
 

 
 

โครงการภายใตแ้ผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มโีครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปี

งบประมาณ 2565 ดังนี ้
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 : ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรด้วยการสร้างคน  
 

เป้าประสงค์ :   
ประเทศมีกำลังคน ที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตร ของประเทศสู่สากล 
 

กลยุทธ์ :  
  กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเป็น influencer เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตร
(มุมมอง F)  
    กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการเป็น influencer เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตร : 
สายวิชาการ สายสนับสนุน หัวหน้างาน และผู้บริหาร (มุมมอง F)     
     
แผนปฏิบัติการ 
 1.1 พัฒนาทักษะการเป็น influencer ของนักศึกษา 
 1.2 สนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ และตีพิมพ์ผลงาน 
 1.3 พัฒนาทักษะ influencer ของบุคลากร 
 
ตัวช้ีวัดหลัก :   
 A1. ผลการประเมินทักษะ influencer ของนักศึกษา  ค่าเป้าหมาย : ระดับ 2.5  
 A2. ผลการประเมินทักษะ influencer ของบุคลากร  ค่าเป้าหมาย : ระดับ 3.0 
 A3. ร้อยละผลงานที่ได้รับรางวัล     ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 70 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
  

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดหลัก 
โครงการภายใตแ้ผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะการเป็น 
influencer เพื่อ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
เกษตร (มุมมอง F)  
 
 
 

A1. ผลการประเมินทักษะ 
influencer ของนักศึกษา  
 
 
 
 
 
  
  

1. เสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้
ของนศ.ตามทักษะในศตวรรษที่ 
21 (Training for AGRO 3R 
8C) 
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมส่งเสริม
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรม
เกษตรทางด้านทักษะการเรยีนรู้
และนวัตกรรม 
กิจกรรมที่ 1.1 : กิจกรรมปรับ
พื้นฐานความรู้วิชาการ สำหรับ 
นศ.ใหม่ (ปี 1) 
กิจกรรมที่ 1.2 : 
กิจกรรมติวเข้ม/อบรม/สมัมนา
ให้ความรู้ทางวิชาการ สำหรับ 
นศ.ระดับปริญญาตร ี
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมส่งเสริม
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรม
เกษตรทางด้านทักษะ
สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลย ี
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมส่งเสริม
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรม
เกษตรทางด้านทักษะชีวิตและ
อาชีพ 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรม
ส่งเสริมนักศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรทางด้าน
ทักษะการเรยีนรู้และ
นวัตกรรม 
กิจกรรมที่ 1.1 : กิจกรรมปรับ
พื้นฐานความรู้วิชาการ 
สำหรับ นศ.ใหม่ (ปี 1) 
- ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วม
ติวเข้มปรับพ้ืนฐานในการ
เรียนวิชาเบื้องต้นของการ
เรียนในช้ันปีท่ี 1 
กิจกรรมที่ 1.2 :  
กิจกรรมติวเข้ม/อบรม/
สัมมนาให้ความรู้ทางวิชาการ 
สำหรับ นศ.ระดับปรญิญาตร ี
- ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วม
ติวเข้ม/อบรม/สัมมนาให้
ความรู้ทางวิชาการ  
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรม
ส่งเสริมนักศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรทางด้าน
ทักษะสารสนเทศ สื่อ 
เทคโนโลย ี
กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรม
อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ/

 
 
 
 
 
 
 
 
1. ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
 
 
2. ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 
2564  - 31 
สิงหาคม 
2565 

400,000 นางสาวภคภรณ์  
ก่อเกิด 



 

 
  

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดหลัก 
โครงการภายใตแ้ผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ประกวดแข่งขันด้านสาระ
สนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
สำหรับ นศ.ระดับปรญิญาตร ี
- ร้อยละนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมอบรม/สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ/ประกวดแข่งขัน
ด้านสาระสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี  
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมส่งเสริม
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรม
เกษตรทางด้านทักษะชีวิตและ
อาชีพ 
กิจกรรมที่ 3.1 กิจกรรม
เสรมิสร้างทักษะชีวิตของ
นักศึกษา 
- ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรทางด้าน
ทักษะชีวิตและอาชีพไมต่่ำกว่า 
กิจกรรมที่ 3.2 กิจกรรมเตรยีม
ความพร้อมความเป็น
ผู้ประกอบการหรือความรูด้้าน
อาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร 
- ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบ
ผ่านการอบรมระบบคณุภาพ 

 
 
 
3. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ60 
 
 
 
 
 
 
 
5. ร้อยละ 80 
 



 

 
  

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดหลัก 
โครงการภายใตแ้ผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
  2. โครงการกิจกรรมเสรมิ

หลักสตูรจดัฝึกอบรมด้านการ
ออกแบบกระบวนการคดิเชิง
ธุรกิจทางอุตสาหกรรมอาหาร 
Design Thinking ให้แก่นักศึกษา
หลักสตูรสาขาวิชาวิศวกรรม
กระบวนการอาหาร และโครงการ 
Design thinking and New 
Product Change 
กิจกรรมที่ 1 : Creative 
Thinking for New Product 
Development 
กิจกรรมที่ 2 : หลักสูตรจัด
ฝึกอบรมด้านการออกแบบ
กระบวนการคดิเชิงธุรกิจทาง
อุตสาหกรรมอาหาร (Design 
Thinking for Food Industrial) 

กิจกรรมที่ 1 : Creative 
Thinking for New Product 
Development 
- จำนวนความคิดสร้างสรรค์ที่
สามารถต่อยอดในวิชาเรยีนได ้
- นักศึกษามีความพึงพอใจใน
องค์ความรู้ที่ไดร้ับแล้วสามารถ
ต่อยอดความคดิสร้างสรรค์ใน
อนาคตได ้
กิจกรรมที่ 2 : หลักสูตรจัด
ฝึกอบรมด้านการออกแบบ
กระบวนการคดิเชิงธุรกิจทาง
อุตสาหกรรมอาหาร (Design 
Thinking for Food 
Industrial) 
- นักศึกษามีความพึงพอใจใน
องค์ความรู้ที่ไดร้ับแล้วสามารถ
ต่อยอดความคดิสร้างสรรค์ใน
อนาคตได ้

 
 
 
1. จำนวน 3 ผลิตภณัฑ ์
 
2. ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ร้อยละ 70  

1 ตุลาคม 
256 4  - 30 
กันยายน 
2565 

140,000 นางสาวจตุพร  
อินฤทธิ์ 

3. โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ผ่านกิจกรรมการเรยีนรู ้
กิจกรรมที่ 1 : โครงการสนบัสนุน
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการ

กิจกรรมที่ 1 : โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

  
 
 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 
2564  - 30 
กันยายน 
2565 

42,000 นางสาวจตุพร  
อินฤทธิ์ 



 

 
  

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดหลัก 
โครงการภายใตแ้ผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เรียนรู้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการสนับสนุน
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 
กิจกรรมที่ 3 : โครงการสนับสนุน
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
บรรจ ุ
กิจกรรมที่ 4 : โครงการสนบัสนุน
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ สาขาวิชาวิศวกรรม
กระบวนการอาหาร 
กิจกรรมที่ 5 : โครงการสนับสนุน
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ ์
กิจกรรมที่ 6 : โครงการสนับสนุน
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการ

กิจกรรมที่ 1.1 : Everyone 
can blog 
- นักศึกษาได้รับการพัฒนาใน
ด้านการเขียนและการอ่าน
ข้อความภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 
กิจกรรมที่ 1.2 :  
A rendezvous at a café 
- นักศึกษามีทักษะด้านการ
สนทนาเป็นภาษาในบริบท
ชีวิตประจำวัน  
กิจกรรมที่ 2 : โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 
กิจกรรมที่ 2.1 : การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการ
อ่านและการพดูเพื่อนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการของ
นักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ 
- นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรยีน
กระบวนวิชา 602497 ในปี
การศึกษา 2564 (ภาค
การศึกษาท่ี 1 และ 2) 
ได้ลำดับขั้น S เกินกว่า  

 
 
1. ร้อยละ 80 
 
 
 
 
2. เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ร้อยละ 95 
 
 
 
 



 

 
  

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดหลัก 
โครงการภายใตแ้ผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยี
ผลิตภณัฑ์ทางทะเล 

- นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรยีน
กระบวนวิชา 602497 ในปี
การศึกษา 2564 (ภาค
การศึกษาท่ี 1 และ 2) ได้
คะแนนการนำเสนอไม่ต่ำกว่า 
50 เกินกว่าร้อยละ 60 (คะแนน
เต็มในการนำเสนอสัมมนาคือ 
60 คะแน 
กิจกรรมที่ 3 : โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการบรรจ ุ
- ความพึงพอใจของนักศึกษา 
- นักศึกษามีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษท่ีเพิ่มขึ้น 
กิจกรรมที่ 4 : โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชา
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 
กิจกรรมที่ 4.1 : การพัฒนา
แฟ้มสะสมงานภาษาอังกฤษ 
- จำนวนแฟ้มสะสมงานของ
นักศึกษา 

4. ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ร้อยละ 70 
6. ทักษะเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. จำนวน 100 งาน 
 
 



 

 
  

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดหลัก 
โครงการภายใตแ้ผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
- จำนวนวีดิโอคลิปการจัดทำ
แฟ้มสะสมงาน 
- นักศึกษาสามารถสร้างแฟ้ม
สะสมงานท่ีมีคณุภาพเพื่อใช้
ประกอบการสมัครงานหรือ
ศึกษาต่อได ้
- ความพึงพอใจของนักศึกษา 
กิจกรรมที่ 5 : โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการพัฒนาผลติภณัฑ ์
กิจกรรมที่ 5.1 : “To serve 
and being served”: English 
in hospitality for PDT 
senior students 
- ความรู้ของนักศึกษาทางด้าน
ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
มารยาทการรับประทานอาหาร
แบบตะวันตกเพิม่ขึ้นจากก่อน
การอบรม โดยการทำ
แบบสอบถามอย่างมีนัยสำคญั 
(7-point Likert scale) ที่
ระดับความเช่ือมั่น 
- ความพึงพอใจของนักศึกษา 

8. จำนวน 1 คลิป 
 
9. ร้อยละ 65 
 
 
 
10. ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ร้อยละ 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ร้อยละ 70 



 

 
  

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดหลัก 
โครงการภายใตแ้ผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
   กิจกรรมที่ 6 : โครงการ

สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 
กิจกรรม 6.1 : English Room 
for MPT (สาขาเทคโนโลยี
ผลิตภณัฑ์ทางทะเล) 
- ร้อยละของความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา 
- ความพึงพอใจของนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
13. ร้อยละ 70 
 
 
14. ร้อยละ 70 

   

4. โครงการสนับสนุนสหกิจศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 : โครงการนิเทศ
นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา อาจารย์
ผู้นิเทศ นักศึกษาปฏิบตัิสหกจิ
ศึกษา ณ สถานประกอบการ 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการสนับสนุน
การประกันชีวิตให้นักศึกษาที่
เดินทางไปปฏิบตัิสหกิจศึกษาของ
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
กิจกรรมที่ 3 : โครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนนักศึกษาไป
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 : โครงการนิเทศ
นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา 
อาจารยผ์ู้นิเทศ นักศึกษาปฏิบตัิ
สหกิจศึกษา ณ สถาน
ประกอบการ 
- จำนวนสถานประกอบการ  
- ความพึงพอใจของนักศึกษา 
และผูป้ระกอบการ  
กิจกรรมที่ 2 : โครงการ
สนับสนุนการประกันชีวิตให้
นักศึกษาท่ีเดินทางไปปฏิบตัิสห
กิจศึกษาของสำนักวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร 
- จำนวนนักศึกษาท่ีทำกิจกรรม 

 
 
 
 
 
1. อย่างน้อย 10 แห่ง 
2. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
 
3. ไม่ต่ำกว่า 10 คน 

1 ตุลาคม 
2564  - 30 
กันยายน 
2565 

175,000 นางสาวสุดาพร  
วัฒนา 



 

 
  

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดหลัก 
โครงการภายใตแ้ผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
   - ความพึงพอใจของนักศึกษา 

ทำกิจกรรม  
กิจกรรมที่ 3 : โครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนนักศึกษาไป
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
- จำนวนนักศึกษาท่ีทำกิจกรรม 
- ความพึงพอใจของนักศึกษา 

4. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
 
 
 
 
5. ไม่ต่ำกว่า 30 คน 
6. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 

   

5. โครงการสนับสนุนนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาในการเขียนวิจยัเพื่อ
การตีพิมพ์ (Manuscript Camp) 

1. ร่างบทความวิจัย 
2. ความพึงพอใจนักศึกษา  

1. จำนวน 15 เรื่อง 
2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

1 ตุลาคม 
2564  - 30 
กันยายน 
2565 

42,000 นางจริยา   
คำบุญเรือง 

6. การพัฒนาทักษะชีวิต “Life : 
Lecture Series” และการเตรียม
ความพร้อมทักษะวิขาชีพและ
ทักษะแห่งอนาคต (Soft skill) 
กิจกรรมที่ 1 : Food Safety 
Standards อาวุธลับสำหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร 
กิจกรรมที่ 2 : Advanced 
Microsoft Office ง่ายนิดเดียว 
กิจกรรมที่ 3 : Power of 
Thinking Skills พลังแห่งทักษะ
ทางความคิด 
กิจกรรมที่ 4 : e-Commerce 
for Entrepreneurs การเตรียม 

กิจกรรมที่ 1 : Food Safety 
Standards อาวุธลับสำหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร 
- จำนวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
(กิจกรรมละ 100 คน) 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจโดยรวมมากกว่า 3.50 
จากสเกล 5.00 
กิจกรรมที่ 2 : Advanced 
Microsoft Office ง่ายนิดเดียว 
- จำนวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
(กิจกรรมละ 100 คน) 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจโดยรวมมากกว่า 3.50 
จากสเกล 5.00 

 
 
 
1. ร้อยละ 60 
 
2. ร้อยละ 70 
 
 
 
 
3. ร้อยละ 60 
 
4. ร้อยละ 70 
 

1 ตุลาคม 
2564  - 30 
กันยายน 
2565 

70,000 อ.ดร.สุพัฒน์  
พงษ์ไทย 



 

 
  

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดหลัก 
โครงการภายใตแ้ผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
  ความพร้อมสู่ผู้ประกอบการยุค

ออนไลน ์
กิจกรรมที่ 3 : Power of 
Thinking Skills พลังแห่งทักษะ
ทางความคิด 
- จำนวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
(กิจกรรมละ 100 คน) 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจโดยรวมมากกว่า 3.50 
จากสเกล 5.00 
กิจกรรมที่ 4 : e-Commerce 
for Entrepreneurs การเตรียม
ความพร้อมสู่ผู้ประกอบการยุค
ออนไลน ์
- จำนวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
(กิจกรรมละ 100 คน) 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจโดยรวมมากกว่า 3.50 
จากสเกล 5.00 

 
 
 
5. ร้อยละ 60 
 
6. ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
 
7. ร้อยละ 60 
 
8. ร้อยละ 70 
 

   

7. Communication skill for 
work place success 
กิจกรรมที่ 1 : นำเสนองาน
อย่างไร จึงจะประสบผลสำเร็จ 
กิจกรรมที่ 2 : เทคนิคการ
นำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ 
 

กิจกรรมที่ 1 : นำเสนองาน
อย่างไร จึงจะประสบผลสำเร็จ 
- ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
อบรม 
กิจกรรมที่ 2 : เทคนิคการ
นำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ 
- ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
อบรม 

 
 
1. ร้อยละ 70 
 
 
 
2. ร้อยละ 70 
 

1 ตุลาคม 
2564  - 30 
กันยายน 
2565 

8,680 ผศ.ดร.ปิยวรรณ   
สิมะไพศาล 



 

 
  

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดหลัก 
โครงการภายใตแ้ผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
  8. โครงการ Student Mobility 

in the Network of ASEAN 
Countries 
กิจกรรมที่ 1 : โครงการ 
Student mobility from 
Vietnam 
กิจกรรมที่ 2 :  โครงการ 
Student mobility from 
Malaysia 
กิจกรรมที่ 3 : โครงการ 
Student mobility from other 
countries 
(ตอบกลยุทธ์ที ่1 และ9) 
 

กิจกรรมที่ 1 : โครงการ 
Student mobility from 
Vietnam 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม  
กิจกรรมที่ 2 : โครงการ 
Student mobility from 
Malaysia 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม  
กิจกรรมที่ 3 : โครงการ 
Student mobility from 
other countries 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 
1. ร้อยละ 70  
 
 
 
 
2. ร้อยละ 70 
 
 
 
 
3. ร้อยละ 70  
 

1 ตุลาคม 
2564  - 30 
กันยายน 
2565 

70,000 นางสาวสุธินี   
ส่งศรีเกต ุ

A3. ร้อยละผลงานท่ีไดร้ับ
รางวัล 

9 โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
กิจกรรมที่ 1 : ตอบปัญหาของ
สาขา BIOT, FoSTAT, Food 
Innopolis และอื่นๆ 
กิจกรรมที่ 2 :โครงการประกวด
นวัตกรรมผลิตภณัฑ์อาหาร 
Food Innovation Contest 
 

กิจกรรมที่ 1 : ตอบปัญหา
ของสาขา BIOT, FoSTAT, 
Food Innopolis และอื่นๆ 
- ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการ
ประกวดนวัตกรรมผลิตภณัฑ์
อาหาร Food Innovation 
Contest 
- รางวัลที่ได้รบั 
 

 
 
 
1. อย่างน้อยจำนวน 1ทีม 
 
 
 
 
2. อย่างน้อยจำนวน 1 
รางวัล 
 

1 ตุลาคม 
2564  - 30 
กันยายน 
2565 

280,000 นางสุดาลักษณ์  
พุทธวงศ์ 



 

 
  

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดหลัก 
โครงการภายใตแ้ผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
  กิจกรรมที่ 3 : โครงการเตรียม

ความพร้อม "ปั้นดินให้เป็นดาว
ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์" 

กิจกรรมที่ 3 : โครงการเตรียม
ความพร้อม "ปั้นดินให้เป็นดาว
ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์" 
- รางวัลที่ได้รบั 
 
- นักศึกษามีความพึงพอใจ  
และได้รับองค์ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์จากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
 
 
 
3. อย่างน้อยจำนวน 1 
รางวัล 
4. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 

   

2. พัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะการเป็น 
influencer เพื่อ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
เกษตร: สายวิชาการ สาย
สนับสนุน หัวหน้างาน 
และผูบ้ริหาร  
(มุมมอง F) 

A2. ผลการประเมินทักษะ 
influencer ของบุคลากร 
 

10. โครงการอบรมเทคนิคการ 
Coaching 
(ตอบกลยุทธ์ที ่2,10 และ16) 
 
 

1. ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่นำ
เทคนิค coaching ไปปรับใช้ใน
การทำงาน 
2. ระดับของบุคลากรที่มีผลการ
ประเมินความรูห้ลังอบรม 

1. ร้อยละ 60 
 
 
2. ระดับ 3.51 

1 ตุลาคม 
2564  - 30 
กันยายน 
2565 

40,000 นางนลินธิดา  
 ชัยมงคล 



 

 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรด้วยการศึกษาตลอดชีวิต  
 
 

เป้าประสงค์ :   
สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต สำหรับบุคลากรด้าน อุตสาหกรรมเกษตร 
 

กลยุทธ์ :  
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาหลักสูตรทั้ง degree และ non-degree program ที่สนับสนุนการศึกษาตลอด

ชีวิต สำหรับผู้เรียนกลุ่มต่างๆ 
กลยุทธ์ที ่ 4 : พัฒนาอาจารย์ด้านทักษะการสอนและประเมินผลการเรียนการสอนแบบ active 

learning  และการสอน online การผลิตสื่อทันสมัย เป็นต้น (HR Plan) 
 

แผนปฏิบัติการ : 
 2.1 พัฒนาชุดกระบวนวิชา/หลักสูตรอบรมระยะสั้น (ทั้งแบบสะสมและไม่สะสมหน่วยกิต) ทั้งแบบ 
online / onsite สำหรับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ได้แก่      
     1) นักเรียน (ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย)  
     2) นักศึกษา  
     3) คนทำงาน  
    4) เจ้าของธุรกิจ  
     5) ผู้สูงอายุ 

2.2 บูรณาการเรียนการสอนร่วมกับเครือข่ายอย่างเป็นระบบและทำให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยใช้
โจทย์วิจัยจากผู้ประกอบการ  

2.3 พัฒนาอาจารย์ด้านทักษะการสอนและประเมินผลการเรียนการสอนแบบ active learning  และ
การสอน online การผลิตสื่อทันสมัย เป็นต้น (HR Plan) 
 
ตวัชี้วัดหลัก :   
 A4. จำนวนชุดกระบวนวิชา/หลักสูตร ค่าเป้าหมาย : 6 ชุดกระบวนวิชา/หลักสูตร 
 A5. จำนวนผลงานที่เกิดจากการบูรณาการ ค่าเป้าหมาย : 10 ผลงาน  
 A6. ร้อยละของอาจารย์ที่มีทักษะการสอนและประเมินผล 
ตามท่ีกำหนด ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดหลัก 
โครงการภายใตแ้ผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนา
หลักสตูรทั้ง degree 
และ non-degree 
program ที่สนับสนุน
การศึกษาตลอดชีวิต 
สำหรับผู้เรียนกลุม่ต่าง 

A4. จำนวนชุดกระบวน
วิชา/หลักสตูร  
 
 
  
 

1. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการออกแบบและ
การพัฒนาบรรจุภณัฑ ์

1. เกิดหลักสูตรอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การออกแบบและ
การพัฒนาบรรจุภณัฑ ์

1. จำนวน 1 หลักสูตร 1 ตุลาคม 
2564  - 30 
กันยายน 
2565 

80,000 นางนงนุช   
ทองอ่อน 

2. โครงการฝึกอบรมหลักสตูร 
GMP/HACCP สำหรับ 
ผู้ประกอบการ 

1. มีจำนวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสตูร 

1. จำนวน 1 สถาน
ประกอบการ 

1 ตุลาคม 
2564  - 30 
กันยายน 
2565 

24,000 นางนงนุช   
ทองอ่อน 

3. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรผู้ควบคมุ
การผลิตอาหารตาม 
หลักเกณฑ์ของกฎหมาย
สำหรับอาหารในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำ
และปรับกรด รุ่นท่ี 9 

1. มีจำนวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสตูร 

1. จำนวน 28 คน 1 ตุลาคม 
2564  - 30 
กันยายน 
2565 

223,000 นางนงนุช   
ทองอ่อน 

4. โครงการฝึกอบรมโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ New 
Ingredient for New Healthy 
Product และการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส 

1. เกิดหลักสูตรอบรมเชิง
ปฏิบัติการ New Ingredient 
for New Healthy Product 
และการทดสอบทางประสาท
สัมผสั 

1. จำนวน 1 โครงการ 1 ตุลาคม 
2564  - 30 
กันยายน 
2565 

40,000 นางนงนุช   
ทองอ่อน 

A5. จำนวนผลงานท่ีเกดิ
จากการบูรณาการ 
 

5. โครงการสำรวจและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านอาหารและ 
บรรจภุัณฑ ์

1. ผลิตภัณฑห์รือบรรจุภณัฑ์ที่
ส่งมอบให้กับผู้ประกอบการใน
ชุมชนรอบรั้ว 

1. จำนวน 4 ช้ิน 1 มกราคม 
2565  - 31 
สิงหาคม 
2565 

21,000 นางสาวจตุพร  
อินฤทธิ์ 



 

 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดหลัก 
โครงการภายใตแ้ผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
  6. โครงการตดิตามผลการ

ดำเนินงานด้านสุขลักษณะที่ดี
ในการผลติอาหาร ในเขต
เทศบาลตำบลสุเทพและแม่
เหียะ 

1. จำนวนร้านอาหารหรือแผง
ลอยในเขตใกล้กับคณะทีเ่คย
ได้รับการอบรมหรือแนะนำ
เกี่ยวกับเรื่องอาหารปลอดภัย 
2. ร้านอาหารหรือแผงลอยราย
ใหม ่

1. จำนวน 3 แห่ง 
 
 
 
2. จำนวน 1 แห่ง 

1 มกราคม 
2565  - 31 
สิงหาคม 
2565 

28,000 นางสาวจตุพร   
อินฤทธิ์ 

7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ
การต่อยอดโครงงานวิจัยของ
นักศึกษาสำหรับการเป็น
ผู้ประกอบการ 

1. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
อบรม 

1. ร้อยละ 70 1 ตุลาคม 
2564  - 30 
กันยายน 
2565 

37,800 ผศ.ดร.ปิยวรรณ  
สิมะไพศาล 

8. โครงการบูรณาการการเรียน
การสอน การวิจยั และการ
บริการวิชาการร่วมกับ
ผู้ประกอบการ/หน่วยงาน
ภายนอก 
กิจกรรมที่ 1 : โครงการวิจัย 
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการวิจัย 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
กิจกรรมที่ 3 : โครงการวิจัย 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ
กิจกรรมที่ 4 : โครงการวิจัย 
สาขาวิชาเทคโนโลยผีลติภณัฑ์
ทางทะเล 
 

กิจกรรมที่ 1 : โครงการวิจัย 
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
- จำนวนโครงการวิจัย  
- ความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการ 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการวิจัย 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
- จำนวนโครงการวิจัย  
- ความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการ 
กิจกรรมที่ 3 : โครงการวิจัย 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ
- จำนวนโครงการวิจัย  
- ความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการ 

 
 
1. ไม่ต่ำกว่า 1 โครงการ 
2. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
 
 
 
3. ไม่ต่ำกว่า 1 โครงการ 
4. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
 
 
 
5. ไม่ต่ำกว่า 1 โครงการ 
6. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
 

1 ตุลาคม 2564  
- 30 กันยายน 
2565 

7,000 ผศ.ดร.ธันยพร  
ศิริโวหาร 



 

 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดหลัก 
โครงการภายใตแ้ผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
  กิจกรรมที่ 5 : โครงการวิจัย 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภณัฑ ์
กิจกรรมที่ 6 : โครงการวิจัย 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

กิจกรรมที่ 4 : โครงการวิจัย 
สาขาวิชาเทคโนโลยผีลติภณัฑ ์
ทางทะเล 
- จำนวนโครงการวิจัย  
- ความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการ 
กิจกรรมที่ 5 : โครงการวิจัย 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภณัฑ ์
- จำนวนโครงการวิจัย  
- ความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการ 
กิจกรรมที่ 6 : โครงการวิจัย 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
- จำนวนโครงการวิจัย  
- ความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการ 

 
 
 
7. ไม่ต่ำกว่า 1 โครงการ 
8. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
 
 
 
 
9. ไม่ต่ำกว่า 1 โครงการ 
10. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
 
 
 
 
11. ไม่ต่ำกว่า 1 โครงการ 
12. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 

   

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนา
อาจารย์ด้านทักษะการ
สอนและประเมินผล
การเรยีนการสอนแบบ 
active learning  และ
การสอน online การ
ผลิตสื่อทันสมัย เป็นต้น 
(HR Plan) 

A6. ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ทักษะการสอนและ
ประเมินผลตามที่กำหนด 

9. โครงการ Smart Lecturer 
กิจกรรมที่ 1 Coaching for 
AGRO (การสอนแบบ active 
learning และ การสอน 
online การผลติสื่อทันสมัย) 
กิจกรรมที่ 2 โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนแบบ 

กิจกรรมที่ 1 Coaching for 
AGRO (การสอนแบบ active 
learning และ การสอน online 
การผลิตสื่อทันสมัย) 
- ผู้ได้รบัการ coaching 
- ความพึงพอใจของผู้ได้รับการ 
coaching 

 
 
 
 
1. จำนวน 20 คน 
2. ร้อยละ 70 
 
 

1 ตุลาคม 2564  
- 30 กันยายน 
2565 

77,000 รศ.ดร.นิรมล   
อุตมอ่าง 



 

 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดหลัก 
โครงการภายใตแ้ผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
active learning และ 21th 
Century 

กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนแบบ active 
learning และ 21th Century 
- การพัฒนาด้านการเรียนการ
สอนที่เป็นแบบ active learning 
- มีการจัดการเรยีนการสอนที่
เป็นตัวอย่างที่ดีเชิงประจักษ ์

 
 
 
3. จำนวน 6 กระบวนวิชา 
 
4. อย่างน้อย 6 กระบวน
วิชา 



 

 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3 : ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรสู่ระดับโลกด้วยงานวิจัย/ 
นวัตกรรมเฉพาะทางท่ีเป็นเลิศและขยายสู่เชิงพานิชย์  

 
 

เป้าประสงค์ :   
สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ สู่ครัวโลก 
 

กลยุทธ์ :  
กลยุทธ์ที่ 5 : สร้าง excellent research unit: Ex. functional food, eco-friendly packaging, 

advanced biotechnology for BCG หรือสร้างศูนย์ความเป็นเลิศจากการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบและเศษ
เหลือทิ้งจากเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

กลยุทธ์ที ่6 : ผลักดันการนำทรัพย์สินทางปัญญา/งานวิจัยไปใช้เชิงพาณิชย์ 
กลยุทธ์ที ่7 : สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน/ผู้ประกอบการ โดยยกระดับขีดความสามารถในการ

แข่งขันด้วยผลงานวิจัย/นวัตกรรม   
กลยุทธ์ที ่8 : พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและบริการวิชาการของอาจารย์ 
 

แผนปฏิบัติการ : 
 3.1 สร้างผลงานทางวิชาการด้าน functional food , packaging เพื่อสนับสนุนการเป็น excellent 
center  

3.2 ผลักดัน Ex.ให้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง 
3.3 พัฒนา platform เพ่ือให้ผู้ประกอบการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ได้สะดวก 
3.4 สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน/ผู้ประกอบการ โดยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย

ผลงานวิจัย/นวัตกรรม   
3.5 พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและบริการวิชาการของอาจารย์ (HR Plan) 
 

ตัวช้ีวัดหลัก :  
A7. จำนวนผลงานวิชาการท่ีตีพิมพ์ Q1           ค่าเป้าหมาย : 32 ผลงาน 
A8. จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรมที่ชุมชน/ผู้ประกอบการนำไปใช้ประโยชน์     ค่าเป้าหมาย : 10 ผลงาน 

 A9. จำนวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ยื่นจด          ค่าเป้าหมาย : 3 ผลงาน 
 A10. รายได้จากการนำทรัพย์สินทางปัญญา/งานวิจัยไปใช้เชิงพาณิชย์ ค่าเป้าหมาย : 15 ล้านบาท 
 - รายได้จากการบริการวิชาการ ค่าเป้าหมาย : 6 ล้านบาท 
 - รายได้จากงานวิจัยร่วมภาคเอกชน ค่าเป้าหมาย : 6 ล้านบาท 
 - รายได้จากค่าลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร ค่าเป้าหมาย : 0.02 ล้านบาท 
 - รายได้จากโครงการวิจัย (Overhead) ค่าเป้าหมาย : 2.98 ล้านบาท 
 A11. จำนวนผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในฐาน ข้อมูล scopus ค่าเป้าหมาย : 80 ผลงาน 
 A12. citation ต่ออาจารย์ ค่าเป้าหมาย : 5 ครั้ง 
 A13. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเป้าหมาย : 3 ผลงาน 



  

  
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดหลัก 
โครงการภายใตแ้ผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 5 : สร้าง 
excellent research 
unit: Ex. functional 
food, eco-friendly 
packaging,advanced 
biotechnology for 
BCG หรือสร้างศูนย์
ความเป็นเลิศจากการ 
ใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบ
และเศษเหลือท้ิงจาก
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

A7. จำนวนผลงาน
วิชาการที่ตีพิมพ์ Q1 

1. โครงการสนับสนุนการผลิตผล
งานกลุ่มวิจัยภายใต้สังกดัคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1. จำนวนผลงานวิชาการ
ที่ตีพิมพ์ Q1 

1. จำนวน 2 เรื่อง 1 กันยายน 2564  
- 30 กันยายน 
2565 

150,000 นางสาวมุทิตา  
หย่างถาวร 

A9. จำนวนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรทีย่ื่น
จด 

2. โครงการอบรมออนไลน์การยื่น
คำขอสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรทั้ง
ในและต่างประเทศ 

1. จำนวนผลงาน
นวัตกรรมตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับชาติ/
นานาชาติ อาทิ สิทธิบัตร, 
อนุสิทธิบัตร, ลิขสิทธ์ิ 

1. จำนวน 1 เรื่อง 1 ตุลาคม 2564  - 
30 กันยายน 
2565 

190,000 นางสาวมุทิตา  
หย่างถาวร 

กลยุทธ์ที่ 6 : ผลักดัน
การนำทรัพยส์ินทาง
ปัญญา/งานวิจัยไปใช้
เชิงพาณิชย์ 

A10. รายไดจ้ากการ
นำทรัพย์สินทาง
ปัญญา/งานวิจัยไป
ใช้เชิงพาณิชย ์
- รายไดจ้ากการ
บริการวิชาการ 
- รายไดจ้ากงานวิจัย
ร่วมภาคเอกชน 
- รายไดจ้าก
ค่าลิขสิทธิ/์สิทธิบัตร 
- รายไดจ้าก
โครงการวิจัย 
(Overhead) 

3. สมทบทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก (Matching Fund) 

1. การร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรมและการ
ร่วมมือระหว่างนักวิจัย 

1. จำนวน 1 ความร่วมมือ 1 ตุลาคม 2564  - 
30 กันยายน 
2565 

152,000 นางสาวมุทิตา  
หย่างถาวร 



  

  
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดหลัก 
โครงการภายใตแ้ผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 7 : สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน/ผู้ประกอบการ 
โดยยกระดับขดี
ความสามารถในการ
แข่งขันด้วยผลงาน 
วิจัย/นวัตกรรม   

A8. จำนวนงานวิจัย/
นวัตกรรมที่ชุมชน/
ผู้ประกอบการ
นำไปใช้ประโยชน์      

4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ (prototype product) 
ให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพ
ด้านอุตสาหกรรมอาหารและ
ชีวภาพ และบรรจุภณัฑ ์

1. ผลิตภัณฑต์้นแบบ 1. จำนวน 1 นวัตกรรม 1 ตุลาคม 2564  - 
30 กันยายน 
2565 

100,000 นางสาวมุทิตา  
หย่างถาวร 

กลยุทธ์ที่ 8 : พัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัย
และบริการวิชาการ
ของอาจารย์ 

A11. จำนวนผลงาน
ทางวิชาการตีพิมพ์ใน
ฐาน ข้อมูล scopus 
A12. citation ต่อ
อาจารย ์

5. โครงการอุดหนุนโครงการวิจยั
สำหรับนักวิจยัรุ่นใหม ่

1. จำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่
ได้รับทุนวิจยั 

1. จำนวน 4 คน 1 ตุลาคม 2564  - 
30 กันยายน 
2565 

350,000 นางสาวมุทิตา  
หย่างถาวร 

A13. ระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพ
รายบุคคล Reskill-Upskill เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
(ตอบกลยุทธ์ที่ 8 และ16) 

1. ร้อยละของบุคลากรที ่
เข้าร่วมอบรม นำความรู้ที่ 
ได้จากการอบรมไปใช้ใน 
การทำงานจริง 
2. ระดับของบุคลากรที่ม ี
ผลการประเมินความรู้หลัง
อบรม 

1. ร้อยละ 70 
 
 
 
2. ระดับ 3.51 

1 ตุลาคม 2564  - 
30 กันยายน 
2565 

592,200 นางนลินธิดา   
ชัยมงคล 



 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4 : ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรด้วยเครือข่ายคุณค่า  
 
 

เป้าประสงค์ :   
 องค์กรมีเครือข่ายคุณค่า (value network) ที่ช่วยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตร 
 
กลยุทธ์ :  
 กลยุทธ์ที่ 9 : พัฒนาระบบเครือข่ายคุณค่า ด้านการเรียนการสอน/งานวิจัย และบริการวิชาการ 
(มุมมอง P) 
 กลยุทธ์ที่ 10 : ส่งเสริมทักษะการจัดการความสัมพันธ์และการบริการที่เป็นมืออาชีพของบุคลากร  
(มุมมอง L) 
 
แผนปฏิบัติการ : 
 4.1 Roadmap การจัดการเครือข่ายคุณค่า สร้างเครือข่ายการเรียนการสอน / เครือข่ายงานวิจัย / 
เครือข่ายบริการวิชาการและ CSR (S/L) 
 4.2 Customer (นักศึกษา , แหล่งทุน , ผู ้ประกอบการ) relationship and engagement (S/L) 
(มุมมอง C) 
 4.3 Stakeholder (Alumni, สถานปฏิบัต ิสหกิจศึกษา/ฝึกงาน/ผ ู ้ปกครอง) relationship and 
engagement (S/L) (มุมมอง C) 
 4.4 Supplier and collaborator relationship management (S/L) (มุมมอง C) 
 4.5 การอบรมการจัดการความสัมพันธ์และการบริการที่เป็นมืออาชีพ (HR Plan) 
 
