
แผนกลยุทธ์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2564 

 

วิสัยทัศน์  :  เป็นคณะชั้นน ำด้ำนอุตสำหกรรมเกษตรในระดับอำเซียน  
พันธกิจ :  กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร   
 ค่านิยม :  มืออำชีพ จิตสำธำรณะ พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
สมรรถนะหลัก :  
1. กำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน (WIL) 
2. วัฒนธรรมกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม 
3. กำรบริหำรงำนบริกำรวิชำกำรท่ีตอบสนองผู้ประกอบกำรทุกระดับด้วยองค์ควำมรู้และกำรวิจัยเป็นฐำน 
ยุทธศาสตร์ : 
1. ผลิตบัณฑิตทำงอุตสำหกรรมเกษตรคุณภำพสูงระดับสำกล และตรงกับบริบทของสังคม 
2. วิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร 
3. เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร 
4. บริหำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
 

โดยในแต่ละยุทธศำสตร์มีเป้ำประสงค์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

1. ผลิตบัณฑิตทำงอุตสำหกรรมเกษตรคุณภำพสูง
ระดับสำกล และตรงกับบริบทของสังคม 

1. บัณฑิตที่ปฏิบัติงำนได้จริง และสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. บัณฑิตที่มีทักษะและศักยภำพในกำรเป็นผู้ประกอบกำร  
3. บัณฑิตทีม่ีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้ำงองค์
ควำมรู้ใหม่และหรือนวัตกรรม 
4. บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำธำรณะ 

2. วิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำน
อุตสำหกรรมเกษตร 

1. ผลงำนวิจัยที่สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ 
2. ผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์/งำนตำมพันธกิจเพ่ือสังคมที่
น ำไปใช้ประโยชน์ 

3. เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำน
อุตสำหกรรมเกษตร 

1. บริกำรวิชำกำรด้วยองค์ควำมรู้และผลงำนวิจัยโดยบุคลำกร
ที่มีควำมเชี่ยวชำญอย่ำงมืออำชีพ   
2. สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้ 

 3. สร้ำงรำยได้เพ่ือสนับสนุนพันธกิจหลักของคณะ 
4. บริหำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ภำยใต้หลัก
ธรรมำภิบำล 

1. องค์กรมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพ ประสิทธิภำพ  
และกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
2. บุคลำกรท ำงำนเต็มศักยภำพอย่ำงมีควำมสุขและผูกพันกับ
องค์กร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1. ผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมเกษตรคุณภาพสูงระดับสากล และตรงกับบริบทของสังคม 

เป้ำประสงค์ วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ผล เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบหลัก หมำยเหตุ 
2558 2560 2561 2562 2563 2564 

1.1 บัณฑิตที่
ปฏิบัติงำนได้จริง 
และสอดคล้อง
กับควำมต้องกำร
ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

1.1.1 เพื่อให้
บัณฑิตมีควำมรู้ 
และทักษะที่พร้อม
ท ำงำนใน
ตลำดแรงงำนทั้งใน
และต่ำงประเทศ 

1. พัฒนำ
หลักสูตรและ
ระบบกำรเรียน
กำรสอนให้
บัณฑิตมีควำมรู้
และพร้อม
ท ำงำน 

1. จ ำนวนหลักสูตรระดับปริญญำตรีที่มี
นักศึกษำชั้นปีที่ 3 เลือกเรียนแบบ 
Work Integrated Learning มำกกว่ำ
ร้อยละ 30  
(EdPEx 7.1 ก ) 

1 1 1 1 2 3 รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร
และบณัฑิตศึกษำ 

 

2. ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้
งำนท ำภำยใน 1 ปี (EdPEx 7.1 ก ) 

75.89 75 80 80 80 80 รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร
และบณัฑิตศึกษำ 

 

  3. ร้อยละของบัณฑิตท่ีท ำงำนในสถำน
ประกอบกำรในต่ำงประเทศหรือ
หน่วยงำนต่ำงชำติ 
(EdPEx 7.1 ข ) 

n/a 10 10 10 10 10 รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร
และบณัฑิตศึกษำ 

