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บทน า 
 

 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้อย่างสมบรูณ์  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546  
โดยในหมวด 3 มาตรา 14 ได้ก าหนดไว้ว่า “ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ตามมาตรา 13 ให้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี โดยให้น านโยบาย               
ของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบทบญัญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
และแผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ีอย่างน้อยจะต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน  ส่วนราชการ                
หรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรต่าง  ๆ  ที่จะต้องใช้ระยะเวลาการด าเนินการและการติดตามประเมินผล” 
คณะเทคโนโลยี จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยี พ.ศ.2565 – 2569 ขึ้นโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2564-2569)  
 แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลย ีพ.ศ.2565 – 2569 ฉบับน้ี ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี บุคลากรคณะเทคโนโลยี                
โดยผ่านการประชุมเพื่อรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนให้ข้อมูลต่าง  ๆ  ที่เป็นประโยชน์ทั้งเชิงประจักษ์และเชิงวิพากษ์วิจารณ์ ข้อมูลต่าง ๆ  ได้ผ่านการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์  และผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี                 
ในการประชุม คร้ังที่ ..... / ปีงบประมาณ 2564 วันที่ ......... ................2564  โดยให้ความเห็นชอบโดยประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี คือ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 
คณะเทคโนโลยีหวังเป็นอย่างยิง่ว่าภายในกรอบของแผนกลยุทธฉ์บบัน้ี จะเป็นแนวทางให้บุคลากร และหน่วยงานต่าง  ๆ  ภายในคณะเทคโนโลยีร่วมกัน                   
เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนแผนไปในทิศทางเดียวกันและไดใ้ช้เปน็เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์ตามทีไ่ด้ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 

                 คณะเทคโนโลยี 
                 ตุลาคม 2564 
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ปรัชญา  
“ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นคณะชั้นน า (1 ใน 10 ) ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ  
 
พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่สอดคล้องกบัความต้องการของประเทศและสากล  และเป็นผู้ประกอบการ 
          2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถน าไปประยุกต์ใช้  
          3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนเข้มแขง็และพึ่งพาตัวเองไดอ้ย่างยัง่ยืน 
          4. อนุรักษ์ ปกป้อง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          5.บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 
 
ค่านิยมองค์กร / วัฒนธรรมองค์กร (Core Value) 

S3 
S = Synergy = รวมพลังกันท างาน หมายถึง ร่วมแรงร่วมใจท างานเป็นทีม (Teamwork) อย่างสร้างสรรค์ (innovation) อย่างมืออาชีพ 

(Professional) และมุ่งมั่นให้บรรลุผลส าเร็จ (Achievement) 
S = strategic work system = การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ หมายถึง การท างานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ 
S = Social Responsibility = สร้างสรรค์สังคมให้ยั่งยืน หมายถึง น าผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการต่าง ๆ  ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ

ชุมชนอย่างจริงจัง 
 
สมรรถนะหลัก (Competency) 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ / เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
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เอกลักษณ์ คณะเทคโนโลยี 
“การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร” 

 
อัตลักษณ์ นิสิตคณะเทคโนโลยี 
“นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน” 
 
ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติ และเป็นที่ยอมรับ  
        ในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 
 