ตัวช้ีวัดหลัก :  

A14. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา, แหล่งทุน, ผู้ประกอบการ ค่าเป้าหมาย : ระดับ 4 
A15. ระดับความพึงพอใจของ Alumni , สถานปฏิบัติสหกิจศึกษา/ 

ฝึกงาน/ผู้ปกครอง       ค่าเป้าหมาย : ระดับ 4 
A16. ระดับความพึงพอใจของผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือ ค่าเป้าหมาย : ระดับ 4 
A17. ระดับของบุคลากรที่มีผลการประเมินความรู้หลังอบรม  ค่าเป้าหมาย : ระดับ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 

 
 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดหลัก 
โครงการภายใตแ้ผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 9 : พัฒนา
ระบบเครือข่ายคณุค่า 
ด้านการเรียนการ
สอน/งานวิจัย และ
บริการวิชาการ 
(มุมมอง P) 

 1. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่
การเป็น Agro Influencer เพื่อ
แสวงหาผู้เรียนในอนาคต 
กิจกรรมที่ 1 : ฑูต
ประชาสมัพันธ์ Agro 
Ambassador 
กิจกรรมที่ 2 : ค่าย Agro-CMU 
X-perience ครั้งท่ี 3 

กิจกรรมที่ 1 : ฑูต
ประชาสมัพันธ์ Agro 
Ambassador 
- จำนวนทุนการศึกษาให้แก่
นักศึกษารุ่นพี ่
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาขาวิชา
อุตสาหกรรมเกษตรมากขึ้น 
กิจกรรมที่ 2 : ค่าย Agro-CMU 
X-perience ครั้งท่ี 3 
- นักศึกษาได้เกิดทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่าง
น้อย 1 ด้าน จาก 4 ด้าน 
ต่อไปนี้ - smart heart - 
smart brain - smart 
character - smart english 

 
 
 
1. จำนวน 6 ทุน 
 
2. ร้อยละ 70 
 
 
 
 
3. จำนวน 1 ทักษะ 

1 ตุลาคม 2564  
- 19 สิงหาคม 
2565 

260,000 นายวิมล   
คำบุญเรือง 

กลยุทธ์ที่ 9 : พัฒนา
ระบบเครือข่ายคณุค่า 
ด้านการเรียนการ
สอน/งานวิจัย และ
บริการวิชาการ 
(มุมมอง P) 

A16. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ส่งมอบพันธมิตร และ
คู่ความร่วมมือ 

2. โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย และบริการวิชาการ
ระหว่างคณะของมหาวิทยาลัยทั้ง
ในและต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 1. โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการ
เรียนการสอน การวิจยัระหว่าง
คณะของมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศ 

กิจกรรมที่ 1. โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการ
เรียนการสอน การวิจยัระหว่าง
คณะของมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศ 
- จำนวนมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศ 
- มหาวิทยาลัยเครือข่ายมีความ
พึงพอใจ  

 
 
 
 
 
1. จำนวน 3 
มหาวิทยาลยั 
2. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
 
 

1 ตุลาคม 2564  
- 30 กันยายน 
2565 

140,000 นางสาวสุธินี   
ส่งศรีเกต ุ



    
 
 

 
 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดหลัก 
โครงการภายใตแ้ผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 2. โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการ
เรียนการสอน และการวิจัย
ระหว่างคณะของมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 

กิจกรรมที่ 2. โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการ
เรียนการสอน และการวิจัย
ระหว่างคณะของมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 
- มหาวิทยาลัยต่างประเทศท่ีมี
การสอนงานวิจัยดา้น
อุตสาหกรรมเกษตร/อาหาร 
- มหาวิทยาลัยเครือข่ายมีความ
พึงพอใจ  

 
 
 
 
 
3. ไม่ต่ำกว่า 2
มหาวิทยาลยั 
 
4. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
 

กลยุทธ์ที่ 9 : พัฒนา
ระบบเครือข่ายคณุค่า 
ด้านการเรียนการ
สอน/งานวิจัย และ
บริการวิชาการ 
(มุมมอง P) 

A14. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษา, แหล่งทุน, 
ผู้ประกอบการ 

3. โครงการนักศึกษาสมัพันธ์ 
กิจกรรมที่ 1. โครงการนักศึกษา
สัมพันธ์สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
กิจกรรมที่ 2. โครงการนักศึกษา
สัมพันธ์สาขาเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ ์
กิจกรรมที่ 3. โครงการนักศึกษา
สัมพันธ์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
กิจกรรมที่ 4. โครงการนักศึกษา
สัมพันธ์สาขาเทคโนโลยีการบรรจ ุ
กิจกรรมที่ 5. โครงการนักศึกษา
สัุมพันธ์สาขาเทคโนโลยผีลติภณัฑ์
ทางทะเล 
กิจกรรมที่ 6. โครงการนักศึกษา
สัมพันธ์สาขาวิศวกรรมอาหาร 

กิจกรรมที่ 1. โครงการ
นักศึกษาสัมพันธ์สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 
- ความพึงพอใจของ นศ.ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม  
กิจกรรมที่ 2. โครงการ
นักศึกษาสัมพันธ์สาขา
เทคโนโลยีการพัฒนาผลติภณัฑ ์
- ความพึงพอใจของ นศ.ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม  
กิจกรรมที่ 3. โครงการ
นักศึกษาสัมพันธ์สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ 
- ความพึงพอใจของ นศ.ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม  

 
 
 
 
1. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
 
 
 
 
2. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
 
 
 
 
3. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
 

1 ตุลาคม 
2564  - 30 
กันยายน 
2565 

210,000 ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์  
เขมาชีวะกุล 



    
 
 

 
 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดหลัก 
โครงการภายใตแ้ผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
  กิจกรรมที่ 7. โครงการสนับสนุน

อาหารและเครื่องดื่มนักศึกษา
สัมพันธ์ 

กิจกรรมที่ 4. โครงการ
นักศึกษาสัมพันธ์สาขา
เทคโนโลยีการบรรจ ุ
- ความพึงพอใจของ นศ.ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม  
กิจกรรมที่ 5. โครงการ
นักศึกษาสัุมพันธ์สาขา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 
- ความพึงพอใจของ นศ.ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม  
กิจกรรมที่ 6. โครงการ
นักศึกษาสัมพันธ์สาขาวศิวกรรม
อาหาร 
- ความพึงพอใจของ นศ.ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม  
กิจกรรมที่ 7. โครงการ
สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม
นักศึกษาสัมพันธ ์
- ความพึงพอใจของ นศ.ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

 
 
 
4. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
 
 
 
 
5. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
 
 
 
 
6. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
 
 
 
 
7. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 

   

4. การบริการวิชาการระดับ
นานาชาติ 
กิจกรรมที่ 1 : การรับเชิญเป็น 
Visiting Lecturer 

กิจกรรมที่ 1 : การรับเชิญเป็น 
Visiting Lecturer 
- รับเชิญเป็น visiting 
Lecturer 

1. จำนวน 1 ครั้ง 
 
 

1 ตุลาคม 
2564  - 30 
กันยายน 
2565 

40,000 นางปิยะนุช  
จันทนา 



    
 
 

 
 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดหลัก 
โครงการภายใตแ้ผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
  กิจกรรมที่ 2 : การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในเวทีการประชุมวิชาการ
ต่างประเทศ 

กิจกรรมที่ 2 : การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเวทีการประชุม
วิชาการต่างประเทศ 
- รับเชิญเป็นวิทยากรบรรบาย
พิเศษ หรือ ร่วมเสนอผลงาน
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในเวทีการ
ประชุมวิชาการนานาชาต ิ

 
 
 
2. จำนวน 1 ครั้ง 

   

กลยุทธ์ที่ 9 : พัฒนา
ระบบเครือข่ายคณุค่า 
ด้านการเรียนการ
สอน/งานวิจัย และ
บริการวิชาการ 
(มุมมอง P) 

A16. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ส่งมอบพันธมิตร และ
คู่ความร่วมมือ  

5. The 6th International 
Conference on Food and 
Applied Bioscience 2022 : 
Frontier Research in the 
Future Challenges [Online] 

1. การร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรมและการ
ร่วมมือระหว่างนักวิจัย 

1. จำนวน 1 ความ
ร่วมมือ 

14 กุมภาพันธ์ 
2565  - 15 
กุมภาพันธ์ 
2565 

108,000 นางสาวมุทิตา  
หย่างถาวร 

โครงการ Student Mobility in 
the Network of ASEAN 
Countries 
(ตอบกลยุทธ์ที ่1 และ9) 

     

A15. ระดับความพึงพอใจ
ของ Alumni, สถานปฏิบตัิ
สหกิจศึกษา/ฝึกงาน/
ผู้ปกครอง  

6. ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า
กับคณะ อก. 

1. ระดับความผูกพันของศิษย์
เก่ากับคณะ 

1. ระดับ 3.50 1 ตุลาคม 
2564  - 31 
สิงหาคม 2565 

50,000 นางสาวภคภรณ์  
ก่อเกิด 

กลยุทธ์ที่ 10 : ส่งเสริม
ทักษะการจัดการความ 
สัมพันธ์และการบริการ
ที่เป็นมืออาชีพของ
บุคลากร (มมุมอง L) 

A17. ระดับของบุคลากรที่
มีผลการประเมินความรู้
หลังอบรม  

โครงการอบรมเทคนิคการ 
Coaching 
(ตอบกลยุทธ์ที่ 2,10และ16) 
 

     



 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5 : ขับเคลื่อนความยั่งยืนด้วยการบริหารองค์กรที่เป็นเลิศ   
 

 

เป้าประสงค์ :   
 องค์กรเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและเป็นที่รู้จัก ของหน่วยงาน/บุคคลภายนอก 
 
กลยุทธ์ :  
 กลยุทธ์ที่ 11 : เสริมสร้างค่านิยม AGROWS: Agility, Growth mindset, Responsibility, Outstanding 
innovation, Wellness, Systems perspective) และวัฒนธรรมองค์กร (มุ่งมั่น ทุ่มเท) (มุมมอง L) 
 กลยุทธ์ที ่ 12 : Re-branding เพื ่อสร้างภาพลักษณ์ของคณะในการเป็น influencer ขับเคลื ่อน
อุตสาหกรรมเกษตร (มุมมอง L) 
 กลยุทธ์ที่ 13 : การสื่อสารองค์กร (มุมมอง L) 
 กลยุทธ์ที่ 14 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (มุมมอง L) 
 กลยุทธ์ที่ 15 : สร้างหน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร ดึงดูด
ผู้ประกอบการมาใช้บริการของคณะ (มุมมอง P) 
 กลยุทธ์ที่ 16 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร (มุมมอง L) 
 
แผนปฏิบัติการ : 
 5.1 เสร ิมสร ้ า งค ่ าน ิ ยม AGROWS:  Agility, Growth mindset, Responsibility, Outstanding 
innovation, Wellness, Systems perspective) และวัฒนธรรมองค์กร (มุ่งมั่น ทุ่มเท) (S/L) 
 5.2 Re-branding เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของคณะในการเป็น influencer ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
เกษตร (S) 
 5.3 การปรับปรุงระบบการสื่อสารองค์กร (S/L) 
 5.4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (S/L)  

5.5 สร้างหน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร ดึงดูดผู้ประกอบการ
มาใช้บริการของคณะ (S/L) 

5.6 พัฒนาอาจารย์ด้านทักษะการสอนและประเมินผลการเรียนการสอนแบบ active learning และ
การสอน online การผลิตสื่อทันสมัยเป็นต้น (HR Plan)  

5.7 พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและบริการวิชาการของอาจารย์ (HR Plan) 
5.8 ทักษะจัดการความสัมพันธ์และการบริการที่เป็นมืออาชีพ (HR Plan) 
5.9 การอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน (HR Plan) 
 

ตัวช้ีวัดหลัก :  
 A6. ร้อยละของอาจารย์ที่มีทักษะการสอนและประเมินผลตามท่ีกำหนด ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 

A11. จำนวนผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในฐาน ข้อมูล scopus  ค่าเป้าหมาย : 80 ผลงาน 
A12. citation ต่ออาจารย์     ค่าเป้าหมาย : 5 ครั้ง 
A13. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ    ค่าเป้าหมาย : ระดับ 4 
A17. ระดับของบุคลากรที่มีผลการประเมินความรู้หลังอบรม  ค่าเป้าหมาย : ระดับ 4 



    
 
 

 

