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แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ เชิงรุก คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลติภัณฑ์การเกษตร ปีงบประมาณ 2565/ปีการศึกษา 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลักดันการด าเนินการของคณะให้เกิดผลกระทบอย่างย่ังยืนทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั เป้าหมายการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ความสอดคล้อง SWU KPI 
ปีงบ 2565 ปีงบ 2566 ปีงบ 2567 ปีงบ 2568 

1.1 พัฒนาระบบการ
ท างานของคณะเพือ่
สนับสนุนให้เกิดระบบ
นิเวศทางด้านนวัตกรรม 
(innovation 
ecosystem)  

1.1.1 มีระบบ service 
design ที่มีประสทิธิภาพใน
การรองรับการจัดหลกัสูตร 
reskill-upskill และการ
พัฒนาเพือ่รองรับการ
ด าเนนิการหารายได้ใน
อนาคต 
(ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์คณะฯ 
ด้านการพัฒนานวตักรรม 
ข้อที ่K4O1) 
(ปีงบประมาณ) 

1. มีการสร้างระบบและ
กลไก 
2. มีการทดลองการใช้
ระบบฯ ส าหรับ
หลักสูตรภาษาไทย 
3. มีข้อมูลป้อนกลับเพือ่
น าไปปรับปรุงระบบ 

1. ระบบฯ ทีอ่อกแบบ
ได้รับการพัฒนา/
ปรับปรุง 
2. มีการใช้ระบบฯ 
ส าหรับหลักสูตรไทย/
อังกฤษ 
3. มีข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อน าไปปรับปรุง
ระบบ 

1. ระบบฯ ทีอ่อกแบบ
ได้รับการพัฒนา/
ปรับปรุง 
2. มีการใช้ระบบฯ 
ส าหรับหลักสูตร
อังกฤษ 
3. มีข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อน าไปปรับปรุง
ระบบ 
4. มีรายได้จากการ
ด าเนนิงาน 

1. ระบบฯ ที่
ออกแบบได้รับการ
พัฒนา/ปรับปรุง 
2. มีการใช้ระบบฯ 
ส าหรับหลักสูตร
อังกฤษ 
3. มีข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อน าไปปรับปรุง
ระบบ 
4. มีรายได้จากการ
ด าเนนิงาน 

1. การพฒันาหลกัสูตร
ระยะสั้น (short course) 
จากรายวิชาบัณฑิตศึกษา 
หัวข้อ Food Innovation 
(ระยะเวลา 2 วัน จัด 
onsite และมกีาร
เตรียมการจดัแบบ 
online) 

หน่วยวิจัย ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเป็นผู้น าทาง
การศกึษา 
ประเดน็ที่ 1  ความเป็นเลิศด้าน
หลักสูตรและการสอน (Excellent 
Curriculum & Teaching Expert) 
ประเดน็ที่ 3  การมุ่งสูก่ารเป็น
มหาวิทยาลัยระดับโลก (World 
Class University) 
KPI1-09/15 
BSC 1.1.1ข้อ 3  
(หลักสูตรระยะสั้น) 

1.2 พัฒนาขีด
ความสามารถของ
กลุ่มเป้าหมาย 
(นิสิต/staff/enterprise) 
ในเรือ่ง Global 
Mindset/Skillset ให้
ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย (BCG) ทาง
ธุรกจิทีมุ่่งเน้นนวัตกรรม
และมีความย่ังยืน (SDG) 

1.2.1 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การพัฒนาทกัษะฯ มี 
global mindset/skillset 
ตามเป้าหมาย (BCG) ทาง
ธุรกจิทีมุ่่งเน้นนวัตกรรม
และมีความย่ังยืน (SDG)  
(ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์คณะฯ 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้ขอ้ที่ K1O2/ 
K2O2/ K3O2) 
(ปีงบประมาณ) 

1. สร้างระบบการวัด/มี
แบบประเมนิ
ความสามารถหรอื
ศักยภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. มีการทดลองใช้ระบบ
การวดั/การประเมนิ 
3. มีข้อมูลป้อนกลับเพือ่
น าไปปรับปรุงระบบ 
 

1. มีการพัฒนาระบบ
การวดั/การประเมนิ
จากการด าเนนิงาน
ก่อนหน้า 
2. กลุ่มเป้าหมายไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ที่
ได้รับการพัฒนาทักษะ
มี global 
mindset/skillset 
ตามเป้าหมาย (BCG) 
ทางธุรกิจที่มุ่งเนน้
นวัตกรรมและมีความ
ย่ังยืน (SDG) 
3. มีข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อน าไปปรับปรุง
ระบบ/การด าเนินงาน 

1. มีการพัฒนาระบบ
การวดั/การประเมนิ
จากการด าเนนิงาน
ก่อนหน้า 
2. กลุ่มเป้าหมายไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ที่
ได้รับการพัฒนาทักษะ
มี global 
mindset/skillset 
ตามเป้าหมาย (BCG) 
ทางธุรกิจที่มุ่งเนน้
นวัตกรรมและมีความ
ย่ังยืน (SDG) 
3. มีข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อน าไปปรับปรุง
ระบบ/การด าเนินงาน 

1. มีการพัฒนาระบบ
การวดั/การประเมนิ
จากการด าเนนิงาน
ก่อนหน้า 
2. กลุ่มเป้าหมายไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 50 
ที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะมี global 
mindset/skillset 
ตามเป้าหมาย (BCG) 
ทางธุรกิจที่มุ่งเนน้
นวัตกรรมและมีความ
ย่ังยืน (SDG) 
3. มีข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อน าไปปรับปรุง
ระบบ/การ
ด าเนนิงาน 

1. การพฒันาหลกัสูตร
ระยะสั้น (short course) 
จากรายวิชาบัณฑิตศึกษา 
หัวข้อ Food Innovation 
(ระยะเวลา 2 วัน จัด 
onsite และมกีาร
เตรียมการจดัแบบ 
online) 

หน่วยวิจัย ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเป็นผู้น าทาง
การศกึษา 
ประเดน็ที่ 1  ความเป็นเลิศด้าน
หลักสูตรและการสอน (Excellent 
Curriculum & Teaching Expert) 
ประเดน็ที่ 4 การพัฒนานิสิตส าหรับ
การเป็นพลเมืองโลก (Students 
and Alumni Development for 
Global Citizen) 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พนัธกจิสัมพนัธ์เพือ่
สังคม (Social Engagement)  
ประเดน็ที่ 1  การบรกิารเพือ่สังคมที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ
นโยบายและแผนทีเ่กี่ยวขอ้งและ
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) 
KPI1-38 
(นิสิตได้รับรางวัล) 
KPI1-20 
(จ านวนนวัตกรรม/นิสิต start up) 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั เป้าหมายการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ความสอดคล้อง SWU KPI 
ปีงบ 2565 ปีงบ 2566 ปีงบ 2567 ปีงบ 2568 

    2. การให้ความรู้เรื่องการ
สร้าง Reality 
classroom 3. การ
ประเมนิ global 
mindset เรือ่ง 
BCG/SDG รว่มกับส านกั
ทดสอบ) 

หน่วย
วิชาการ 

 

  4. โครงการ 7 habits หน่วยพัฒนา
นิสิตฯ 

5. กิจกรรมการเรียนการ
สอนรายวิชา AIT222 (ไม่
ใช้งบประมาณ) + จัด
ประกวดใน AI research 
expo 

หน่วยพัฒนา
นิสิตฯ/หนว่ย

วิจัย  

 
หมายเหต ุการท าแผนยุทธศาสตร์ (เน้นที่ Why) เป็นประเด็นทีอ่ยากท าไปท าไม/ แต่ในส่วนของโครงการหรือกิจกรรม (How) จะต้องสร้างการมีส่วนร่วม/ และท้ายสุดจะกลบัมาที่การระบุตัวชี้วัด (What) ว่าสะทอ้นกบัวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์หรอืไม่ 
อย่างไร  1.1.1 ระบบ service design ครอบคลุมถึง  - กอ่นเป็นลกูค้า  (ท าอย่างไรให้รู้จักเรา อยากมาเรียนกับเรา   - เมื่อเป็นลูกค้า (เรียนแล้วไดท้ักษะที่คาดหวัง รู้สกึ happy โดยเรามีระบบการประเมนิที่ชดัเจน/ปรึกษาส านกัทดสอบ)  - หลังเป็นลกูค้า 
(keep in touch/after sell service)    1.2 สิ่งที่จะคุยกับ อ.  1. ระบบการดวู่าลูกค้าของเราตอ้งการอะไร  - เราอยากรู้ว่าลกูค้าเราต้องการอะไร เราควรจะท าอย่างไรดี ขัน้ตอนที่จะท าตอ้งมอีะไรบ้าง เช่น การสร้างแบบสอบถามในแบบสอบถามตอ้งมอีะไร 
การส่งแบบสอบถามให้ตรงกลุม่เป้าหมายตอ้งท าอย่างไร การเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล  2. ระบบการสร้างสิ่งทีลู่กค้าตอ้งการเมือ่ได้ข้อมูลจากขอ้ 1.  - เชน่ ตัวอย่างทีเ่รามีคอื การท า social healing หรือโครงการบรกิารวิชาการที่ผ่านๆ มา เรามีระบบ
การท างานอย่างไร (กรุณา list ขัน้ตอน) หรอืการท าวิจัยกับผู้ประกอบการ ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ที่เคยท างานรว่มกับผู้ประกอบการ ว่าขัน้ตอนมันเกิดขึ้นได้อย่างไร อาจารย์เขา้ไปท าวิจัยกับผู้ประกอบการได้อย่างไร  3. เมือ่ท าโครงการ
ต่างๆ แลว้เราได้เรียนรู้อะไรจากตรงนี้บ้าง เราจะปรับอะไร  
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. 
แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ เชิงรุก คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลติภัณฑ์การเกษตร ปีงบประมาณ 2565/ปีการศึกษา 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยที่เน้นผลลัพธ์เป็นส าคัญ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม/
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ความสอดคล้อง SWU KPI 
ปีงบ 2565 ปีงบ 2566 ปีงบ 2567 ปีงบ 2568 

2.1 พัฒนาหลักสตูร
ที่ท าให้ผู้เรียนได้ผล
ลัพธ์ตามมาตรฐาน
ผลลัพธ์การเรียนรู้
และ/หรอืความ
ต้องการของผู้เรียน 
(Personalized 
education) 
 

2.1.1 ทุกหลกัสูตรมี
รายวิชาทีจ่ัดการเรียน
การสอนแบบ reality 
classroom สาขาละ 1 
รายวิชา/module   
(ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์คณะฯ 
ด้านการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ขอ้ที่ K1O2) 
(ปีการศึกษา) 

อย่างน้อย 1 รายวิชา/
หลักสูตร 

อย่างน้อย 1 โมดูล/
หลักสูตร 

อย่างน้อย 2 โมดูล/
หลักสูตร 

อย่างน้อย 2 โมดูล/
หลักสูตร 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาย
วิชาการ 
1.1 กิจกรรมย่อย การ
ก าหนดรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบ 
reality classroom 
รายวิชา/module   
1.2 กิจกรรม การพัฒนา
คู่มือ/แนวทางการจดัการ
เรียนการสอนแบบ 
reality classroom 

