 
 
 

67,000 

งานบริหารงานวิจัยฯ 
 
 
 
 

สํานักวิชาฯ 
 
 
 

INI27 P6.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม บริการ
วิชาการระดับนานาชาติ 

1. การบริการวิชาการระดับนานาชาติ 48,000 งานบริหารงานวิจัยฯ 

INI37 
INI38 

L1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการใช
นวัตกรรมหรือการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
L1.2 รอยละของอาจารยท่ีสามารถนํา
เครื่องมือ/วิธีการเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู
แหงศตวรรษท่ี 21 และ/หรือทักษะการเปน
พลเมืองโลกไปปรับใชในการจัดการเรียนการ
สอน  

1. โครงการ KM Share & Learn : นวัตกรรม
การทํางานและการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 
21   

70,000 งานนโยบายและแผนฯ 



41 
 

Initiative ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

INI37 
INI38 

L2.1 ผลการประเมิน EdPEx 
L2.2 รอยละคุณวุฒิอาจารยระดับ ป.เอก 
L2.3 รอยละของอาจารยท่ีมีตําแหนงทาง
วิชาการ 
L2.4 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
ไดรับการพัฒนา 
L2.5 ผลงาน/รางวัลท่ีไดรับ 
L2.6 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร 
L2.7 ระดับความผูกพันของบุคลากร   
L2.8 ระดับอัตราการคงอยู  
(*ไมนับอัตราเกษียณ,เสียชีวิต) 
L2.9 รอยละของการใชจายงบประมาณตาม
ยุทธศาสตรตองบประมาณ ท้ังหมดของสวน
งาน 

1. โครงการเสวนา เรื่อง ทิศทางการพัฒนา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร   
2. โครงการ KM Share & Learn : นวัตกรรม
การทํางานและการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 
21   
3. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ
ตามเกณฑ EdPEx คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
4. โปรแกรม 3 จ. (แจง จอง เจง) / 
5. การพัฒนาระบบรายงานผลขอมูลตัวช้ีวัด
แบบอัจฉริยะ (Business Intelligence) 
6. โครงการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางของ
เกณฑ EdPEx  
- โครงการเสริมสรางคานิยมองคกร : เพ่ือความ
รักและผูกพัน 
- โครงการพัฒนาผูนําทุกระดับอยางตอเน่ือง 
- โครงการเสริมสรางความกาวหนาในอาชีพแก
บุคลากรสายวิชาการ (คายเขียนตํารา) 
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรายบุคคล 
สําหรับสายสนับสนุน 
- โครงการ Lunch Talk 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร 

150,000 
 

70,000 
 
 

388,100 
 
- 
- 
 

165,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400,000 

งานนโยบายและแผนฯ 
 

งานนโยบายและแผนฯ 
 
 

งานนโยบายและแผนฯ 
 

งานนโยบายและแผนฯ 
งานนโยบายและแผนฯ 

 
งานบริหารท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักวิชาฯ 

INI39 L3.1 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู 
(KM)   

1. โครงการ KM ของนักวิทยาศาสตร 
2. โครงการ KM Share & Learn : นวัตกรรม
การทํางานและการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 
21   

20,000 
70,000 

สํานักวิชาฯ 
งานนโยบายและแผนฯ 
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โครงการเชิงกลยุทธ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จําแนกตามยุทธศาสตร) 

 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

รวม 
สํานักงานคณะฯ สํานักวิชาฯ 

หนวยประเมิน 
คุณภาพฯ 

ศูนยบริการธุรกิจฯ 

ยุทธศาสตร 1: ดานการผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณธรรม คุณภาพ เปน Global Citizen 

16 9 - - 25 

ยุทธศาสตร 2 : การวิจัยและสราง
นวัตกรรมท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรเชิงรุกของ
มหาวิทยาลยั 

7 - 1 - 8 

ยุทธศาสตร 3 : ดานบริการวิชาการท่ี
สนับสนุนยุทธศาสตรเชิงรุกของ
มหาวิทยาลยั สอดคลองกับการพัฒนา
ทองถ่ินและประเทศ และสนับสนุนการ
บริการวิชาการระดับอาเซียน 

2 1 - 1 4 

ยุทธศาสตร 4 : ดานแสวงหารายไดจาก
สมรรถนะหลักของคณะ เพ่ือพ่ึงพาตนเอง
ไดอยางยั่งยืน 

2 - - 3 5 

ยุทธศาสตร 5 :  ดานการบริหารจัดการท่ี
เปนเลิศเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรเชิงรุก 

6 2 - - 8 

รวม 33 12 1 4 50 
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โครงการ/กิจกรรม งานประจํา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จําแนกตามพันธกิจ) 

 

พันธกิจ 
จํานวนโครงการ 

รวม 
สํานักงานคณะฯ สํานักวิชาฯ 

หนวยประเมิน 
คุณภาพฯ 

ศูนยบริการธุรกิจฯ 

ดานการจัดการเรียนการสอน 15 6 - - 21 

ดานการวิจัย 2 - - - 2 

ดานบริการวิชาการ - - 1 - 1 

ดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

10 1 - - 11 

ดานบริหารจัดการ 5 1 - 1 7 

รวม 32 8 1 1 42 
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พันธกิจดานการจัดการเรียนการสอน 

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

1. โครงการทุนสนับสนุนการทําวิจัย
บัณฑิตศึกษา 

1. เพ่ือเปนการเรงรัดการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกของ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร และเพ่ือเปนการสงเสริมและ
กระตุนใหนักศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาสําเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(โท-เอก) 

