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แผนปฏิบัติการ รวมทั้งการระบุตัวชี้วัดผลงาน คาเปาหมาย เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานแกผูรับผิดชอบในการดําเนินโครงการตางๆ อีกทั้งยังเปนแนวทางสําหรับ
ใชในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนอีกดวย
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
คานิยมหลัก
วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําป
รายละเอียดของโครงสรางหนวยงาน
อัตลักษณ เอกลักษณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2563 – 2567
โครงการ ตัวชี้วัด และงบประมาณ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และรวมผลิตบัณฑิตครูเกษตร
- ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
- ยุทธศาสตรที่ 3 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
- ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารจัดการคณะโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
 ปรัชญา (Philosophy)
ไมมีแสงสวางใดเสมอดวยปญญา
 วิสัยทัศน (Vision)
เปนคณะที่มุงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
 พันธกิจ (Mission)
1. จัดการเรียนการสอนที่เนนองคความรู ทักษะเพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค
2. สรางมาตรฐานและยกระดับคุณภาพการศึกษา
3. สรางงานวิจัยที่มุงเนนการพัฒนาการเกษตรที่มีคุณภาพและบูรณาการสูการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่น
4. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

2
 คานิยมหลัก (Core value)
AGRI
A Accountability
G Goodness
R Responsibility
I Integrity

ความสํานึกในหนาที่ความรับผิดชอบ
ความดี มีคุณธรรม
มีความรับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติรวมทั้งผลของสิ่งที่ไดทําลงไป
ยึดถือหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

 เปาหมาย (Objectives)
1. ผลิตบัณฑิตครูและบัณฑิตในหลักสูตรที่เปนความเชี่ยวชาญของคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ
2. จัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. เพื่อสรางและถายทอดองคความรูจากงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในคณะใหมีประสิทธิภาพ
 วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ใหบรรลุตามพันธกิจของคณะและสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ดาน ไดแก การผลิตบัณฑิต
การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. เพื่อเปนเครื่องมือในการสงเสริม ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานจัดการศึกษาของคณะ

3
 ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําป
1. คณะมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามพันธกิจของคณะและสถาบันอุดมศึกษา ครบทั้ง 4 ดาน ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. คณะมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําป ไมนอยกวารอยละ 80
 รายละเอียดของโครงสรางหนวยงาน
คณะเทคโนโลยี การเกษตรไดแบงสวนงานราชการออกเปน 3 หนวยงาน ประกอบดวย 1) สํานักงานคณบดี 2) ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร และ
3) ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยสํานักงานคณบดีเปนหนวยงานสนับสนุนในการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการแกชุมชน ซึ่งมีโครงสรางการบริหารงานดังนี้
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โครงสรางการแบงสวนราชการ

โครงสรางองคกร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ภาควิชา

สํานักงานคณบดี
งานบริหารทั่วไป
งานวิจัยและบริการการศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยี
และพัฒนาการเกษตร
ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

5

โครงสรางองคกร

โครงสรางการบริหารงาน
คณบดี
คณะกรรมการประจําคณะ

คณะกรรมการบริหารคณะ

รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ

รองคณบดีฝายบริหาร
และกิจการนักศึกษา

หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยี
และพัฒนาการเกษตร

หัวหนาสํานักงานคณบดี

หัวหนางาน
บริหารทั่วไป

รองคณบดีฝายวิชาการ
และกิจการพิเศษ

หัวหนางานวิจัย
และบริการการศึกษา

หัวหนาภาควิชา
อตสาหกรรมเกษตร
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อัตลักษณ เอกลักษณ และวัฒนธรรมองคกร
อัตลักษณ (Identity)
มหาวิทยาลัย : “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสูงาน”
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : “บัณฑิตมีจิตอาสา สามารถผลิตไดและขายเปน”

เอกลักษณ (Uniqueness)
มหาวิทยาลัย : “สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถิ่น”
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : “คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อการพัฒนาทองถิ่น”

วัฒนธรรมองคกร (Organizational culture)
รับผิดชอบดี มีจิตบริการ ทํางานเปนทีม
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ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. 2565 - 2570
1. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
3. สรางและถายทอดองคความรูเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
พ.ศ. 2563 - 2567
1. ผลิตบัณฑิตครูและบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
3. สรางและถายทอดองคความรูเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการของคณะฯ ใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย
และมีประสิทธิภาพ
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 ประเด็นยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
การดําเนินงานจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรสูความเปนเลิศตามเปาหมายยุทธศาสตรไดแยกประเด็นยุทธศาสตรออกเปน 4 ยุทธศาสตร
ที่สําคัญ ไดแก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตครูและบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เปาประสงค 1. ผลิตบัณฑิตในหลักสูตรที่เปนความเชี่ยวชาญของคณะเทคโนโลยีการเกษตรภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มุงสูความเปนเลิศในทักษะวิชาชีพ และสรางสรรคนวัตกรรม
3. มีความสามารถดานภาษาอังกฤษ มีความอดทน มีภาวะผูนํา มนุษยสัมพันธดี มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง
4. สามารถนอมนําศาสตรพระราชาไปประยุกตใช อันเปนเอกลักษณของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหมอยางยั่งยืนตอไป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
เปาประสงค 1. การจัดการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน
2. บุคลากรมีศักยภาพในดานการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแกชุมชนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางและถายทอดองคความรูเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
เปาประสงค 1. ประชาชนและทองถิ่นไดรับองคความรูและนวัตกรรมเฉพาะดานที่เปนประโยชนตอการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของคณะฯ ใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัยและมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค 1. คณะฯ มีการบริหารงานจัดการอยางมีธรรมาภิบาล
2. มีการบริหารทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
3. มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู และบุคลากรทํางานไดอยางมีความสุข
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 โครงการ ตัวชี้วัด และงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตครูและบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เปาประสงค 1. ผลิตบัณฑิตในหลักสูตรที่เปนความเชี่ยวชาญของคณะเทคโนโลยีการเกษตรภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มุงสูความเปนเลิศในทักษะวิชาชีพ และสรางสรรคนวัตกรรม
3. มีความสามารถดานภาษาอังกฤษ มีความอดทน มีภาวะผูนํา มนุษยสัมพันธดี มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง
4. สามารถนอมนําศาสตรพระราชาไปประยุกตใช อันเปนเอกลักษณของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหมอยางยั่งยืนตอไป
โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา Young Smart
Food Science เราผลิตไดและขายเปน
(3R7C2L) (Food ป1-4)
2. โครงการการอบรมทักษะการผลิต
ปศุสัตวสีเขียวในทองถิ่นสูการเปน
ผูประกอบการ (สัตวศาสตร ป1-3)
3. โครงการเตรียมความพรอมสูการเปน
ผูประกอบการเกษตรยุคใหมดาน
การเกษตรสีเขียว (7C2L) (เกษตรป3-4)
4. โครงการเตรียมทักษะและความรูค วาม
เขาใจระบบการผลิตพืชตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรียส ากลของนักศึกษา
หลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย (ป1)