หน่วยวิชาการ/
สาขาฯ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเป็นผู้น าทาง
การศกึษา 
ประเดน็ที่ 1  ความเป็นเลิศด้าน
หลักสูตรและการสอน (Excellent 
Curriculum & Teaching Expert) 
KPI1-11 
(Active learning) 
KPI1-12 
 (การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Module) 

 2.1.2 มีคู่มือ/แนว
ทางการจัดการเรียนการ
สอนแบบ reality 
classroom  
(ปีการศึกษา) 

มีร่างคู่มอืฯ 1. มีการประกาศใช้
คู่มือ  
2. มีการประเมินผล
ทักษะผูเ้รียนตามคู่มอื 
3. มีข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อน าไปปรับปรุง
ระบบ/การด าเนินงาน 

1. มีการพัฒนาปรับปรุง
คู่มือตามข้อเสนอแนะ
จากการด าเนนิการกอ่น
หน้า 
2. มีการประเมินผล
ทักษะผูเ้รียนตามคู่มอื 
3. มีข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อน าไปปรับปรุง
ระบบ/การด าเนินงาน 

- (ไม่มีตัววัดนี้)  หน่วยวิชาการ/
สาขาฯ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเป็นผู้น าทาง
การศกึษา 
ประเดน็ที่ 1  ความเป็นเลิศด้าน
หลักสูตรและการสอน (Excellent 
Curriculum & Teaching Expert) 
KPI1-11 
(Active learning) 
KPI1-12 
 (การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Module) 

 2.1.3 มีชุดความรู้ (ใน 
รายวิชา/module นั้นๆ) 
ที่รับรองได้ว่านสิิตเข้ามา
เรียนแล้วได้ทกัษะนัน้ มี
ประเมนิ 
formative/summative 
เพื่อติดตามผลลัพธข์อง
ผู้เรียน  
(ปีการศึกษา) 

มีร่างชุดความรูอ้ย่าง
น้อย 1 ชุดความรู/้
หลักสูตร 

1. มีการทดลองใช้ชุด
ความรู ้
2. มีการประเมินผล
ทักษะผูเ้รียนตาม
แนวทางของชุดความรู ้
3. มีข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อน าไปปรับปรุง การ
ด าเนนิงาน 

1. มีการพัฒนาปรับปรุง
ชุดความรูต้าม
ข้อเสนอแนะจากการ
ด าเนนิการกอ่นหน้า 
2. มีการประเมินผล
ทักษะผูเ้รียนตาม
แนวทางของชุดความรู ้
3. มีข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อน าไปปรับปรุง การ
ด าเนนิงาน 

- (ไม่มีตัววัดนี้)  หน่วยวิชาการ/
สาขาฯ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเป็นผู้น าทาง
การศกึษา 
ประเดน็ที่ 1  ความเป็นเลิศด้าน
หลักสูตรและการสอน (Excellent 
Curriculum & Teaching Expert) 
KPI1-11 
(Active learning) 
KPI1-12 
 (การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Module) 



 
 

4 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม/
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ความสอดคล้อง SWU KPI 
ปีงบ 2565 ปีงบ 2566 ปีงบ 2567 ปีงบ 2568 

 2.1.4 การพัฒนา
หลักสูตร reskill upskill 
ที่เนน้การจดัการเรียน
การสอนที่สร้างทกัษะ 
critical thinking and 
innovation 
(ปีการศึกษา) 

1. มีอย่างนอ้ย 1 
หลักสูตร 
2. มีข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อน าไปปรับปรุง 
การด าเนนิงาน 

1. มีอย่างนอ้ย 1 
หลักสูตร 
2. มีข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อน าไปปรับปรุง การ
ด าเนนิงาน 

1. มีอย่างนอ้ย 2 
หลักสูตร 
2. มีข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อน าไปปรับปรุง การ
ด าเนนิงาน 

1. มีอย่างนอ้ย 2 
หลักสูตร 
2. มีข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อน าไปปรับปรุง การ
ด าเนนิงาน 

1. การพฒันาหลกัสูตร
ระยะสั้น (short course) 
จากรายวิชาบัณฑิตศึกษา 
หัวข้อ Food Innovation  

หน่วยวิจัย ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเป็นผู้น าทาง
การศกึษา 
ประเดน็ที่ 1  ความเป็นเลิศด้าน
หลักสูตรและการสอน (Excellent 
Curriculum & Teaching Expert) 
ประเดน็ที่ 4 การพัฒนานิสิตส าหรับ
การเป็นพลเมืองโลก (Students 
and Alumni Development for 
Global Citizen) 
KPI1-09/15 
BSC1.1.1ข้อ3  
(หลักสูตรระยะสั้น) 

2.2 พัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้แบบ 
Active ที่เนน้ความ
ยืดหยุ่น เรียนรูจ้าก
โจทย์จริง และ 
STEM+I (หรือมี
ระบบ Network 
U/U-Enterprise 
Education 
System) 

2.2.1 บุคลากรสาย
วิชาการได้รับการพัฒนา
ทักษะดา้นนวัตกรรมผ่าน
การเรียนรู้แบบ stem+I  
(ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์คณะฯ 
ด้านการพัฒนานวตักรรม 
ข้อที ่K1O1) 
(ปีงบประมาณ) 

1. มีกระบวนการบ่ม
เพาะ 
2. มีการด าเนินการ
วิจัยที่มาจากโจทย์
จริง/การท าวจิัยแบบ
บูรณาการ/holistic 
อย่างน้อย 1 โครงการ 

1. มีกระบวนการบ่ม
เพาะ 
2. มีการด าเนินการวิจัย
ที่มาจากโจทย์จริง/การ
ท าวิจัยแบบบูรณา
การ/holistic อย่าง
น้อย 2 โครงการ 

1. มีกระบวนการบ่ม
เพาะ 
2. มีการด าเนินการวิจัย
ที่มาจากโจทย์จริง/การ
ท าวิจัยแบบบูรณา
การ/holistic อย่าง
น้อย 3 โครงการ 

1. มีกระบวนการบ่ม
เพาะ 
2. มีการด าเนินการวิจัย
ที่มาจากโจทย์จริง/การ
ท าวิจัยแบบบูรณา
การ/holistic อย่าง
น้อย 3 โครงการ 
3. คณะมีรายได้จาก
การด าเนนิการวิจัย 

1. การให้ทุนสนับสนุน
การท าวิจัยจากเงนิรายได้
คณะฯ 

หน่วยวิจัย ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเป็นผู้น าทาง
การศกึษา 
ประเดน็ที่ 1  ความเป็นเลิศด้าน
หลักสูตรและการสอน (Excellent 
Curriculum & Teaching Expert) 
ประเดน็ที่ 2  ความเป็นเลิศด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม (Excellent 
Research & Innovation Expert) 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การเป็นองค์กรทีม่ี
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
(High Performance and Good 
Governance Organization) 
ประเดน็ที่ 3  บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีศักยภาพและ
สมรรถนะ (Human Capacity & 
Human Competency) 
KPI1-24/25/27 
BSC2.1/2.3/2.5 
(งานวิจัยที่ตอบยุทธฯประเทศ/SDG/
เชิงพาณิชย์/เกิดผลกระทบตอ่
ภายนอก/สร้างรายได้) 

      2. โครงการ Design 
thinking for innovation 
development: Train 
the professional 
trainer.  

หน่วยวิชาการ 
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แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ เชิงรุก คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลติภัณฑ์การเกษตร ปีงบประมาณ 2565/ปีการศึกษา 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบสนับสนุนการท างานเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทลั (Digital transformation) 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย โครงการ/
กิจกรรม/การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ความสอดคล้อง SWU KPI 
ปีงบ 2565 ปีงบ 2566 ปีงบ 2567 ปีงบ 2568 

3.1 พัฒนาระบบดิจิทัล
ที่สนับสนนุการท างาน
ของผู้เรียน ผู้สอน และ
บุคลากรในทุกๆ ระดับ
อย่างมีประสทิธิภาพ 

3.1.1 มีการรวบรวมขอ้มูล
และมกีารจัดหมวดหมู่
ข้อมูลของคณะ/ฝ่ายอย่าง
เป็นระบบ 
(ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์คณะฯ 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้ขอ้ที่ K5O2) 
(ปีงบประมาณ) 

1. มีระบบ/วธิีการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อให้ได้ขอ้มูลที่
ถูกตอ้ง/มีความทนัสมัย  
2. มีข้อมูลที่สามารถน าไป
พัฒนาเป็นฐานข้อมูล
ดิจิทัล 

1. มีการพัฒนา/ปรับปรุง
ระบบการรวบรวมขอ้มูล
ตามข้อเสนอแนะจาก
การด าเนนิงานก่อนหน้า 
 

- (ไม่มีตัววัดนี้) - (ไม่มีตัววัดนี้) 1. กิจกรรมการจัดท า
ระบบฐานข้อมูลของ
คณะ  
2. โครงการส่งเสริม
ประสิทธภิาพการ
ด าเนนิงานของ
ส านักงานคณบด ี

ฝ่ายบริหาร/
สนง.คณบด ี
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การเป็นองค์กรทีม่ี
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล (High 
Performance and Good 
Governance Organization)  
ประเดน็ที่ 1  มหาวทิยาลัยบริหารงาน
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 
ประเดน็ที่ 2  มหาวทิยาลัยมีการ
บริหารจัดการทางการเงนิเพือ่การ
พัฒนาอย่างย่ังยืน (Finance for 
Sustainable Development) 
ประเดน็ที่ 4  มหาวทิยาลัยอัจฉริยะ 
(Smart University) 
KPI2-06 
(แผนมหาวทิยาลัยอัจฉริยะ) 
BSC 4.4 
(ระบบสารสนเทศเพือ่การตัดสนิใจ) 

 3.1.2 มีระบบฐานขอ้มูล
เพื่อน ามาใช้ในการ
สนับสนุน/วางแผนการ
ท างานของคณะได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ  
(ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์คณะฯ 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้ขอ้ที่ K5O2) 
(ปีงบประมาณ) 

ระบบฐานข้อมูลที่
ประกอบด้วยฐานข้อมูลที่
ถูกตอ้งและทนัสมัย 

ระบบฐานข้อมูลที่
ประกอบด้วย 
1. ฐานข้อมลูที่ถกูตอ้ง
และทนัสมัย 
2. ระบบที่สามารถ
วิเคราะห์ผลได ้
 

ระบบฐานข้อมูลที่
ประกอบด้วย 
1. ฐานข้อมลูที่ถกูตอ้ง
และทนัสมัย 
2. ระบบที่สามารถ
วิเคราะห์ผลได ้
3. ระบบที่สามารถ
ประมวลผล 

- (ไม่มีตัววัดนี้)  

 3.1.3 บุคลากรสาย
ปฏิบัติการสามารถใช้
แนวทางนวัตกรรมในการ
พัฒนา/ปรับปรุง 
ประสิทธภิาพการท างานให้
ดีขึ้นได ้
(ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์คณะฯ 
ด้านการพัฒนานวตักรรม 
ข้อที ่K2O1) 
(ปีงบประมาณ) 

มีการปรับปรุง/พัฒนา 
ระบบการท างานโดยใช้
การออกแบบกระบวนการ
คิดอย่างน้อย 2ระบบงาน 