1. จํานวน 5 คน 1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

160,000 สังวาลย  วรรณกุล 

2. International Lunch Talk for 
Graduate Students 2019 

1. เพ่ือเปนกิจกรรมสนทนาพูดคุยเปนภาษาอังกฤษ
ระหวางนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ ตลอดจน
เพ่ือเปนกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูวัฒนธรรมระหวาง
ประเทศรวมกัน 

1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
(โท-เอก) คณาจารย และบุคลากร 
ท่ีเขารวมกิจกรรม 

1. จํานวน 30 คน 1 - 31 สิงหาคม 
2562 

5,000 สังวาลย  วรรณกุล 

3. โครงการทุนชวยสอนวิชาปฏิบัติการ (ทุน 
TA) 

1. เพ่ือใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดมี
ประสบการณในการสอนวิชาปฏิบัติการ ซ่ึงจะชวย
พัฒนาทักษะความรูความสามารถของนักศึกษา
นอกจากการศึกษาในชั้นเรียน และจะเปนประโยชนตอ
การทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธของนักศึกษา 
2. เพ่ือเปนการสงเสริมและกระตุนใหนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
(โท-เอก) 

1. จํานวน 30 ทุน 1 สิงหาคม  - 30 
กันยายน 2562 

121,500 สังวาลย  วรรณกุล 

4. ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ปการศึกษา 2562 

1. เพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสรับทราบขอมูลท่ัวไป
เกี่ยวกับคณะท่ีนักศึกษาเขาศึกษา นักศึกษาจะไดรูจัก
ผูบริหารของคณะ ไดรูจักคณาจารยของคณะ 
ตลอดจนไดมีโอกาสพบปะกันเพ่ือนรวมรุนและ
นักศึกษารุนพ่ี 

1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
(โท-เอก) คณาจารย และบุคลากร 
ท่ีเขารวมกิจกรรม 

1. จํานวน 50 คน 1 - 31 สิงหาคม 
2562 

5,000 สังวาลย  วรรณกุล 

5. สอบสัมภาษณ นักเรียนเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ปการศึกษา 2562 5 รอบ 

1. เพ่ือทราบแนวทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ 
ใหตรงกับความตองการของนักศึกษา 

1. รอยละความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมาสัมภาษณ นักเรียน
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ปการศึกษา 2562 รอบท่ี 2 โควตา 
2. รอยละความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมาสัมภาษณนักเรียนเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ป
การศึกษา 2562 รอบท่ี 1 
portfolio 
3. รอยละความพึงพอใจของ

1. รอยละ 2.50 
 
 
 
2. รอยละ 2.50 
 
 
 
 
3. รอยละ 2.50 

3 ธันวาคม 2561 - 
31 กรกฎาคม 
2562 

40,000 จุฑารัตน  สีหานาม 



46 

 

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

นักเรียนท่ีมาสอบสัมภาษณ 
นักเรียนเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 
2562 รอบท่ี 3 รับตรง 
4. รอยละความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีสอบสัมภาษณ นักเรียน
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ปการศึกษา 2562 รอบท่ี 4 
Admission 
5. รอยละความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีสอบสัมภาษณ นักเรียน
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ปการศึกษา 2562 รอบท่ี 5 รับตรง
อิสระ 

 
 
 
 
4. รอยละ 2.50 
 
 
 
 
5. รอยละ 2.50 

6. ตลาดนัดหลักสูตรและแนะนําหลักสูตร 1. เพ่ือประชาสัมพันธคณะอุตสาหกรรมเกษตรในเชิง
รุกใหเปนท่ีรูจักแพรหลายแกนักเรียน ครูแนะแนว 
และผูสนใจท่ัวไป 
 
 

1. จํานวนนักเรียนท่ีเขารวมงาน
และเยี่ยมชมบูธคณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

1. จํานวนนักเรียนไมนอย
กวา 200 คน 

8 - 9 พฤศจิกายน 
2561 

50,000 จุฑารัตน  สีหานาม 

7. วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 1. เพ่ือใหนักศึกษา ไดรับความรูและทราบแนวปฏิบัติ
ของคณะและมหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาใน
การศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาใหม
และคณาจารยของคณะ 

1. รอยละความพึงพอใจของ
นักศึกษา 

1. รอยละ 80 15 กรกฎาคม - 10 
สิงหาคม 2562 

60,000 ภคภรณ  กอเกิด 

8. โครงการสอบเทียบเครื่องมือ
วิทยาศาสตร 

1. เพ่ือใหเครื่องมือวัดและอุปกรณทางวิทยาศาสตรท่ี
ใชในหองปฏิบัติการไดรับการสอบเทียบ 
2. บํารุงรักษาเครื่องมือวัดและอุปกรณทาง
วิทยาศาสตรใหพรอมใชงาน ใหคาการวัดท่ีมีความ
ถูกตอง เท่ียงตรง เช่ือถือได 
3. สรางองคความรูในการสอบเทียบเครื่องมือในกลุม
งานหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

1. จํานวนเครื่องมือวัดและอุปกรณ
วิทยาศาสตรท่ีไดรับการสอบเทียบ 
2. จํานวนเครื่องมือวัดและอุปกรณ
วิทยาศาสตรท่ีไดรับการทวนสอบ 
สอบเทียบภายใน 

1. จํานวน 15 เครื่อง 
 
2. จํานวน 10 เครื่อง 

1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

100,000 สุรินทรพร   
ศรีไพรสนธ์ิ 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPIs) คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

9. โครงการการจัดการของเสียจาก
หองปฏิบัติการ 

1. พัฒนาระบบการจัดการของเสียท่ีเกิดจาก
หองปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2. ใหความรูเรื่องวิธีการจัดการของเสียและการจัดทํา
ฉลากของเสียออนไลน 
3. กําจัดของเสียสารเคมีจากหองปฏิบัติการ 

