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แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

ผลผลิต : (1) ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (2) ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 

กจิกรรม : (1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (2) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 

ประเด็นยทุธศาสตร์  1   การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศกึษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล 

แผนกลยุทธ์ทีเ่กี่ยวข้อง : แผนพัฒนานักศกึษา / แผนปฏบัิตกิารส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ /  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ/ แผนพัฒนาห้องสมุด /  

                                  แผนพัฒนาบุคลากร /  แผนกลยุทธ์พัฒนาการศกึษา ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) คณะผลิตกรรมการเกษตร  

ผู้บรหิารที่รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์สุภักตร์  ปัญญา) , รองคณบดฝี่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (อาจารย์ ดร.พรพันธ์  ภู่พร้อมพันธ์ุ) 

                                     รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่าย (อาจารย์ ดร.นเรศ  ศิริเกษร), อาจารย์ฝ่ายกจิกรรมนักศึกษา  (อาจารย์ ดร.กอบลาภ  อารีศรีสม) 

หน่วยงานสนบัสนนุหลัก : ส านักงานเลขานุการคณะผลิตกรรมการเกษตร,  หลักสูตรทุกหลักสูตรภายใตส้ังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร   
 

ภารกิจ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการ-กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 
หน่วยนับ เป้า 60 ผล 60 เป้า 61 

รวมงบประมาณสนบัสนุนเปน็จ านวนเงนิทัง้สิน้   

พัฒนางานเดมิ  

(เงินรายได้

หลักสูตร) 

1. นักศึกษามี

สมรรถนะในระดับ

สากล 

 

1. จ านวนหลกัสูตรที่มี

นักเรียนมาสมัครเข้าศกึษา

ต่อสูงกว่าปกีารศึกษาที่ผ่าน

มาจากหลักสูตรทัง้หมด 

หลักสูตร   8 1. ประชาสัมพันธ์ 

ส่งเสรมิให้นกัศึกษา 

บุคลากร บคุคลทั่วไป

เข้าใจและรับทราบ

รายละเอยีดหลักสูตร

ของหน่วยงาน 

1. โครงการประชาสัมพันธ์

หลักสูตรระดับปรญิญาตร/ีโท/

เอก 

20,000 หลักสูตรสง่เสรมิฯ 

       2. โครงการ Homeroom 

 

1,500 หลักสูตรพชืไร่ (ป.โท) 

  2. ร้อยละของนักศึกษาระดับ

ปรญิญาตร ีชั้นปีที่ 4 ที่สอบ

ผ่านเกณฑ์การทดสอบ

ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ   95 2. ส่งเสรมิ พัฒนาดา้น

ภาษาต่างประเทศแก่

นักศึกษา 

3. โครงการพัฒนาทกัษะ

ภาษาอังกฤษ 

10,000 หลักสูตรเกษตรเคม ี
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ภารกิจ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการ-กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 
หน่วยนับ เป้า 60 ผล 60 เป้า 61 

 2. ความเขม้แขง็ของ

หลักสูตรเพื่อรองรับ

การขับเคลื่อนด้าน

การเกษตรและ 

Thailand 4.0 

3. จ านวนหลักสูตรที่มีการ

พัฒนา/ปรับปรุงด้วย OBE 

หลักสูตร   3 3. ออกแบบ และพัฒนา

หลักสูตรให้สอดคล้อง

กับความต้องการของ

ผู้เรียนและบริบทของ

โลกที่เปลี่ยนไป ตามอัต

ลักษณข์องหน่วยงาน 

4. โครงการพัฒนาหลกัสูตร

ตามแนวความคดิ OBE  

10,000 หลักสูตรอารักขาพชื 

  4. ร้อยละของหลักสูตรที่

ไดรั้บการปรับปรุงหรือ

พัฒนาตามรอบระยะเวลา 

ร้อยละ   70 4. ออกแบบ และพัฒนา

หลักสูตรให้เปน็ไปตาม

รอบระยะเวลาตาม

เกณฑ์การปรับปรุง

หลักสูตร 

   

  5. ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร และระดับคณะ 

(เฉลี่ย)  