1. มีการพัฒนา/ปรับปรุง
ระบบการรวบรวมขอ้มูล
ตามข้อเสนอแนะจาก
การด าเนนิงานก่อนหน้า 
2. มีการปรับปรุง/พัฒนา 
ระบบการท างานโดยใช้
การออกแบบ
กระบวนการคิดเพิ่มขึน้
อย่างน้อย 2 ระบบงาน 

1. มีการพัฒนา/
ปรับปรุงระบบการ
รวบรวมขอ้มูลตาม
ข้อเสนอแนะจากการ
ด าเนนิงานก่อนหน้า 
2. มีการปรับปรุง/
พัฒนา ระบบการ
ท างานโดยใช้การ
ออกแบบกระบวนการ
คิดเพิ่มขึน้อย่างนอ้ย 2 
ระบบงาน 

- (ไม่มีตัววัดนี้) 3. โครงการส่งเสริม
ก า ร ท า ง า น ด้ ว ย 
Design thinking 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การเป็นองค์กรทีม่ี
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล (High 
Performance and Good 
Governance Organization)  
ประเดน็ที่ 3  บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีศักยภาพและสมรรถนะ 
(Human Capacity & Human 
Competency) 
ประเดน็ที่ 4  มหาวทิยาลัยอัจฉริยะ 
(Smart University) 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย โครงการ/
กิจกรรม/การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ความสอดคล้อง SWU KPI 
ปีงบ 2565 ปีงบ 2566 ปีงบ 2567 ปีงบ 2568 

3.2 พัฒนาระบบ
ฐานขอ้มูลที่ช่วยในการ
ตัดสินใจและการ
บริหารงานเชิงรกุ 

3.2.1 มีระบบ e-
document ทีส่นับสนนุ/
ลดเวลาการท างาน 
(ปีงบประมาณ) 

อย่างน้อย 1 ระบบ อย่างน้อย 2 ระบบ อย่างน้อย 2 ระบบ อย่างน้อย 3 ระบบ กิจกรรมการพัฒนา
ระบบ lean ทีม่ี
ประสิทธภิาพเพื่อ
สนับสนุนการ
ด าเนนิการของคณะ 

ฝ่ายบริหาร/
สนง.คณบดี 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การเป็นองค์กรทีม่ี
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล (High 
Performance and Good 
Governance Organization)  
ประเดน็ที่ 3  บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีศักยภาพและสมรรถนะ 
(Human Capacity & Human 
Competency) 
ประเดน็ที่ 4  มหาวทิยาลัยอัจฉริยะ 
(Smart University) 
KPI2-06 
(แผนมหาวทิยาลัยอัจฉริยะ) 
BSC 4.4 
(ระบบสารสนเทศเพือ่การตัดสนิใจ) 

 3.2.2 ความพึงพอใจต่อ
ระบบ e-document ที่
พัฒนาขึน้ 
(ปีงบประมาณ) 

คะแนนไม่นอ้ยกว่า 3.51 คะแนนไม่นอ้ยกว่า 4.0 คะแนนไม่นอ้ยกว่า 4.0 คะแนนไม่นอ้ยกว่า 
4.0 

 ฝ่ายบริหาร 

 
หมายเหตุ: โดยระบบฐานขอ้มูลประกอบด้วย  
1. ฐานข้อมลูที่ถกูตอ้งและทนัสมัย   2. ระบบที่สามารถวิเคราะห์ผลได้   3. ระบบที่สามารถประมวลผล (การแสดงผล)
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แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ เชิงรุก คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลติภัณฑ์การเกษตร ปีงบประมาณ 2565/ปีการศึกษา 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและสื่อสารภาพลักษณ์ด้านการเป็นองคก์รนวัตกรรมด้าน BCG และ SDGs 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม/การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบหลัก ความสอดคล้อง SWU KPI 
ปีงบ 2565 ปีงบ 2566 ปีงบ 2567 ปีงบ 2568 

4.1 พัฒนาและสื่อสาร
ให้บุคลากร ผู้เรียน 
องค์กร และเครอืข่าย
พันธมิตรให้มีจิตส านกึ
และศักยภาพในการ
ผลักดันกิจกรรมที่
น าไปสู่ SDG 
 

4.1.1 มีสื่อการแสดงภาพลักษณ์ 
วิสัยทัศน์พนัธะกิจ ค่านิยมรว่ม 
และวัฒนธรรมองคก์รของคณะ 
(ปีงบประมาณ) 

มีสื่อการแสดง
ภาพลักษณ์องคก์ร 

มีสื่อและการ
พัฒนา

ปรับปรุงสื่อ
และ

ภาพลักษณ์
องค์กร 

- (ไม่มีตัววัดนี้) - (ไม่มีตัววัดนี้) จัดท าสญัลักษณ ์โลโก้ มาสคอท  
เทมเพลทในแบบมาตรฐาน เพือ่
สร้างความจดจ าและสือ่สาร
ภาพลักษณ์ไปในทางเดียวกนั 

หน่วยสื่อสารองคก์ร  

4.1.2 บุคลากร รับรู้ มทีัศนคติที่
ดี และพร้อมจะยึดมัน่ ค่านิยม
ร่วมเป็นแนวทาง ในการ
ปฏิบัติงาน 
(ปีงบประมาณ) 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

กิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศการ
ท างานดว้ยวัฒนธรรมองคก์ร
ผ่านกจิกรรมต่างๆ ในคณะฯ 

หน่วยสื่อสารองคก์ร  

4.1.3 มีกิจกรรม/โครงการ ที่
ถ่ายทอดความรู ้พันธกิจ ค่านิยม
ร่วม และวฒันธรรมองคก์รของ
คณะ ไปยังหน่วยงานทอ้งถิน่
และเกิดประโยชน์ตอ่ชุมชน 
(ปีงบประมาณ) 

2 ครั้ง/ปี 4 ครั้ง/ปี 4 ครั้ง/ปี 4 ครั้ง/ปี กิจกรรมจัดระบบศูนย์กลางใน
การรับข้อมูลและเผยแพรข่้อมูล 
ข่าวสารภาพลกัษณอ์งค์กร ไปยัง
ชุมชนและหนว่ยงานทอ้งถิน่ 
 

หน่วยสื่อสาร
องค์กร/ 

ศูนย์วิจัยฯ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พนัธกจิสัมพนัธ์เพือ่
สังคม (Social Engagement)  
ประเดน็ที่ 1  การบรกิารเพือ่สังคมที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ
นโยบายและแผนทีเ่กี่ยวขอ้งและ
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) 
ประเดน็ที่ 2  การบรกิารเพือ่สังคม
แบบบูรณาการ (Integrated social 
services) 
ประเดน็ที่ 3  วัฒนธรรมและศิลปะ
เพื่อชุมชน (Art and culture for 
community 
KPI3-02  
(จ านวนโครงการ บก. ที่สอดคลอ้งกับ 
ยุทธฯ ชาติ และ SDG) 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม/การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบหลัก ความสอดคล้อง SWU KPI 
ปีงบ 2565 ปีงบ 2566 ปีงบ 2567 ปีงบ 2568 

4.2 พัฒนาและสื่อสาร
ภาพลักษณ์องคก์ร 
(ระดับพ้ืนที/่ชาติ/
นานาชาติ) ในมิติด้าน
ความย่ังยืนอย่างเป็น
ระบบ 

4.2.1 มีแผนการประชาสมัพันธ์
ของคณะฯ ประจ าปีและระยะ5
ปี 
(ปีงบประมาณ) 

มีแผนการ 
ประชาสัมพนัธ์
ของคณะฯ 
ประจ าปี 

มีระบบการ
ประชาสัมพนัธ์ 
การจดัการและ
การวเิคราะห์
ข้อมูล 

มีระบบการ
ประชาสัมพนัธ์ 
การจดัการและ
การวเิคราะห์
ข้อมูล 

มีระบบการ
ประชาสัมพนัธ์ 
การจดัการและ
การวเิคราะห์
ข้อมูล 

โครงการพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรด้านทกัษะการสือ่สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หน่วยสื่อสารองคก์ร  

 4.2.2 มีการจัดกิจกรรม 
นิทรรศการร่วมกับ 
ท้องถิ่นหรอืหนว่ยงานต่างๆ ไม่
น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี 
(ปีงบประมาณ) 

2 ครั้ง/ปี 4 ครั้ง/ปี 4 ครั้ง/ปี 4 ครั้ง/ปี กิจกรรมเผยแพร่โครงการบรกิาร
วิชาการของคณะฯและ
หน่วยงานทอ้งถิน่ 

หน่วยสื่อสาร
องค์กร/ 

ศูนย์วิจัยฯ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พนัธกจิสัมพนัธ์เพือ่
สังคม (Social Engagement)  
ประเดน็ที่ 1  การบรกิารเพือ่สังคมที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ
นโยบายและแผนทีเ่กี่ยวขอ้งและ
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) 
ประเดน็ที่ 2  การบรกิารเพือ่สังคม
แบบบูรณาการ (Integrated social 
services) 
ประเดน็ที่ 3  วัฒนธรรมและศิลปะ
เพื่อชุมชน (Art and culture for 
community 
KPI3-02 
(จ านวนโครงการ บก. ที่สอดคลอ้งกับ 
ยุทธฯ ชาติ และ SDG) 

4.2.3 มีการเผยการแพร่
ภาพลักษณ์ของคณะและ 
ประชาสัมพนัธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 
(ปีงบประมาณ) 

20 สื่อ/ปี 
 

40 สื่อ/ป ี
 

40 สื่อ/ป ี
 

40 สื่อ/ป ี
 

-โครงการประชาสัมพนัธ์เชิงรกุ 
-กิจกรรมสร้างและเผยแพร ่
อัตลักษณ ์องคก์รผ่านสื่อต่าง ๆ 
อย่างเป็นประจ าและต่อเนือ่ง  
-เผยแพร่ผลงานวจิัยหรือ
ผลิตภัณฑ์ของอาจารย์และนิสิต
ผ่านสื่อออนไลน ์
 

หน่วยสื่อสารองคก์ร  
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม/การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบหลัก ความสอดคล้อง SWU KPI 
ปีงบ 2565 ปีงบ 2566 ปีงบ 2567 ปีงบ 2568 

4.2.4 มีฐานข้อมูลและช่องทาง
ในการสื่อสารกับเครือข่ายนิสิต 
ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผู้ใช้
บัณฑิตอย่างทั่วถึง 
(ปีงบประมาณ) 

- มีช่องทางการ
สื่อสารข้อมูลของ
นิสิต ศิษย์เก่า 
และผู้ปกครอง 

-มีฐานข้อมูล
ของนิสติ ศิษย์
เก่า และ
ผู้ปกครอง เพือ่
ใช้ประเมนิและ
วิเคราะห์ผล
การด าเนนิงาน 

-มีฐานข้อมูลของ
นิสิต ศิษย์เก่า 
และผู้ปกครอง 
เพื่อใช้ประเมนิ
และวิเคราะห์ผล
การด าเนนิงาน 

-มีฐานข้อมูลของ
นิสิต ศิษย์เก่า 
และผู้ปกครอง 
เพื่อใช้ประเมนิ
และวิเคราะห์ผล
การด าเนนิงาน 