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ไตรมาส 2

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

1,800

1. นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
2. จํานวนผลิตภัณฑที่นําออกจําหนาย
3. นักศึกษาผานการทวนสอบเขียนแผนธุรกิจ
4. ผลประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
1. นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
2. นักศึกษาไดรับความรูเพิม่ ขึ้น
3. ผลประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
1. นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
2. นักศึกษาไดรับความรูในการเปนผูประกอบฯ
3. ผลประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
1. นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
2. นักศึกษาไดรับความรูเพิม่ ขึ้น
3. ผลประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม

ไตรมาส 2

1,800

ไตรมาส 2

1,800

ไตรมาส 2

1,800

เปาหมาย
- 30 คน
- 2 ผลิตภัณฑ
- รอยละ 80
- 3.51 คะแนน
- 20 คน
- รอยละ 80
- 3.51 คะแนน
- 35 คน
- รอยละ 80
- 3.51 คะแนน
- 25 คน
- รอยละ 80
- 3.51 คะแนน

ผูรับผิดชอบ
อ.นริศรา วิชติ

อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย

อ.ดร.จีรภา งวนหอม

อ.ดร.ทิตา สุนทรวิภาต
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โครงการ/กิจกรรม
5. โครงการอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครู
ในศตวรรษที่ 21 สูการเปนครูมืออาชีพ
(ป 3-4)
6. โครงการเตรียมความพรอมของ
นักศึกษากอนเขาศึกษาและพัฒนา
ทักษะการใชชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (3R) (ป1)
7. โครงการฝกอบรมทักษะพื้นฐานทาง
ดิจิตอลตามมาตรฐาน IC3 (3R7C2L)
(ป 3-4)
8. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียม
ความพรอมการทํางานของบัณฑิตคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (7C2L)
9. โครงการสานฝนปนใจคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (7C2L)
10. กิจกรรมการเสริมสรางประสบการณ
วิชาชีพบัณฑิตศึกษา ระบบการวิเคราะห
คุณภาพและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม
(QACCP) ดานเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร (ระดับบัณฑิตศึกษา)
11. กิจกรรมการพัฒนาทักษะการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑทางการ
เกษตรและอาหาร (ระดับบัณฑิตศึกษา)

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ไตรมาส 3

งบประมาณ
1,800

ไตรมาส 3

5,000

ไตรมาส 3

1,800

ไตรมาส 2

3,600

ไตรมาส 3

5,000

ไตรมาส 1

13,000

ไตรมาส 1

20,000

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

1. นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
2. นักศึกษาไดรับความรูเพิม่ ขึ้น
3. ผลประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
2. นักศึกษามีความรูเรื่องกิจกรรมที่เขารวม
3. ผลประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม

- 35 คน
- รอยละ 80
- 3.51 คะแนน
- 70 คน
- รอยละ 80
- 3.51 คะแนน

1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
2. นักศึกษามีความรูเรื่องกิจกรรมที่เขารวม
3. ผลประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
2. นักศึกษามีความรูเรื่องกิจกรรมที่เขารวม
3. ผลประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
1. นักศึกษาและบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม
2. ผลประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
1. นักศึกษาที่สอบผานการจัดทําระบบ QACCP
2. การใชระบบ QACCP พัฒนาตนแบบ
นวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจในทองถิ่นจริง
3. ความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษา
อยูในระดับดี
1. นักศึกษาที่ผานการทดสอบทักษะ
2. ความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษา
อยูในระดับดี

- 70 คน
- รอยละ 80
- 3.51 คะแนน
- 70 คน
- รอยละ 80
- 3.51 คะแนน
- 50 คน
- 3.51 คะแนน
- รอยละ 80
- 1 แหง

ผูรับผิดชอบ
อ.สุภัทรา คําหมอง

อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลสิ รา มรุปณ
 ฑธร

ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลสิ รา มรุปณ
 ฑธร

อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลสิ รา มรุปณ
 ฑธร
อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
ผศ.ดร.สุพจน บุญแรง
ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปญโญใหญ

- 3.51 คะแนนขึ้นไป
- รอยละ 80
- 3.51 คะแนนขึ้นไป

ผศ.ดร.สุพจน บุญแรง
ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปญโญใหญ
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12. กิจกรรมการพัฒนาโครงรางการวิจัยดาน
นวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตร
และอาหาร (ระดับบัณฑิตศึกษา)
13. การจัดทําแผนดานศิลปวัฒนธรรมของ
คณะ
14. การจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมที่มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอน
5 หลักสูตร

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ไตรมาส 2

งบประมาณ
12,400

ไตรมาส 1

5,000

ไตรมาส 2-4

36,900

15. โครงการเสริมสรางความรู
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรเปน
เกษตรกรรุนใหม (Agri Tech for Young
Smart Farmer)
(งปม.กองพัฒนานักศึกษา)