ระดับ   3.00 5. พัฒนา ส่งเสรมิ 

สนับสนุนการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับ

คณะ และระดับ

หลักสูตร 

5. โครงการสนับสนุนงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 

22,350 หลักสูตรสง่เสรมิฯ 

 3. พัฒนานักศึกษา

ให้เป็นบัณฑิตที่มี

คุณภาพตามอัต

ลักษณท์ี่มีความเป็น

เลิศทางการเกษตร

ในระดับนานาชาต ิ

6. ระดับความส าเร็จของ

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

ระดับ   4 6. จัดกิจกรรมเสรมิ

หลักสูตรที่เอื้อต่อการ

พัฒนานักศึกษานอก

ห้องเรียนของคณะผลิต

กรรมการเกษตร และ

มหาวิทยาลัย 

6. โครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่พร้อมพบ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

1,500 หลักสูตรพชืไร่ (ป.โท) 

        7. โครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่พร้อมพบ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

 

10,000 หลักสูตรพชืไร่ (ป.ตรี) 
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ภารกิจ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการ-กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 
หน่วยนับ เป้า 60 ผล 60 เป้า 61 

        8. โครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่พร้อมพบ

อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน า

หลักสูตร 

22,900 หลักสูตรอารักขาพชื 

        9. โครงการเตียมความพรอ้ม

ก่อนเข้าศกึษาสาขาวชิา

อารักขาพืช 

10,000 หลักสูตรอารักขาพชื 

        10. โครงการสัมมนาวิชาการ

นักศึกษา 

40,000 หลักสูตรพชืไร่ (ป.ตรี) 

        11. โครงการสัมมนาทาง

วิชาการนักศึกษา 

10,000 หลักสูตรพชืไร่ (ป.โท) 

        12. โครงการสัมมนาทาง

วิชาการนักศึกษา 

22,400 หลักสูตรอารักขาพชื 

        13. โครงการสัมมนาวิชาชีพ 

 

22,000 หลักสูตรเกษตรเคม ี

        14. โครงการบรรยายพิเศษ

ส าหรับนักศึกษาพืชผัก 

15,000 หลักสูตรพชืสวน 

        15. โครงการบรรยายพิเศษ

ส าหรับนักศึกษาสาขาพืชสวน 

ชั้นปีที่ 1 

60,000 หลักสูตรพชืสวน 

        16. โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาระดับปรญิญาตร ี

224,800 หลักสูตรปฐพศีาสตร์ 

        17. โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 

57,800 หลักสูตรปฐพศีาสตร์ 
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ภารกิจ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการ-กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 
หน่วยนับ เป้า 60 ผล 60 เป้า 61 

        18. โครงการเสรมิสร้าง

สมรรถนะและศักยภาพของ

นักศึกษา 

41,000 หลักสูตรวทิยาการ

สมุนไพร 

        19. โครงการพัฒนา

ภาษาอังกฤษนักศกึษาระดับ

ปรญิญาโท 

6,000 หลักสูตรพชืสวน (ป.

โท) 

        20. โครงการเพิ่มความรู้และ

ประสบการณ์ทางการวิจัยแก่

นักศึกษาระดับปรญิญาโท 

8,000 หลักสูตรพชืสวน (ป.

โท) 

        21. โครงการพัฒนาทกัษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

7,000  หลักสูตรพชืไร่ 

        22. โครงการสหกิจศกึษา 

 

150,000 หลักสูตรพชืไร่ 

        23. โครงการสหกิจศกึษา

สาขาวิชาพืชผัก 

80,000 หลักสูตรพชืสวน 

        24. โครงการสหกิจศกึษา

สาขาวิชาพืชสวนประดับ 

50,000 หลักสูตรพชืสวน 

        25. โครงการสหกิจศกึษา

สาขาวิชาไม้ผล 

70,000 หลักสูตรพชืสวน 

        26. โครงการสหกิจศกึษา

หลักสูตรปฐพศีาสตร์ 

30,000 หลักสูตรปฐพศีาสตร์ 

        27. โครงการพัฒนาระบบสห

กิจศกึษาสาขาวิชาอารักขาพืช 

180,000 หลักสูตรอารักขาพชื 

        28. โครงการเตรยีมความ

พร้อมสหกิจศกึษา 

 