นโยบาย/เป้าหมายการพัฒนาหน่วยงาน  
 1. หลักสูตรทันสมัยตอบสนองความต้องการของตลาด มีการบูรณาการศาสตร์ และได้รับการับรองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 2. ผลิตบัณฑิตเป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทกัษะทั้ง Hard skill และ Soft skill ตอบสนองความต้องการของตลาดและสังคมโลก 
 3. ทุกหลักสูตรมีเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียน การสอน การวิจัย กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ  
 4. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาต้องมีอัตราการได้งานท าของบัณฑิตเพิ่มขึ้น และมีความสามารถเป็นผู้ประกอบการ 
 5. บุคลากรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการวิจัยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้คณะฯได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารส ารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มาตรฐานและปรากฏในฐานข้อมูล ISI และ Scopus เพิ่มมากขึ้น  
 6. คณะมีผลงานวิจัยที่น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน สังคม และประเทศ 
 7. คณะมีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
          8. พัฒนาพื้นที่และทรัพยากรที่มีอยู่ในคณะฯ เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบตัิ แหล่งวิจัย ของคณาจารย์ นิสิต เป็นแหล่งบริการวิชาแก่เกษตรกร 
ภาคอุตสาหกรรม และสร้างผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและบริการวิขาการ เพื่อสร้างรายได้ให้คณะฯ  
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          9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการเป็นองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 
     10. บุคลากรของคณะมีความสุขในการปฏิบัติงานและนิสิตมีความสุขในการศึกษา ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และผลกระทบต่อการพัฒนาคณะฯ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. หลักสูตรของคณะฯมีความหลากหลายสามารถบูรณาการร่วมกันได้ 
2. มีกระบวนการการเรียน การสอน ปฏิบัติการในสัดส่วนสูง 
3. มีศิษย์เก่าท่ีประสบความส าเร็จ และเครือข่ายศิษย์เก่าเข้มแข็ง 
4. สัดส่วนอาจารย์ท่ีมีวุฒิระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการสูงกว่าเกณฑ์การประกัน
คุณภาพของ สกอ. 
5. มีความหลากหลายขององค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                   
ท่ีสามารถต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยีได้                                                                         
6. มีผลงานวิจัยทางวิชาการเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ                                 
7. มีทรัพยากรพ้ืนท่ี อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และบุคลากร ท่ีสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้                     
การบริการวิชาการ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และเป็นแหล่งหารายได้                         
8. บุคลากรมีความร่วมแรงร่วมใจในการท างานเป็นทีม 

1. จ านวนผู้เข้าเรียนบางสาขามีจ านวนน้อย ไม่เป็นไปตามเป้า 
โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา  
2. มีบุคลากรสายสนับสนุนจ านวนมากท่ีต้องจ่ายด้วยเงินรายได้                   
ของคณะฯ 
3. การน าผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ยังมีน้อย 
4. ระบบงาน ระบบการส่ือสารและระบบสารสนเทศยังอยู่ในระหว่าง
การพัฒนา 
 

โอกาส ผลกระทบ 

1. ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารของโลกท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน 
2. การเปิด AEC มีโอกาสในการได้นิสิตต่างชาติเข้ามาเรียนเพ่ิมข้ึน 
3. มีผู้ต้องการองค์ความรู้ และเทคนิคปฏิบัติทางการด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง เทคโนโลยี
การอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ จากกลุ่มลูกค้าใหม่  
4. พันธกิจของคณะฯ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติและนโยบาย Thailand 4.0  

งบประมาณรายได้ของคณะฯน้อย 
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การวิเคราะห์โอกาสประสบความส าเร็จและความเสี่ยงของการพัฒนาคณะฯ  
 
 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  
(Strategic Challenges: SC) 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  
(Strategic Advantages: SA) 

โอกาสเชิงกลุยทธ์  
(Strategic Opportunities) 

SC1 การเป็นคณะช้ันน า 1 ใน10 ด้านเกษตรและ 
      อุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ  
SC2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ปรับเปล่ียน 
      รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ตอบสนอง           
      ต่อผู้เรียน ตลาด และสังคมโลก โดยมีเครือข่ายความ 
      ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน                   
      ภาครัฐและเอกชน ท้ังในและต่างประเทศ 
SC3 การบริหารจัดการท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
SC4 การเพ่ิมรายได้ของคณะฯ 
 

SA1 บุคลากรสายวิชาการมีความเช่ียวชาญด้านการสอน
และการวิจัยเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 

SA2 มี “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ                 
ท่ีเป็นเลิศ; EdPEx” เป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ  