1. รอยละของหองปฏิบัติการและ
หองวิจัยท่ีมีของเสียกรอกขอมูล
ของเสียออนไลน 
2. รวบรวมขอมูลและจัดการของ
เสียจากหองปฏิบัติการ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1. รอยละ 70 
 
 
2. จํานวน 1 ครั้ง 

1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

68,000 วรางคณา  เตมียะ 

10. โครงการวันประชุมผูปกครองนักศึกษา
ใหม 

1. เพ่ือเปดโอกาสใหมีเวทีพบปะระหวางผูบริหารคณะ
กับผูปกครองนักศึกษาใหม 
2. เพ่ือเปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ทัศนะดานตางๆ ระหวางผูบริหารคณะและผูปกครอง 
3. เพ่ือแนะนําคณะ และสรางความเชื่อม่ันใน
การศึกษาตอของบุตรหลาน ใหกับผูปกครอง 
 

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักศึกษาใหม 

1. ระดับ 3.50 1 มิถุนายน  - 15 
สิงหาคม 2562 

60,000 ภคภรณ  กอเกิด 
  

11. โครงการเตรียมความพรอมของ
บุคลากรและนักศึกษาตอเหตุการณอุบัติภัย
ทางธรรมชาติ 

1. อุปกรณดับเพลิงมีความพรอมใชงานและเพียงพอ 
2. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ และมีความ
พรอมตอกรณีเกิดเหตุการณอัคคีภัย และเขาใจถึงการ
ปฏิบัติตนเม่ือเกิดอุบัติภัยทางธรรมชาติ 
3. เพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในหนาท่ีความรับผิดชอบ
ตามแผนปฏิบัติการเม่ือเกิดเหตุการฉุกเฉิน 

1. ความพรอมของอุปกรณ
ดับเพลิงเม่ือเกิดอัคคีภัย 
2. นักศึกษาผูเขาอบรมมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการปองกัน
และระงับอัคคีภัย รวมท้ังการ
ปฏิบัติตนเม่ือเกิดภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ 
3. สรางแผนปฏิบัติการเม่ือเกิด
เหตุการฉุกเฉิน โดยใหบุคลากรมี
สวนรวมในหนาท่ีความรับผิดชอบ 

1. ความพรอมของอุปกรณ
ดับเพลิงเม่ือเกิดอัคคีภัย 
100% 
2. ระดับดี (ระดับ 4 ขึ้น
ไป) 
 
 
3. มีแผนท่ีไดรับการอนุมัติ
ใชงาน 1 แผน 

1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

35,600 สุรเชษฐ  ณ เชียงใหม 

12. โครงการดําเนินการงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 

1. เพ่ือจัดซุมรับปริญญา ถายรูปรวมแสดงความยินดี
กับบัณฑิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2. เพ่ือสรางความประทับใจใหกับบัณฑิตคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
3. เพ่ือฝกซอมในสวนพิธีการใหกับบัณฑิตคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
4. เพ่ือเปนการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรใหแกคณาจารยและ
บุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
 

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม 
2. จํานวนซุมงานรับปริญญา 
3. มีองคความรูใหมในการ
ดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร 

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

1 ธันวาคม 2561 - 
28 กุมภาพันธ 
2562 

130,000 
 

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

13. กิจกรรมการใหความรูความเขาใจใน
ศาสนาสําหรับนักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร
ทุกชั้นป 

1. เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูความสําคัญและบทบาท
ทางศาสนาตอตนเองและวัฒนธรรม 
2. เพ่ือใหเกิดประโยชนตอนักศึกษาในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 
 
 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีมีความรูใน
พระพุทธศาสนาเพ่ิมขึ้น 

1. นักศึกษามีความร
เพ่ิมขึ้นมากกวา รอยละ 
50 

12  - 13 ธันวาคม 
2561 

30,000 สาริกา  สุระนาถ 

14. โครงการความรวมมือทางวิชาการของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเลกับ
ผูประกอบการ ในจังหวัดสมุทรสาคร 

1. เพ่ือทําความรวมมือทางวิชาการกับสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทะเลในจังหวัด
สมุทรสาคร 
2. เพ่ือดําเนินกิจกรรมทางดานวิชาการท่ีเกี่ยวของกับ
หลักสูตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล 
3. เพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาการใหกับนักศึกษา
ดวยการเรียนรูจากประสบการณจริง 
 

1. จํานวนหลักสูตรหรือบริการท่ี
ตอบสนองลูกคากลุมใหม 
2. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

1. จํานวน 2 หลักสูตร 
 
2. รอยละ 80 

 1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

30,000 สุดาพร  วัฒนา 

15. โครงการสัมมนาและแลกเปล่ียนองค
ความรูสโมสรนักศึกษา 

1. เพ่ือเตรียมความพรอม ใหความรู ความเขาใจถึง
แนวทาง รูปแบบและกลไกตางๆ ในการดําเนินการจัด
กิจกรรม และบริหารงานสโมสรนักศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรแกกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษาชุดใหม 
2. รวมกันวางแนวทางและแกไขขอบกพรองของการ
จัดกิจกรรมในปท่ีผานมา เพ่ือถายทอดประสบการณ
การทํางานแกรุนนองท่ียังไมมีประสบการณ 
3. เพ่ือใหนายกสโมสรนักศึกษาไดถายทอดความรูจาก
การไปศึกษาดูงานจากตางจังหวัดหรือตางประเทศมา
แกกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาใหเกิดประโยชน
มากท่ีสุด 
 