1. การพฒันาฐานข้อมูลศิษย์เก่า
ของคณะ 
2. โครงการ AI student well-
being and sharing  

หน่วยพัฒนานิสิตฯ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเป็นผู้น าทาง
การศกึษา 
ประเดน็ที่ 4 การพัฒนานิสิตส าหรับ
การเป็นพลเมืองโลก (Students and 
Alumni Development for 
Global Citizen) 
KPI3-46/47 
(ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนา
นิสิต/ได้รับรางวัล) 
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แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2565/ ปีการศึกษา 2564 

1. ผลิตบัณฑิต และพัฒนาก าลังคน ที่มีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์การเกษตร มีทักษะในการท างาน และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีกระบวนการคิดในการสร้างนวัตกรรม มีแนวคิด (mindset) 
และทักษะในการริเร่ิมกิจการ (startup process) และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneur skill) บนพืน้ฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตัวชี้วดัหลัก รหัสตัวชีว้ัด 
เกณฑ์ประเมิน/คา่เปา้หมาย/ปีงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม/การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การเป็นผู้น าทางการศึกษา  (Educational Leader): ประเด็นที่ 1 ความเป็นเลิศด้านหลักสตูรและการสอน (Excellent Curriculum & Teaching Expert) 

1. ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีที่รับได้ตาม
แผนการรับ 

KPI1-01 
(ปีการศึกษา) 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 90 

ในทุก
หลักสูตร 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 90 

ในทุก
หลักสูตร 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 90 

ในทุก
หลักสูตร 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 90 

ในทุก
หลักสูตร 

1. โครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตร 
 

หน่วยวิชาการ/สาขา/
หน่วยสื่อสารองค์กร 

      2. โครงการเข้าร่วมกิจกรรม Open house ของมหาวิทยาลัย หน่วยสื่อสารองค์กร 

      3. โครงการสื่อสารเชิงรุก หน่วยสื่อสารองค์กร 

      4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลกัสูตรผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ หน่วยสื่อสารองค์กร 

2. จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท า (สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
Area based university: ร้อยละการได้งานในพื้นที่
หรือประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลา  1 ปี  ในพื้ นที่ ที่ สถาบันอุดมศึกษาได้
รับผิดชอบดูแล) 

KPI1-03 
(ปีการศึกษา) 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 90 

(ค่า
เป้าหมาย 

Area 
based 

university; 
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 20) 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 90 

(ค่า
เป้าหมาย 

Area 
based 

university; 
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 40) 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 90 

(ค่า
เป้าหมาย 

Area 
based 

university; 
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 40) 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 90 

(ค่า
เป้าหมาย 

Area 
based 

university; 
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 40) 

1. การส ารวจภาวการณ์ได้งานท าในวันรับปริญญา 
 

หน่วยวิชาการ/ หนว่ย
ประกันคุณภาพ/ 

สาขาฯ 

3. ความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้
บัณฑิตต่อบัณฑิต  

KPI1-04 
(ปีการศึกษา) 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.51 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

4.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

4.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

4.0 

1. ติดตามผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หน่วยวิชาการ/ หนว่ย
ประกันคุณภาพ/ 

สาขาฯ 
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ตัวชี้วดัหลัก รหัสตัวชีว้ัด 
เกณฑ์ประเมิน/คา่เปา้หมาย/ปีงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม/การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 

4. จ านวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้มีการเรียนรู้ข้าม
ศาสตร์ระดับปริญญาตรี 

KPI1-05 
(ปีการศึกษา) 

ทุกหลักสูตร
ของคณะฯ 

ทุกหลักสูตร
ของคณะฯ 

ทุกหลักสูตร
ของคณะฯ 

ทุกหลักสูตร
ของคณะฯ 

1. การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ให้มกีารเสริมรายวิชาที่เกีย่วขอ้งกับธุรกิจและ
การจัดการ (สอนโดยคณะบริหารธุรกิจฯ หรืออื่นๆ) 

หน่วยวิชาการ 

      2. โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.นวตักรรมพอลิเมอร์และการจัดการ เป็น
ระบบโมดูล 

PMT 

      3. โครงการปรับหลักสูตร เทคโนโลยีชวีภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร เป็นระบบ
โมดูล 

BOT 

      4. โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. นวตักรรมอาหารและธุรกจิ เป็นระบบ 
Module  

ศูนย์วิจัยฯ 

5. จ านวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
สถานประกอบการ  

KPI1-07 
(ปีการศึกษา) 

อย่างน้อย 1 
หลักสูตร 

อย่างน้อย 1 
หลักสูตร 

อย่างน้อย 2 
หลักสูตร 

อย่างน้อย 2 
หลักสูตร 

หลักสูตรปฏิบัติการ มี 2 หลักสูตร ได้แก่ 
1. วท.บ.นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ 
2. วท.บ.นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจดัการ 

หน่วยวิชาการ/PMT/ 
ศูนย์วิจัยฯ 

6. จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ
นานาชาติ 

KPI1-08 
(ปีการศึกษา) 

- - อย่างน้อย 1 
หลักสูตร 

อย่างน้อย 1 
หลักสูตร 

1. การประกันคุณภาพหลักสูตร AUN-QA หน่วยวิชาการ/  
สาขาฯ 

7.  จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Short course)  ใน
รูปแบบโมดูล เพื่อรองรับ reskill/upskill และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (มีหลักสูตรต่อยอดบริการวิชาการต่อ
สังคม/หลักสูตรประกาศนียบัตร reskill, upskill) 

KPI1-09 
BSC 1.1.1 ข้อ

ย่อย 3 
(ปีงบประมาณ) 

อย่างน้อย 1 
หลักสูตร 

อย่างน้อย 1 
หลักสูตร 

อย่างน้อย 1 
หลักสูตร 

อย่างน้อย 1 
หลักสูตร 

1. การพัฒนาหลกัสูตรระยะสั้น (short course) จากรายวิชาบัณฑิตศึกษา หัวขอ้ 
Food Innovation (ระยะเวลา 2 วัน จดั onsite และมีการเตรียมการจัดแบบ 
online 

หน่วยวิจยั/ศูนย์วจิัยฯ 

8. จ านวนหลักสูตรออนไลน์เต็มรูปแบบ (แบบให้
ปริญญา) 

KPI1-10 
(ปีการศึกษา) 

- - - อย่างน้อย 1 
หลักสูตร 

1. การพัฒนาหลกัสูตรระยะสั้น (short course) จากรายวิชาบัณฑิตศึกษา หัวขอ้ 
Food Innovation (ระยะเวลา 2 วัน จดั onsite และมีการเตรียมการจัดแบบ 
online) 

หน่วยวิจยั  
 

      2. การส ารวจความต้องการของการ reskill upskill ของบุคคลช่วงอายุต่างๆ  หน่วยวิชาการ/สาขาฯ 

      3. การวิจยัในชั้นเรียน เกีย่วกับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพสื่อการสอน online 
กับการสอนแบบปกต ิ

หน่วยวิชาการ 
 

9. จ านวนหลักสูตรที่ทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอน
แบบ Active learning 

KPI1-11 
(ปีการศึกษา) 

ทุกหลักสูตร ทุกหลักสูตร ทุกหลักสูตร ทุกหลักสูตร 1. เก็บข้อมูลกิจกรรม active learning จาก มคอ.3 หน่วยวิชาการ 
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ตัวชี้วดัหลัก รหัสตัวชีว้ัด 
เกณฑ์ประเมิน/คา่เปา้หมาย/ปีงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม/การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 

10. จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มวิชา 
(Module) 

KPI1-12 
(ปีการศึกษา) 

อย่างน้อย 1 
หลักสูตร 

ทุกหลักสูตร ทุกหลักสูตร ทุกหลักสูตร 1. โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.นวตักรรมพอลิเมอร์และการจัดการ เป็น
ระบบโมดูล 

PMT 

      2. โครงการปรับหลักสูตร เทคโนโลยีชวีภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร เป็นระบบ
โมดูล 

BOT 

      3. โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. นวตักรรมอาหารและธุรกจิ เป็นระบบ 
Module  

ศูนย์วิจัยฯ/FIB 

11. จ านวนหลักสูตรทุกระดับที่มีการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างาน 

KPI1-13 
(ปีการศึกษา) 

ทุกหลักสูตร ทุกหลักสูตร ทุกหลักสูตร ทุกหลักสูตร 1. ทุกหลักสูตรมีการส่งนิสิตฝึกงานและการฝึกสหกจิศึกษา 
 

หน่วยวิชาการ/ สาขา
ฯ 

2. โครงการนิเทศนิสิตฝึกงานสาขาวิชาวทิยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ปี
การศึกษา 2564 

FSN 

3. โครงการนิเทศนิสิตฝึกงานสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ปีการศึกษา 
2564 

PMT 

4. โครงการนิเทศนิสิตฝึกงานสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์
การเกษตร ปกีารศึกษา 2565 

BOT 

      5. โครงการนิเทศนิสิตฝึกงาน หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและธุรกิจ ปีการศึกษา 
2564 

ศูนย์วิจัยฯ/FIB 

12. จ านวนหลักสูตระดับปริญญาตรีที่มีการส่งนิสิตเข้า
ร่วมสหกิจศึกษา  

KPI1-14 
(ปีการศึกษา) 

ทุกหลักสูตร ทุกหลักสูตร ทุกหลักสูตร ทุกหลักสูตร 1. ส ารวจจ านวนนิสิตสหกจิศึกษาในทกุปีการศึกษา หน่วยวิชาการ/  
สาขาฯ 

13. จ านวนคนทุกช่วงวัยที่เข้าลงทะเบียนในหลักสูตร
ระยะสั้นในรูปแบบโมดูล 

KPI1-15 
(ปีการศึกษา) 

ไม่น้อยกวา่ 
20 คน 

ไม่น้อยกวา่ 
50 คน 

ไม่น้อยกวา่ 
50 คน 

ไม่น้อยกวา่ 
50 คน 

1. การพัฒนาหลกัสูตรระยะสั้น (short course) จากรายวิชาบัณฑิตศึกษา หัวขอ้ 
Food Innovation (ระยะเวลา 2 วัน จดั onsite และมีการเตรียมการจัดแบบ 
online) 

หน่วยวิจยั 

14. จ านวนอาจารย์ที่ ได้รับการรับรองตามกรอบ
มาตรฐานสหราชอาณาจักร (UK-PSF)  

KPI1-17 
(ปีงบประมาณ) 

อย่างน้อย 1 
คน 

อย่างน้อย 2 
คน 

อย่างน้อย 3 
คน 

อย่างน้อย 5 
คน 

1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการองค์ความรู้ ประจ าปี
การศึกษา 2564 
(กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหวา่งอาจารย์ที่ได้รับการรับรองตามกรอบ
มาตรฐานสหราชอาณาจักร (UK-PSF) กับอาจารย์ที่สนใจ) 

หน่วยวิชาการ 
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ตัวชี้วดัหลัก รหัสตัวชีว้ัด 
เกณฑ์ประเมิน/คา่เปา้หมาย/ปีงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม/การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การเป็นผู้น าทางการศึกษา  (Educational Leader): ประเด็นที่ 3 การมุ่งสู่การเป็นมหาวทิยาลยัระดับโลก (World Class University) 

15. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมควำมร่วมมือระดับ
นำนำชำติ 

KPI1-30 
(ปีการศึกษา) 

อย่างน้อย 1 
โครงการ 

อย่างน้อย 1 
โครงการ 

อย่างน้อย 1 
โครงการ 

อย่างน้อย 1 
โครงการ 

1. ทุนสนับสนุนนิสิตแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ หน่วยวิชาการ/ 
หน่วยพัฒนานิสิตฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การเป็นผู้น าทางการศึกษา  (Educational Leader): ประเด็นที่ 4 การพัฒนานิสิตส าหรับการเปน็พลเมืองโลก (Student and Alumni Development for Global Citizen) 

16. คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ด้านอัต
ลักษณ์นิสิต มศว มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
สมรรถนะที่จ า เป็นในศตวรรษที่  21, SWU smart 
student) 

KPI1-37 
(ปีการศึกษา) 

ไม่น้อยกวา่ 
3.51  

(เต็ม 5) 

ไม่น้อยกวา่ 
4.0 (เต็ม 5) 

ไม่น้อยกวา่ 
4.0 (เต็ม 5) 

ไม่น้อยกวา่ 
4.0 (เต็ม 5) 

1. ติดตามผลส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต หน่วยวิชาการ/ หนว่ย
ประกันคุณภาพ/ 

สาขาฯ 

17. จ านวนรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณที่นิสิตได้รับ
จากการประกวด/น าเสนองาน/แข่งขันทางวิชาการ
และวิชาชีพในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
(สอดคล้องกับตัวชี้วัดวิสัยทัศน์คณะฯ ด้านการพัฒนา
นวัตกรรม ข้อที่ K3O1) 

KPI1-38 
(ปีงบประมาณ) 

ไม่น้อยกวา่ 
3 รางวัล 

ไม่น้อยกวา่ 
3 รางวัล 

ไม่น้อยกวา่ 
3 รางวัล 

ไม่น้อยกวา่ 
3 รางวัล 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยและนวัตกรรม) 
1.1 กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านนวัตกรรม “ถอดบทเรียนจากผู้ชนะสู่รุ่น
ต่อไป” และจัดกลไก/คู่มือ ส าหรับการส่งเสริมและสนับสนุน 
1.2 กิจกรรมบ่มเพาะทักษะการประกวด/การน าเสนอในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติให้แก่อาจารย์และนิสิต 

หน่วยวิจยั 
(กลไกการท า 
Knowledge 

management จาก
ผลประเมิน Edpex) 

      2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน Startup & Entrepreneurship 
2.1 กิจกรรมฝึกฝนการเขียน Business Model Canvas ส าหรับผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม 
2.2 กิจกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้วยกระบวนการ STEM 

หน่วยวิจยั 

      3. ระบบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประกวด/น าเสนอผลงาน/แข่งขันทาง
วิชาการของนิสิต 

ฝ่ายบริหาร 
 

18. ความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(เช่น หอพัก พื้ที่ให้บริการ และจัดกิจกรรม , กิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพกายและใจของนิสิต) 

KPI1-39 
(ปีการศึกษา) 

ไม่น้อยกวา่ 
3.51  

(เต็ม 5) 

ไม่น้อยกวา่ 
4.0 

 (เต็ม 5) 

ไม่น้อยกวา่ 
4.0 

 (เต็ม 5) 

ไม่น้อยกวา่ 
4.0 

 (เต็ม 5) 

1. การส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 

หน่วยพัฒนานิสิต 
 
 

      2. การด าเนินการด้านพื้นที่ของคณะในการสนับสนุนการเรียนรู้              
(อาคารสุขภาวะฯ และศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรฯ๗ 

ฝ่ายบริหาร 

19. ร้อยละของจ านวนนิสิตที่ ได้รับการช่วยเหลือ
ทางด้านการเงิน สวัสดิการ อาหาร และทุนการศึกษา 

KPI1-41 
(ปีงบประมาณ) 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 10 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 15 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 20 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 20 

1. การจัดสรรทุนการศึกษาประเภทต่างๆ แก่นิสิต หน่วยพัฒนานิสิต 
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ตัวชี้วดัหลัก รหัสตัวชีว้ัด 
เกณฑ์ประเมิน/คา่เปา้หมาย/ปีงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม/การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 

20. จ านวนนวัตกรรมหรือ start up ของนิสิตที่เกิดขึ้น KPI1-44 
(ปีงบประมาณ) 

- ไม่น้อยว่า 1 
นวัตกรรม 

ไม่น้อยว่า 1 
นวัตกรรม 

ไม่น้อยว่า 1 
นวัตกรรม 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยและนวัตกรรม) 
1.1 กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านนวัตกรรม “ถอดบทเรียนจากผู้ชนะสู่รุ่น
ต่อไป” และจัดกลไก/คู่มือ ส าหรับการส่งเสริมและสนับสนุน 
1.2 กิจกรรมบ่มเพาะทักษะการประกวด/การน าเสนอในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติให้แก่อาจารย์และนิสิต 

หน่วยวิจยั/ 
หน่วยพัฒนานิสิต 

      2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน Startup & Entrepreneurship 
2.1 กิจกรรมฝึกฝนการเขียน Business Model Canvas ส าหรับผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม 
2.2 กิจกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้วยกระบวนการ STEM  

หน่วยวิจยั 

      3. โครงการ AI research Expo (Pitching activity) หน่วยวิจยั 

21. จ านวนศิษย์เก่าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนานิสิต
ปัจจุบันและมหาวิทยาลัย 

KPI1-46 
(ปีงบประมาณ) 

ไม่น้อยกวา่ 
5 คน 

ไม่น้อยกวา่ 
10 คน 

ไม่น้อยกวา่ 
15 คน 

ไม่น้อยกวา่ 
20 คน 

1. โครงการปฐมนิเทศ หน่วยพัฒนานิสิต 

      2. โครงการปัจฉิมนิเทศ หน่วยพัฒนานิสิต 

      3. การจัดท าฐานขอ้มูลศิษย์เกา่ที่เป็นวทิยากร/อาจารย์พิเศษ ฝ่ายบริหาร 

22. จ านวนของศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล/ระดับชาติและ
นานาชาติ/การประกาศเกียรต ิ

KPI1-47 
(ปีงบประมาณ) 

ไม่น้อยกวา่ 
1 คน 

ไม่น้อยกวา่ 
1 คน 

ไม่น้อยกวา่ 
1 คน 

ไม่น้อยกวา่ 
1 คน 

1. การพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนและการเก็บข้อมูลจากศิษย์เกา่
เกี่ยวกบัการได้รับรางวัลต่างๆ 

หน่วยพัฒนานิสิต 

23. หลักสูตรของคณะตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคม 

BSC 
1.1.1 

(ปีงบประมาณ) 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

1. การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี มีการเสวนาเพื่อรับฟังความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต นักวิชาการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 
นักเรียนที่สนใจเข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าว 

หน่วยวิชาการ/  
สาขาฯ 

24. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ได้บัณฑิตที่
พึงประสงค์ 

BSC 
1.1.2 

(ปีการศึกษา) 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

1. การปรับปรุงหลักสูตร มีการก าหนด ELO ที่ชัดเจน วัดได้ และมีการตรวจวัด
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนด 
2. สร้างระบบจัดเก็บข้อมูลการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลของนิสิต 

หน่วยวิชาการ/ 
สาขาฯ 

25. มีการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้และศิลปะการ
ด ารงชีวิต และมีรูปแบบการสอนแบบ active 
learning ที่สามารถพัฒนาให้นิสิตมีทักษะ 
Foundational Literacies / Competencies / 
Character Qualities อย่างน้อย 3 ด้าน 

BSC 
1.1.3 

(ปีการศึกษา) 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

1. สร้างคลังข้อมูลเอกสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาจารย์ให้สามารถ
พัฒนาทักษะนิสิตได้ตามต้องการ ให้อาจารย์สามารถเข้าถึงและน าไปใช้ได้  
2. มีการติดตามการน าความรู้ไปใช้พัฒนาทักษะนิสิต 

หน่วยวิชาการ/หนว่ย
พัฒนานิสิต/สาขาฯ 
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ตัวชี้วดัหลัก รหัสตัวชีว้ัด 
เกณฑ์ประเมิน/คา่เปา้หมาย/ปีงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม/การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 

26. ผู้สอนมีสมรรถนะในการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

BSC 
1.1.4 

(ปีงบประมาณ) 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

1. ส ารวจความตอ้งการพัฒนาตนเองของอาจารย ์(ที่อยากให้คณะจัดให้) 
2. มีแผนปรับปรุงโครงการพัฒนาอาจารย์ให้ตรงตามความต้องการ 

หน่วยวิชาการ 

      3. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการองค์ความรู้ ประจ าปี
การศึกษา 2564 
(กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหวา่งอาจารย์ที่ได้รับการรับรองตามกรอบ
มาตรฐานสหราชอาณาจักร (UK-PSF) กับอาจารย์ที่สนใจ) 

หน่วยวิชาการ 

27. มีการประเมินผลและการพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง  

BSC 
1.1.5 

(ปีการศึกษา) 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

1. เก็บข้อมูลรูปแบบการประเมินผลการเรียนจาก มคอ.3-4 
2. เก็บข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิการเรียนรู้ของนิสิตจาก มคอ.5-6 

หน่วยวิชาการ/ 
สาขาฯ 
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แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2565/ ปีการศึกษา 2564 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพ่ือนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่มีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชา ความเชี่ยวชาญ และหน่วยงานทั้งในประเทศและนานาชาติ รวมท้ังความร่วมมือร่วม
สร้างสร้างสรรค์กับภาคส่วนต่างๆ เพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวชี้วดัหลัก 
รหัสตัวชีว้ัด เกณฑ์ประเมิน/คา่เปา้หมาย/ปีงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม/การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การเป็นผู้น าทางการศึกษา  (Educational Leader): ประเด็นที่ 2  ความเป็นเลิศดา้นการวิจัยและนวัตกรรม (Excellent Research & Innovation Expert) 

1. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล 
Scopus 
1.1 จ านวนงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่
อยู่บนฐานข้อมูล Scopus 
1.2 จ านวนผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับ
นานาชาติที่อยู่บนฐานข้อมูล scopus ต่อจ านวน
บุคลากรสายวิชาการ 
1.3 ร้อยละของผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับ
นานาชาติที่อยู่บนฐานข้อมูล Scopus ที่อยู่ใน Q1 
และ Q2 ต่อจ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่อยู่บนฐานข้อมูล Scopus ทั้งหมด 
 

KPI1-
19/20/21 

และ  
BSC 2.1 

(ปีงบประมาณ) 

- อย่างน้อย
10 
บทความ 
(1.1) 
- อย่างน้อย 
ร้อยละ 40 
ของจ านวน
บุคลากร
สายวิชาการ 
(1.2) 
- มีการ
ด าเนินการ
อย่างน้อย 3 
ข้อ (BSC) 
- ร้อยละ 70 
(1.3) 