A18. ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบัติตามค่านิยม    ค่าเป้าหมาย : รอ้ยละ 60 
A19. ร้อยละการรับรู้คณะอุตสาหกรรมเกษตร   ค่าเป้าหมาย : รอ้ยละ 80 
A20. ร้อยละการรับรู้ของบุคลากรต่อการสื่อสารองค์กร  
วัดการรับรู้ 4 ด้าน 1. ทิศทางคณะ 2. แผนคณะ 
3. ผลการดำเนินงานของคณะ 4. ข้อมูลข่าวสาร เช่น แนวปฏิบัติ,ทุน ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 75 
A21. จำนวนโปรแกรม/เทคโนโลยี digital มาใช้ในการทำงาน/ 
การบริหารจัดการของคณะ     ค่าเป้าหมาย : 3 ผลงาน 
A22. จำนวนผู้เรียน/ผู้รับบริการ     ค่าเป้าหมาย : 400 คน 
A23. ร้อยละบุคลากรที่มีทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในการทำงาน       ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดหลัก 
โครงการภายใตแ้ผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 11 : 
เสรมิสร้างค่านิยม 
AGROWS: Agility, 
Growth mindset, 
Responsibility, 
Outstanding 
innovation, 
Wellness, Systems 
perspective) และ
วัฒนธรรมองค์กร 
(มุ่งมั่น ทุ่มเท)  
(มุมมอง L) 

A18. ร้อยละบุคลากรที่
ปฏิบัติตามค่านิยม  

1. คลินิกเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทำงาน 

1. ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบัตติาม
ค่านิยมองค์กร 

1. ร้อยละ 80 1 ตุลาคม 2564  
- 30 กันยายน 
2565 

5,000 นางนลินธิดา  
 ชัยมงคล 

2. โครงการขับเคลื่อนคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรด้วยการ
บริหารองค์กรที่เป็นเลศิ 
กิจกรรมที่ 1. อบรม/สัมมนาด้าน
การบริหารองค์กรที่เป็นเลิศตาม
แนวทาง EdPEx/TQA ของ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน และ
ผู้เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ 2. การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ 
กิจกรรมที่ 3. โครงการเสรมิสร้าง
ค่านิยมให้แก่บุคลากรคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

กิจกรรมที่ 1. อบรม/สัมมนาด้าน
การบริหารองค์กรที่เป็นเลิศตาม
แนวทาง EdPEx/TQA ของ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน และ
ผู้เกี่ยวข้อง 
- จำนวนผู้บริหาร หัวหน้างาน 
และผูเ้กี่ยวข้องที่ไดร้ับการอบรม/
สัมมนาด้านการบริหารองค์กรที่
เป็นเลิศตามแนวทาง 
EdPEx/TQA 
กิจกรรมที่ 2. การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ 
- ผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร ตามแนวทาง 
CMU-EdPEx/ TQA 
กิจกรรมที่ 3. โครงการเสรมิสร้าง
ค่านิยมให้แก่บุคลากรคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
- ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัตติาม
ค่านิยม 

 
 
 
 
 
1. จำนวน 19 คน 
 
 
 
 
 
 
 
2. จำนวน 350 
คะแนน 
 
 
 
 
 
3. ร้อยละ 80 

1 ตุลาคม 2564  
- 16 กันยายน 
2565 

270,000 นางอังศุมารินทร์   
เจริญเกษ 



    
 
 

 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดหลัก 
โครงการภายใตแ้ผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 12 :  
Re-branding เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ของ
คณะในการเป็น 
influencer 
ขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมเกษตร 

A19. ร้อยละการรับรู้คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

3. โครงการ Re-branding คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ระดับการรับรู้คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

ระดับ 4 1 มกราคม 2565  
- 31 มีนาคม 
2565 

60,000 นางกรชวัล  กันทา 

4. โครงการ Agro PR 
กิจกรรมที่ 1. โครงการจดัทำคลิป
วิดีโอประชาสัมพันธ์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเครื่องมือแปรรูป
ของคณะฯ 
กิจกรรมที่ 2. โครงการ
ประชาสมัพันธ์งานวิจัย บริการ
วิชาการ และ content  
ที่เป็นกระแสหลัก 
(ตอบกลยุทธ์ที่ 12 และ 13) 

กิจกรรมที่ 1. โครงการจดัทำ
คลิปวิดีโอประชาสมัพันธ์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เครื่องมือแปรรูปของคณะฯ 
- คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เครื่องมือแปรรูป 
กิจกรรมที่ 2. โครงการ
ประชาสมัพันธ์งานวิจัย บริการ
วิชาการ และ content  
ที่เป็นกระแสหลัก 
- คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์
งานวิจัย บริการวิชาการ และ 
content ที่เป็นกระแสหลัก 

 
 
 
 
1. จำนวน 1 ช้ิน 
 
 
 
 
 
 
2. จำนวน 2 ช้ิน 

1 ตุลาคม 2564  
- 30 กันยายน 
2565 

100,000 นายวรกร  สุพร 

กลยุทธ์ที่ 13 : การ
สื่อสารองค์กร 
(มุมมอง L) 

A20. ร้อยละการรับรู้ของ
บุคลากรต่อการสื่อสาร
องค์กร วัดการรับรู้ 4 ด้าน 
1. ทิศทางคณะ 2. แผน
คณะ 3. ผลการดำเนินงาน
ของคณะ 4. ข้อมูล
ข่าวสาร เช่น แนว
ปฏิบัติ,ทุน 

5. การพัฒนาการสื่อสารองค์กร ระดับการรับรู้ของบุคลากรต่อ 
การสื่อสารองค์กร 

ระดับ 3.51 1 ตุลาคม 2564  
- 30 กันยายน 
2565 

44,000 นางนลินธิดา   
ชัยมงคล 



    
 
 

 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดหลัก 
โครงการภายใตแ้ผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 13 : การ
สื่อสารองค์กร 
(มุมมอง L) 

A20. ร้อยละการรับรู้ของ
บุคลากรต่อการสื่อสาร
องค์กร วัดการรับรู้ 4 ด้าน 
1. ทิศทางคณะ 
2. แผนคณะ 
3. ผลการดำเนินงานของ
คณะ  
4. ข้อมูลข่าวสาร เช่น แนว
ปฏิบัติ,ทุน 

6. กิจกรรมคณะผู้บริหารพบปะ
บุคลากร one message to all 
Agro 

ระดับการรับรู้ของบุคลากรต่อการ
สื่อสารองค์กร 

ระดับ 3.51 1 ตุลาคม 2564  
- 30 กันยายน 
2565 

20,000 นางนลินธิดา  
 ชัยมงคล 

- โครงการ Agro PR 
(ตอบกลยุทธ์ที่ 12 และ 13) 
 

     

กลยุทธ์ที่ 14 :  
การพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 
(มุมมอง L) 

A21. จำนวนโปรแกรม/
เทคโนโลยี digital มาใช้ใน
การทำงาน/การบริหาร
จัดการของคณะ 

7. โครงการอบรมการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการทำงาน 
กิจกรรมที่ 1. อบรมการนำ IoT 
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมที่ 2. ศึกษาดูงานการใช้
เทคโนโลยีใหม่ทางด้าน IT, AI, 
IoT, software, program ในการ
ปฏิบัติงาน 
กิจกรรมที่ 3. การใช้ระบบและ
การบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ตอบกลยุทธ์ที่ 14 และ16) 

กิจกรรมที่ 1. อบรมการนำ IoT 
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
- ร้อยละบุคลากรที่มีทักษะ
เทคโนโลยีใหม่ทางด้าน IT, AI, 
IoT, software, program การ
ทำงาน 
- ร้อยละของบุคลากรที่มีขีด
ความสามารถตามที่กำหนด 
กิจกรรมที่ 2. ศึกษาดูงานการใช้
เทคโนโลยีใหม่ทางด้าน IT, AI, 
IoT, software, program ในการ
ปฏิบัติงาน 
- ร้อยละบุคลากรที่มีทักษะ
เทคโนโลยีใหม่ทางด้าน IT, AI, 
IoT, software, program การ
ทำงาน 

 
 
1. ร้อยละ 70 
 
 
 
2. ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
 
3. ร้อยละ 60 
 
 
 

1 ตุลาคม 2564  
- 30 กันยายน 
2565 

26,800 นางนลินธิดา   
ชัยมงคล 



    
 
 

 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดหลัก 
โครงการภายใตแ้ผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
- ร้อยละของบุคลากรที่มีขีด
ความสามารถตามที่กำหนด 
กิจกรรมที่ 3. การใช้ระบบและ
การบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ลดจำนวนการแจ้งปญัหาการใช้
งานโปรแกรม Zoom  
- ลดจำนวนการแจ้งปญัหาการใช้
งานโปรแกรม ชุดผลติสื่อ Ez 
Studio  
- บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ 
สามารถอัพเดทข้อมูลหน่วยงาน
บนเว็บไซตค์ณะฯ ได้เอง โดยผ่าน
ระบบ CMU OAuth และ
เชื่อมโยงกับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
 

4. ร้อยละ 60 
 
 
 
 
5. ร้อยละ 20 ของ
ผู้ใช้บริการ 
6. ร้อยละ 20 ของ
ผู้ใช้บริการ 
 
7. จำนวน 30 ครั้ง 

กลยุทธ์ที่ 15 : สร้าง
หน่วยประชาสัมพันธ์
และการตลาดเชิงรุก
นวัตกรรม
อุตสาหกรรมเกษตร 
ดึงดูดผู้ประกอบการ
มาใช้บริการของคณะ 
(มุมมอง P) 

A22. จำนวนผู้เรยีน/
ผู้รับบริการ 

8. โครงการตลาดและการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุกการ
ให้บริการและผลิตภัณฑ์ของ
ศูนย์บริการธรุกิจอุตสาหกรรม
เกษตร 

1. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การให้บริการของศูนย์บริการ
ธุรกิจฯ และผลิตภณัฑไ์ส้อั่วลด
ไขมัน และแคบหมไูม่ใช้น้ำมันใน
กระบวนการผลติ แกงฮังเล
พร้อมบริโภคแบบแช่แข็ง 
น้ำพริกอ่องพร้อมบริโภคแบบแช่
แข็งให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย 
2. สร้างเงินรายได้จากการ
ให้บริการและการจำหน่าย

1. จำนวน 1 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
2. จำนวน 300,000 
บาท 

1 ตุลาคม 2564 - 
30 กันยายน 
2565 

220,000 นางนงนุช   
ทองอ่อน 



    
 
 

 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดหลัก 
โครงการภายใตแ้ผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ผลิตภณัฑ์ของศูนย์บริการธุรกิจ
อุตสาหกรรมเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 16 : พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
(มุมมอง L) 

A6. ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ทักษะการสอนและ
ประเมินผลตามที่กำหนด 

9. โครงการ Smart academic 
staff 

1. ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีทักษะ
การสอนและประเมินผลตามที่
กำหนด 
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีขีด
ความสามารถตามที่กำหนด 
3. จำนวนกระบวนวิชาที่มีการ
เรียนการสอนแบบ online 
learning 

1. ร้อยละ 60 
 
 
2. ร้อยละ 60 
 
3. จำนวน 5 กระบวน
วิชา 

1 ตุลาคม 2564  
- 30 กันยายน 
2565 

18,000 นางนลินธิดา  
 ชัยมงคล 

กลยุทธ์ที่ 16 : พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
(มุมมอง L) 

A11. จำนวนผลงานทาง
วิชาการตีพิมพ์ในฐาน 
ข้อมูล scopus  
A12. citation ต่ออาจารย ์
A13. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ  

- โครงการพัฒนาศักยภาพ
รายบุคคล Reskill-Upskill เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
(ตอบกลยุทธ์ที่ 8 และ16) 

     

กลยุทธ์ที่ 16 : พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
(มุมมอง L) 

A17. ระดับของบุคลากรที่
มีผลการประเมินความรู้
หลังอบรม  

โครงการอบรมเทคนิคการ 
Coaching 
(ตอบกลยุทธ์ที่ 2, 10 และ16) 

     

A23. ร้อยละบุคลากรทีม่ี
ทักษะทางด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การทำงาน 

- โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การทำงาน 
(ตอบกลยุทธ์ที่ 14 และ16) 

     



    
 
 

 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดหลัก 
โครงการภายใตแ้ผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 17 : การ
จัดการองค์ความรู้ 
(มุมมอง L) 