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม 
2. เอกสารแนวปฏิบัติในการจัด
กิจกรรมสโมสรนักศึกษา อก มช 

1. ระดับ 3.75 
 
2. จํานวน 1 ฉบับ 

1 ธันวาคม 2561 - 
15 สิงหาคม 2562 

84,000 ภคภรณ  กอเกิด 

16. โครงการปรับปรุงและวิพากษหลักสูตร 1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง 1. ความพึงพอใจของอาจารย 1. ระดับ 3.75 1 เมษายน 2562 - 
31 กรกฎาคม 
2562 
 
 
 

25,000 สาริกา  สุระนาถ 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPIs) คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

17. โครงการความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการ 
17.1 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
วิเคราะหทดสอบดวยเทคนิคโครมาโต
กราฟฟโดยเครื่อง Gas Chromatography 
(GC) และ High Performance Liquid 
Chromatography (HPLC)       
17.2 โครงการฝกอบรมเตรียมระบบการใช
หองปฏิบัติการสําหรับนักศึกษา       
17.3 โครงการฝกอบรมการเตรียม
สารละลายเคมีและการใชเครื่องแกว       
17.4 โครงการจัดอบรมใหนักศึกษา คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร หัวขอ “การจัดการ
ความปลอดภัยและอัคคีภัยใน
หองปฏิบัติการ”      
17.5 โครงการอบรมการใชหองประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสและโปรแกรม
สําเร็จรูปในการทดสอบทางประสาทสัมผัส       
17.6 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดาน
เทคนิควิเคราะหทางจุลชีววิทยา       
17.7 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ใชเครื่องมือในการวัดคุณภาพผลิตภัณฑ
อาหาร  

1. เพ่ือใหความรูดานการจัดการความปลอดภัยและ
อัคคีภัยสําหรับหองปฏิบัติการแกนักศึกษา คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 
2. เพ่ือใหความรูดานการจัดระบบความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการแกบุคลากรและผูชวยวิจัย คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 
3. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจในการ
เตรียมความพรอมกอนการทําปฏิบัติการและมีความ
เขาใจ ถึงระเบียบปฏิบัติตางๆ ของกลุมงานปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร 
4. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรูในหลักการทํางาน การใช
งานเครื่องมือวิทยาศาสตร การบํารุงรักษาเครื่องมือ 
ตลอดการใชงาน 

17.1 โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การวิเคราะหทดสอบ
ดวยเทคนิคโครมาโตกราฟฟโดย
เครื่อง Gas Chromatography 
(GC) และ High Performance 
Liquid Chromatography 
(HPLC)    
- รอยละของนักศึกษาท่ีผานการ
อบรม และมีระดับความรูความ
เขาใจไมนอยกวาระดับ 3.0/5.0    
17.2 โครงการฝกอบรมเตรียม
ระบบการใชหองปฏิบัติการสําหรับ
นักศึกษา       
- รอยละของนักศึกษาท่ีผานการ
อบรม และมีระดับความรูความ
เขาใจไมนอยกวาระดับ 3.0/5.0 
17.3 โครงการฝกอบรมการเตรียม
สารละลายเคมีและการใชเครื่อง
แกว       
- รอยละความคิดเห็นของนักศึกษา
ท่ีเขาฝกอบรม และตอบ
แบบสอบถาม มีความรูความเขาใจ
ในเน้ือหาท่ีไดรับการฝกอบรม ดีขึ้น 
หรือมีระดับความรูความเขาใจไม
นอยกวาระดับ 3.0/5.0 
17.4 โครงการจัดอบรมให
นักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
หัวขอ “การจัดการความปลอดภัย
และอัคคีภัยในหองปฏิบัติการ”   
- รอยละความคิดเห็นของผูเขารวม
ฝกอบรมและตอบแบบสอบถามท่ี
ระบุวามีความรูความเขาใจใน
เน้ือหาท่ีไดรับการฝกอบรม ดีขึ้น 

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

15 มกราคม  - 30 
กันยายน 2562 

15,000 อัจฉรา  เทียมภักดี 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPIs) คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

หรือมีระดับความรูความเขาใจไม
นอยกวาระดับ 3.5/5.0 
17.5 โครงการอบรมการใชหอง
ประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัสและโปรแกรมสําเร็จรูปใน
การทดสอบทางประสาทสัมผัส   
-  ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ    
17.6 โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการดานเทคนิควิเคราะห
ทางจุลชีววิทยา       
- รอยละของนักศึกษาท่ีผานการ
อบรม และมีระดับความรูความ
เขาใจไมนอยกวาระดับ 3.0/5.0 
17.7 โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใชเครื่องมือในการ
วัดคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร  
- รอยละของผูเขาอบรม และมี
ระดับความรูความเขาใจไมตํ่ากวา 
3.0 

 
 
 
 
 
 
5. มากกวารอยละ 70 
 
 
 
6. รอยละ 80 
 
 
 
 
 
7. รอยละ 80 

18. โครงการนักศึกษาสัมพันธ ให
คําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก
นักศึกษา 

1. เพ่ือกํากับดูแลกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุม
เชียร ของสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรม เกษตร 
เปนไป ดวยความสรางสรรค ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
2. เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางรุนพ่ีกับรุนนอง
ภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
3. เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมและใหการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียร ของ
สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
4. เพ่ือสรางความม่ันใจแกผูปกครองในการรับนองใหม
อยางสรางสรรคของคณะ 