- อย่างน้อย
10 
บทความ 
(1.1) 
- อย่างน้อย 
ร้อยละ 40 
ของจ านวน
บุคลากร
สายวิชาการ 
(1.2) 
- มีการ
ด าเนินการ
อย่างน้อย 3 
ข้อ (BSC) 
- ร้อยละ 70 
(1.3) 

- อย่างน้อย
10 
บทความ 
(1.1) 
- อย่างน้อย 
ร้อยละ 40 
ของจ านวน
บุคลากร
สายวิชาการ 
(1.2) 
- มีการ
ด าเนินการ
อย่างน้อย 3 
ข้อ (BSC) 
- ร้อยละ 70 

(1.3) 

- อย่างน้อย
10 
บทความ 
(1.1) 
- อย่างน้อย 
ร้อยละ 40 
ของจ านวน
บุคลากร
สายวิชาการ 
(1.2) 
- มีการ
ด าเนินการ
อย่างน้อย 3 
ข้อ (BSC) 
- ร้อยละ 70 

(1.3) 

1. โครงการ Right Journal & Right Research for Publication (การเลือก
วารสารให้เหมาะสมกับงานวิจัยส าหรับการตีพิมพ์)  
(จัด research day ของอาจารย์แต่ละคน ซ่ึงแต่ละคนอาจเลือกวันต่างกันแล้วแต่
ตารางสอน เพื่อให้อาจารย์มีเวลาในการท าวิจัยและเขียนผลงานตีพิมพ์ เพราะถ้าไม่
มีการก าหนดแบบนี้อย่างชัดเจนและเป็นประกาศอย่างเป็นทางการออกมา อาจารย์
ก็จะไม่มีเวลาเช่นนี้ตลอดไป การเข้าอบรมถือเป็น “มือช่วย” อย่างหนึ่ง)  
Input: เวลา 1 วันใน 1 สัปดาห์ ของอาจารย์แต่ละท่านที่จะเป็น research day 
ซ่ึงเป็นวันอาจารย์แต่ละท่านว่าง 
Process: 1) คณะประกาศอย่างเป็นทางการให้เป็น research day  
 2) หน่วยวิจัยท าหน้าที่เป็นมือช่วยจัดอบรม Right Journal & Right 
Research for Publication  
Output: ได้ผลงานวิจัย (paper) ตามตัวชี้วัด 
 
 2.จัดหาผู้เชี่ยวชาญมาเป็นพี่เลี้ยงช่วยแนะน าการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ 

หน่วยวิจยั 
 

2. ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งของผลงานตีพิมพ์งานวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูบ่นฐานข้อมูล 
Scopus ที่ถูกอ้างอิง (Citation) ต่อจ านวนผลงาน
ตีพิมพ์ตีพิมพ์งานวจิัยในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่อยู่บนฐานขอ้มูล Scopus ทั้งหมด 

KPI1-22 
(ปีงบประมาณ) 

อัตราส่วน 
(Ratio) 5.8 

อัตราส่วน 
(Ratio) 5.8 

อัตราส่วน 
(Ratio) 5.8 

อัตราส่วน 
(Ratio) 5.8 
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ตัวชี้วดัหลัก 
รหัสตัวชีว้ัด เกณฑ์ประเมิน/คา่เปา้หมาย/ปีงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม/การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 

3. ร้อยละจ านวนผลงานตีพิมพ์งานวิจยัใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูบ่นฐานข้อมูล 
Scopusที่ตีพิมพ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา/
สถาบันวิจยั/หนว่ยงานในต่างประเทศ 

KPI1-23 
(ปีงบประมาณ) 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 14 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 20 
(5 เร่ือง) 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 20 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 20  

1.ประสานงานกับหน่วยวิชาการ เพื่อสนับสนุนการท าวิจัยกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศที่มี MOU กับคณะ หรือการใช้ connection ส่วนตัวของอาจารย์กับ
สถาบันที่จบการศึกษามา เพื่อร่วมสร้างผลงานวิจัยร่วมกัน  
Input: 1. MOU กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  
         2. Connection ส่วนตัวของอาจารย์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
Process: หน่วยวิจัยตอ้งมีบทบาทในการประสานงานกับหน่วยวิชาการ เพื่อสนับสนุน
การท าวจิัยกับมหาวิทยาลัยตา่งประเทศที่มี MOU กับคณะ หรือการใช้ connection 
ส่วนตัวของอาจารย์กับสถาบันที่จบการศึกษามา เพื่อร่วมสร้างผลงานวิจยัร่วมกนั 
นอกจากนี้คณะควรสนับสนุนการเดินทางไปแลกเปลี่ยนเพื่อท าวิจยัในต่างประเทศ
ระยะสั้น เช่น 3-6 เดือน เพื่อให้มีงานวจิัยร่วมกัน (ส าหรับอาจารย์/นิสิตปริญญาโท)  
Output: ผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่บนฐานข้อมูล 
Scopus ที่ตีพิมพ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจยั/หน่วยงานในต่างประเทศ   
2. จัดสรรงบประมาณ รวมถึงต้ังกองทุนเฉพาะส่วนเพือ่สนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจยั
ร่วมกับสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจยั/หน่วยงานในต่างประเทศ   
3.สร้างระบบหรือแพลตฟอร์มส าหรับรวบรวมประเด็นที่นักวจิัยสนใจหรือประเด็นที่
เป็นปัญหาแลว้ประกาศขอรับความรว่มมือจากสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย/
หน่วยงานในต่างประเทศ โดยต้องมีการก าหนดเง่ือนไขในความร่วมมือให้ชัดเจน  

หน่วยวิจยั 

4. ร้อยละของจ านวนโครงการวิจัยที่ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและนโยบายรัฐ 
 

KPI1-24 
(ปีงบประมาณ) 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 67 
ของงานวิจัย

ทั้งหมด 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 70 
ของงานวิจัย

ทั้งหมด 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 70 
ของงานวิจัย

ทั้งหมด 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 70 
ของงานวิจัย

ทั้งหมด 

เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
1.ก ากับดูแลให้โครงการวิจัยที่ยื่นเสนอขอทุนวิจัยเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศและนโยบายรัฐ  
 

หน่วยวิจยั 

5. ร้อยละของจ านวนโครงการ 
วิจัยที่ตอบสนองต่อ SDGs 

KPI1-25 
(ปีงบประมาณ) 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 8 

ของงานวิจัย
ทั้งหมด 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 15 
ของงานวิจัย

ทั้งหมด 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 15 
ของงานวิจัย

ทั้งหมด 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 15 
ของงานวิจัย

ทั้งหมด 

1. เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ : ก ากับดูแลให้โครงการวิจัยที่ยื ่น
เสนอขอทุนวิจัยเป็นไปตามความต้องการของ SDGs โดยก าหนดเป้าหมาย SDGs ลง
ในแบบฟอร์มการสมัครรับทุนรายได้คณะฯด้วย 
 

หน่วยวิจยั 

      2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและวิเคราะห์โครงการวิจัยเพื่อตอบ
เป้าหมายที่ส าคัญโดยใช้เครื่องมือ TSRI Canvas” โดยหน่วยวิจัยจะต้องก าหนด 
TSRI canvas ของหน่วยก่อน 
 

หน่วยวิจยั 
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ตัวชี้วดัหลัก 
รหัสตัวชีว้ัด เกณฑ์ประเมิน/คา่เปา้หมาย/ปีงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม/การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 

6. จ านวนผลงานวจิัยทีย่ื่น 
ขอรับการจดทะเบียนทรัพย์สิน 
ทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) 
 

KPI1-26 
(ปีงบประมาณ) 

อย่างน้อย 1 
ผลงาน 

อย่างน้อย 2 
ผลงาน 

อย่างน้อย 2 
ผลงาน 

อย่างน้อย 2 
ผลงาน 

โครงการพัฒนาศักยภาพการท าวิจยัและนวัตกรรม (จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ)  
1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
หรืองานสร้างสรรค์ในเชิงพาณิชย์และการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรและข้อมูลอนุ
สิทธิบัตร (โดยจะส ารวจว่าบุคลากรติดปัญหาเรื่องอะไร ที่ไม่ยื่นจดและอาจน ามา
เป็นหลักเกณฑ์ในการสมัครทุนรายได้คณะว่าเมื่อปิดทุนแล้วจะต้องด าเนินการปิด
ทุนพร้อม 1.ร่างอนุสิทธิบัตร,สิทธิบัตร หรือ 2.มีmanuscript) 

หน่วยวิจยั 

7. จ านวนผลงานวจิัยที่น าไปใช้ 
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (KPI1-27) 
จ านวนงานวิจัยไปสู่นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ได้
จริง และได้รับการยอมรับในระดับสากล (BSC2.1) 
 

KPI1-27 
และ  

BSC 2.1 
(ปีงบประมาณ) 

อย่างน้อย 2  
โครงการ  

และ 
มีการ

ด าเนินการ
อย่างน้อย 3 

ข้อ 

อย่างน้อย 2  
โครงการ 

และ 
มีการ

ด าเนินการ
อย่างน้อย 3 

ข้อ 

อย่างน้อย 3  
โครงการ 

และ 
มีการ

ด าเนินการ
อย่างน้อย 3 

ข้อ 

อย่างน้อย 3  
โครงการ 

และ 
มีการ

ด าเนินการ
อย่างน้อย 3 

ข้อ 

โครงการพัฒนางานวิจัยจากองค์ความรู้สู่การใช้จริง Research to market 
1. เชิญสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ AI Innovation Research Expo 
2022) 
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งการท างานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการและชุมชน  
กลไก 
- สร้างช่องทางการน าเสนอผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้วแต่ยังไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์
ให้บุคคลภายนอกได้เข้าถึงได้ง่าย จะท าให้บุคคลหรือผู้ประกอบการสามารถเลือก
งานที่สนใจไปใช้งานได้  
- ส่งเสริมงานวิจัยที่มีเป้าหมายในการยกระดับหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น โดย
การส่งเสริมอาจเป็นการจัดสรรเงินอุดหนุนหรือการจัดตั้งหน่วย ประสานงานเพื่อ
อ านวยความสะดวกในด้านต่างๆให้กับนักวิจัย  
- อบรมการเพิ่มสมรรถนะในการยกระดับงานวิจัยพื้นฐานสู่เชิงพาณิชย์   

หน่วยวิจยั 

8. จ านวนงานวิจัยในชั้นเรียน ที่สามารถน าไปสู่การ
พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการออกแบบ หลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน หรือการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย 

BSC 2.2 
(ปีงบประมาณ) 

อย่างน้อย 4 
เร่ือง 
และ 
มีการ

ด าเนินการ
อย่างน้อย 3 

ข้อ 

อย่างน้อย 4 
เร่ือง 
และ 
มีการ

ด าเนินการ
อย่างน้อย 4 

ข้อ 

อย่างน้อย 5
เร่ือง 
และ 
มีการ

ด าเนินการ
อย่างน้อย 4 

ข้อ 

อย่างน้อย 5 
เร่ือง 
และ 
มีการ

ด าเนินการ
อย่างน้อย 4 

ข้อ 

เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
การจัดสรรทุนวิจัยประเภทวิจัยในชั้นเรียน และ  R 2 R ทั้งส าหรับบุคลากรสาย
วิชาการและสายปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

