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                                                                                      บทน า 
 
แผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ประจ าปีงบประมาณ 2566) ฉบับนี้ ได้แปลงจากแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยี พ.ศ.2566 – 2569                 
ที่ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี บุคลากรคณะเทคโนโลยี โดยผ่านการประชุมเพ่ือรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจน                  
ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งเชิงประจักษ์และเชิงวิพากษ์วิจารณ์ ซ่ึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการ    
จัดท ายุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ และผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ในการประชุม ครัง้ที่ ..... / ปีงบประมาณ 2566 วันที่ ......... 
................2566  ให้ความเห็นชอบโดยประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ คือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติ และเป็นที่ยอมรับ 
        ในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิม และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารองค์กรเพ่ือความเป็นเลิศ 
คณะเทคโนโลยีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2566 ฉบับนี้  จะเป็นแนวทางให้บุคลากร 
และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะเทคโนโลยีร่วมกันเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนแผนไปในทิศทางเดียวกัน และได้ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพ่ือ                  
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 
 

 
 
 

           คณะเทคโนโลยี 
                                                                           มกราคม 2566 
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ปรัชญา  
“ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพ่ือมหาชน” 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นคณะชั้นน า (1 ใน 10 ) ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ  
 
พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสากล และเป็นผู้ประกอบการ 
          2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถน าไปประยุกต์ใช้  
          3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน 
          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) 
Technology Transfers 
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เอกลักษณ์ คณะเทคโนโลยี 
“การเป็นที่พ่ึงของสังคมและชุมชนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร” 

 
อัตลักษณ์ นิสิตคณะเทคโนโลยี 
“นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน” 
 
ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติ และเป็นที่ยอมรับ 
        ในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิม และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารองค์กรเพ่ือความเป็นเลิศ 
 
นโยบาย/เป้าหมายการพัฒนาหน่วยงาน  
 1. หลักสูตรทันสมัยตอบสนองความต้องการของตลาด มีการบูรณาการศาสตร์ และได้รับการับรองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 2. ผลิตบัณฑิตเป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะทั้ง Hard skill และ Soft skill ตอบสนองความต้องการของตลาดและสังคมโลก  
 3. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาต้องมีอัตราการได้งานท าของบัณฑิตเพ่ิมข้ึนและมีความสามารถเป็นผู้ประกอบการ 
 4. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียน การสอน การวิจัย กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
 5. บุคลากรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการวิจัยเพิ่มข้ึน ส่งผลให้คณะฯได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มาตรฐานและปรากฏในฐานข้อมูล ISI และ Scopus เพ่ิมมากขึ้น  
 6. มีผลงานวิจัยที่น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน สังคม และประเทศ 
 7. มีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์เพ่ิมข้ึน 
          8. พัฒนาพื้นที่และทรัพยากรที่มีอยู่ในคณะฯ เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติ แหล่งวิจัย ของคณาจารย์ นิสิต เป็นแหล่งบริการวิชาแก่เกษตรกร 
และภาคอุตสาหกรรม  



~ 5 ~ 
 

 9. สร้างผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและบริการวิขาการ เพื่อสร้างรายได้ให้คณะฯ 
          10. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการเป็นองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 
     11. บุคลากรของคณะมีความสุขในการปฏิบัติงานและนิสิตมีความสุขในการศึกษา ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และผลกระทบต่อการพัฒนาคณะฯ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. หลักสูตรของคณะฯมีความหลากหลายสามารถบูรณาการร่วมกันได้ 
2. มีกระบวนการการเรียน การสอน ที่เป็นปฏิบัติการในสัดสว่นสูง 
3. มีศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จ และเครือข่ายศิษย์เก่าเข้มแข็ง 
4. มีจ านวนอาจารย์ที่มีวฒุิระดบัปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการในระดับผูช้่วยศาสตราจารย์สูง 
5. มีความหลากหลายขององค์ความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                   
ที่สามารถต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยีได้                                                                         
6. มีผลงานวิจัยทางวิชาการเปน็ที่ยอมรับทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ                                          
7. มีทรัพยากรพื้นที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ และบุคลากร ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้                     
การบริการวิชาการ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และเป็นแหล่งหารายได้                         
8. บุคลากรมีความร่วมแรงร่วมใจในการท างานเปน็ทีม 