A24. จำนวนองค์ความรู้ที่
มีการแลกเปลีย่น 

10. โครงการพัฒนาระบบและ
การจัดการองค์ความรู้ของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
กิจกรรมที่ 1. กิจกรรม KM Day 
: Show and Share ครั้งท่ี 5 
กิจกรรมที่ 2. ฐานข้อมูลการ
จัดการเรียนการสอนกระบวน
วิชาด้านอุตสาหกรรมเกษตร 

กิจกรรมที่ 1. กิจกรรม KM Day : 
Show and Share ครั้งท่ี 5 
- แนวปฏิบัติ/องค์ความรู้จากการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
กิจกรรมที่ 2. ฐานข้อมูลการ
จัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา
ด้านอุตสาหกรรมเกษตร 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 
 
1. จำนวน 5 แนว
ปฏิบัติ/องค์ความรู ้
 
 
 
2. จำนวน 2 กระบวน
วิชา 

1 ตุลาคม 2564  
- 30 กันยายน 
2565 

70,000 นางสาวอุณณาดา   
สุธรรม 

 
 



  

 
 
 

โครงการกลยุทธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำแนกตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์) 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
จำนวนโครงการ 

รวม 
สำนักงานคณะฯ สำนักวิชาฯ 

ศูนย์บริการ 
ธุรกิจฯ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1  
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรด้วยการสร้างคน  

2 8 - 10 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2  
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรด้วยการศึกษาตลอดชีวิต  

- 5 4 9 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3  
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรสู่ระดับโลกด้วยงานวิจัย/
นวัตกรรมเฉพาะทางที่เป็นเลิศและขยายสูเ่ชิงพานิชย์ 

6 - - 6 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4  
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรด้วยเครือข่ายคณุค่า  

4 2 - 6 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5 
ขับเคลื่อนความยั่งยืนด้วยการบรหิารองค์กรที่เป็นเลิศ   

9 - 1 10 

รวม 21 15 5 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม งานประจำ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำแนกตามพันธกิจ) 

 

พันธกิจ 
จำนวนโครงการ 

รวม 
สำนักงานคณะฯ สำนักวิชาฯ 

ศูนย์บริการ 
ธุรกิจฯ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 13 6 - 19 
2. ด้านการวิจัย 2 - - 2 
3. ด้านการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 8 - - 8 
4. ด้านบริหารจัดการ 9 - - 9 

รวม 31 6 1 38 
 



 

 

พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการดำเนินการรับเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (TCAS) 

1. เพื่อทราบความพึงพอใจของผู้รับเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี คณะอตุสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS) 
ปีการศึกษา 2565 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับเขา้
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (TCAS)  
ปีการศึกษา 2565 

1. ระดับ 3.50 1 กุมภาพันธ์ 
2565 - 30 
มิถุนายน 2565 

20,000 นางจุฑารัตน์   
สีหานาม 

2. ตลาดนัดหลักสูตร นำหลักสูตร 
CMU Open House และ Agro 
Open House 

1. เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์หลักสตูร
ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ทั้งในรูปแบบ online 
และ onsite 

1. ผลสำรวจการรับรู ้
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
75 

1 พฤศจิกายน 
2564 - 31 
พฤษภาคม 2565 

30,000 นางจุฑารัตน์   
สีหานาม 

3. โครงการประกวดนวัตกรรม
ผลิตภณัฑ์อาหาร Food 
Innovation Contest 

1. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความรู้ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ให้มเีวทีในการแสดงออก
ซึ่งความรู้ ความสามารถทางด้านวชิาการ 
2. เพื่อส่งเสรมิความร่วมมือระหวา่ง
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครฐั และเอกชน
ในการสนับสนุนกจิกรรมของนักศึกษา 
3. เพื่อเปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนเสาะหา
บุคลากรที่มคีุณภาพจากสถานศึกษาเข้าร่วม
ทำงานในองค์กร และได้คดัเลือกผลิตภณัฑ์
อาหารที่เข้าร่วมการประกวด ไปพัฒนาใน 
เชิงพาณิชยต์่อไป 

1. มีสถาบันอุดมศึกษา ส่งทีม
นักศึกษาร่วมประกวดแข่งขัน
นวัตกรรมผลิตภณัฑ์อาหาร Food 
Innovation Contest 
2. ทักษะการนำเสนอผลงานดีขึ้น 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจใน
การจัดกิกรรมประกวดนวตักรรม
ผลิตภณัฑ์อาหาร Food 
Innovation Contest ในภาพรวม 

1. จำนวน 5 สถาบัน 
 
 
 
2. ร้อยละ 75 
3. ระดับ 3.75 
 

1 ตุลาคม 2564 - 
30 มิถุนายน 
2565 

34,000 นายวิมล   
คำบุญเรือง 

4. วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา 2565 

1. เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจข้อมูลที่จำเป็น
ของคณะ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่
นักศึกษาใหม่ 

1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 1. ระดับ 3.75 1 มีนาคม 2565 - 
31 กรกฎาคม 
2565 

65,000 น.ส.ภคภรณ์  
ก่อเกิด 



 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2. เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรและการ
ยอมรับวัฒนธรรมที่แตกตา่งเพื่อรองรับการเข้า
สู่การใช้ชีวิตในสังคมใหม ่
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหมไ่ด้พบปะ
และพูดคยุเพื่อวางแผนการเรียนกบัอาจารย์ที่
ปรึกษา 

5. วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา 2565 

1. เพื่อเปิดโอกาสใหม้ีเวทีพบปะระหว่าง
ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ รวมถึงศษิย์เก่ากับ
ผู้ปกครองนักศึกษาใหม ่
2. เพื่อเปิดโอกาสใหม้ีการแลกเปลีย่นความ
คิดเห็น ทัศนะด้านต่างๆ ระหว่างผู้บริหารคณะ
และผูป้กครอง 
3. เพื่อแนะนำคณะ และสร้างความเช่ือมั่นใน
การศึกษาต่อของบุตรหลาน ให้กับผู้ปกครอง 

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักศึกษาใหม ่

1. ระดับ 3.75 1 พฤษภาคม 
2565 - 31 
กรกฎาคม 2565 

40,000 น.ส.ภคภรณ์  
ก่อเกิด 

6. งานพระราชทานปริญญาบัตร 1. เพื่อจัดตกแต่งสถานท่ีซุม้รับปรญิญาและ
บริเวณโดยรอบคณะและสถานท่ีฝกึซ้อมเพื่อ
ถ่ายรูปร่วมแสดงความยินดีกับบณัฑิตคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
2. เพื่อฝึกซ้อมในส่วนพิธีการให้กับบัณฑิต 
มหาบัณฑิต และดุษฏีบณัฑติคณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
3. เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงาน
พิธีพระราชทานปรญิญาบตัรให้แกค่ณาจารย์
และบุคลากรที่เกีย่วข้อง 

1. องค์ความรู้ใหม่ในการดำเนินงาน
พิธีพระราชทานปรญิญาบตัร 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
3. จำนวนซุ้มงานรับปรญิญา 

1. จำนวน 1 องค์
ความรู ้
2.  ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 
3. จำนวน 1 ซุ้ม 

1 ตุลาคม 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

100,000 น.ส.ภคภรณ์  
ก่อเกิด 



 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

7. สนับสนุนบัตรคีย์การ์ดสำหรับ
นักศึกษาใหม่ (ปีการศึกษา 2564 
และ 2565) 

1. เพื่อจัดหาบัตรคีย์การด์สำหรับการเข้าใช้ใน
อาคารเรยีนและสำนักงานคณะอตุสาหกรรม
เกษตรให้แก่นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
และระดับบณัฑิตศึกษา 
2. เพื่อทำตามประกาศการเข้า-ออกอาคาร
ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. นักศึกษาใหม่ได้รับบัตรคยี์การด์ 1. ร้อยละ 100 1 ตุลาคม 2564 - 
31 สิงหาคม 
2565 

50,000 น.ส.ภคภรณ์  
ก่อเกิด 

8. กิจกรรมดำเนินการด้าน
ทุนการศึกษา 

1. เพื่อดำเนินการใหไ้ด้รับทราบขอ้มูลของ
นักศึกษาท่ีสมัครขอรับทุนการศึกษาได้อย่าง
ละเอียดและถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
2. เพื่อเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ
นักศึกษาด้านทุนการศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และรวดเร็ว 
3. เพื่อใช้ในการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับด้าน
ทุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

1. นักศึกษาที่สมัครขอรับ
ทุนการศึกษาและมีสิทธ์ิสัมภาษณ ์
ได้เข้ารับการสัมภาษณ์อย่าง
ครบถ้วน 
2. ได้มีการตรวจเยี่ยมบ้านนักศึกษา
ที่สมัครขอรบัทุนการศึกษา 

1. ร้อยละ 100 
 
 
 
2. จำนวน 20 หลังคา
เรือน 

1 ตุลาคม 2564 - 
31 สิงหาคม 
2565 

20,000 นายสิทธิชัย   
ถาบุตร 

9. ทุนการศึกษา (ระดับปริญญา
ตรี) 
กิจกรรมที่ 1 ทุนการศึกษา ป.ตรี 
(ทุนขาดแคลน) 
กิจกรรมที่ 2 ทุนการศึกษา ป.ตรี 
(ทุนทำงาน) 
กิจกรรมที่ 3 โครงการคดัสรรให้
นักศึกษาทุนท่ีเรียนดไีด้รบั
ทุนการศึกษาปีการศึกษา 2565 
ต่อเนื่อง 

1. เพือ่ดำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุน
นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา 

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้
จากการทำงานในระหว่างการศึกษาเล่าเรียน 
และเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง 

3. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์จริงใน
การทำงาน ส่งเสริมให้นักศึกษามคีวาม
รับผิดชอบในการช่วยเหลือตนเองและรูจ้ักการ
บริหารเวลา 

4. เพื่อคัดสรรให้นักศึกษาทุนท่ีเรยีนดีได้รับ
ทุนการศึกษาปีการศึกษา 2565 ต่อเนื่อง 

กิจกรรมที่ 1 ทุนการศึกษา ป.ตรี 
(ทุนขาดแคลน) 
- จำนวนทุนการศึกษาต่อปี
การศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 ทุนการศึกษา ป.ตรี 
(ทุนทำงาน) 
- จำนวนงบประมาณทุนการศึกษาที่
ได้รับการเบิกจา่ย 
กิจกรรมที่ 3 โครงการคดัสรรให้
นักศึกษาทุนท่ีเรียนดไีด้รบั

 
 
1.  จำนวน 20 ทุน 
 
 
 
2. ร้อยละ 70 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 2564 - 
31 สิงหาคม 
2565 

672,000 นายสิทธิชัย   
ถาบุตร 



 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 4 ทุนเรียนดี ทุนขาด
แคลน ทุนกิจกรรมเด่น สาขาวิชา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 

ทุนการศึกษาปีการศึกษา 2565 
ต่อเนื่อง 
- นักศึกษาทุนท่ีเรียนดีได้รับ
ทุนการศึกษาปีการศึกษา 2565 
ต่อเนื่อง 
กิจกรรมที่ 4 ทุนเรียนดี ทุนขาด
แคลน ทุนกิจกรรมเด่น สาขาวิชา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 
- ทุนการศึกษาประเภททุนขาด
แคลนทุนทรัพย์ (MPT) 
- ทุนการศึกษาประเภททุนเรียนด ี
(MPT) 
- ทุนการศึกษาประเภททุนกิจกรรม
เด่น (MPT) 

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

10. ลูกช้างทองเราดูแล 1. เพื่อมีระบบดูแลนักศึกษาท้ังด้านสุขภาพ
กายและสุขภาพใจ 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะของ
นักศึกษาตามทักษะศตวรรษที่ 21 
3. เพื่อเพิ่มพูนทักษะความชำนาญของอาจารย์
และบุคคลากรในการดูแลนักศึกษา 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

1. ร้อยละ 80 1 ตุลาคม 2564 - 
31 สิงหาคม 
2565 

60,000 นายสิทธิชัย   
ถาบุตร 

11. ทุนอุดหนุนการศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 โครงการอุดหนุน
ทุนการศึกษาระดับปรญิญาโท 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ศึกษาช้ันปีท่ี 4 และ
ศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เลือกศึกษาต่อ
สถาบันการศึกษาเดิมมากขึ้น 

กิจกรรมที่ 1 โครงการอุดหนุน
ทุนการศึกษาระดับปรญิญาโท 
- นักศึกษาปริญญาโท มีคุณสมบตัิ
รับทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  

 
 
1. ร้อยละ 100 
 
 
 