ไตรมาส 2

25,000

16. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เครือขาย
ผูนํานักศึกษาระหวางสถาบัน
(งปม.กองพัฒนานักศึกษา)
17. โครงการ Aggie Photo Contest and
Caption (งปม.กองพัฒนานักศึกษา)

ไตรมาส 2-3

50,000

ไตรมาส 1

8,000

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

1. โครงรางการคนควาอิสระของนักศึกษา
2. ความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษา
อยูในระดับดี
3. การประกันคุณภาพการศึกษาผานระดับดี
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
2. ไดแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
2. การบูรณาการกับการเรียนการสอน
3. นักศึกษามีความรูเรื่องกิจกรรมที่เขารวม
4. ผลประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม

- รอยละ 100
- 3.51 คะแนนขึ้นไป

1. นักศึกษามีความรูเทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม
2. นักศึกษามีคุณลักษณะในการเปนเกษตรกร
รุนใหม (Young Smart Farmer)
3. ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
4. นักศึกษามีความรูเกีย่ วกับ
เทคโนโลยีการเกษตรและเกษตรกรรุนใหม
1. นักศึกษาที่เขารวมโครงการ
2. นักศึกษาไดความรูและความคิดสรางสรรค
3. มีกิจกรรมรวมกันระหวางเครือขายฯ
1. นักศึกษาที่เขารวมโครงการ
2. นักศึกษาไดแสดงความคิดสรางสรรค

- 60 คน

- 3.51 คะแนน
- 20 คน
- 1 ฉบับ
- 120 คน
- 5 หลักสูตร
- รอยละ 80
- 3.51 คะแนน

ผูรับผิดชอบ
ผศ.ดร.สุพจน บุญแรง
ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปญโญใหญ

อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
อ.ดร.จีรภา งวนหอม
อ.นริศรา วิชิต
อ.สุภัทรา คําหมอง
ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปญโญใหญ
อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
นายกสโมสรนักศึกษา

- 60 คน
- 3.51 คะแนนขึ้นไป
- รอยละ 80
- 20 คน
- รอยละ 100
- 3 กิจกรรม
- รอยละ 80 ทุกชั้นป
- รอยละ 80

อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
นายกสโมสรนักศึกษา
อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
นายกสโมสรนักศึกษา
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โครงการ/กิจกรรม
18. โครงการ Smart Aggie-Tech
Freshmen (งปม.กองพัฒนานักศึกษา)
19. โครงการ Aggie E-Sport Club
(งปม.กองพัฒนานักศึกษา)
20. โครงการ AGGIE Short film
competition 2021
21. โครงการพลเมืองดีศรีเกษตร จิตอาสา
พัฒนาสิ่งแวดลอม
22. โครงการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

23. โครงการพัฒนานักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรเปนวิศวกรสังคม :
การรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบานใน
ทองถิ่นจากฐานองคความรูปราชญ
ชาวบานในพื้นที่ตําบลสะลวง-ขี้เหล็ก

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ไตรมาส 3

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

8,600

1. นักศึกษาที่เขารวมโครงการ
2. ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
1. นักศึกษาที่เขารวมโครงการ
2. ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
1. นักศึกษาที่เขารวมโครงการ
2. นักศึกษาไดความรูและความคิดสรางสรรค
1. นักศึกษาที่เขารวมโครงการ
2. นักศึกษาไดความรูความเขาใจในกิจกรรม
1. นักศึกษาเขารวมโครงการพัฒนาความรู
ทักษะดานภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
2. จํานวนนักศึกษาแตละหลักสูตรผานเกณฑ
วัดผล CEFR (B1)
3. โครงการบรรลุตามวัตถุประสงคใน
ระยะเวลาที่กําหนด

- 60 คน
- 3.51 คะแนนขึ้นไป
- 100 คน
- 3.51 คะแนนขึ้นไป
- 60 คน
- รอยละ 80
- 50 คน
- รอยละ 100
- 100 คน

1. นักศึกษาผานการอบรมเปนวิศวกรสังคม
2. คณะมีพื้นที่สวนสมุนไพรพื้นบานในพื้นที่
3. รวบรวมพันธุพืชสมุนไพรในทองถิ่น
4. นักศึกษาเขาใจการพัฒนาทองถิ่นผาน
กระบวนการวิศวกรสังคม
5. นักศึกษารูจักพืชสมุนไพรในทองถิ่นและการ
นําไปใชประโยชนจากปราชญชาวบาน

- 100 คน
- 1 แหง
- 20 ชนิดขึ้นไป
- รอยละ 80 ขึ้นไป

ไตรมาส 1

9,400

ไตรมาส 1-2

15,500

ไตรมาส 1-2

11,100

ไตรมาส 1-2
(ขยายเวลา
ครั้งที่ 1)

10,780

ไตรมาส 1-2
(ขยายเวลา
ครั้งที่ 1)

100,000

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ
อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
นายกสโมสรนักศึกษา
อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
นายกสโมสรนักศึกษา
อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
นายกสโมสรนักศึกษา
อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
นายกสโมสรนักศึกษา
ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลสิ รา มรุปณ
 ฑธร

- รอยละ 50
- รอยละ 100

- รอยละ 80 ขึ้นไป

อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
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24. โครงการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (คพท.)

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ไตรมาส 1-4

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

53,000
(อยูระหวาง
พิจารณา)

1. นักศึกษาคณะที่ไดรับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
2. นักศึกษาที่มีคะแนนการทําแบบทดสอบ
(Post-Test) หลังการอบรมเพิม่ ขึน้
3. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

เปาหมาย
- 200 คน
- รอยละ 80
- รอยละ 100

ผูรับผิดชอบ
ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลสิ รา มรุปณฑธร
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
เปาประสงค 1. การจัดการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน
2. บุคลากรมีศักยภาพในดานการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแกชุมชนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการ การจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ไตรมาส 1-4

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

150,700

1. รายวิชาที่ไดรับการสนับสนุนวัสดุ
ทางการศึกษา
2. หลักสูตรที่มีวิทยากรภายนอกมาบรรยาย
3. รอยละการมีงานทําของนักศึกษา
4. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
5. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
1. ครุภัณฑทางการศึกษา
2. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