1. โครงการ รับนองรถไฟ 
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ในการไดรับขอมูลจากการเขารวม
กิจกรรม 
2. โครงการ นักศึกษาสัมพันธรวม
ใจพัฒนาคณะฯ ของแตละ
สาขาวิชา 
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ปจจุบัน 
- ระดับความผูกพันของนักศึกษา
ปจจุบัน 
3. โครงการ จัดทําสมุดบันทึก
กิจกรรมนักศึกษาในกระบวน
วิชาการเรียนรูผานกิจกรรม และ

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

1 - 31 กรกฎาคม 
2562 

430,000 ภคภรณ  กอเกิด 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPIs) คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

คูมือสําหรับผูปกครองนักศึกษา
ใหม 
- รอยละนักศึกษาท่ีลงทะเบียน
เรียนในกระบวนวิชาการเรียนรู
ผานกิจกรรม ท่ีไดรับสมุดบันทึก
กิจกรรม 
4. โครงการ เตรียมความพรอมรับ
นองใหมประชุมเชียรคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
- รอยละความคิดเห็นของนักศึกษา
ท่ีเขารวมกิจกรรม และตอบ
แบบสอบถาม โดยระบุวา
ความสัมพันธระหวางรุนพ่ีและรุน
นองเพ่ิมขึ้น หรือมีระดับ
ความสัมพันธดังกลาว 

 
 
4. รอยละ 80 
 
 
 
 
 
 
5. รอยละ 85 

19. โครงการสงเสริมสุขภาพนักศึกษา 
19.1 โครงการสนับสนุนกิจกรรมมินิ
มาราธอนครั้งท่ี 7 
19.2 โครงการสนับสนุนการแขงขันกีฬา
ของนักศึกษาในคณะ 
19.3 โครงการเชารวมการแขงขันกีฬาเปด
กระปอง 
19.4 โครงการเตรียมความพรอม Sports 
Day and Spirit Night 
 

1. เพ่ือเปนการสงเสริมสุขภาพของนักศึกษา และ
บุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2. เพ่ือเปนการเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
นักศึกษา และบุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3. เพ่ือปลูกฝงใหนักศึกษา และบุคลากรในคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร รัก และภูมิใจในสถาบันของ
ตนเองมากยิ่งขึ้น 

1. โครงการสนับสนุนกิจกรรมมินิ
มาราธอนครั้งท่ี 7 
- รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวม 
2. โครงการสนับสนุนการแขงขัน
กีฬาของนักศึกษาในคณะ 
- รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม 
- รอยละความผูกพันของนักศึกษา 
3. โครงการเชารวมการแขงขัน
กีฬาเปดกระปอง 
- รอยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 
4. โครงการเตรียมความพรอม 
Sports Day and Spirit Night 
- รอยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 
 

 
 
1. รอยละ 75 
 
 
 
2. รอยละ 75 
 
3. รอยละ 75 
 
 
4. รอยละ 75 
 
 
 
5. รอยละ 75 

1 ตุลาคม 2561 - 
31 สิงหาคม 2562 

135,000 
  

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

20. โครงการดําเนินการดานทุนการศึกษา 
20.1 โครงการดําเนินการกูยืมเพ่ือ
การศึกษาและทุนการศึกษา 
20.2 โครงการตรวจเยี่ยมบานนักศึกษา 

1. เพ่ือพิจารณาทุนการศึกษาแกนักศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม 
2. เพ่ือพิจารณาการใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา เปนไป
ตามหลักเกณฑ กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ./
กรอ.) อยางถูกตองเหมาะสม 
3. เพ่ือติดตามสภาพชีวิตความเปนอยูของนักศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
4. เพ่ือสรางขวัญ และกําลังใจในการศึกษาของ
นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา 

1. โครงการดําเนินการกูยืมเพ่ือ
การศึกษาและทุนการศึกษา 
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
หลังจากไดรับการบริการจาก
เจาหนาท่ี 
2. โครงการตรวจเยี่ยมบาน
นักศึกษา 
- จํานวนท่ีอยูอาศัยของนักศึกษาท่ี
คณะฯ ไดเขาตรวจเยี่ยมและ
รวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน 
 

 
 
1. รอยละ 75 
 
 
 
 
2. รอยละ 45 

1 ตุลาคม 2561 - 
30 มิถุนายน 2562 

45,000 ปรีชา  ขยัน 

21. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดาน
คุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา 
21.1 คายคุณธรรม จริยธรรม คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร (ศาสนาพุทธ คริสต 
อิสลาม และอื่น ๆ) 
21.2 โครงการบริจาคเลือด 
21.3 โครงการประเพณีนํานักศึกษาใหมขึ้น
ไปนมัสการพระธาตุดอยคํา 
21.4 โครงการเลือกต้ังผูนําองคกรนักศึกษา 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

1. เพ่ือใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการใหความ
ชวยเหลือและพัฒนาสังคม ดวยการมีจิตอาสาและเจต
คติในการบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม 
2. เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูและทราบแนวปฏิบัติ
ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเปน
สมาชิกท่ีดีของสังคมท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือธํารงไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรม และเปนการสืบทอด
ประเพณีท่ีดีงามของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
4. เพ่ือใหนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรสามารถ
สรางสรรคกิจกรรมจิตอาสาในการชวยเหลือสังคมได
ดวยตนเอง 

1. คายคุณธรรม จริยธรรม คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร (ศาสนาพุทธ 
คริสต อิสลาม และอื่น ๆ) 
- รอยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 
2. โครงการบริจาคเลือด 
- รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม 
3. โครงการประเพณีนํานักศึกษา
ใหมขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยคํา 
- รอยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 
4. โครงการเลือกต้ังผูนําองคกร
นักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
- รอยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 