SA3 มีทรัพยากรพ้ืนท่ี อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และบุคลากร     
      ท่ีสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ การบริการ 
      วิชาการ และผลิตผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรและ 
      อุตสาหกรรมเกษตร  

SOP1 พันธกิจของคณะฯ ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
         เศรษฐกิจแห่งชาติ และนโยบาย Thailand 4.0  
SOP2 นโยบายการส่งเสริมการวิจัย และนวัตกรรมของ 
        ประเทศและมหาวิทยาลัยท่ีจะพัฒนานวัตกรรม/ 
         งานวิจัย ด้านเกษตร สมุนไพร และอาหาร  
SOP3 ความต้องการของผู้เรียน (ลูกค้าใหม่) ท่ีต้องการ 
        ความรู้ ทักษะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ   
        หรือการ Up Skill / Re Skill มากกว่าปริญญา 

 

ปัจจัยเสี่ยง 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อาจส่งผลต่องบประมาณรายได้ และการด าเนินงาน  
- แนวโน้มของผู้เรียนท่ีอาจจะลดลง เนื่องจากมีหลักสูตรท่ีใกล้เคียงกันในหลายสถาบัน และมีรูปแบบการจัดการเรียน การสอน ท่ีความหลากหลาย ท่ีผู้เรียนสามารถเลือกได้ 
  เพ่ิมมากข้ึน 
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Strategy Map คณะชั้นน า (1 ใน 10 ) ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ  

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

และมีคุณธรรม 

ผลงานวิจัยและวิชาการเป็นที่ยอมรบั 

ในระดับชาติและนานาชาติ 
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  

(ชุมชน / ภาคอุตสาหกรรม) 

ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบบริหารจัดการ 

ที่คล่องตัวมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ 

มีระบบเครือข่าย (Net work) เช่ือมโยง 

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก หลักสูตรและวิธีการจัดการเรียน การสอน  
ที่ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 

อาจารย์ที่เป็นผู้รู้และมีความเช่ียวชาญในศาสตร ์ พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง 
กับกลยุทธ์ของคณะ พัฒนา/ปรับปรุง infrastructure ของคณะฯ 

(IT และสภาพแวดล้อม) 

การหารายได้ 
Finance 

Learning and Growth 

Internal Process 

Customers 
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (พ.ศ. 2565 - 2569) 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติ  และเป็นที่ 
                     ยอมรับในระดับสากล 
 

เป้าประสงค์ /กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน /แผนงาน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
1.1 หลักสูตรได้คุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีความ
ทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาด 
และการเป็นผู้ประกอบการ   

 
 

 
 

1) ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรท่ีผู้เรียนลดลง/ไม่มีผู้เรียน หรือ
หลักสูตรท่ีมีความซ้ าซ้อน และความต้องการของตลาดแรงงาน 
(ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ ฯลฯ) เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุง
หลักสูตร  

2) ยุบหรือควบรวมหลักสูตร/การบูรณาการข้ามศาสตร์เพ่ือตอบ
โจทย์ความต้องการของตลาด  

3) พัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน  
4) สร้างหลักสูตรท่ีมีคุณภาพเพ่ือรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
5) พัฒนาหลักสูตร/รายวิชา / หลักสูตรฝึกอบรม เพ่ือรองรับ

คลังหน่วยกิต  (Credit bank)  
6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ออกแบบหลักสูตร (โดยเฉพาะ

บัณฑิตศึกษา)  
7) ปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชาเพ่ือสร้างผู้ประกอบการ  
8) พัฒนารูปแบบการพัฒนานักวิจัยในอุตสาหกรรมท่ีเช่ือมโยงกับ