20,000 หลักสูตรสง่เสรมิฯ 
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ภารกิจ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการ-กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 
หน่วยนับ เป้า 60 ผล 60 เป้า 61 

        29. โครงการนิเทศงานสหกิจ

ศึกษา 

50,000 หลักสูตรสง่เสรมิฯ 

        30. โครงการติดตาม

ความก้าวหน้าของนักศกึษา

ระดับบัณฑิตศกึษาสาขาวิชา

พืชสวน 

4,000 หลักสูตรพชืสวน (ป.

โท) 

        31. โครงการน านกัศึกษาดูงาน

นอกสถานที ่

10,000 หลักสูตรพชืไร่ (ป.โท) 

        32. โครงการน านักศกึษาดู

งานนอกสถานที ่

70,000 หลักสูตรพชืไร่ (ป.ตรี) 

        33. โครงการน านักศกึษาดู

งานนอกสถานที ่

50,000 หลักสูตรเกษตรเคม ี

        34. โครงการน านักศึกษาดู

งานนอกสถานที ่

70,000 หลักสูตรวทิยาการ

สมุนไพร 

        36. โครงการน านกัศึกษาดู

งานนอกสถานที่สาขาพืชผัก 

80,000 หลักสูตรพชืสวน 

        38. โครงการน านกัศึกษาดู

งานนอกสถานที ่

 

110,000 หลักสูตรสง่เสรมิฯ 

 

 

 

 

 



17 
 

61_01.docx  21/12/60 16:57 น. 
 

 

ภารกิจ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการ-กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 
หน่วยนับ เป้า 60 ผล 60 เป้า 61 

        39. โครงการน านกัศึกษาดู

งานนอกสถานที่ของนักศกึษา 

เพื่อพัฒนาความรู้

ความสามารถทางด้าน

วิชาการและวิชาชีพ 

120,000 หลักสูตรอารักขาพชื 

        40. โครงการศึกษาดูงาน

หลักสูตรการพัฒนาภูมิสงัคม

อย่างย่ังยืน 

 

138,100 หลักสูตรภูมสิังคม 

        41. โครงการนักศึกษาฝึกงาน

นอกสถานที่  

30,000 หลักสูตรพชืไร่  

        42. โครงการแสดงความยินดี

กับบัณฑิต 

15,000 หลักสูตรพชืไร่ 

        43. โครงการแสดงความยนิดี

กับบัณฑิต 

30,000 หลักสูตรพชืสวน 

        44. โครงการแสดงความยินดี

กับบัณฑิต 

20,000 หลักสูตรอารักขาพชื 

        45. โครงการแสดงความยนิดี

กับบัณฑิต 

20,000 หลักสูตรวทิยาการ

สมุนไพร 

        46. โครงการแสดงความยินดี

กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และ

ดุษฎีบัณฑิต 

 

40,000 หลักสูตรสง่เสรมิฯ 

        47. โครงการค่ายอาสาพัฒนา

ชนบท 

30,000 หลักสูตรสง่เสรมิฯ 
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ภารกิจ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการ-กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 
หน่วยนับ เป้า 60 ผล 60 เป้า 61 

        48. โครงการประชุมเครือข่าย

มหาวิทยาลัยด้านการสง่เสรมิ

และพัฒนาการเกษตร 

50,000 หลักสูตรสง่เสรมิฯ 

        49. โครงการพัฒนาความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

50,000 หลักสูตรวทิยาการ

สมุนไพร 

 

        50. โครงการน านักศึกษาและ

บุคลากรศึกษาดูงาน

ต่างประเทศ 

120,000 หลักสูตรสง่เสรมิ (ป.

โท) 

        51. โครงการน านกัศึกษาและ

บุคลากรศึกษาดูงาน

ต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

120,000 หลักสูตรสง่เสรมิ (ป.