 
 
 
1. รอยละ 75 
 
 
2. รอยละ 75 
 
 
 
3. รอยละ 75 
 
 
 
4. รอยละ 75 

1 กุมภาพันธ- 30 
เมษายน 2562 

2,000 ปรีชา  ขยัน 
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พันธกิจดานการวิจัย 

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

22. อุดหนุนเงินรางวัลการตีพิมพ
ผลงานวิจัย 

1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยไดผลิต
ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสามารถตีพิมพเผยแพรใน
วารสารวิชาการผลงานวิจัยไดอยางตอเน่ือง 
 

1. จํานวนผลงานทางวิชาการตีพิมพ
ตออาจารยตอป 

1. จํานวน 1 ผลงาน 1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

100,000 มุทิตา  หยางถาวร 

23. วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม 1. เปนเวทีในการจัดกิจกรรมทางดานการวิจัย 
2. เผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัยใหบุคคลภายนอก
ไดรับรู 
 

1. แสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของ
คณะ 

1. ไดรวมแสดงผลงานวิจัย
ภายในงาน อยางนอย 1 บูธ 

1 ตุลาคม 2561 - 
31 มกราคม 2562 

50,000 มุทิตา  หยางถาวร 

 
 
พันธกิจดานบริการวิชาการ 

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

24. โครงการประชาสัมพันธหนวยการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและ
การทดสอบผูบริโภค 

1. เพ่ือประชาสัมพันธหนวยการประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสและการทดสอบผูบริโภค คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหเปนท่ี
รูจักแกหนวยงานภายนอก 

1. การใหบริการหนวยงานตางๆ 
ทางดานการทําวิจัย การอบรม หรือ
การใหคําปรึกษา 

1. จํานวน 2 ครั้ง 1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

20,000 โสมศิริ  สมถวิล 

 
 
พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

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

25. โครงการปใหมสํานักวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร 

1. เพ่ือใหคณาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา ไดมีโอกาส
รวมกิจกรรมและพบปะสังสรรควสงทายปเกาตอนรับ
ปใหม 

1. รอยละความคิดเห็นของผูเขารวม
กิจกรรม และตอบสอบถาม ระบุวา
ความสัมพันธระหวาง นักศึกษา / 
คณาจารย / บุคลากรท่ีไดเขารวม
กิจกรรม ดีขึ้น หรือมีระดับ
ความสัมพันธ ภายหลังการเขารวม
กิจกรรม ไมนอยกวาระดับ 3.0/5.0 

1. รอยละ 80 1 พฤศจิกายน 
2561 - 9 มกราคม 
2562 

100,000 สาริกา  สุระนาถ 

26. ทําบุญ 9 วัดเน่ืองในขึ้นปใหม 1. เพ่ือใหบุคลากรไดมีโอกาสทําบุญรวมกัน สราง
ความสามัคคีในหมูคณะ 

1. ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเขา
รวมกิจกรรม 
 

1. ไมนอยกวารอยละ 80 4 มกราคม 2562  3,000 อุไรวรรณ ศักยาภินันท 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPIs) คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

27. ปองกันโรคไขเลือดออกภายในคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1. เพ่ือรณรงคการปองกันการแพรระบาดของลูกนํ้า
ยุงลาย โรคไขเลือดออกใหกับนักศึกษาและบุคลากร
ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2. เพ่ือใหบุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงอันตราย
ของยุงลายและโรคไขเลือกออก และรูวิธีปองกัน
ตนเองจากโรคไขเลือดออก 
3. เพ่ือทําลายแหลงเพาะพันธยุงลายในพ้ืนท่ีอยาง
ตอเน่ืองสมํ่าเสมอ 

1. จํานวนแหลงลูกนํ้ายุงลายใน
พ้ืนท่ีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ลดลง 

1. พบแหลงลูกนํ้ายุงลาย
ในพ้ืนท่ีคณะอุตสาหกรรม
เกษตรไมเกิน 5 จุดตอป 

1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

5,000 อุไรวรรณ ศักยาภินันท 

28. บริหารจัดการวัสดุรีไซเคิลและวัสดุมี
พิษเพ่ืออนุรักษส่ิงแวดลอม 

1. เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการกําจัดวัสดุมีพิษท่ีใช
แลวภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนสรางจิตสํานึกและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลากรและนักศึกษา ไดมี
สวนรวมในการดําเนินการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเปนไปอยาง
เหมาะสม การคัดแยกวัสดุรีไซเคิล และท้ิงขยะใหถูก
ถัง โดยการจัดต้ังภาชนะรองรับตามประเภทของขยะ
ตามจุดตางๆ 
3. เพ่ือปองกัน แกไขและลดมลพิษส่ิงแวดลอมท่ีอาจ
เกิดขึ้นในชุมชนทองถิ่น โดยการเพ่ิมคุณคาใหกับขยะ
ท่ีไมใชประโยชนแลว 

1. จํานวนชิ้นงานท่ีเกิดจากการเพ่ิม
คุณคาใหกับขยะท่ีไมใชประโยชน
แลว 
2. จํานวนในการคัดแยกวัสดุรีไซเคิล
ไปฝากธนาคารวัสดุรีไซเคิลของ
มหาวิทยาลัย หรือจําหนายสงเปน
เงินรายไดใหกับคณะ 
3. จํานวนจุดคัดแยกวัสดุรีไซเคิล 

1. จํานวน 2 ชิ้นงาน 
 
 
2. จํานวน 12 ครั้ง 
 
 
 