การศึกษา  

1) โครงการขับเคล่ือนการบูรณาการหลักสูตร/พิจารณาความ 
    ซ้ าซ้อนของหลักสูตร 
2) โครงการสร้างเครือข่ายกับผู้ใช้บัณฑิตท้ังภาครัฐและเอกชน  
3) โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์/สมาคมศิษย์เก่า 
4) โครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ใหม่ (Degree / Non   
    Degree)  
5) โครงการปรับปรุงหลักสูตรหรือรายวิชาท่ีเน้นการส่งเสริม 
    ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) 
6) โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เช่ือมโยงกับภาค   
    อุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work- 
    integrated Learning: Wi) 
7) โครงการผลิตบัณฑิตร่วมกับสถานประกอบการ 
8) โครงการพัฒนาหลักสูตร รายวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรม 
    รองรับคลังหน่วยกิต (Credit bank) 

1.2 หลักสูตรและบัณฑิตมีคุณภาพ เป็น
ท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

1) พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด 
ทักษะการปฏิบัติ ทักษะด้านการวิจัย และการสร้างนวัตกรรม 
เพ่ือให้นิสิตสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2) ปรับระบบการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต ให้เน้นรู้จริง       

1) โครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่  
2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างเรียน เพ่ือพัฒนา 
Soft Skills ท่ีบูรณาการกับ Hard Skills อย่างสมดุลให้แก่นิสิต 
และการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
    เน้นความเช่ียวชาญ  
3) จัดวางระบบนิเวศน์ท่ีเอ้ือต่อกระบวนการพัฒนานิสิต  
4) สร้างเครือข่ายกับผู้ใช้บัณฑิตท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือการเพ่ิม

โอกาสการได้งานท าของบัณฑิต 
5) พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพสูง ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการ

เรียนการสอน และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียน 
การสอน 

6) ปรับชุดวิชา module ให้สามารถใช้ข้ามมหาวิทยาลัยได้ท้ัง
ในและต่างประเทศ   

3) โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ 
4) โครงการสร้างเครือข่ายกับผู้ใช้บัณฑิตท้ังภาครัฐและเอกชน  
5) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษและหรือ
ภาษาต่างประเทศ  
6) โครงการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือรองรับผู้เรียนจากต่างประเทศ  
 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติ  และเป็นที่ 
                     ยอมรับในระดับสากล 
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค์ 1.1 หลักสูตรได้คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีความทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาด และการเป็น
ผู้ประกอบการ   
1. พัฒนาหลักสูตร /สร้างรูปแบบ
การเรียนการสอนให้ทันสมัย ตรงกับ
ความต้องการของตลาด และเป็นไป
ตามมาตรฐานของชาติ 
 

1) จ านวนหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการ / การควบรวม / การปิดหลักสูตร  1 - 1 - 1 

2) จ านวนหลักสูตรท่ีมีความโดดเด่น ทันสมัย ตอบโจทย์นโยบายชาติและ 
    สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

1 - 1 - 1 

3) ร้อยละของจ านวนรายวิชาท่ีจัดท าส่ือและจัดการเรียนการสอนแบบ 
    ออนไลน์ (ของรายวิชาท่ีเปิดสอน) หรือ Active Learning 

80 85 90 95 100 

4) ค่าคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี  4.00 4.20 4.25 4.30 4.50 

5) ค่าคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 4.00 4.20 4.25 4.30 4.50 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

2565 2566 2567 2568 2569 

 6) คะแนนเฉล่ียของหลักสูตรท่ีผ่านการประเมินคุณภาพหลักสูตร 3.51 3.55 3.60 3.65 3.70 

2. พัฒนาระบบการเรียนการสอน
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต / 
ทักษะเพ่ืออนาคต / การเป็น
ผู้ประกอบการ 

1) ร้อยละของจ านวนหลักสูตรท่ีสามารถจัดการเรียน การสอนผ่านระบบ 
    คลังหน่วยกิต 

10 20 30 40 50 

2) จ านวนรายวิชา / หลักสูตรฝึกอบรม ท่ีสามารถจัดการเรียน การสอน  
    ผ่านระบบคลังหน่วยกิต 