เอก) 

           

           

           

           

รวม 3 เป้าประสงค ์ 6  ตัวชี้วัด     6 กลยุทธ์ 51  โครงการ 2,509,350  
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ภารกิจ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการ-กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 
หน่วยนับ เป้า 60 ผล 60 เป้า 61 

พัฒนางานเดิม  

(งบพัฒนา

นักศึกษา) 

3. พัฒนานักศึกษา

ให้เป็นบัณฑิตที่มี

คุณภาพตามอัต

ลักษณท์ี่มีความเป็น

เลิศทางการเกษตร

ในระดับนานาชาต ิ

1. ระดับความส าเร็จของ

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

ระดับ   4 1. จัดกิจกรรมเสรมิ

หลักสูตรที่เอื้อต่อการ

พัฒนานักศึกษาให้เป็น

บัณฑิตที่พึงประสงค์

ด้านการพัฒนานักศกึษา

นอกห้องเรียนของคณะ

ผลิตกรรมการเกษตร 

และมหาวิทยาลัย 

1. โครงการทักษะเกษตร 

2560 

 

80,000 

 

 

อาจารย์ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

        2. โครงการกีฬาผลิตสัมพันธ์ 

2560 

45,000 อาจารย์ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

        3. โครงการกีฬาแม่โจส้ัมพันธ์ 

2560 

35,000 อาจารย์ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

        4. โครงการงานประเพณ ี4 

จอบแหง่ชาต ิ

180,000 อาจารย์ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

        5.  5 ค่ายผู้น าอาษาพัฒนา

ผลิตสัมพันธ ์

60,000 อาจารย์ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

        6. สโมสรพาน้องท าความด ี

 

9,000 อาจารย์ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

         

 

 

  

         

 

  

รวม 1  เป้าประสงค ์ 1 ตัวชี้วัด     1  กลยุทธ์ 6   โครงการ 409,000  
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ภารกิจ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

หน่วยนับ เป้า 60 ผล 60 เป้า 61 

ภารกิจยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย  

(งบยุทธศาสตร์

คณะ) 

1. นักศึกษามี

สมรรถนะในระดับ

สากล 

 

1. จ านวนหลกัสูตรที่มี

นักเรียนมาสมัครเข้าศกึษา

ต่อสูงกว่าปกีารศึกษาที่ผ่าน

มาจากหลักสูตรทัง้หมด 

หลักสูตร    1. ประชาสัมพันธ์ 

ส่งเสรมิให้นกัศึกษา 

บุคลากร บคุคลทั่วไป

เข้าใจและรับทราบ

รายละเอยีดหลักสูตร

ของหน่วยงาน 

1. โครงการ Road Show คณะ

ผลิตกรรมการเกษตร 

  1.1 กิจกรรม Road Show 

หลักสูตรเกษตรเคม ี

  1.2 กิจกรรม Road Show 

หลักสูตรวทิยาการสมนุไพร 

 

48,000  

 

หลักสูตรเกษตรเคม ี

 

หลักสูตรวทิยาการ

สมุนไพร 

  2. ร้อยละของนักศึกษาระดับ

ปรญิญาตร ีชั้นปีที่ 4 ที่สอบ

ผ่านเกณฑ์การทดสอบ

ภาษาอังกฤษ 

    2. ส่งเสรมิ พัฒนาดา้น

ภาษาต่างประเทศแก่

นักศึกษา 

2. โครงการสัมมนาและพัฒนา

ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 

50,000  

  3. จ านวนนักศึกษาที่ไปสห

กิจศกึษาต่างประเทศ 

คน 30 37 40 7. ส่งเสรมิและสนับสนุน

นักศึกษาใหม้ี

ประสบการณ์ในการฝึก

ปฏิบัติงานยงั

ต่างประเทศ 

3. โครงการสหกิจศกึษาใน

ต่างประเทศ 

  3.1 กิจกรรมพัฒนาความ

ร่วมมือด้านสหกิจศกึษากับ

หน่วยงานในต่างประเทศ 

(ประเทศญี่ปุ่น) 

  3.2 กิจกรรมสหกิจศกึษากับ

หน่วยงานในต่างประเทศ 

(ประเทศไต้หวัน)  