1. จ านวนผู้เข้าเรียนบางสาขามจี านวนน้อย ไม่เป็นไปตามเป้า 
โดยเฉพาะระดบับัณฑิตศึกษา  
2. มีบุคลากรสายสนบัสนนุจ านวนมากที่ต้องจา่ยด้วยเงนิรายได้                   
ของคณะฯ 
3. การน าผลงานวิจัยไปใช้ในเชงิพาณิชย์ยังมีน้อย 
4. ระบบงาน ระบบการสื่อสารและระบบสารสนเทศยังอยู่ใน
ระหว่างการพัฒนา 
 

โอกาส ผลกระทบ 

1. ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารของโลกที่มีคุณภาพและปลอดภัยในปริมาณที่เพิ่มข้ึน 
2. การเปิด AEC มีโอกาสในการได้นิสติต่างชาติเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น 
3. มีผู้ต้องการองค์ความรู้ และเทคนิคปฏิบัตทิางการด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง เทคโนโลยีการ
อาหาร เทคโนโลยชีีวภาพ จากกลุ่มลูกค้าใหม่  
4. พันธกิจของคณะฯ สอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติและนโยบาย Thailand 4.0  

งบประมาณรายได้ของคณะฯนอ้ย 
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การวิเคราะห์โอกาสประสบความส าเร็จและความเสี่ยงของการพัฒนาคณะฯ 
 
 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  
(Strategic Challenges: SC) 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  
(Strategic Advantages: SA) 

โอกาสเชิงกลุยทธ์  
(Strategic Opportunities) 

SC1 มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 
SC2 หลักสูตรทันสมัย ตอบสนองต่อผู้เรียน 

ตลาดแรงงาน โดยมีจ านวนนิสติที่เพิ่มขึ้นเป็นไป
ตามแผน 

SC3 มีงานวิจยั ผลงานวิจัยคุณภาพสูง ตีพิมพ์ใน
วารสารฐานข้อมูลระดบั ISI/Scopus  

SC4 ถ่ายทอดองค์ความรู้/ เทคโนโลยี/ นวัตกรรมจาก
งานวิจยัเพื่อพัฒนาชุมชนและภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

SC5 การพัฒนาบุคลากรเพื่อสู่มืออาชีพ  
SC6 การบริหารจัดการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
SC7 การเพิ่มรายได้ของคณะฯ 

 SA1 บุคลากรสายวิชาการมีความเชี่ยวชาญดา้นการ   
        สอนและการวิจัย เป็นทีย่อมรับในระดับชาติและ 
        นานาชาต ิ
SA3 มีทรัพยากรพื้นที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ และบุคลากร 
       ที่สามารถพัฒนาเป็นแหลง่เรียนรู้ การบริการ 
       วิชาการ และผลติผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรและ 
       อุตสาหกรรมเกษตร 

จาก 1.พันธกิจของคณะฯ ที่สอดคล้องกับแผนพฒันา 
เศรษฐกิจแห่งชาติ และนโยบาย Thailand 4.0 และ มมส  
ที่จะพัฒนานวัตกรรม/งานวิจัย ด้านเกษตร สมุนไพร และ 
อาหาร 2. ความต้องการของผู้เรียน (ลูกค้าใหม่) ที่ 
ต้องการความรู้ ทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ  
คณะ จึงเห็นโอกาสเชิงกลยุทธ์ดงันี้คือ  
SOP1 การจัดท าหลักสูตร การวจิัย และการบริการ 
วิชาการดา้นเกษตร อาหาร พลงังาน ที่ปลอดภัยและ 
ยั่งยืน 
SOP2 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะเพื่อเป็นแหล่ง 
บริการวิชาการที่ส าคัญ 

ปัจจัยเสี่ยง 
- สถานการณ์ความไม่แน่นอนของโรคอุบัติใหม่ อาจส่งผลต่องบประมาณรายได้ และการด าเนินงาน  
- แนวโน้มของผู้เรียนที่อาจจะลดลง เนื่องจากมีหลักสูตรที่ใกล้เคียงกันในหลายสถาบนั และมีรูปแบบการจัดการเรียน การสอน ที่ความหลากหลาย ทีผู่้เรียนสามารถเลือกได้ 
  เพิ่มมากขึ้น 
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Strategy Map คณะชั้นน า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ  

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

และมีคุณธรรม 

ผลงานวิจัยและวิชาการเป็นที่ยอมรับ 

ในระดับชาติและนานาชาติ 
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  

(ชุมชน / ภาคอุตสาหกรรม) 

ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบบริหารจัดการ 

ที่คล่องตัวมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ 

มีระบบเครือข่าย (Net work) เชื่อมโยง 

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก หลักสูตรและวิธีการจัดการเรียน การสอน  
ที่ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 

อาจารย์ท่ีเป็นผู้รู้และมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง 
กับกลยุทธ์ของคณะ พัฒนา/ปรับปรุง infrastructure ของคณะฯ 

(IT และสภาพแวดล้อม) 

การหารายได้ 
Finance 

Learning and Growth 

Internal Process 

Customers 
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แผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ประจ าปีงบประมาณ 2566) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติ และเป็นที่ 
                     ยอมรับในระดับสากล 
วัตถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ 1.1 หลักสูตรได้คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีความทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาด และการเป็นผู้ประกอบการ   

1. พัฒนาหลักสูตร /สร้าง
รูปแบบการเรียนการสอนให้
ทันสมัย ตรงกับความต้องการ
ของตลาด และเป็นไปตาม
มาตรฐานของชาต ิ
 

1) จ านวนหลักสูตรที่มีการบรูณาการ / การ
ควบรวม / การปดิหลักสูตร  

1 1) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
หลักสตูร 
2) โครงการส่งเสริมวิชาการ ภาษา 
และสารสนเทศ 
3) โครงการประชาสัมพันธ์และ
พัฒนาหลักสตูร 
4) โครงการพัฒนานิสิต 
  - โครงการพัฒนานิสิตแบบองค์
รวมหรือการพัฒนา Soft Skills     
ที่บูรณาการกับ Hard Skills อย่าง
สมดลุให้แก่นิสติ 
  - โครงการตุ้มโฮมน้องพี่เทคโน 
สัมพันธ์ 
  - โครงการปฐมนิเทศนสิิตใหม ่
  - โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต 
  - โครงการต้อนรับบณัฑิต 

20,000 
 

10,000 
 

120,000 
 

100,000 
 
 
 

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ์ 
- รองคณบดีฝ่ายจัดการ
ทรัพยากรและพัฒนา
คุณภาพนสิิต 
- หัวหน้าภาคฯ / สาขา 
- ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
 

2) จ านวนหลักสูตรที่มีคณุภาพและ
มาตรฐาน มีความโดดเด่นทันสมัย และ
ตอบสนองต่อผู้เรียน 

1 

3) ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่จัดท าสื่อและ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ของ
รายวิชาที่เปิดสอน) หรือ Active Learning 

100 

4) ค่าคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตระดบัปริญญาตรี  

4.00 

5) ค่าคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของ
นิสิต 

3.51 

6) ค่าคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตระดบับัณฑติศึกษา 

4.00 
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วัตถุประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 7) คะแนนเฉลี่ยของหลักสูตรทีผ่่านการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตร 

3.51 5) โครงการ/กิจกรรม ของ
ภาควิชา / สาขาวิชา / หลักสูตร 

  

2. พัฒนาระบบการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต / ทักษะเพื่อ
อนาคต / การเป็น
ผู้ประกอบการ 
 
 

1) ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่สามารถ
จัดการเรียน การสอนผา่นระบบคลัง
หน่วยกิต 

10 

2) จ านวนรายวชิา / หลักสูตรฝกึอบรม     
ที่สามารถจัดการเรียน การสอน ผ่าน
ระบบคลงัหน่วยกิต 

1 

3) จ านวนรายวชิาทีส่่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการของหลักสูตร 

3 
 

4) ร้อยละของหลักสูตรที่มีบัณฑิตเป็น
ผู้ประกอบการ 

100 

5) ร้อยละของจ านวนหลักสูตรปริญญาตรี
ที่มีการจัดการเรียน การสอนแบบสหกิจ
ศึกษาและการศึกษาเชงิบูรณาการกับ    
การท างาน (CWIE) 

55 

6.ร้อยละของบัณฑิตที่ท างานกับสถาน
ประกอบการที่ฝึกสหกิจศึกษา 

10 
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วัตถุประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 7) ร้อยละของจ านวนบัณฑิตที่เป็น
ผู้ประกอบการ 

3    

3. พัฒนาความเป็นผู้น า การ
ท างานร่วมกัน ความเสียสละ 
การมีจิตอาสา  
 

เชิงปริมาณ 
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
400 คน (โดยนิสิตช้ันปีท่ี 1 เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
นิสิตช้ันปีท่ี 1) 
เชิงคุณภาพ 
2) ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกจิกรรมไม่
น้อยกว่า 3.50 
 