2 2 2 2 3 

3) จ านวนรายวิชาท่ีส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการของหลักสูตร 3 3 3 3 3 

4) จ านวนหลักสูตรท่ีร่วมผลิตกับผู้ประกอบการ - - 1 - - 

5) ร้อยละของจ านวนบัณฑิตท่ีเป็นผู้ประกอบการ 3 5 10 20 30 

เป้าประสงค์ 1.2 หลักสูตรและบัณฑิตมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

พัฒนาหลักสูตร / เพ่ิมคุณค่าให้
บัณฑิตเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ 

1) ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ท่ีเข้าศึกษาต่อในคณะฯจากโรงเรียนใน 
    เครือข่าย/นศ.กลุ่มเป้าหมายท่ีเลือกคณะฯเป็นอับดับ 1 

10 10 20 20 20 

1) ร้อยละของจ านวนผู้เข้าเรียนเทียบกับเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
     ระดับปริญญาตรี 
     ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
80 
20 

 
80 
20 

 
80 
35 

 
80 
30 

 
80 
35 

3) ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษาหลังจบช้ันปีแรก 80 80 80 80 80 

4) ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามก าหนด 
    - ตรี 
    - โท 
    - เอก 

 
80 
50 
50 

 
80 
50 
50 

 
80 
50 
50 

 
80 
50 
50 

 
80 
50 
50 

5) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าภายใน 1 ปี 80 80 80 80 80 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

2565 2566 2567 2568 2569 

 6) ค่าเฉล่ียเงินเดือนของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าภายใน 1 ปี (บาท) 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

7) จ านวนรางวัลท่ีนิสิตได้รับจากองค์กรภายนอกท้ังในระดับชาติและ 
    นานาชาติ 

1 2 3 3 3 

8) ร้อยละจ านวนนิสิตต่างประเทศท่ีรับเข้า  1 2 2 2 5  

9) ร้อยละของจ านวนนิสิตท่ีเดินทางไปแลกเปล่ียนผ่านกิจกรรมการฝึกงาน 
    การฝึกประสบการณ์ การเก็บข้อมูลวิจัยในต่างประเทศ  

1 1 1 1 5 

10) จ านวนหลักสูตรท่ีมีความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  - 1 1 1 1 

11) จ านวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัย 
     ต่างประเทศ / หลักสูตร 2 ปริญญา (Double degree) 

- - 1 - 1 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิม และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  
 
เป้าประสงค์ /กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน /แผนงาน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

 เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมท่ีมี
คุณภาพสูง เพ่ือผลักดันให้เป็นท่ี
ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 

1) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีมาตรฐานการวิจัยในระดับสากล  
2) สนับสนุนทุนภายในท่ีสอดคล้องและเช่ือมโยงกับทิศทางการ

พัฒนาประเทศ  
3) สร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก 

และต่างประเทศ  

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
2 การจัดสรรทุนวิจัย นวัตกรรม 
3 การจัดสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ 
4 โครงการแลกเปล่ียนนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิม และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค์ท่ี 2.1 สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพสูง เพ่ือผลักดันให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 

ส่งเสริมการสร้างงานวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมท่ีเป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 

1) จ านวนข้อเสนอโครงการท่ีย่ืนขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 15 20 20 20 20 

2) จ านวนเงินวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน (ล้านบาท) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

3) จ านวนเงินวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (ล้านบาท) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

4) จ านวนเงินท่ีได้รับการสนับสนุนการท าวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

5) ร้อยละของงานวิจัยท่ีแล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลา 70 70 70 75 80 

6) ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 30 30 30 30 30 

7) จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติระดับ  
    Scopus / ISI 

35 35 35 35 35 

8) จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation) ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับ 
    นานาชาติ 

500 500 500 500 500 

9) จ านวนโครงการวิจัย / ตีพิมพ์ผลงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือ 
    หน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ  