   3.3 กิจกรรมสหกิจศกึษา

กับหน่วยงานในต่างประเทศ 

(ประเทศมาเลเซีย)  

 

 

95,000  
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 2. ความเขม้แขง็ของ

หลักสูตรเพื่อรองรับ

การขับเคลื่อนด้าน

การเกษตรและ 

Thailand 4.0 

4. จ านวนหลักสูตรที่มกีาร

พัฒนา/ปรับปรุงด้วย OBE 

หลักสูตร    4. ออกแบบ และพัฒนา

หลักสูตรให้สอดคล้อง

กับความต้องการของ

ผู้เรียนและบริบทของ

โลกที่เปลี่ยนไป ตามอัต

ลักษณข์องหน่วยงาน 

4. โครงการพัฒนาหลกัสูตร

ของคณะผลิตกรรมการเกษตร 

  4.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร

ระดับปรญิญาตร ี(เกษตร

อนิทรีย์) 

  4.2 กิจกรรมพัฒนาหลกัสูตร 

(ทษ.บ.) เกษตรศาสตร์ 

  4.3 กิจกรรมพัฒนาหลกัสูตร 

วท.บ. (บูรณาการ) 

  4.4 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศกึษา (โท-เอก) 

 

100,000  

  5. ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับ

สถาบัน 

    5. พัฒนา ส่งเสรมิ 

สนับสนุนการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับ

คณะ และระดับ

หลักสูตร 

5. โครงการขับเคลื่อนระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

  5.1 กิจกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับคณะ 

  5.2 กิจกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

 

183,000 

 

 

15,000 

 

 

118,000 
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ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการ-กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 
หน่วยนับ เป้า 60 ผล 60 เป้า 61 

        5.3 กิจกรรมการจัดประชุม

วิพากษ์ (ร่าง) รายงานการ

ประเมิน 

15,000  

          5.4 กิจกรรมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ KM ด้านการเรียนการ

สอนการปรับปรุงกระบวนการ

หลักสูตรและการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ของนักศึกษา 

35,000  

       8. ส่งเสรมิ สนบัสนุน ให้

ความรู้เทคโนโลยแีละ

วิทยาการใหม่แก่ศษิย์

เก่า (ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5) 

6. โครงการถ่ายทอดองค์

ความรู้ด้านวิชาการแก่ศษิยเ์ก่า 

20,000  

  8. จ านวนเงินรางวลัที่

นักศึกษา และศิษยเ์ก่าได้รับ

ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

    10. ส่งเสรมิ สนับสนุนให้

ศิษย์เก่าเข้าร่วมและมี

ส่วนร่วมจัดกิจกรรมของ

หน่วยงาน และเข้าร่วม

การแข่งขนระดับชาติ

หรือนานาชาต ิ

7. โครงการพัฒนาเครือข่าย

ความร่วมมือที่มคีวามเข้มแขง็

กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

และศิษยเ์ก่า 

50,000  

 3. พัฒนานักศึกษา

ให้เป็นบัณฑิตที่มี

คุณภาพตามอัต

ลักษณท์ี่มีความเป็น

เลิศทางการเกษตร

ในระดับนานาชาต ิ

6. ระดับความส าเร็จของ

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

    7. จัดกิจกรรมเสรมิ

หลักสูตรที่เอื้อต่อการ

พัฒนานักศึกษานอก

ห้องเรียนของคณะผลิต

กรรมการเกษตรและ

มหาวิทยาลัย 

8. โครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาคณะผลิตกรรมการ

เกษตร 

50,000  
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        9. โครงการสัมมนาทาง

วิชาการนักศึกษา 

 

10,000  

       9. จัดกิจกรรมสนับสนุน

ทุนการศึกษาแก่

นักศึกษา 

10. โครงการสนับสนุน

ทุนการศึกษาแก่นักศกึษา 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 

 

800,000  

รวม 3  เป้าประสงค์ 7  ตัวชี้วัด     9  กลยุทธ์ 10  โครงการ 1,589,000  

 