 

1  โครงการ โครงการตุ้มโฮมน้องพี่เทคโน 
สัมพันธ์ 

- จัดกิจกรรมเสริมสรา้งด้าน
กีฬา 

- จัดกิจกรรมจิตอาสา 
- การจ าหน่ายผลผลิตและ

ผลิตภณัฑ์ของนิสิตและ
บุคลากรคณะเทคโนโลย ี

 

120,000  
 

- รองคณบดีฝ่ายจัดการ
ทรัพยากรและพัฒนา
คุณภาพนสิิต 
- นางสาวนฤมล โพธ์ิมินทร ์
- อาจารย์ฝ่ายพัฒนานสิิต/
อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสร
นิสิต 
- สโมสรนิสติ 
- ชมรมสังกัดสโมสรนสิิต
คณะเทคโนโลย ี
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วัตถุประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ 1.2 หลักสตูรและบัณฑิตมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ 

พัฒนาหลักสูตร / เพิ่มคุณค่า
ให้บัณฑิตเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

1) ร้อยละของจ านวนผู้เข้าเรียนเทียบกับ
เป้าหมายที่ตั้งไว ้
     ระดับปริญญาตร ี
     ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 

80 
30 

   

 2) ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษาหลังจบ
ชั้นปีแรก 

80    

 3) ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
ตามก าหนด 
    - ตร ี
    - โท 
    - เอก 

 
 

80 
50  
25 

   

 4) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้            
งานท าภายใน 1 ป ี

80    

 5) ค่าเฉลี่ยเงินเดือนของบัณฑิตปริญญา
ตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี (บาท) 

15,000    

 6) จ านวนรางวลัที่นสิิตหรือศิษย์เก่าได้รับ
จากองค์กรภายนอกทั้งในระดับชาติและ 
นานาชาต ิ

5    
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วัตถุประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 7) ร้อยละหลักสูตรที่มีความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 

100    

8) จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน 
การสอน กับมหาวิทยาลัยตา่งประเทศ 

1 

9) ร้อยละของนิสิตระดบัปริญญาตรี               
ที่ เข้าทดสอบความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า (MSU 
English Exit-Exam) มีคะแนนผล                
การทดสอบไมน่้อยกว่า 50 คะแนน 

70 

10) ร้อยละผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่        
ในวารสารระดบันานาชาติที่มีคณุภาพสูง 

75 

 11) ร้อยละจ านวนนสิิตต่างประเทศ                
ที่รับเข้า  

5    

 12) ร้อยละของจ านวนนิสิตที่เดินทาง            
ไปแลกเปลีย่นผา่นกิจกรรมการฝึกงาน 
การฝึกประสบการณ์ การน าเสนอผลงาน 
การเก็บข้อมูลวิจัยในต่างประเทศ  

1    

  



~ 13 ~ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
วัตถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เพ่ือผลักดันให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

ส่งเสริมการสรา้งงานวิจัย และ
พัฒนานวัตกรรมทีเ่ป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ 

1) จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการตพีิมพ์ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  
(Scopus / ISI) 

48 1) โครงการทุนอุดหนุนการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ผลงาน
สร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 
 
2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั
คณะเทคโนโลยี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566  
กิจกรรม 
1) Techno club 13,300 บาท 
2) เทคนิคการเขียน canvas เพื่อใช้
ในการเขียนขอทุนวิจัย 5,000 บาท 
3) การบ่มเพาะนักวิจัยมืออาชีพ 
90,000 บาท 
 

10,000 
 
 
 
 

 
108,300 

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาองค์กร 
- หัวหน้าภาคฯ / สาขา 
- ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
 
 

2) จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์                    
ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมลู Scopus 
Q1 หรือ ISI Q1 

28 

3) จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation) 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดบั 
นานาชาติ 

1,500 

4) จ านวนผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้น 2 

5) จ านวนข้อเสนอโครงการที่ยื่น                 
ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

30 

6) ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับ
ทุนภายนอก 

20 

7) จ านวนเงินวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก
การท าวิจัยจากภายนอก (ล้านบาท) 

10,000,000 

8) จ านวนเงินท่ีได้รับการสนับสนนุ      การ
ท าวิจัยจากภาคอตุสาหกรรม 

2,000,000 
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วัตถุประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 9) จ านวนโครงการวิจัยที่ท ากับมหาวิทยาลัย 
หรือหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ 