2 2 2 2 2 

10) จ านวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารช้ันน า (วารสารใน Tier1 (Q1)  
     ในฐานข้อมูล SCIE, SCCI, AHCI) 

7 7 10 15 20 

11) จ านวนผลงานนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนจากงานวิจัย 1 1 1 1 1 

12) จ านวนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร 1 1 1 1 1 

13) จ านวนห้องปฏิบัติการวิจัยท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน - - - 1 1 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
 
เป้าประสงค์ /กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน /แผนงาน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
3.1 ชุมชนและสังคมมีความ
เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม มี
ศักยภาพในการแข่งขัน 
 

1) สร้างเครือข่ายการวิจัยและบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ  
   และภาคเอกชน ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม หรือแหล่งทุนภายนอก  
2) สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 
   ของชุมชนและสังคม ตามหลักการการพัฒนาของสหประชาชาติ   
3) สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ 
   ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม   

1) สร้างเครือข่ายและจัดท าความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงาน
ภายนอก 

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  
3) โครงการบริการวิชาการเพ่ือสร้างนวัตกรรม สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 
4) โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรม 
5) โครงการ/กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3.2 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 

สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรพ้ืนท่ี               
นาสีนวน 

1) โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ันท่ีสร้างรายได้                                                
2) โครงการบริการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 

 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

2565 2566 2567 2568 2569 
เป้าประสงค์ท่ี 3.1 ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมมีศักยภาพในการแข่งขัน 

1. พัฒนาชุมชน / สังคม เข้มแข็ง 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ จากงานวิจัย
และเทคโนโลยี ผ่านงานบริการ
วิชาการ 

1) จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนา 
   ชุมชนและสังคม 

1 1 1 1 1 

2) จ านวนชุมชน / สังคมท่ีได้รับบริการวิชาการแล้วก่อให้เกิดความเข้มแข็ง 
   และพ่ึงพาตนเองได้ 

1 1 1 1 1 

3) จ านวนงานวิจัย /นวัตกรรม / เทคโนโลยีท่ีถูกน าไปถ่ายทอดองค์ความรู้ 
   แก่ชุมชนและสังคมผ่านการบริการวิชาการ 

1 1 1 1 1 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

2565 2566 2567 2568 2569 

2. พัฒนาภาคอุตสาหกรรม ให้มี
ความศักยภาพในการแข่งขันจาก
งานวิจัยและเทคโนโลยี ผ่านงาน
บริการวิชาการ 

1) จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 1 1 1 1 1 

2) จ านวนผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีได้รับพัฒนา 
   ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง 

5 5 5 5 5 

เป้าประสงค์ท่ี 3.2 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการ 

สร้างศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และ
บริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมรายได้ 

1) จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 1 - 1 - 1 

2) จ านวนโครงการบริการ วิชาการ / หลักสูตรฝึกอบรม ท่ีสร้างรายได้ต่อปี 3 4 5 5 5 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
เป้าประสงค์ /กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน /แผนงาน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
4.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1) สนับสนุน ส่งเสริม การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ ท านุบ ารุง  
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

2) สนับสนุน ส่งเสริม การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถ่ินกับ 
   การเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ 

1) โครงการความร่วมมือด้านอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ ท านุบ ารุง  
    ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
2) โครงการจัดการความรู้ การบูรณาภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการเรียน 
    การสอน การวิจัย และบริการวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค์ท่ี 4.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

เพ่ือร่วมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

1) จ านวนกิจกรรม / โครงการ ความร่วมมือการท างานด้านอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  
    เผยแพร่ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1 1 1 1 1 

2) จ านวนกิจกรรม / โครงการด้านอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ ท านุบ ารุงศิลป  
    วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน  
    การวิจัย และบริการวิชาการ 

1 1 1 1 1 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารองค์กรเพ่ือความเป็นเลิศ 
 