- 100 รายวิชา

1. การประชุมคณะกรรมการฯ
2. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
1. การประชุมคณะกรรมการฯ
2. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
1. จํานวนเครือขายคณะเกษตร
2. จํานวนกิจกรรมที่คณะนํานักศึกษาเขารวม
3. กิจกรรมที่คณะไดรับรางวัล
4. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

- 6 ครั้ง
- รอยละ 100
- 4 ครั้ง
- รอยละ 100
- 14 แหง
- 5 กิจกรรม
- 1 กิจกรรม
- รอยละ 100

2. จัดซื้อครุภัณฑสําหรับการจัดการเรียน
การสอน จํานวน 10 รายการ

ไตรมาส 1

2,436,200

3. การประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
4. การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ
5. การประชุมเครือขายคณบดีคณะเกษตร
และสาขาที่เกี่ยวของ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ

ไตรมาส 1-4

5,000

ไตรมาส 1-4

12,000

ไตรมาส 2

20,000

เปาหมาย

- 4 หลักสูตร
- รอยละ 80
- 3.51 คะแนน
- รอยละ 100
- 10 รายการ
- รอยละ 100

ผูรับผิดชอบ
ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลสิ รา มรุปณ
 ฑธร
อ.ดร.สุพรรณิการ กลอมจอหอ
ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปญโญใหญ

อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
นางธัญวรรณ ศรีเดชะกุล
นางนิภารัตน จันทรา
ผศ.ดร.สุพจน บุญแรง
ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปญโญใหญ
ผศ.ดร.สุพจน บุญแรง
ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปญโญใหญ
ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลสิ รา มรุปณฑธร
อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
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6. โครงการบริหารจัดการฟารมปศุสตั ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

7. โครงการปรับปรุงพัฒนาและดูแลรักษา
โรงเรือน แปลงเพาะปลูกพืช การจัดการ
ดินและเศษเหลือทางเกษตรเพื่อใหมี
มาตรฐาน

8. โครงการพัฒนาบุคลากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ไตรมาส 1-4

ไตรมาส 1-4

ไตรมาส 1-4

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

270,000

1. จํานวนนักศึกษาที่ฝกปฏิบัติในฟารม
ปศุสัตว
2. อัตราการคงอยูของสัตวทดลอง
3. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
1. จํานวนโรงเรือน แปลงเพาะปลูกพืช และ
พื้นที่ที่เกี่ยวของ
2. จํานวนนักศึกษาที่ฝกปฏิบัติในแปลงและ
โรงเรือนเพาะปลูกพืช
3. โรงเรือน/แปลงเพาะปลูกพืช/พืน้ ที่ ที่ไดรับ
การปรับปรุงและพัฒนา
4. นักศึกษาและอาจารยไดใชประโยชนจาก
โรงเรือน/พื้นที่
5. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
3. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม
4. บุคลากรที่ผานการอบรมตามหลักสูตรที่
กําหนด
5. บุคลากรของคณะที่ไดรับการเพิ่มพูน
ความรู

270,000

182,500

เปาหมาย
- 120 คน
- รอยละ 95
- รอยละ 100
- 6 โรงเรือน/ พื้นที่

ผูรับผิดชอบ
อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย

อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
อ.ดร.สุพรรณิการ กลอมจอหอ

- 400 คน
- รอยละ 100
- รอยละ 100
- รอยละ 100
- 1 กิจกรรม
- 1 กิจกรรม
- รอยละ 80
- รอยละ 80
- รอยละ 90

อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลสิ รา มรุปณ
 ฑธร
นางธัญวรรณ ศรีเดชะกุล
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางและถายทอดองคความรูเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
เปาประสงค 1. ประชาชนและทองถิ่นไดรับองคความรูและนวัตกรรมเฉพาะดานที่เปนประโยชนตอการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น
โครงการ/กิจกรรม
1. การพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
งานวิจัยและการบริการวิชาการเปนกลุม
งาน (Cluster)

2. การพัฒนาฐานขอมูลการวิจัยและการ
บริการวิชาการแกชุมชนเพื่อบูรณาการกับ
การจัดการเรียนการสอนแบบครบวงจร
3. การสรางนวัตกรรมเกษตรสูชุมชนทองถิ่น

4. การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณรวมกับผูทรงคุณวุฒิที่
เชี่ยวชาญดานการวิจัยสูร ะดับชาติและ
นานาชาติ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ไตรมาส 1

งบประมาณ
7,800

ไตรมาส 2

7,800

ไตรมาส 2-3

25,800

ไตรมาส 2

7,800

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

1. จํานวนบุคลากรที่รวมโครงการ
- 30 คน
2. ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย
- 1 ระบบ
3. ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
- 3.51 คะแนน
4. งานวิจัย/บริการวิชาการของบุคลากรคณะ - 3 เรื่อง
เทคโนโลยีการเกษตร
5. บทความตีพิมพเผยแพรของบุคลากรคณะ - 3 เรือ่ ง
เทคโนโลยีการเกษตร
1. จํานวนบุคลากรที่รวมโครงการ
- 30 คน
2. ฐานขอมูลการวิจัยและการบริการวิชาการ - 1 ฐานขอมูล
3. ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
- 3.51 คะแนน
1. นวัตกรรมดานการเกษตร
- 4 นวัตกรรม

1. นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
2. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
3. ผลประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม

- 50 คน
- 1 ฉบับ
- 3.51 คะแนน

ผูรับผิดชอบ
อ.ดร.นิราภรณ ชัยวัง

อ.ดร.นิราภรณ ชัยวัง

อ.ดร.นิราภรณ ชัยวัง
อ.ดร.จีรภา งวนหอม
อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
อ.นริศรา วิชิต
อ.สุภัทรา คําหมอง
อ.ดร.นิราภรณ ชัยวัง
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5. การเสวนามุมมองศิษยเกา : เหลียวหลังแล
หนาสูการพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ไตรมาส 1