หน่วยวิจยั/หน่วย
วิชาการ 
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ตัวชี้วดัหลัก 
รหัสตัวชีว้ัด เกณฑ์ประเมิน/คา่เปา้หมาย/ปีงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม/การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 

9. จ านวนงานวิจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบภายนอก เช่น 
ภาคอุตสาหกรรม, งานเชิงพื้นที่, งานนโยบาย  
 
 

BSC 2.3 
(ปีงบประมาณ) 

อย่างน้อย 2 
เร่ือง 
และ 
มีการ

ด าเนินการ
อย่างน้อย 3 

ข้อ 

อย่างน้อย 2 
เร่ือง 
และ 
มีการ

ด าเนินการ
อย่างน้อย 3 

ข้อ 

อย่างน้อย 3 
เร่ือง 
และ 
มีการ

ด าเนินการ
อย่างน้อย 3 

ข้อ 

อย่างน้อย 3 
เร่ือง 
และ 
มีการ

ด าเนินการ
อย่างน้อย 4 

ข้อ 

1.โครงการ AI Social Healing  
 

หน่วยวิจยั 

10. มีงานวิจัยที่น าไปสู่นวัตกรรมและกอ่ให้เกิดรายได้
แก่มหาวิทยาลัย 

BSC 2.5 
(ปีงบประมาณ) 

อย่างน้อย 1 
งานวิจัย 
และคณะ

ได้รับรายได้
จากงานวิจัย 

อย่างน้อย 1 
งานวิจัย 
และคณะ

ได้รับรายได้
จากงานวิจัย 

อย่างน้อย 1 
งานวิจัย 
และคณะ

ได้รับรายได้
จากงานวิจัย 

อย่างน้อย 1 
งานวิจัย 
และคณะ

ได้รับรายได้
จากงานวิจัย 

1. การสนับสนุนการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
2. โครงการนักวิจัยพบผู้ประกอบการ  
กลไก 
1) มีหน่วย ที่ท าหน้าที่ประสานงานกับเอกชน และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในคณะฯ กับภาคส่วนต่างๆ  ที่จะส่งผล
ก่อให้เกิดรายได้ด้านงานวิจัยกับคณะฯ  
2) ส่งเสริมให้นักวิจัยท างานร่วมกับ Start Up ในแผนการวิจัยประชาสัมพันธ์ให้กับ 
Start Up ที่สนใจ และจัดพื้นที่ ได้พบกับนักวิจัย โดยหน่วยงาน ข้อ 1) เป็นผู้
ประสานงาน และผลักดัน ให้ Start Up กับ นักวิจัย เกิดความร่วมมือกัน   
3) จัดท า แผนธุรกิจ ของงานวิจัย ส าหรับการต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ปัจจุบันมี
การส่งเสริมใช้เครื่องมือ BMC เพื่อวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการวิจัย ก่อนที่จะขอทุนจาก
แหล่งทุนต่างๆ โดยหน่วยงานในข้อ 1) จะสนับสนุนการน าผลงานวิจัยดังกล่าวไปท า
การต่อยอดเชิงพาณิชย์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การช่วยนักวิจัยในการเสนอขายงานวจิยั 
หรือการประสานงานให้เกิดความร่วมมือกับเอกชน ที่สนใจ เพื่อท าให้เกิดรายได้  
4) สนับสนุนให้นิสิต หรือนักวิจัย เป็น start up 
4.1) สนับสนุนให้นิสิตระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ที่สนใจจะเป็น Start Up ทั้งนี้
นิสิตฯ ต้องผ่านกระบวนการบ่มเพาะการเป็น Start Up  
4.2.)สนับสนุนให้นักวิจัยที่สนใจจะน าผลงานวิจัยของตนเอง ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
เพื่อก้าวไปสู่การเป็น Start Up  โดยผ่านกระบวนการบ่มเพาะ และการสนับสนุน
เงินทุนจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งนี้คณะฯ ต้องจัดการสภาพแวดล้อม และรูปแบบการ
ท างานของนักวิจัยที่สนใจฯ ให้เอื้อต่อการก้าวไปสู่การเป็น Start Up) 

หน่วยวิจยั 
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แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2565/ ปีการศึกษา 2564 

3. เป็นศูนย์การบริการวิชาการด้านผลิตภัณฑ์การเกษตร ส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพให้แก่ชุมชน ภาคการผลิต เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง และโอกาสในการแข่งขนั โดยมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและนานาชาติ 

ตัวชี้วดัหลัก 
รหัสตัวชีว้ัด เกณฑ์ประเมิน/คา่เปา้หมาย/ปีงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม/การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement): ประเดน็ที่ 1  การบริการเพื่อสังคมที่สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาต ินโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

1. จ านวนโครงการบรกิารเพื่อสังคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และ/หรือเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
(SDGs) ตามหลัก University Social Engagement 
(สอดคล้องกับตัวชี้วัด Area based university: (1) จ านวนโครงการ
ด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based 
หมายถึง รายการโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
ภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม สังคม ของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปี
การศึกษาที่ผา่นมา) (2) จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน
หรือหน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมใน โครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/
ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม 

KPI3-02 
(ปีงบประมาณ) 

 
 

ส่วนงานละ ไม่
น้อย 
กว่า 1 
โครงการ (ค่า
เป้าหมาย 
Area based 
university; 
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 40) 

ส่วนงานละ ไม่
น้อย 
กว่า 1 
โครงการ (ค่า
เป้าหมาย 
Area based 
university; 
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 60) 

ส่วนงานละ ไม่
น้อย 
กว่า 1 
โครงการ (ค่า
เป้าหมาย 
Area based 
university; 
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 60) 

ส่วนงานละ ไม่
น้อย 
กว่า 1 
โครงการ (ค่า
เป้าหมาย 
Area based 
university; 
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 60) 

โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน ศูนย์วิจัยฯ/หน่วยวิจยั 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement): ประเดน็ที่ 2  การบริการเพื่อสังคมแบบบูรณาการ (Integrated social services) 

2. จ านวนโครงการบรกิารเพื่อสังคมที่มีการบูรณาการร่วมกับการเรียน
การสอน จ านวนโครงการบริการเพื่อสังคมที่มีการบูรณาการ รว่มกับ
การวิจยั (บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน หรือ บูรณาการร่วมกับ
การวิจยั หรือบูรณาการร่วมกับการเรียนเรียน 
การสอนและการวจิัย) (สอดคล้องกับตัวชี้วัด Area based university: 
จ านวนหลกัสูตรที่ชุมชน องค์กร/หน่วยงานในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา หมายถึง หลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต 
องค์กร/หน่วยงานในพื้นที ่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา) 

KPI3-03 
KPI3-04 

(ปีงบประมาณ) 
 

ส่วนงานละ ไม่
น้อย 
กว่า 1 
โครงการ 
 

ส่วนงานละ ไม่
น้อย 
กว่า 1 
โครงการ 

 

ส่วนงานละ ไม่
น้อย 
กว่า 1 
โครงการ 
 

ส่วนงานละ ไม่
น้อย 
กว่า 1 
โครงการ 
 

1. โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน ศูนย์วิจัยฯ/หน่วยวิจยั/
หน่วยวิชาการ/สาขาฯ 

      2. การบูรณาการบรกิารวิชาการกับการวิจัย หน่วยวิจยั 

      3. การบูรณาการบรกิารวิชาการกับการเรียนการ
สอน 

หน่วยวิชาการ/สาขาฯ 
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ตัวชี้วดัหลัก 
รหัสตัวชีว้ัด เกณฑ์ประเมิน/คา่เปา้หมาย/ปีงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม/การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement): ประเดน็ที่ 3  วัฒนธรรมและศิลปะเพื่อชุมชน (Art and culture for community) 
3. ชุมชนที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น KPI3-09 

(ปีงบประมาณ) 
 

อย่างน้อย 1 
ชุมชน 

อย่างน้อย 1 
ชุมชน 

อย่างน้อย 1 
ชุมชน 

อย่างน้อย 1 
ชุมชน 

ชุมชนในจังหวัดนครนายก (ปลากระชัง/ผลไม้/ปศุ
สัตว์) 

ศูนย์วิจัยฯ 
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แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2565/ ปีการศึกษา 2564 

4. มีการบริหารจัดการคณะอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วดัหลัก 
รหัสตัวชีว้ัด เกณฑ์ประเมิน/คา่เปา้หมาย/ปีงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม/การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล (High Performance and Good Governance Organization): ประเด็นที ่1  มหาวิทยาลัยบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภบิาล (Good Governance) 
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

KPI2-01 
(ปีงบประมาณ) 

ระดับ A ระดับ A ระดับ A ระดับ A 1. การควบคุมการด าเนินงานภายในของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามระเบียบที่
ก าหนด 
 

ฝ่ายบริหาร/  
สนง.คณบด/ี 

หน่วยคลังและพัสด ุ

      2. โครงการชี้แจงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกฎ ระเบยีบ และส่งเสริมจรรยาบรรณ
ของบุคลากร 

สนง.คณบดี/หน่วย
บุคคล/หน่วยคลัง
และพัสดุ/หน่วย
สื่อสารองค์กร 

2. ระบบและกลไกการก ากับติดตามการบริหาร
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิผลและประสทิธิภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล 

KPI2-02 
(ปีงบประมาณ) 

มีระบบและ
กลไก 
 

มีการ
ด าเนินการ
ตามระบบ
และกลไก
มากกว่าร้อย
ละ 90 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 1. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักงานคณบดี 
 

ฝ่ายบริหาร/  
สนง.คณบดี 

      2. โครงการชี้แจงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกฎ ระเบยีบ และส่งเสริมจรรยาบรรณ
ของบุคลากร 

สนง.คณบดี/หน่วย
บุคคล/หน่วยคลัง
และพัสดุ/หน่วย
สื่อสารองค์กร 

3. ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลยั 

KPI2-03 
(ปีงบประมาณ) 

มีการ
ด าเนินการ
ตามเกณฑ์ 
EdPEx 

เข้าร่วม 
EdPEx 200 

ได้ EdPEx 
200 

ได้ EdPEx 
200 

1. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะที่เน้นผลักดันการด าเนินงานเชิงรุก 
 

หน่วยแผน/หน่วย
ประกันฯ 

      2. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานของส านักงานคณบดี สนง.คณบดี 
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ตัวชี้วดัหลัก 
รหัสตัวชีว้ัด เกณฑ์ประเมิน/คา่เปา้หมาย/ปีงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม/การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล (High Performance and Good Governance Organization): ประเด็นที ่2  มหาวิทยาลัยมีการบรหิารจดัการทางการเงินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Finance for 
Sustainable Development) 

4. ร้อยละความส าเร็จของแผนกลยุทธก์ารเงิน KPI2-04 
(ปีงบประมาณ) 

มีแผนกล
ยุทธ์ทาง
การเงิน 

มากกว่าร้อย
ละ 90 

มากกว่าร้อย
ละ 90 

มากกว่าร้อย
ละ 90 

1. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินของคณะ หน่วยแผน/หน่วย
คลังและพัสด ุ

      2. การพัฒนาหลกัสูตรระยะสั้น (short course) จากรายวิชาบัณฑิตศึกษา 
หัวข้อ Food Innovation (ระยะเวลา 2 วัน จัด onsite และมีการเตรียมการ
จัดแบบ online) 