เป้าประสงค์ /กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน /แผนงาน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
5.1 เพ่ิมศักยภาพการบริหาร 
จัดการให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว  
ใช้เทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1) พัฒนาคณะมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง EdPEx    
2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมขีด  
   ความสามารถในการแข่งขัน  
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
4) พัฒนาความเช่ือมโยงของระบบสารสนเทศ  
5) มีระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจท่ีถูกต้อง   

1) โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจเก่ียวกับ EdPEx 
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเคร่ืองมือการบริหารจัดการ  
    (Management tools) 

5.2 การบริหารจัดการเงินเพ่ือ 
สร้างรายได้ 

1) เพ่ิมรายได้จากองค์ความรู้และงานวิจัย (หลักสูตร/ความรู้/ 
    นวัตกรรม) 
2) เพ่ิมรายได้จากการขายสินค้า ผลิตภัณฑ์  
3) พัฒนาการบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด (พ้ืนท่ีนาสีนวน 

1) โครงการวิจัยตอบโจทย์ 
2) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีนาสีนวนเพ่ือสร้างรายได้ 
3) โครงการสะอาด คณะสีเขียว (Clean and Green  
    Techno) 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
/ เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์) 

4) บริหารหรือลดต้นทุนหรือลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้สร้างคุณค่าและ 
    มูลค่า 

 
 
 

5.3 พัฒนาบุคลากรท่ีมี 
ประสิทธิภาพ 
 

1) ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรทุกระดับตนเอง พัฒนาตนเองท้ังใน 
   หลักสูตรของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 
2) จัดและปรับภาระงานให้เหมาะสมกับต าแหน่ง  
 

1) โครงการวิเคราะห์ภาระงานและการเกล่ียอัตราก าลังให้ 
    เหมาะสมกับงบประมาณขององค์กร 
2) ระบบการประเมินบุคคลท่ีสอดคล้องกับทิศทางการ 
    พัฒนาคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
 

5.4 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี และการ 
ยอมรับในระดับสากล 
   

1) ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ภายในท่ีเหมาะสม รองรับการ
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย  และการสร้างนวัตกรรม  

2) พัฒนา ปรับปรุง ระบบรักษาความปลอดภัย ให้มีประสิทธิภาพ 
โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

3) สร้าง Branding ของคณะฯให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับ  
 

1) โครงการปรับปรุง  พัฒนาอาคาร ภูมิทัศน์โดยรอบให้มี 
    ความสะอาด สวยงาม เอ้ือต่อการเรียนรู้ การวิจัย  และ 
    การสร้างนวัตกรรม 
2) โครงการคณะสีเขียว (Green Techno) 
3) โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV)   
4) โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่สากล 
5) โครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 
6) โครงการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของคณะ 
7) โครงการแลกเปล่ียนอาจารย์/ผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศ 
    ท่ีมีช่ือเสียงในระดับนานาชาติเพ่ือมาร่วมงานสอนและ/ 
    หรือวิจัย 
8) โครงการแสวงหาอาจารย์หรือผู้เช่ียวชาญชาวต่างชาติท่ีมี  
    ช่ือเสียงทางวิชาการ 
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เป้าประสงค์ท่ี 5.1 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น ตามหลักธรรมาภิบาล  

1. เพ่ิมผลิตภาพให้กับองค์กร 1) จ านวนระบบงาน / ระบบสารสนเทศ ท่ีเพ่ิมผลิตภาพ (ลดเวลา ลด 
    ข้ันตอน ลดค่าใช้จ่าย) 

1 1 1 1 1 

2) จ านวนระบบงานท่ีสามารถด าเนินการผ่าน online ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ 1 2 2 2 2 

3) จ านวนแนวปฏิบัติท่ีดี (Good / Best Practices ท่ีเกิดจากการ 
    ปรับปรุงกระบวนการ 

1 1 1 1 1 

4) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 80 80 90 100 100 

5) ร้อยละความส าเร็จของตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ 80 80 90 100 100 
6) ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 95 95 100 100 100 