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

15,000

1. จํานวนศิษยเกาที่เขารวมกิจกรรม
2. แนวทางการพัฒนาคณะ
3. จํานวนสมาชิกในฐานขอมูลศิษยเกาคณะ
4. ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
1. ศิษยเกาที่เขารวมกิจกรรม
2. จํานวนผูที่ผานการวัดความรู
3. ผลประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
1. นักเรียนเขารวมโครงการ
2. นักศึกษาเขารวมโครงการ
3. แผนการดําเนินกิจกรรม
4. นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญและมี
ความรูความเขาใจการเกษตรมากขึ้น
5. ผูรับบริการ (นักเรียน/โรงเรียน) และ
นักศึกษามีความพึงพอใจ
6. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
1. นักศึกษาเขารวมโครงการ
2. แผนการดําเนินกิจกรรม
3. นักศึกษานําความรูที่ไดรับความรู
นอกเหนือจากการเรียนและนําไปประยุกต
ในชีวิตประจําวัน
4. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัด
กิจกรรม

6. การพัฒนาความรูและประสบการณศิษยเกา

ไตรมาส 3

11,400

7. โครงการบริการวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการเกษตรสูโรงเรียน “คายเกษตรสี
เขียว”

ไตรมาส 1-2
(ขยายเวลา
ครั้งที่ 1)

50,000

8. โครงการพัฒนาศูนยฝกทักษะวิชาชีพทาง
การเกษตร

ไตรมาส 1-2
(ขยายเวลา
ครั้งที่ 1)

2,364

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

- 100 คน
- 1 ฉบับ
- 180 คน
- 3.51 คะแนน
- 50 คน
- รอยละ 80
- 3.51 คะแนน
- 100 คน
- 50 คน
- 1 แผนงาน
- รอยละ 80

อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
นางธัญวรรณ ศรีเดชะกุล

อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
นางธัญวรรณ ศรีเดชะกุล
อ.สุภัทรา คําหมอง

- 3.51 คะแนน
- รอยละ 100
- 200 คน
- 1 แผนงาน
- รอยละ 80

- 3.51 คะแนน

อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
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9. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูวัฒนธรรม
เกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ไตรมาส 1-2
(ขยายเวลา
ครั้งที่ 1)

งบประมาณ

67,150

10. โครงการการใชแนวทางการมีสวนรวมเพื่อ
สงเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนบานมวงคํา
ตําบลโปงแยง อําเภอแมรมิ จังหวัด
เชียงใหม

ไตรมาส 1-2
(ขยายเวลา
ครั้งที่ 1)

27,279

11. โครงการการวิเคราะหระบบการผลิต
ทางเกษตรและระบบชุมชนเกษตร ตําบล
สะลวง อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม

ไตรมาส 1-2
(ขยายเวลา
ครั้งที่ 1)

92,000

ตัวชี้วัด
5. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
6. คาใชจายของโครงการเปนไปตามที่อนุมัติ
1. นักศึกษาเขารวมโครงการ
2. แผนการดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรู
วัฒนธรรมเกษตร
3. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัด
กิจกรรม
4. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
1. จํานวนเกษตรกรที่ยอมรับแนวทางการ
สงเสริมฯ
2. จํานวนแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัย
3. ผลงานวิจัยไดรับการเผยแพร
4. รอยละของการดําเนินงาน
5. รอยละของงบประมาณที่ใช
1. มีขอมูลระบบการผลิตทางเกษตร
2. มีขอมูลระบบสังคมเกษตร
3. รายงานผลการดําเนินโครงการ
4. มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทาง
เกษตรที่สอดคลองกับความมั่นคงทางสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมของชุมชน
5. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
6. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

เปาหมาย
- รอยละ 100
- รอยละ 100
- 70 คน
- 1 แผนงาน

ผูรับผิดชอบ

อ.ดร.สุพรรณิการ กลอมจอหอ

- 3.51 คะแนน
- รอยละ 100
- รอยละ 50
- 2 แปลง
- 1 เรื่อง
- รอยละ 100
- รอยละ 100
- 1 ขอมูล
- 1 ขอมูล
- 1 เลม
- 2 แนวทาง

- 3.51 คะแนน
- รอยละ 80

ผศ.อัตถ อัจฉริยมนตรี

อ.ดร.สุพรรณิการ กลอมจอหอ
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12. โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพยาถาย
พยาธิจากผลหมาก (Areca catechu L.)
ดวยการเอนแคปซูเลชั่นตอสมรรถนะการ
ยอยได การเจริญเติบโต และคุณภาพซาก
ของไกพื้นเมือง

13. โครงการ การอนุรักษและขยายพันธุหวาย
และไผในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ไตรมาส 1-2
(ขยายเวลา
ครั้งที่ 1)

ไตรมาส 1-2
(ขยายเวลา
ครั้งที่ 1)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

70,956

1. ไดรูปแบบปริมาณการเสริมหมากที่
- 1 เรื่อง
เหมาะสม เพื่อเปนแนวทางในการใชเปน
ยาถายพยาธิในไกพื้นเมือง
2. นักศึกษาสัตวศาสตร ไดเรียนรูเ กี่ยวกับการ - รอยละ 80
ใชหมากที่ผานกระบวนการเอนแคป
ซูเลชั่นเพื่อเปนยาถายพยาธิ ตอการยอย
ไดของโภชนะ และสมรรถภาพการ
เจริญเติบโตของไกพื้นเมือง
3. โครงการดําเนินการแลวเสร็จในระยะเวลา - รอยละ 100

อ.ดร.นิราภรณ ชัยวัง

62,150

1. พันธุหวายและไผมีความหลากหลายและมี
การเจริญเติบโตดี
2. มีการขยายพันธุหวายและไผ โดยมีอัตรา
การงอกและการเจริญเติบโตดี
3. พันธุหวายและไผมีความหลากหลายและมี
การเจริญเติบโตดี
4. มีการขยายพันธุหวายและไผ โดยมีอัตรา
การงอกและการเจริญเติบโตดี
5. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