3. จํานวน 8 จุด 
 

1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

5,000 อุไรวรรณ ศักยาภินันท 

29. ปรับปรุงภูมิทัศนคณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

1. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ใหมีสภาพแวดลอมท่ีสวยงาม รม
รื่น นาอยูชวยสรางบรรยากาศใหการทํางานและการ
เรียนไดดียิ่งขึ้น รวมท้ังมีสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยใน
ดานตางๆ เชน จากสัตวมีพิษตางๆ แหลงรวมพาหะนํา
โรคตางๆ 

1. ความพึงพอใจของบุคลากร 
นักศึกษาและผูมาติดตองาน ท่ีมีตอ
สภาพแวดลอมและภูมิทัศน ของ
คณะฯ 

1. ไมนอยกวารอยละ 80 1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

400,000 อุไรวรรณ ศักยาภินันท 

30. เกษียณอายุราชการบุคลากรคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1. เพ่ือแสดงความกตัญู กตเวทิตาและแสดงการ
ขอบคุณผูเกษียณอายุราชการท่ีไดทําคุณประโยชนตอ
คณะ 
2. เพ่ือแสดงความยินดี และรําลึกถึงความดีงาม นอม
คารวะตอผูอาวุโส ท่ีครบวาระเกษียณในฐานะท่ีเปน
คนรุนมากอน ไดสรางคุณูปการตอหนวยงานและตอ
สังคม 

1. ความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม 

1. ไมนอยกวารอยละ 80 6 - 27 กันยายน 
2562 

50,000 อุไรวรรณ ศักยาภินันท 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPIs) คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

31. ทอดผาปาดอยคําสัมพันธและถวาย
เทียนพรรษา 

1. เพ่ือใหอาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษาของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค ศูนยวิจัย
สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ สํานักงาน
หอพักนักศึกษาเฮือนศรีตรัง (หอแมเหียะ) ศูนย
สัตวทดลองมหาวิทยาลัยเชียงใหม ศูนยนวัตกรรม
อาหารและบรรจุภัณฑ ศูนยวิจัยขาวลานนา และ
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดมีโอกาสทําบุญ
และถวายเทียนพรรษารวมกัน และมีโอกาสพบปะ
แลกเปล่ียนเรียนรูศิลปวัฒนธรรมรวมกัน 
2. เพ่ือเปนการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใหกับบุคลากรและนักศึกษา ให
เอื้อเฟอเผ่ือแผและสรางประโยชนแกสังคมสวนรวม 
 
 
 

1. ความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาท่ีเขารวมทําบุญหรือรวม
กิจกรรม 

1. ไมนอยกวารอยละ 80 15 - 27 กรกฎาคม 
2561 

10,000 อุไรวรรณ ศักยาภินันท 

32. ดําหัวอธิการบดี คณบดี และผูอาวุโส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1. เพ่ือสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีลานนาใหคงอยู
สืบไป 
2. เพ่ือใหอาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษาท้ังชาวไทยและ
ตางชาติ และศิษยเกาของคณะอุตสาหกรรมเกษตรได
มีโอกาสพบปะ สังสรรค และแสดงความเคารพ ขอพร 
และขอขมาตออดีตอธิการบดี อธิการบดี และอาจารย
ผูอาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3. เพ่ือใหอาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษาท้ังชาวไทยและ
ตางชาติ และศิษยเกาของคณะอุตสาหกรรมเกษตรได
มีโอกาสพบปะ สังสรรค และแสดงความเคารพ ขอพร 
และขอขมาตอคณบดีและอาจารยผูอาวุโสของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร รวมท้ังเปนการแลกเปล่ียน
วัฒนธรรมรวมกัน 
 
 
 
 

1. ความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม 

1. ไมนอยกวารอยละ 80 19 - 30 เมษายน 
2562 

50,000 อุไรวรรณ ศักยาภินันท 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPIs) คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

33. รวมขบวนแหพระพุทธสิหิงค และ
พระพุทธรูปสําคัญรวมกับจังหวัดเชียงใหม 

1. เพ่ือใหบุคลากรและนักศึกษาท้ังชาวไทยและ
ตางชาติ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรไดมีโอกาสรวม
ขบวนแหสงกรานตกับชุมชนจังหวัดเชียงใหม เพ่ือทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมลานนาใหคงอยูสืบไป 
2. เพ่ือสนับสนุนใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษา
ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดอนุรักษและสนับสนุน
ภูมิปญญาชาวบานท่ีเกี่ยวของกับการแตงกายของไทย
หรือชุดไทยตามสมัยนิยม และแตงกายดวยผาพ้ืนเมือง
ของไทย 
 

1. ความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม 

1. ไมนอยกวารอยละ 80 13 เมษายน 2562 20,000 อุไรวรรณ ศักยาภินันท 

34. ทําบุญเน่ืองในวันคลายวันสถาปนา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

1. เพ่ือใหอาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา ศิษยเกา ไดมี
โอกาสรวมกิจกรรมและพบปะสังสรรค และทําบุญ
เน่ืองในวันกอต้ังคณะฯ 
 
 

1. ความพึงพอใจของผูท่ีเขารวม
กิจกรรม 

1. ไมนอยกวารอยละ 80 18 ธันวาคม 2561 
- 11 มกราคม 
2562 

40,000 อุไรวรรณ ศักยาภินันท 

35. กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม 1. เพ่ือใหบุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรได
ออกกําลังกายเปนการสรางเสริมสุขภาพพลานามัย
ใหกับบุคลากร 
2. เพ่ือใหบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตรใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน และมีกิจกรรมรวมกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