7) ร้อยละของการลดลงของงบประมาณจากการประหยัดทรัพยากร  2 2 2 2 2 

8) ระบบการรับมือกับการถูกโจมตีทางไซเบอร์ มี มี มี ม ี ม ี

9) จ านวนระบบ / ความพร้อมในการรับมือกับภาวะฉุกเฉิน 1 1 2 2 2 

10) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
2. พัฒนาคุณภาพการบริหาร ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1) ค่าเฉล่ียผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรโดยรวมต่อสวัสดิการ/ 
   นโยบาย/การพัฒนา 

3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 

2) ค่าเฉล่ียผลการส ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 

3) ค่าเฉล่ียผลการประเมินด้านธรรมาภิบาลของทีมผู้บริหาร 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 

4) คณะผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ EdPEx 200  - - -  / / 

20 



~ 18 ~ 
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค์ท่ี 5.2 บริหารจัดการเงินเพ่ือสร้างรายได้ 

ส่งเสริมการให้บริการวิชาการเพ่ือ
เพ่ิมรายได้ 

1) เงินรายได้จากการจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน / หลักสูตรอ่ืน ๆ  
   (แสนบาท) 

0.3 0.5 1.0 1.5 2.0 

2) เงินรายได้จากการให้บริการเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์  
   (แสนบาท) 

0.2 0.5 0.5 0.8 0.8 

3) เงินรายได้จากผลผลิต /ผลิตภัณฑ์ / นวัตกรรม /การให้บริการใน  
   รูปแบบอ่ืน ๆ (แสนบาท) 

0.5 2.0 5.0 5.0 10.0  

เป้าประสงค์ท่ี 5.3 พัฒนาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถ
และความ ก้าวหน้าของบุคลากรให้มี
คุณภาพเพ่ือพัฒนาองค์กร 

1) ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านการสอน /  
   การวิจัย 

100 100 100 100 100 

2) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้าน 
   วิชาชีพ 

70 80 90 100 100 

3) ร้อยละของจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับต าแหน่งสูงข้ึน  
   (ผู้ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ/ผู้เช่ียวชาญ) 

- - 5 5 5 

4) ร้อยละของอาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน  3 3 3 3 3 
เป้าประสงค์ท่ี 5.4 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี และการยอมรับในระดับสากล 
1. พัฒนาระบบกายภาพเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้และภาพลักษณ์ท่ีดี 

1) จ านวนกิจกรรม / โครงการ พัฒนาส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน โดย 
   การมีส่วนร่วมของนิสิต และบุคลากร 

2 2 2 2 2 

2) จ านวนพ้ืนท่ีเสริมสร้างการเรียนรู้ / แลกเปล่ียนเรียนรู้ ของนิสิต 
   บุคลากร  

1 1 1 1 1 

3) ค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจของนิสิต บุคลากรต่อระบบกายภาพ 
   ของคณะฯ 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 

4) จ านวนระบบงานท่ีได้รับพัฒนาในรูปแบบสองภาษา (ไทย อังกฤษ) 1 2 2 2 2 
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2. สร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับ
สถาบัน องค์กรภาครัฐ เอกชน ใน
ต่างประเทศ 

1) จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ (Active Works) 2 3 3 3 5 

2) ร้อยละของอาจารย์ท่ีไปเสนอผลงานวิชาการ / วิจัย ในต่างประเทศ 3 5 5 10 10 

3) ร้อยละของอาจารย์ท่ีไปแลกเปล่ียน / ท าวิจัย / บริการวิชาการ ใน 
   ต่างประเทศ 

1 2 5 5 5 

4) จ านวนผู้เช่ียวชาญต่างประเทศท่ีมาแลกเปล่ียน / ร่วมสอน / สอบ 
   วิทยานิพนธ์ / วิจัย 

1 2 2 5 5 

 