10    

10) จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก
ต่างประเทศ 

2 

11) รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตดิ้านการวิจัย
ระดับนานาชาต ิ

3 

12) จ านวนบทความที่มีความร่วมมือวิจัย
ระดับนานาชาต ิ

22 

13) ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งท่ีได้รับการอ้างอิง 
(H-index) 

4.2 

14) จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์
ต่อสังคม/ชุมชน 

5 

15) จ านวนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ 3 

16) จ านวนสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตร 2 

17) จ านวนผลงานตีพิมพ์ร่วมกับ visiting 
professor 

2 

18) จ านวนอาจารย์/นักวิจัยต่างชาติมาท า
วิจัยหลังปรญิญาเอก (Postdoc) ใน
มหาวิทยาลยั 

1 

19) จ านวนอาจารย์/นักวิจัยต่างชาติมาท า
วิจัยระยะสั้น ในมหาวิทยาลัย 

1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
 
วัตถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมมีศักยภาพในการแข่งขัน 

1. พัฒนาชุมชน / สังคม 
เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ จากงานวิจัยและเทคโนโลยี 
ผ่านงานบริการวิชาการ 

1) จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก ในการพัฒนา 
ชุมชนและสังคม 

5  โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม 
คณะเทคโนโลยี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566  
 
 

136,000 - รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
- หัวหน้าภาคฯ / สาขา 
- ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 2) จ านวนชุมชน / สังคมที่ได้รับบริการ

วิชาการแล้วก่อให้เกิดความเข้มแข็ง 
และพึ่งพาตนเองได ้

5 

3) จ านวนงานวิจัย /นวัตกรรม / เทคโนโลยี
ที่ถูกน าไปถ่ายทอดองค์ความรู้แกชุ่มชนและ
สังคมผ่านการบริการวิชาการ 

5    
 
 

2. พัฒนาภาคอุตสาหกรรม ให้
มีความศักยภาพในการแข่งขัน
จากงานวิจัยและเทคโนโลยี 
ผ่านงานบริการวิชาการ 

1) จ านวนผู้ประกอบการในภาคธรุกิจและ
อุตสาหกรรมทีไ่ด้รับพัฒนาก่อให้เกิดความ
เข็มแข็ง 

5 

2) จ านวนงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
ที่ถูกน าไปถ่ายทอดองค์ความรู้แกภ่าคธุรกิจ/
ภาคอุตสาหกรรม 

5 
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วัตถุประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 3.2 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการ 

สร้างศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
และบริการวิชาการเพื่อเพิม่
รายได ้

1) จ านวนแหล่งเรียนรูด้้านเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1  โครงการปรบัปรุงเครื่องมือ และ
ครุภณัฑ์เพื่อการบริการ 

  

2) จ านวนโครงการบริการ วิชาการ / 
หลักสตูรฝึกอบรม ท่ีสร้างรายไดต้อ่ปี 

2 

3) จ านวนเงินท่ีได้รับการสนับสนนุการ
บริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 
(บาท) 

2,000,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 4.1 การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู เผยแพร่ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
เผยแพร่ ท านบุ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

1) จ านวนกิจกรรม / โครงการ ที่มี             
ความร่วมมือการท างานดา้นอนรุักษ์ 
ฟื้นฟู เผยแพร่ ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1 โครงการสืบสานศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย 
1) โครงการยกย่องและสร้างความ
ผูกพันของบุคลากรในองค์กร 
2) โครงการวันสงกรานต ์
3) โครงการวันสถาปนา 
คณะเทคโนโลยี ประจ าปี 2565 
4) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
วัฒนธรรม ประเพณีการท างานใน 
มมส.  
 