1 ตุลาคม 2564 - 
31 กรกฎาคม 
2565 

339,200 น.ส.สังวาลย์   
วรรณกลุ 



 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2 ทุนสนับสนุนการทำ
วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
กิจกรรมที่ 3 โครงการผู้ช่วยสอน
วิชาปฏิบัติการสำหรบันักศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา (ทุน TA) 

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุน้ให้นักศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาสำเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
3. เพื่อเป็นการเร่งรดัการสำเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญา
เอกของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
4. เพื่อให้นักศึกษาระดับบณัฑิตศกึษาได้มี
ประสบการณ์ในการสอนวิชาปฏบิตัิการ ซึ่งจะ
ช่วยพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษานอกจากการศึกษาในช้ันเรียน และ
จะเป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัยเพือ่
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

กิจกรรมที่ 2 ทุนสนับสนุนการทำ
วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 - นักศึกษาปริญญาโท-เอก ช้ันปทีี่ 
1 ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 
1/2564 มีคุณสมบตัิไดร้ับทุน
สนับสนุนการทำวิจัย  
กิจกรรมที่ 3 โครงการผู้ช่วยสอน
วิชาปฏิบัติการสำหรบันักศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา (ทุน TA) 
- จำนวนทุนผู้ช่วยสอนวิชา
ปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 
 
 
2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 
 
 
 
 
 
3. จำนวน 15 ทุน 

12. ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1. เพื่อให้นักศึกษารับทราบข้อมูลทั่วไปของ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2. เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางในการเรยีน
ระดับบณัฑติศึกษา ได้แก่ การสอบ
ภาษาอังกฤษ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
การทำวิทยานิพนธ์ และการสำเรจ็การศึกษา
ตามระยะเวลาที่กำหนด 
3. เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเข้าพบผู้บริหารและ
คณาจารย์ของคณะอตุสาหกรรมเกษตร 
ตลอดจนพบปะเพื่อนร่วมรุ่นและนักศึกษารุ่นพี่ 
 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรม 

1. ไม่น้อผยกว่าร้อยละ 
80 

20 มิถุนายน 
2565 - 20 
มิถุนายน 2565 

5,000 น.ส.สังวาลย์   
วรรณกลุ 



 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

13. การฝึกอบรมการเขียน
บทความทางวิชาการและการ
นำเสนอผลงานทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษระดับบณัฑิตศึกษา 

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนบทความทาง
วิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษระดับบณัฑิตศึกษาในเวทีทาง
วิชาการระดับชาติและนานาชาตไิด้อย่างมั่นใจ 
2. เพื่อให้นักศึกษาระดับบณัฑิตศกึษาได้
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ใน
การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตปัจจุบันมากขึ้น 
 

1. นักศึกษาปริญญาโท-เอก มีความ
พึงพอใจกับการเข้าร่วมกิจกรรม 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

1 มิถุนายน 2565 
- 20 กรกฎาคม 
2565 

4,000 น.ส.สังวาลย์   
วรรณกลุ 

14. โครงการพัฒนานักศึกษาด้าน
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
กิจกรรมที่ 1 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ การวเิคราะห์
ทดสอบด้วยเทคนิคโครมาโต
กราฟฟีโดยเครื่อง Gas 
Chromatography (GC) และ 
High Performance Liquid 
Chromatography (HPLC) 
กิจกรรมที่ 2 โครงการฝึกอบรม
เตรียมระบบการใช้ห้องปฏิบัติการ
สำหรับนักศึกษา 
กิจกรรมที่ 3 โครงการฝึกอบรม
การเตรียมสารละลายเคมีและการ
ใช้เครื่องแก้ว 
กิจกรรมที่ 4 โครงการฝึกอบรม
“การจัดการความปลอดภัยและ
อัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ” 

1. เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดการความ
ปลอดภัยในห้องปฏบิัติการแก่นักศึกษา 
บุคลากรและผู้ช่วยวิจัยของคณะอตุสาหกรรม
เกษตร 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรูค้วามเข้าใจใน
การเตรียมความพร้อมก่อนการทำปฏิบัติการ
และมีความเข้าใจถึงระเบียบปฏิบตัิต่าง ๆ ขอ
งกลุ่มงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในหลักการ
ทำงาน การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ การ
บำรุงรักษาเครื่องมือ การใช้เครื่องแก้วและ
สารเคม ี
4. เพื่อให้ความรู้ด้านการประเมินทางประสาท
สัมผสัและโปรแกรมสำเร็จรูปในการทดสอบ
ทางประสาทสัมผสั 

กิจกรรมที่ 1 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การวิเคราะห์ทดสอบ
ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟีโดย
เครื่อง Gas Chromatography 
(GC) และ High Performance 
Liquid Chromatography (HPLC) 
- ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการ
อบรม และมีระดับความรู้ความ
เข้าใจไม่น้อยกว่าระดับ 3.0/5.0 
กิจกรรมที่ 2 โครงการฝึกอบรม
เตรียมระบบการใช้ห้องปฏิบัติการ
สำหรับนักศึกษา 
- ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการ
อบรม และมีระดับความรู้ ความ
เข้าใจไม่น้อยกว่า3.0/5.0 
กิจกรรมที่ 3 โครงการฝึกอบรมการ
เตรียมสารละลายเคมีและการใช้
เครื่องแก้ว 

 
 
 
 
 
 
1. ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
2. ร้อยละ 80 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 2564 - 
30 กันยายน 
2565 

49,000 ผศ.ดร.ทนงศักดิ์  
ไชยาโส 



 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 5 โครงการอบรมการ
ใช้ห้องประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสและโปรแกรม
สำเรจ็รูปในการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส 
กิจกรรมที่ 6 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการด้านเทคนิค
วิเคราะห์ทางจลุชีววิทยา 
กิจกรรมที่ 7 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือใน
การวัดคณุภาพผลิตภณัฑ์อาหาร 
 

- ร้อยละความคิดเห็นของนักศึกษา
ที่เข้าฝึกอบรมและตอบ
แบบสอบถาม มีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาท่ีได้รับการฝึกอบรมดีขึ้น
หรือมีระดับความรู้ความเข้าใจไม่
น้อยกว่าระดับ 3.5/5.0 
กิจกรรมที่ 4 โครงการฝึกอบรม
“การจัดการความปลอดภัยและ
อัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ” 
- ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการ
จัดการความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการเพิม่มากข้ึน 
- ผู้เข้าร่วมอบรมสอบผ่าน
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจด้าน
การจัดการความปลอดภยั การใช้
สารเคมีในห้องปฏิบัติการ 
กิจกรรมที่ 5 โครงการอบรมการใช้
ห้องประเมินคณุภาพทางประสาท
สัมผสัและโปรแกรมสำเร็จรูปในการ
ทดสอบทางประสาทสมัผสั 
- ผู้เข้าอบรมมคีวามรูค้วามเข้าใจ 
กิจกรรมที่ 6 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านเทคนิควเิคราะห์ทาง
จุลชีววิทยา 

3. ร้อยละ 80 ของ
ผู้ตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
4. ร้อยละ 80 ของ
ผู้ตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
5. ร้อยละ 80 ของ
ผู้ทำแบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
6. มากกว่าร้อยละ 70 
 
 
 
 
 



 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

- ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการ
อบรม เเละมรีะดบัความรู้ความ
เข้าใจไม่น้อยกว่าระดับ 3.0/5.0 
กิจกรรมที่ 7 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือในการวดั
คุณภาพผลติภณัฑ์อาหาร 
- ร้อยละของผู้เข้าอบรม และมี
ความรู้ความเข้าใจไม่ต่ำกว่า 
3.0/5.0 

7. ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
8. ร้อยละ 70 
 

15. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนา
หลักสตูร สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 
กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนา
หลักสตูร สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
บรรจ ุ
กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนา
หลักสตูร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร 
กิจกรรมที่ 4  โครงการพัฒนา
หลักสตูร สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ ์
กิจกรรมที่ 5 โครงการพัฒนา
หลักสตูร สาขาวิชาวิศวกรรม
อาหาร 

1. เพื่อส่งเสรมิคณาจารย/์บุคลากร/นักศึกษา/
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ได้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดและช่วยกันพัฒนาให้หลกัสูตรและ
กระบวนวิชาการเรียนการสอนของแต่ละ
สาขาวิชาในสำนักวิชาอุตสหากรรมเกษตรนั้น 
เป็นหลักสูตรทีม่ีคุณภาพและทันสมัย รองรับ
การเรยีนการสอนในยุคศตวรรษที ่21 เพื่อให้ผู้
ที่เข้ารับการศึกษาไดร้ับความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพสามารถประกอบอาชีพด้วย
ความสุจริต และสามารถอยูร่่วมกบัผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพ คณุค่า และคณุธรรม 

กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนา
หลักสตูร สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 
- หลักสูตรที่ประสงค์จะพัฒนาและ
ปรับปรุง 
กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนา
หลักสตูร สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
บรรจ ุ
- หลักสูตรที่ประสงค์จะพัฒนาและ
ปรับปรุง 
กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนา
หลักสตูร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร  
- หลักสูตรที่ประสงค์จะพัฒนาและ
ปรับปรุง 

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

1 ตุลาคม 2564 - 
30 กันยายน 
2565 

42,000 น.ส.สุธินี   
ส่งศรีเกต ุ



 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 4 โครงการพัฒนา
หลักสตูร สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ ์
- หลักสูตรที่ประสงค์จะพัฒนาและ
ปรับปรุง 
กิจกรรมที่ 5 โครงการพัฒนา
หลักสตูร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
- หลักสูตรที่ประสงค์จะพัฒนาและ
ปรับปรุง 

 
 
 
4. จำนวน 1 หลักสูตร 
 
 
 
5. จำนวน 1 หลักสูตร 

16. โครงการศึกษาดูงานของ
นักศึกษา 

1. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจและนำ
ความรู้ที่เรียนมาในห้องเรียนไปประยุกต์กับการ
ปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการได้ และเป็น
การสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่
นักศึกษา รวมถึงนักศึกษาสามารถพัฒนาตนเอง
ทางด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น การเรียนรู้ที่จะ
ดำรงอยู่ในสังคมอยา่งมีคุณภาพ คุณค่า และ
คุณธรรม นอกจากน้ียังเป็นการส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างคณะฯ กับสถานประกอบการ 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

1. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 1 ตุลาคม 2564 - 
30 กันยายน 
2565 

252,000 น.ส.สุธินี   
ส่งศรีเกต ุ

17. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนและนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ณ 
จังหวัดสมุทรสาคร 

1. เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาฯ ณ จังหวัดสมุทรสาคร 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีคณุภาพตรงตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการ 
3.เพื่อสร้างความผูกพันของนักศึกษากับสถาบัน 

1. ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนใน
การจัดการเรยีนการสอนของ
สาขาวิชาฯ ณ จังหวัดสมุทรสาคร 

1. ร้อยละ 70 1 ตุลาคม 2564 - 
30 กันยายน 
2565 

70,000 น.ส.สดุาพร   
วัฒนา 



 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

18. โครงการการจดัการของเสีย
จากห้องปฏิบัติการ 

1. ให้ความรู้เรื่องแนวทางการจดัการของเสียที่
เกิดจากห้องปฏิบตัิการ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
2. เพื่อจัดการของเสียสารเคมีจาก
ห้องปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

1. รวบรวมข้อมูลของเสียสารเคมจีาก
ห้องปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร เพื่อส่งกำจดั 
2. ให้ความรู้เรื่องแนวทางการจดัการ
ของเสียสารเคมจีากห้องปฏิบัติการ 
แก่ นักศึกษาและบุคคลากร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1. จำนวน 1 ครั้ง 
 
 
2. จำนวน 1 ครั้ง 
 
 

1 พฤศจิกายน 
2564 - 31 
กรกฎาคม 2565 

42,000 นางวรางคณา   
เตมียะ 

19. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 1. เพื่อเพิ่มทักษะขีดความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดแรงงาน ให้นักศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานให้กับ
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
3. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ 
4. เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างนกัศึกษาและ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

1. ร้อยละ 70 ข้ึนไป 1 มีนาคม 2565 - 
31 พฤษภาคม 
2565 

42,000 น.ส.จตุพร  
อินฤทธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

พันธกิจด้านการวิจัย 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการจัดทำและพัฒนาวารสาร 
FAB 

1. เพื่อเผยแพรผ่ลงานวิจัยในระดบัชาติ
และนานาชาติ นำเสนอวิทยาการจาก
หลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรทางด้านอาหารและ
อื่นๆ 
2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพรง่านวิจัย
ทั้งในระดับพื้นฐานและงานวิจยัประยุกต์ 
จากนักวิจัยและผูส้นใจทั้งในมหาวิทยาลัย 
สถาบนัวิจัย และโรงงานอุตสาหกรรมใน
สาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตรอ์าหาร
และเทคโนโลยี รวมถึงงานวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต ์