หน่วยวิจยั 

      3. โครงการบริการวิชาการ : การใหบ้ริการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ 

ศูนย์วิจัยฯ/ 
หน่วยอาคารฯ 

      4. โครงการบริการวิชาการ : การใหบ้ริการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ศูนย์วิจัยฯ/ 
หน่วยอาคารฯ 

      5. โครงการบริการวิชาการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทดสอบผลิตภัณฑ์
โดยผู้บริโภค 

ศูนย์วิจัยฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล (High Performance and Good Governance Organization): ประเด็นที ่3  บคุลากรของมหาวทิยาลัยมีศักยภาพและสมรรถนะ (Human Capacity & Human 
Competency) 
5. ร้อยละควำมส ำเร็จของแผนแม่บทรพัยำกรบุคคล KPI2-05 

(ปีงบประมาณ) 
มีแผน

ทรัพยากร
บุคคล 

มากกว่าร้อย
ละ 90 

มากกว่าร้อย
ละ 90 

มากกว่าร้อย
ละ 90 

1. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหาร/หน่วย
บุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล (High Performance and Good Governance Organization): ประเด็นที ่4  มหาวิทยาลัยอัจฉรยิะ (Smart University) 
6. ร้อยละควำมส ำเร็จของแผนแม่บทมหำวิทยำลัย
อัจฉริยะระยะที ่1 

KPI2-06 
(ปีงบประมาณ) 

มีแผน 
มหาวิทยา 
ลัยอัจฉรยิะ 

มากกว่าร้อย
ละ 90 

มากกว่าร้อย
ละ 90 

มากกว่าร้อย
ละ 90 

1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรบัการด าเนินงานของคณะ ฝ่ายบริหาร/  
สนง.คณบดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล (High Performance and Good Governance Organization): ประเด็นที ่5  มหาวิทยาลัยยั่งยืนและเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable Green University) 

7. Green University Ranking KPI2-07 
(ปีงบประมาณ) 

Top 150 - 1 คน 1 คน 1. โครงการ AI go green สนง.คณบดี 
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ตัวชี้วดัหลัก 
รหัสตัวชีว้ัด เกณฑ์ประเมิน/คา่เปา้หมาย/ปีงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม/การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement): ประเดน็ที่ 3  วัฒนธรรมและศิลปะเพื่อชุมชน (Art and culture for community) 

8. จ ำนวนโครงกำรศิลปวัฒนธรรมที่บูรณำกำรร่วมกบั
พันธกิจของมหำวิทยำลัย 
 

KPI3-07 
(ปีงบประมาณ) 

อย่างน้อย 1 
โครงการ 

อย่างน้อย 1 
โครงการ 

อย่างน้อย 1 
โครงการ 

อย่างน้อย 1 
โครงการ 

1. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
 

สนง.คณบดี 

      2. โครงการวันสถาปนาคณะ สนง.คณบดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล (High Performance and Good Governance Organization): ประเด็นที ่1  มหาวิทยาลัยบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภบิาล (Good Governance) 

9. มีระบบการบริหารงบประมาณที่ เชื่ อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

BSC 3.1 
(ปีงบประมาณ) 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

1. แผน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของคณะมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของส่วนงานและแผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
2. มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ส่วนงานตาม แผน/โครงการ/กิจกรรม ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
3. มีการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม แผน/โครงการ/กิจกรรม ตามข้อ 
2 และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นอย่างเหมาะสม 
4. มีการประเมินผลการด าเนินงาน แผน/โครงการ/กิจกรรม ตามข้อ 2 ว่ามี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และใช้
ผลการประเมินเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดท าแผนงาน แผน/โครงการ/
กิจกรรม 

ฝ่ายบริหาร/  
สนง.คณบดี 

      5. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ปีงบประมาณ 2566 หน่วยแผน 

      6. โครงการผู้บริหารพบบุคลากรและการชี้แจงการด าเนินงานของคณะ   หน่วยแผน 

10.  มีการบริหารจัดการด้านการเงินที่ โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

BSC 3.2 
(ปีงบประมาณ) 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และการบริหารจัดการด้านการเงิน  
2. มีมาตรการ/แนวปฏิบัติ/คู่มือ ที่ให้ผูป้ฏิบัติงานสามารถเขา้ใจได้อยา่งทั่วถึง
และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
3. มีหัวหน้าผู้รับผิดชอบด้านการเงินของคณะ มีมาตรการก ากับติดตามและ
ควบคุมการปฏบิัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินการทุก
ขั้นตอนมีความโปร่งใส 
4. มีการบริหารจัดการด้านการเงินที่ ถกูต้อง มีประสิทธภิาพ มีปริทธิผล 
ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

ฝ่ายบริหาร/  
สนง.คณบดี 
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ตัวชี้วดัหลัก 
รหัสตัวชีว้ัด เกณฑ์ประเมิน/คา่เปา้หมาย/ปีงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม/การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 

11. พัฒนาความสามารถในการจัดหารายได้ของส่วน
งาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเร่ืองหารบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย 

BSC 3.4 
(ปีงบประมาณ) 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

1. มีระบบและระเบียบในการจัดหารายได้ของคณะ โดยแบ่งรายได้ของคณะ
เป็นค่าบริหารจัดการมหาวิทยาลยัและความสามารถในการควบคุมคุณภาพงาน 
2. คณะมีกลยุทธ์และแผนการจัดหารายได้ 
3. คณะมีรายได้ตามแผนที่ก าหนดไว้เพือ่สนับสนุนการด าเนินงานของส่วนงาน
และมหาวิทยาลัยในระยะยาว 
4. คณะมีการก ากบั ติดตาม ระเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งควบคุมคุณภาพให้
เป็นไปตามสัญญา ข้อตกลง เพื่อไม่ให้กระทบชื่อเสียงชองมหาวิทยาลยั 

ฝ่ายบริหาร/  
สนง.คณบดี 

12. คณะมีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติการประจ าปี
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และสามารถยกระดับ
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

BSC 4.1 
(ปีงบประมาณ) 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

1. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
กระทรวง และมหาวิทยาลยั 
2. มีการจัดท าแผนปฏิบัตกิารประจ าปี/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มี ranking ที่สงูขึ้น 
3. มีการติดตามแผนปฏิบัติการประจ าป/ีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ
รายงานต่อผุ้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นอย่างเหมาะสม 
4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ตามข้อ 2 และมีแผนงาน/โครงการที่จะยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัย
และคณะในดีขึ้นในช่วงเวลาถัดไป 

ฝ่ายบริหาร/  
สนง.คณบดี/ 
หน่วยแผน 

13. มีการประเมินและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามสายอาชีพและระดับ
ต าแหน่ง 
 

BSC 4.2  
(ปีงบประมาณ) 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

1. มีการก าหนดสมรรถนะของบุคลากรตามต าแหน่ง/สายอาชพี และประกาศให้
ถือปฏิบัต ิ
2. มีการประเมิน Competency gaps การจัดท าแผนพัฒนาทั้งรายบุคคลและ
รายกลุ่ม และมีการประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนา 
3. บุคลากรมีสมรรถนะที่ก าหนดไว้ตามข้อ 1 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรตามต าแหน่ง/สายอาชีพ 
4. บุคลากรสามารถเข้าสู่ระดับต าแหน่งหรือต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑืที่
ก าหนดได้จริง และมีศักยภาพไปด ารงต าแหน่งผู้บริหารหรือโยกย้ายไปด ารง
ต าแหน่งในสายงานอื่น 

ฝ่ายบริหาร/  
หน่วยบุคคล 
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ตัวชี้วดัหลัก 
รหัสตัวชีว้ัด เกณฑ์ประเมิน/คา่เปา้หมาย/ปีงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม/การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 

      5. โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของบุคลากรสายปฏิบัตกิาร ฝ่ายบริหาร/  
สนง.คณบดี 

      6. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานของส านักงานคณบดี ฝ่ายบริหาร/  
สนง.คณบดี 

      7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2564 หน่วยวิชาการ 

      8. โครงการพัฒนาศักยภาพการท าวิจยัและนวัตกรรม หน่วยวิจยั 

      9. โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2564 หน่วยวิชาการ 

14. มีระบบที่เป็นมาตรฐานและเช่ือมโยงกันระหว่าง
ระดับมหาวิทยาลยัและสว่นงานต่างๆ  

BSC 4.3 
(ปีงบประมาณ) 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

1. คณะมีระบบงานตามภารกิจหลักที่เชือ่มโยงและเป็นมาตรฐานเดียวกันกับ
ระบบงานกลางของมหาวิทยาลัย 
2. มีระบบหรือกระบวนการในการสร้างความเข้าใจในระบบงานรว่มกัน 
3. มีการตดิตาม ประเมินผล และมีระบบการแก้ไขปญัหาหรือพัฒนาวิธกีารฏิบตัิ
งานร่วมกัน 
4. มีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน เช่น ลดขั้นตอน ลดเวลา ลด
ข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน 

ฝ่ายบริหาร/  
สนง.คณบดี 

15. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ BSC 4.4 
(ปีงบประมาณ) 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

1. มีแผนแม่บทสารสนเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและแผน
แม่บทสารสนเทศของประเทศ 
2. มีการพัฒนาระบบและจัดหาเทคโนโลยีที่สนับสนุนระบบสารสนเทศให้เป็นไป
ตามแผนแม่บทของมหาวิทยาลยั รวมทัง้ระบบรักษาความปลอดภยัของระบบ
สารสนเทศ มีการเชื่อมโยงระบบที่มอียู่ในปัจจุบัน และการเข้าถึงข้อมูลอย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง 
3. ผู้บริหาร ผู้ปฏบิัติงาน และผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาและจัดท าระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ โดยพัฒนาเป้นส่วนหนึ่งของระบบงาน
ปกติ เพื่อส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงาน 
4. มีการน าระบบทีพ่ัฒนาขึ้นตามข้อ 3 ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหาร การ
ตัดสินใจ และการก าหนดนโยบายได้จรงิ  

ฝ่ายบริหาร/  
สนง.คณบดี 
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ตัวชี้วดัหลัก 
รหัสตัวชีว้ัด เกณฑ์ประเมิน/คา่เปา้หมาย/ปีงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม/การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 

16. มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

BSC 4.5 
(ปีงบประมาณ) 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ 

3.0 

1. บุคลากรของส่วนงาน มีความรู้และมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยง และ
ก าหนดกิจกรรมควบคุมและจัดท าแผนกิจกรรมควบคุมของส่วนงานที่รับผิดชอบ 
2. มีการด าเนินการตามแผนปรับปรุงกิจกรรมควบคุมที่ออกแบบไว้ตามข้อ 1 
อย่างจริงจัง 
3. มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในตามข้อ 
2 เป็นระยะๆ อย่างเหมาะสม โดยมีการรายงานต่อหัวหน้าส่วนงานและ
คณะกรรมการการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย 
4. ความเสี่ยงที่ส าคัญของคณะในรอบปีปัจจุบันลดลงได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้  

ฝ่ายบริหาร/  
สนง.คณบดี/ 
หน่วยแผน 

 