70,000  
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาองค์กร 
- รองคณบดีฝ่ายวิจยั
และบริการวิชาการ 
- หัวหน้าภาคฯ / สาขา 
- ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

2) จ านวนกิจกรรม / โครงการด้าน
อนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ ท านุบ ารุง                
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน  
การวิจัย และบริการวชิาการ 

1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 5.1 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น ตามหลักธรรมาภิบาล 

1. เพิ่มผลติภาพให้กับองค์กร 1) จ านวนระบบงาน/ระบบสารสนเทศ  
ที่พัฒนาเพื่อลดขั้นตอนหรือให้บรกิาร
ออนไลน์ได ้
 

1 
 
 

1) การจัดหมวดหมู่ระบบในเว็บไซต์ 
แยกตามพันธกิจ 5 ด้าน การเรียน
การสอน วิจัยและบริการวิชาการ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
บริหารจดัการ 
2) สร้างระบบงานรายงานการ
พัฒนาตนเอง 
3) โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา และ EdPEx 
4) โครงการการจดัการความรู้คณะ
เทคโนโลย ี

 
 
 
 
 
 

 
10,000 

 
15,000 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาองค์กร 
- หัวหน้าส านักงานคณะฯ 
- หัวหน้าภาควิชา/
สาขาวิชา 
-งานประชาสัมพันธ์/
สารสนเทศ 
 
 

2) จ านวนแนวปฏิบัติที่ดี (Good / Best 
Practices ที่เกดิจากการปรับปรุง
กระบวนการ 
 

1 

3) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัตริาชการ (มีการติดตาม 6 
และ/หรือ 12 เดือน) 
 

80 

4) ร้อยละความส าเร็จของตัวช้ีวัดตามแผน
กลยุทธ์ (มีการตดิตาม 6 และ/หรอื 12 
เดือน) 
 

80 

5) คะแนนการด าเนินงานการบริหารจัดการ
สู่ความเป็นเลิศ EdPEx 
 

200 

6) ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

95 

 

 

 

20 
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วัตถุประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 7) ร้อยละของการลดลงของงบประมาณจาก
การประหยัดทรัพยากร  
 

2  
 
 
 
-โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิง
และเตรียมความพร้อมส าหรับภยั
พิบัติ(อัคคีภัย/วาตภัย/อุทกภัย
ฯลฯ) 

  

8) ระบบการรับมือกับการถูกโจมตี              
ทางไซเบอร์ 
 

มี 

9) จ านวนโครงการเตรียมความพร้อมใน
การรับมือกับภาวะฉุกเฉิน 
 

1 

10) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

3.51 

2. พัฒนาคุณภาพการบริหาร 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1) ค่าเฉลี่ยผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรโดยรวมต่อสวัสดิการ / 
นโยบาย / การพัฒนา 
 

3.51 

2) ค่าเฉลี่ยผลการส ารวจความผกูพัน   
ของบุคลากรต่อองค์กร 
 

3.51 

3) ค่าเฉลี่ยผลการประเมินด้าน               
ธรรมาภิบาลของทีมผู้บริหาร 
 

3.51 
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วัตถุประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 5.3 พัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมการเพิ่มขีด
ความสามารถและความ 
ก้าวหน้าของบุคลากรให้มี
คุณภาพเพื่อพัฒนาองค์กร 

1) ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รบัการพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ด้านการสอน / การวิจัย 
 

100 โครงการพัฒนาบุคลากร 80,000 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวิเทศสัมพันธ ์
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาองค์กร 
- หัวหน้าภาควิชา/
สาขาวชิา 
- เลขานุการคณะฯ/
หัวหน้ากลุ่มงาน 

2) ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการทีสู่งขึ้น 
 

3 

3) ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุน               
ที่ได้รับการพฒันาองค์ความรู้ใหม่                    
ด้านวชิาชีพ 
 

80 โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนนุ 

20,000 

 4) ร้อยละของอาจารย์/บุคลากร ที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้
และทักษะรองรับดา้นสื่อสมัยใหม่ (New 
media)  
 

50 -โครงการส่งเสริมวิชาการและ
สารสนเทศ  
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วัตถุประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 5.4 สร้างภาพลกัษณ์ที่ดี และการยอมรับในระดับสากล 

1. พัฒนาระบบกายภาพเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้และ
ภาพลักษณ์ที่ด ี

1) จ านวนกิจกรรม / โครงการ พัฒนา
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน โดย 
การมีส่วนร่วมของนิสิต และบุคลากร 
 

2 -โครงการ Green Techno 
-โครงการสร้างสภาพแวดล้อม 
Smart office 

20,000  
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาองค์กร 
- รองคณบดีฝ่ายจัดการ
ทรัพยากรและพัฒนา
คุณภาพนิสิต 
 

2) ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพงึพอใจ             
ของนิสิต บุคลากรต่อระบบกายภาพ 
ของคณะฯ 
 

3.51 

3) จ านวนงานที่มีการพฒันา                   
การใช้ภาษาตา่งประเทศ  
 

1  - - รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาองค์กร 

 
 