1. เผยแพรผ่ลงานวิจัยทางวารสาร ไม่
ต่ำกว่า 3 ฉบับ/ป ี

1. จำนวน 15 เรื่อง/ป ี 1 ตุลาคม 2564 - 
30 กันยายน 
2565 

18,000 น.ส.มุทิตา   
หย่างถาวร 

2. วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  1. เพื่อเผยแพรผ่ลงานวิจัยของคณะออกสู่
สาธารณะและนำไปสู่การพัฒนาในเชิง
พาณิชย ์
2. เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

1. บูธสำหรับคณาจารย์ นักศึกษา 
หรือผู้ที่ทำงานวิจัยเพื่อนำเสนอและ
เผยแพรผ่ลงาน 

1. จำนวน 1 บูธ 1 มกราคม 2565 
- 30 กันยายน 
2565 

38,000 น.ส.มุทิตา   
หย่างถาวร 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการอนุรักษ์พลังงานใน
อาคาร 

1. เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักการอนุรักษพ์ลังงาน 

1. จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และอาคารสำนักงาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

1. จำนวน 111 ตัว 1 พฤษภาคม 
2565 - 30 
มิถุนายน 2565 

44,400 นายสุรเชษฐ์   
ณ เชียงใหม ่

2. การบริหารจัดการวัสดรุีไซเคลิ
และวัสดุมีพิษเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อส่งเสรมิสนับสนุน สรา้งจิตสำนึกและ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมของบุคลากรและ
นักศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ
บริหารจดัการขยะและวัสดุมีพิษ โดยการคดั
แยกวัสดุรไีซเคิล และทิ้งขยะให้ถูกถัง โดยการ
ตั้งภาชนะรองรับตามประเภทขยะตามจุด
ต่างๆ 
2. เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ให้กับขยะที่ไม่ใช้
ประโยชน์แล้ว และการจัดการขยะมีพิษอย่าง
ถูกต้อง 
3. เพื่อป้องกัน แก้ไข และลดมลพษิกับ
สิ่งแวดล้อมท่ีจะเกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น 

1. การคัดแยกวัสดุรไีซเคลิไปฝาก
ธนาคารขยะ หรือจำหน่ายส่งเป็น
รายได้คณะฯ 
2. ช้ินงานท่ีเกิดจากการเพิ่มคณุค่า
ให้กับขยะที่ไม่ใช้แล้ว 

1. จำนวน 6 ครั้ง 
 
 
2. จำนวน 2 ช้ิน 

1 ตุลาคม 2564 
- 30 กันยายน 
2565 

- นายวิชชุกร   
ปะทะดวง 

3. ปรับปรุงกายภาพและระบบ 
ภูมิทัศน์คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ให้มสีภาพแวดล้อมท่ี
สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ มสีภาพแวดล้อมท่ี
ปลอดภัยในด้านต่างๆ เช่น จากสตัว์มีพิษต่างๆ 
หรือพาหะนำโรคตา่งๆ โดยมุ่งเน้นพื้นที่สีเขียว 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. ความพึงพอใจของบุคลากร 
นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปที่มา
ติดต่องาน ต่อสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ของคณะอตุสาหกรรม
เกษตร 

1. ร้อยละ 80 ข้ึนไป 1 ตุลาคม 2564 
- 30 กันยายน 
2565 

256,000 นายวิชชุกร  
ปะทะดวง 

4. ป้องกันไข้เลือดออก 1. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก
ในพื้นที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

1. ค่า CI (ค่าการชุกชุมของลูกน้ำ) 1. ไม่เกินร้อยละ 20 1 ตุลาคม 2564 - 
30 กันยายน 
2565 

5,000 นายวิชชุกร  
ปะทะดวง 



 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

5. ทอดผ้าป่าสามัคคีดอยคำ
สัมพันธ์และถวายเทียนพรรษา 

1. สนับสนุให้บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา ได้มี
โอกาสทำบุญและถวายเทียนร่วมกัน และพบปะ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ศลิปะวัฒนธรรมสร้างความ
ผูกพันต่อกัน 
2. เพื่อทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสรมิคณุธรรม
จริยธรรม ให้เกิดการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และสร้าง
คุณประโยชน์แก่สังคม ของบุคลากร อาจารย์ 
นักศึกษา 

1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

1 กรกฎาคม 
2565 - 31 
กรกฎาคม 2565 

5,000 นายวิชชุกร  
ปะทะดวง 

6. อนุรักษ์และทำนุบำรุงประเพณ ี
ปี๋ใหม่เมือง 

1. เพื่อสืบสานศลิปะวัฒนธรรมประเพณลี้านนา
ให้คงอยู่สืบไป 
2. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรแต่งกายด้วยชุด
พื้นเมืองในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของคณะ
และมหาวิทยาลัย โดยให้แต่งสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความผูกพัน
ของบุคลากร อาจารย์ นักศึกษา ศษิย์เก่า ให้มี
โอกาสพบปะ สังสรรค์ แสดงความเคารพขอพร 
ขอขมาต่อผู้อาวุโสของคณะและมหาวิทยาลัย 

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

1. ร้อยละ 80 ขึ้นไป 1 เมษายน 
2565 - 30 
เมษายน 2565 

78,000 นายวิชชุกร  
ปะทะดวง 

7. กีฬาบุคลากร 1. เพื่อส่งเสรมิให้บุคลากร ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ทำกิจกรรมร่วมกัน และสร้างความ
ผูกพันภายในคณะ และมหาวิทยาลัย 
2. เพื่อส่งเสรมิให้บุคลากรออกกำลังกาย สร้าง
เสรมิสุขภาพให้แข็งแรง 

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

1. ร้อยละ 80 ข้ึนไป 1 พฤศจิกายน 
2564 - 31 
มกราคม 2565 

30,000 นายวิชชุกร  
ปะทะดวง 

8. ทำบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะ 1. เพื่อให้บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา และศิษย์
เก่า ได้มโีอกาสพบปะ สังสรรคเ์สรมิสร้างความ
ผูกพันธ์และได้ทำบญุเนื่องในวันก่อตั้งคณะ
ร่วมกัน 

1. ร้อยละความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

1 ร้อยละ 80 ข้ึนไป 1 ธันวาคม 
2564 - 31 
ธันวาคม 2564 

38,000 นายวิชชุกร  
ปะทะดวง 



 

 

 พันธกิจด้านบริหารจัดการ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรและนักศึกษาต่อ
เหตุการณ์อุบัตภิัยทางธรรมชาต ิ

1. อุปกรณ์ดับเพลิงมีความพร้อมใช้งานและ
เพียงพอ 
2. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมคีวามรู้ความ
เข้าใจ และมีความพร้อมต่อกรณีเกิดเหตุการณ์
อัคคีภัย และเข้าใจถึงการปฏิบตัิตนเมื่อเกิด
อุบัติภัยทางธรรมชาต ิ

1. ความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลงิ
เมื่อเกิดอัคคภีัย 
2. นักศึกษาและบุคลากรผู้เข้าอบรม
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการ
ป้องกันและระงับอัคคภีัย รวมทั้ง
การปฏิบัตตินเมื่อเกิดภยัพิบัติจาก
ธรรมชาต ิ

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

1 ตุลาคม 2564 
- 30 มิถุนายน 
2565 

20,000 นายสุรเชษฐ์   
ณ เชียงใหม ่

2. โครงการสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

1. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
วิเคราะหจ์ุดแข็ง แนวทางเสรมิจุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ดำเนินของหลักสูตรใหม้ีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน
การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร 

1. ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 

1. ผ่านทุกหลักสตูร 3 มกราคม 
2565 – 31 
สิงหาคม 2564 

80,000 
 

 นางอังศุมารินทร์  
เจริญเกษ 

3. โครงการตรวจประเมิน (Audit) 
เพื่อพัฒนาระบบ ISO 9001 

1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อยกระดับคณุภาพการให้บรกิาร
สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
3. เพื่อตรวจประเมิน (Audit) การควบคุม
คุณภาพตามแนวทาง ISO 9001 ของ
สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

1. การตรวจประเมิน (Audit) การ
ควบคุมคุณภาพตามแนวทาง ISO 
9001 ของสำนักงานคณะ
อุตสาหกรรม เกษตร 

1. จำนวน 1 ครั้ง 1 พฤศจิกายน 
2564 - 31 
มกราคม 2565 

10,000  นางอังศุมารินทร์  
เจริญเกษ 



 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

4. โครงการสมัมนาประจำปคีณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

1. เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2565-
2569) 
2. เพื่อจัดทำร่างโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

1. ทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 
2565-2569) 
2. ร่างโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
การ (Action Plan) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 

1. จำนวน 1 ครั้ง 
 
2. จำนวน 1 ร่าง 

1 มีนาคม 2565 
- 31 พฤษภาคม 
2565 

100,000 น.ส.อุณณาดา 
สุธรรม 

5. ประกวดออกแบบโลโก้ 30 ปี 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

1. เพื่อเป็นการเฉลมิฉลองครบรอบ 30 ปี ใน
การก่อตั้งคณะฯ และสร้างการสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กรให้โดดเด่น สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์: ขับเคลื่อนสู่อนาคตทีด่กีว่า 
(Influencing a better future) ให้เป็นท่ี
ยอมรับและเป็นท่ีรูจ้ักอย่างกว้างขวาง 

1. คณะฯ มโีลโก้ 30 ปี  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

1. จำนวน 1 ช้ิน 1 ตุลาคม 2564 
- 31 ธันวาคม 
2564 

5,000 นายวรกร   
สุพร 

6. สนับสนุนการประกันอุบัตเิหตุ
กลุ่ม 

1. เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบคุลากรที่อยู่ใน 
2 กลุ่มเสีย่ง 
2. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรที่
ปฏิบัติงาน 

1. บุคลากรในกลุม่เสีย่งไดร้ับ
สวัสดิการและมีขวัญกำลังใจในการ
ทำงานเพิ่มขึ้น 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

1 ตุลาคม 2564 
- 31 ตุลาคม 
2564 

4,200 นางวรรณา   
วิภาสกลุเด่น 

7. แสดงความยินดีแก่บคุลากร
คณะอุตสาหกรรมเกษตรทีไ่ดร้ับ
รางวัลต่างๆ 

1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและร่วม
แสดงความยินดีกับผู้ทีไ่ดร้ับรางวัลต่างๆ 
คณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ และ
บุคลากรทีไ่ด้รบัตำแหน่งสูงขึ้น 
2. เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่คณาจารย์
และบุคลากรคณะฯ ในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน และการจดัทำผลงาน เพื่อมุ่งสู่
ความก้าวหน้าในตำแหน่ง/วิชาชีพ 
3. เพื่อเป็นโอกาสอันดีที่คณาจารย์และ
บุคลากรของคณะฯ จะไดร้่วมแสดงความยินดี

1. ระดับความภาคภูมิใจและความ
ผูกพัน 

1. ระดับ 3.50 1 มกราคม 
2565 - 31 
สิงหาคม 2565 

32,800 นางนลินธิดา   
ชัยมงคล 



 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

และพบปะพูดคุยกัน อันจะส่งเสรมิให้เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างกัน 

8. โครงการเข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการของสายสนับสนุน 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บคุลากรสาย
สนับสนุน จดัทำเอกสารทางวิชาการเพื่อยื่น
เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการในตำแหน่งที่
สูงขึ้น 
2. เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการขอตำแหน่งวิชาการ ผ่านการให้
ข้อเสนอแนะ/คำปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์ 
/ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคณุวุฒิภายในคณะฯ 

1. จำนวนผู้ยื่นขอผลงาน 
2. ระดับความรู้หลังการอบรม 

1. จำนวน 1 คน 
2. ระดับ 3.5 

1 ตุลาคม 2564 
- 30 กันยายน 
2565 

9,000 นางนลินธิดา   
ชัยมงคล 

9. โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และ
ซักซ้อมความเข้าใจ เกีย่วกับการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสด ุ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณทั้งด้านการเงินและพสัด ุ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้
ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ
เพิ่มขึ้น 

1. มีความรู้ความเข้าใจ
ภายหลังจากการอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1 ธันวาคม 
2564 - 31 
พฤษภาคม 
2565 

3,200 น.ส.สายฝน   
วงค์สุวรรณ 

 