1. ความพึงพอใจของผูท่ีเขารวม
กิจกรรมกับทุกหนวยงานใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1. ไมนอยกวารอยละ 80 19 พฤศจิกายน  - 
31 ธันวาคม 2561 

40,000 อุไรวรรณ ศักยาภินันท 

 
 
พันธกิจดานบริหารจัดการ 

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

36. โครงการดูแลรักษาสนามฟุตบอล 1. เพ่ือใหหญาสนามฟุตบอลมีสภาพท่ีดีพรอมตอการ
ใชงานโดยการดูแลดวยการตัดหญาและใสปุย 
2. เพ่ือปรับปรุงสภาพสนามโดยรอบใหเหมาะสมตอ
การใชงาน 
 
 

1. สภาพสนามหญาไดรับการดูแล
รักษาและพรอมตอการใชงาน 

1. ระดับดี 
(ระดับ 4 ขึ้นไป) 

1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

30,000 สุรเชษฐ  ณ เชียงใหม 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPIs) คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

37. ปรับปรุงระบบเปด-ปดโคมไฟฟาสอง
สวางอัตโนมัติ 

1. เพ่ือใหการสองสวางจากโคมไฟฟาโคมฉายใน
ชวงเวลากลางคืนมีการทํางานเปด-ปดอัตโนมัติตาม
ชวงเวลาท่ีเหมาะสมตามตองการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถชวยปองกันความเส่ียงจาก
เหตุการณโจรกรรมได 
 
 

1. ระบบเปด-ปดอัตโนมัติโคม
ไฟฟาโคมไฟท่ัวไปสําหรับการสอง
สวางภายนอกอาคาร ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1. จํานวน 14 ชุด 1 ตุลาคม 2561 - 
31 มีนาคม 2562 

46,000 สุรเชษฐ  ณ เชียงใหม 

38.  โครงการสนับสนุนการจัดทําหนังสือ
ตําราของคณาจารยในสํานักวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร ประจําปงบประมาณ 
2562 
 
 
 

1. เพ่ือสนับสนุนคาใชจายใหแกคณาจารยในการจัดทํา
หนังสือตําราวิชา 

1. จํานวนตนฉบับท่ีไดรับอนุมัติให
จัดทําเปนหนังสือ/ตําราวิชาการ 

1. จํานวน 1 ตนฉบับ 1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

30,000 ณัฐลักษณ   
บูรณศิลปน 

39. โครงการสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ 

1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ใหมีประสิทธิภาพ 
1.1 เพ่ืออบรมสรางความรูความเขาใจดานการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรใหแกบุคลากร 
1.2 เพ่ือเตรียมความพรอมรับการตรวจสอบและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (ทุก 
หลักสูตร) 
1.3 เพ่ือวิเคราะหจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ี
ควรพัฒนา และขอเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ดําเนินของหลักสูตร 
2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ ใหมีประสิทธิภาพ 
2.1 เพ่ือเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับคณะ ตามแนวทาง EdPEx 
2.2 เพ่ือวิเคราะหจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ี
ควรพัฒนา และขอเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามแนวทาง EdPEx ของคณะฯ 
 
 

1.  ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
คณะอุตสาหกรรม เกษตร (ทุก
หลักสูตร) 
2. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ ตาม
แนวทาง EdPEx คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

1. ผาน 
 
 
 
2.  300 

1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

120,000 อังศุมารินทร   
เจริญเกษ 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPIs) คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

40. โครงการตรวจประเมิน (Audit) เพ่ือ
พัฒนาระบบ ISO 9001 

1. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานของ
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาระบบ ISO 9001 ของคณะฯ  
และการดําเนินการตามระบบอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือตรวจประเมิน (Audit) การควบคุมคุณภาพ
ตามแนวทาง ISO 9001 ของสํานักงานคณะ
อุตสาหกรรม เกษตร 
 

1. การตรวจประเมิน (Audit) การ
ควบคุมคุณภาพตามแนวทาง ISO 
9001 ของ สํานักงานคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1. จํานวน 1 ครั้ง 1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

8,800 อังศุมารินทร   
เจริญเกษ 

41. โครงการสัมมนาประจําปคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1. เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะท่ี 
12 (แผนกลยุทธ 5 ป) 
2. เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

1. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
2. ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
คณะอตุสาหกรรมเกษตร ระยะท่ี 
12 พ.ศ. 2560-2564 (แผนกลยุทธ 
5 ป) 
 

1. จํานวน 1 ฉบับ 
 
2. จํานวน 1 ครั้ง 

12 ธันวาคม 2561 
- 31 มีนาคม 2562 

350,000 อุณณาดา  สุธรรม 

42. การตรวจเช็คบํารุงรักษาทดสอบเพ่ือขอ
ใบรับรองความปลอดภัยในการใชงานของ
หมอตมไอนํ้า(Boiler) 

1. เพ่ือความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานและผูท่ี
เกี่ยวของ 
2. เพ่ือใหไดหนังสือรับรองความปลอดภัยการใชงาน
หมอตมไอนํ้า(Boiler) 
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและอายุการใชงานของ
เครื่องจักร 

1. ประสิทธิภาพระบบปองกัน
ความปลอดภัย 
2. เอกสารหนังสือรับรองความ
ปลอดภัยการใชงานหมอตมไอนํ้า
(Boiler)จากวิศวกรสามัญท่ีมีใบ
อนุญาติชนิดรับรองหมอตมไอนํ้า
(Boiler) 

1. จํานวน 1 ระบบ 
2. จํานวน 1 ฉบับ 

1 ตุลาคม 2561 - 
31 มีนาคม 2562 

60,000 อนุพันธ  ปญญาทอง 

 