อ.ดร.สุพรรณิการ กลอมจอหอ

- รอยละ 80
- รอยละ 80
- 12+20 พันธ/ชนิด
- 100 ตน/ชนิด
- รอยละ 100

20
โครงการ/กิจกรรม
14. โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ
“ตําบลทาผา” เมืองนวัตกรรมเกษตร
อินทรียสูวิถีชีวิตใหม

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ก.พ.64 –
ธ.ค. 64

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

800,000

1. กลุมเกษตรกรที่เขารวมมีความพึงพอใจ
2. กลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการมีผลการ
พัฒนาอยางใดอยางหนึ่ง คือ ลดของเสียใน
ชุมชน รอยละ 3 หรือ ลดตนทุนการผลิต
ในแปลงเกษตร ร อ ยละ 6 หรื อ เพิ่ ม
ยอดขายผลิตผลเกษตร รอยละ 9 หรือ มี
ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากการเกษตรอิ น ทรี ย ใ น
รูปแบบวัตถุดิบพรอมบริโภคหรือการแปร
รูป 2 ชนิด หรือ ตัวอยางแหลงทองเที่ยว
เชิงเกษตรอินทรียของเกษตรกรแหงใหม
ในตําบล 1 แหลง
3. เกษตรกรที่เขารวมกิจกรรมสนับสนุนองค
ความรูพื้นฐานเกษตรอินทรีย การแปรรูป
ผลิตภัณฑอาหารอินทรีย และการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย ขยายฐานองค
ความรูในการพัฒนาเกษตรอินทรียอยาง
ครบวงจรในชุมชน
4. เกิดการจางงานประชาชนในการ
พัฒนาการเกตษรอินทรีย กลุมเกษตรกรที่
เขารวมโครงการมีสินคาทีไ่ ดรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย มีแหลงจําหนาย
ผลผลิตเกษตรผานการทองเที่ยวในชุมชน

เปาหมาย
- รอยละ 85
- รอยละ 80

- 1 งาน

- 1 งาน

ผูรับผิดชอบ
ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปญโญใหญ

21
โครงการ/กิจกรรม
15. โครงการสงเสริมและยกระดับการทองเที่ยว
เชิงนิเวศเกษตร และการยกระดับการ
พัฒนาผลิตภัณฑเกษตรและอื่นๆ ของ
ชุมชนตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม โดยใชการบูรณาการการ
จัดการทรัพยากรของทองถิ่นใหเกิดความ
ยั่งยืนภายใตระบบการผลิตสินคาเกษตร
ภายใตระบบเกษตรปลอดภัย

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ก.พ.64 –
ธ.ค. 64

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

800,000

1. คนในชุมชนเขาใจระบบการทําการเกษตร
แบบปลอดภัยจากการใชสารเคมีที่มาก
เกินความจําเปนและสามารถลดตนทุน
คาใชจายสารเคมีทางการเกษตร
2. แตละหมูบ านมีผลิตภัณฑที่ไดจากการแปร
รูปทั้งทางการเกษตรหรือจากผลิตภัณฑ
อื่นๆ
3. นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
เขามาทองเที่ยว
4. ตําบลเปนที่รจู ักในดานการทองเที่ยวเชิง
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรียที่ไดรับ
การรับรองตามมาตรฐานประเทศไทย
5. ประชาชนในตําบลมีสุขภาพดีจากการทํา
เกษตรอินทรียและอาหารปลอดภัย
โดยเฉพาะผูร ักสุขภาพและผูสูงอายุ
6. ประชาชนในตําบลสันปายาง มีความรูและ
ทักษะในการเขาถึงสื่อดิจิทลั ที่จําเปน
สําหรับการใชชีวิตประจําวัน และการ
สงเสริมการใชสื่อดิจิตลั ในการสงเสริมการ
เปนผูประกอบการ ตลอดจนสามารถ
สื่อสารภาษาตางประเทศในการบริการกับ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติได

เปาหมาย
- รอยละ 20 ตอป

- 1 ผลิตภัณฑ/
หมูบาน
- รอยละ 50 ตอป
- 1 งาน

- 1 งาน

- 1 งาน

ผูรับผิดชอบ
อ.ดร.ทิตา สุนทรวิภาต

22
โครงการ/กิจกรรม
16. โครงการยกระดับพื้นที่ทําการเกษตร
ปลอดภัยโดยการใชปจจัยการผลิตในชุมชน
และการพัฒนาศูนยการเรียนรูตนแบบดาน
อาหารและสมุนไพรเพื่อสรางอาชีพใหแก
ชุมชนในตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมรมิ จังหวัด
เชียงใหม

17. โครงการสงเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ
ชุมชนตําบล หวยทราย อําเภอ แมริม
จังหวัด เชียงใหม โดยใชกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑและการผลิตสินคาเกษตรภายใต
ระบบเกษตรปลอดภัย

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ก.พ.64 –
ธ.ค. 64

ก.พ.64 –
ธ.ค. 64

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

800,000

1. จํานวนศูนยการเรียนรูด านพืชอาหารและ
สมุนไพร
2. จํานวนผลิตภัณฑตนแบบสินคาเกษตรแปร
รูปเพื่อสุขภาพที่เหมาะสําหรับผูส งู อายุใน
ตําบลชี้เหล็ก
3. รายไดในครัวเรือนภาคการเกษตรของ
ประชาชนชุมชนตําบลสะลวง
4. ชุมชน/ผูเขารวมโครงการมีความรูความ
เขาใจในการทําเกษตรสีเขียวที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
5. ชุมชน/ผูเขารวมโครงการมีความรูความ
เขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวทางของศาสตรพระราชา
6. ความพึงพอใจของชุมชนตอการดําเนิน
โครงการฯ
1. พื้นที่เพาะปลูกสินคาเกษตรในตําบลหวย
ทราย รวมทั้งหมดจํานวน 5 หมูบา น มี
ระบบการผลิตสินคาเกษตรตามมาตรฐาน
GAP จากหนวยงานที่ไดรับการรับรอง
ระบบงานจากสํานักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ

800,000

เปาหมาย
- 6 แหง

ผูรับผิดชอบ
อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย

- 3 ผลิตภัณฑ

- เพิ่มขึ้นรอยละ 5
- 1 ชุมชน

- 1 ชุมชน

- 1 ชุมชน
- อยางนอย 20
แปลง

อ.อภิรดา พรปณณวิชญ

23
โครงการ/กิจกรรม

18. โครงการยกระดับชุมชนเพื่อสรางอัตลักษณ
พื้นถิ่นและความยั่งยืนของชุมชน ตําบล
บานหลวง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ก.พ.64 –
ธ.ค. 64

งบประมาณ

800,000

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

2. ทุกหมูบานไดรับการสงเสริมดานการแปร
รูปและการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อยกระดับ
สินคาชุมชนทั้งในกลุมผลิตภัณฑอาหาร
และกลุม ผลิตภัณฑทไี่ มใชอาหาร
3. ประชากรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
อันเนื่องมาจากการสงเสริมการผลิตระบบ
เกษตรปลอดภัย
4. เกิดการกระจายรายไดสูชุมชน และมีการ
สรางอาชีพใหมที่ยั่งยืนใหแกประชากร
ในตําบลหวยทราย
5. เกิดความมั่นคงทางอาหารในเขตพื้นที่
ตําบลหวยทราย และมีการอนุรักษ
ทรัพยากร สภาพแวดลอมในตําบล
หวยทราย
1. ผลิตภัณฑชุมชนและพื้นที่ผลิตมีมาตรฐาน
และไดรับการรับรอง สามารถเพิ่มรายได
2. มีแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตร
ที่เปนเอกลักษณ
3. มีการถายทอดความรู อบรมระยะสั้น ดาน
การเกษตร (พืช ปศุสัตว ประมง) ปจจัย
การผลิต การปลูกและใชประโยชนจาก
สมุนไพรพื้นบาน พืชทองถิ่น พืชทางเลือก

- 2 ผลิตภัณฑ/
หมูบาน
(รวม 10 ผลิตภัณฑ)

ผูรับผิดชอบ

- 1 งาน

- 1 งาน

- 1 งาน

- 5 ผลิตภัณฑ/
อ.ดร.สุพรรณิการ กลอมจอหอ
5 พื้นที่
- อยางนอย 2 แหลง
- 10 หมูบาน

24
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
ใหมที่มีศักยภาพ บนพื้นฐานเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย แกเยาวชน
คนทํางาน และผูส ูงอายุ
4 มีแหลงเรียนรูหรือแปลงสาธิต จํานวน 2
แหลง
5. และมีกิจกรรมอนุรักษฟนฟูทรัพยากรใน
ระบบ
6. มีการพัฒนาแหลงน้ําอยางงายเปนตนแบบ
7. มีรูปแบบการจัดการพลังงานและเศษเหลือ
ในชุมชน
8. มีผลิตภัณฑในทองถิ่นใหมๆ ที่เปนที่
ตองการของผูบริโภค และชุมชน (เยาวชน
คนทํางาน และผูส ูงอายุ) มีสวนรวมในการ
พัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่นและมีความรู
ความเขาใจในการผลิตที่มีมาตรฐาน
9. มีแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตร
ที่เปนเอกลักษณและเปนที่รูจักแก
บุคคลภายนอก
10. การผลิตทางการเกษตรในชุมชนมี
คุณภาพมาตรฐาน เพียงพอตอการ
ดํารงชีวิตของคนในชุมชน สามารถลด
รายจายเพิ่มรายได ควบคูไปกับการฟนฟู

เปาหมาย

- 2 แหลง
- 2 ครั้ง
- 2 แหลง
- 2 รูปแบบ
- 1 งาน

- 1 งาน

- 1 งาน

ผูรับผิดชอบ

25
โครงการ/กิจกรรม

19. โครงการยกระดับชุมชน เพื่อสรางอัต
ลักษณพื้นถิ่นและความยั่งยืนของชุมชน
ตําบลแมอาย อําเภอแมอาย จังหวัด
เชียงใหม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ก.พ.64 –
ธ.ค. 64

งบประมาณ

800,000

ตัวชี้วัด
อนุรักษระบบนิเวศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
11. ตนแบบแหลงน้ําอยางงายในชุมชน
สามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ชุมชนมีความรูสามารถ
บริหารจัดการพลังงานและเศษเหลือใน
ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
1. ชุมชนไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน (มผช)
2. ชุมชนไดรับการพัฒนาดานผลิตภัณฑชุมชน
และบรรจุภณ
ั ฑใหม
3. ชุมชนจําหนายสินคาในระบบออนไลนผา น
แพลตฟอรม E-commerce
4. ชุมชนไดความรูด านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตสูตรปุย (ปจจัยการ
ผลิต)
5. ชุมชนไดความรูในดานการแปรรูป
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป
6. ชุมชนไดพัฒนาการตลาดสินคาทองถิ่น
จําหนายในระบบออนไลน
7. ชุมชนไดการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน (มผช)

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

- 1 งาน

- 1 ชุมชน
- 1 ชุมชน
- 1 ชุมชน
- 1 งาน

- 1 งาน
- 1 งาน
- 1 งาน

ผศ.ดร.สุพจน บุญแรง

26
โครงการ/กิจกรรม

20. โครงการบริการวิชาการที่บรู ณาการกับ
งานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน

21. โครงการ Sustainable Community
Development Model Based on the
Application of Sufficiency Economy
Philosophy (SEP) for OGOP Villages
in Bhutan (OGOP Modell II) ระยะ 3 ป
(รวมกับประเทศภูฏาน) ประจําป 2565

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ไตรมาส 1-4

ไตรมาส 1-4

งบประมาณ

35,000
(อยูระหวาง
พิจารณา)
(อยูระหวาง
พิจารณา)

ตัวชี้วัด
8. ชุมชนไดมีความรูความเขาใจเกีย่ วกับ
มาตรฐานการจัดทําปจจัยการผลิตและ
ขอกําหนด
1. ชุมชนที่เขารวมโครงการ
2. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
งานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน
3. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
-

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

- 1 งาน

- 5 ชุมชน
- 5 หลักสูตร
- รอยละ 100
-

อ.ดร.นิราภรณ ชัยวัง

รศ.ดร.วัชรพงษ วัฒนกูล
นางธัญวรรณ ศรีเดชะกุล

27
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของคณะฯ ใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัยและมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค 1. คณะฯ มีการบริหารงานจัดการอยางมีธรรมาภิบาล
2. มีการบริหารทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
3. มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู และบุคลากรทํางานไดอยางมีความสุข
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการบริหารจัดการคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ไตรมาส 1-4

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

728,100

2. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร
และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ไตรมาส 3

59,000

3. การจัดทําแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2565

ไตรมาส 3

8,000

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

1. การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
2. การพัฒนาตนเองของผูบริหาร
3. รายงานประจําป
4. ผลการประเมินความพรอมของสิ่งสนับสนุน
การศึกษา
5. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
1. การทบทวนแผนยุทธศาสตร
2. แผนปฏิบัติการประจําป
3. จํานวนผูเขารวม
4. ระดับคุณภาพของการดําเนินโครงการ
5. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

- 12 ครั้ง
- 12 ครั้ง
- 1 ฉบับ
- 3.51 คะแนน

อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
นางธัญวรรณ ศรีเดชะกุล

1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
2. แผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร
3. แผนพัฒนาคุณภาพระดับคณะ

- รอยละ 80
- 4 ฉบับ
- 1 หลักสูตร

- รอยละ 100
- 1 ครั้ง
- 1 ฉบับ
- รอยละ 80
- 3.51 คะแนน
- รอยละ 100

อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
นางธัญวรรณ ศรีเดชะกุล
นางสาวเกื้อกูล ปุดผาม

อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปญโญใหญ
นางสาวเกื้อกูล ปุดผาม
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โครงการ/กิจกรรม
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองระดับหลักสูตร

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ไตรมาส 2-3

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

40,900

1. บุคลากรมีความรูเ พิ่มขึ้น
2. รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

- รอยละ 80
- 4 ฉบับ

ผูรับผิดชอบ
ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลสิ รา มรุปณ
 ฑธร
ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปญโญใหญ
นายธีรพงศ เตชาติ
นางสาวเกื้อกูล ปุดผาม
อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปญโญใหญ
นางสาวเกื้อกูล ปุดผาม
อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปญโญใหญ
นางสาวเกื้อกูล ปุดผาม
อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปญโญใหญ
นางสาวเกื้อกูล ปุดผาม

5. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองระดับคณะ

ไตรมาส 3

13,800

1. บุคลากรมีความรูเ พิ่มขึ้น
2. รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

- รอยละ 80
- 1 ฉบับ

6. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ

ไตรมาส 3-4

11,500

1. หลักสูตรผานเกณฑมาตรฐาน
2. ผลการประเมินระดับคณะ

- รอยละ 100
- ระดับดีมาก

7. การประชุมทบทวนผลการดําเนินงานประกัน
คุณภาพและวางแผนพัฒนาในปถดั ไป

ไตรมาส 4

7,300

1. ปฏิทินและแผนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ
2. แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
2. นักศึกษามีความรูเพิม่ ขึ้น
3. ผลประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม

- 1 ฉบับ

- รอยละ 90
- รอยละ 80
- 3.51 คะแนน

อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย

1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
2. แผนการจัดการความรู

- รอยละ 80
- 1 ฉบับ

อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปญโญใหญ
นางสาวอักษรา บุษบรรณ

8. การอบรมทักษะการประกันคุณภาพสําหรับ
นักศึกษา

ไตรมาส 3

9,000

9. การจัดทําแผนการจัดการความรู (KM)

ไตรมาส 1

6,800

- 1 ฉบับ
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โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ไตรมาส 2

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

7,600

1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
2. แนวปฏิบัติที่ดีของคณะ

- รอยละ 80
- 3 แนวปฏิบัติ

ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลสิ รา มรุปณฑธร
อ.ดร.นิราภรณ ชัยวัง
นายธีรพงศ เตชาติ

ไตรมาส 3

9,400

1. จํานวนหนวยงานที่เขารวมกิจกรรม

- 10 หนวยงาน

12. การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ จัดทําแผนบริหาร
ความเสีย่ งและการควบคุมภายใน

ไตรมาส 1

4,500

1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
2. แผนบริหารความเสี่ยง

- รอยละ 80
- 1 ฉบับ

13. การจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

ไตรมาส 2

9,000

1. ความเสี่ยงที่ลดลงจากการบริหารความเสี่ยง - รอยละ 80

14. การประชุมทบทวนการดําเนินงานและ
จัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน
15. โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ไตรมาส 4

4,500

1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
2. รายงานผลการบริหารความเสีย่ ง

- รอยละ 80
- 1 ฉบับ

ไตรมาส 1-4

639,000

1. กิจกรรมเพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน
2. ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของ
คณะ
3. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

- 3 กิจกรรม
- 3.51 คะแนน

อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปญโญใหญ
นางสาวอักษรา บุษบรรณ
อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
นางธัญวรรณ ศรีเดชะกุล
นางสาวเกื้อกูล ปุดผาม
อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
นางธัญวรรณ ศรีเดชะกุล
นางสาวเกื้อกูล ปุดผาม
อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
นางธัญวรรณ ศรีเดชะกุล
นางสาวเกื้อกูล ปุดผาม
อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
นางธัญวรรณ ศรีเดชะกุล

10. การเสาะหาความรูและสรางแนวปฏิบัติที่ดี
ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัยและการ
บริการวิชาการ และดานการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ
11. การแลกเปลี่ยนเรียนรูด านจัดการความรู
กับหนวยงานภายนอก

งบประมาณ

- รอยละ 80

ผูรับผิดชอบ
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ผูเสนอ...........................................................
(อาจารย ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย)

ผูอนุมัติ..............................................................
(ผูชวยศาสตราจารยอัตถ อัจฉริยมนตรี)

ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหารและกิจการนักศึกษา

ตําแหนง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

วันที่............................................................

วันที่............................................................