หน่วยงำน
ต่ำงชำติ ซ่ึง
ประเทศไทย
ต้องเป็นผู้ถือ
หุ้นหลัก 

  4. ผลประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต  
(EdPEx 7.2 ก)                          

4.26 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร
และบณัฑิตศึกษำ 

 

  5. ร้อยละของนักศึกษำที่สอบผ่ำน
เกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำอังกฤษ (เกณฑ์กำรสอบผ่ำน
วิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน 1 และ 2 ระดับ 
C ขึ้นไป) (KPI 4, EdPEx 7.1 ก ) 

56.38 60 60 60 60 60 รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร
และบณัฑิตศึกษำ 

 

   6. ร้อยละของหลักสูตรนำนำชำติต่อ
จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด  
(KPI 9, EdPEx 7.1 ข) 

15.38 20 20 20 20 20 รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร
และบณัฑิตศึกษำ 

 

   7. ร้อยละของอำจำรย์ชำวต่ำง 
ประเทศต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ
ทั้งหมด  
(KPI 10, EdPEx 7.1 ค) 

0 10 10 10 10 10 รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร
และบณัฑิตศึกษำ 
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เป้ำประสงค์ วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ผล เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบหลัก หมำย
เหตุ 2558 2560 2561 2562 2563 2564 

   8. ระดับควำมส ำเร็จของกำรรับ
นักศึกษำระดับปริญญำตรีได้ตำม
เป้ำหมำย (EdPEx 7.1 ข) 

80 ไม่น้อย
กว่ำ

ร้อยละ 
80 

ไม่น้อย
กว่ำ

ร้อยละ 
80 

ไม่น้อย
กว่ำ

ร้อยละ 
80 

ไม่น้อย
กว่ำ

ร้อยละ 
80 

ไม่น้อย
กว่ำ

ร้อยละ 
80 

รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร
และบณัฑิตศึกษำ 

 

   9. ระดับควำมส ำเร็จของกำรรับ
นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำได้ตำม
เป้ำหมำย (EdPEx 7.1 ข) 

32.35 35 35 40 40 40 รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร
และบณัฑิตศึกษำ 

 

   10. สัดส่วนรำยรับจำกค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำต่อจ ำนวนอำจำรย์ทั้งหมด 
(EdPEx 7.1 ข) 

226,964 406,978 
 

210,000 230,000 250,000 270,000 ทีมบริหำร 
 

นับรวมเงิน
ตกค้ำง 

   11. ร้อยละของนักศึกษำต่ำงชำติ
และนักศึกษำแลกเปลี่ยนต่อจ ำนวน
นักศึกษำท้ังหมด  
(KPI 11 , EdPEx 7.1 ข) 

6.93 3 
(เพิ่ม1% 
จำกปีที่
แล้ว) 

5 
(เพิ่ม2% 
จำกปีที่
แล้ว) 

6 
(เพิ่ม1% 
จำกปีที่
แล้ว) 

7 
(เพิ่ม1% 
จำกปีที่
แล้ว) 

8 
(เพิ่ม1% 
จำกปีที่
แล้ว) 

รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร
และบณัฑิตศึกษำ 

ให้นับ
จ ำนวน 
นศ.ไทยไป 
ตปท.ด้วย 

   12. ร้อยละของนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป  ที่คงอยู่
ในหลักสูตรจนส ำเร็จกำรศึกษำ 
(EdPEx 7.1 ก) 

92.67 80 90 95 95 100 รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร
และบณัฑิตศึกษำ 

 

   13. ร้อยละของนักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ตำม
ระยะเวลำของหลักสูตร  
(EdPEx 7.1 ก) 

0 20 40 60 80 100 รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร
และบณัฑิตศึกษำ 
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เป้ำประสงค์ วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ผล เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบหลัก หมำยเหตุ 
2558 2560 2561 2562 2563 2564 

1.2 บัณฑิตที่มี
ทักษะและ
ศักยภำพในกำร
เป็น
ผู้ประกอบกำร 

1.2.1 เพื่อให้
บัณฑิตมีทักษะกำร
เป็นผู้ประกอบกำร
และสำมำรถสร้ำง
งำนที่ตรงบริบท 
กับสังคม 

1. ส่งเสริมให้
นักศึกษำมี
ทักษะกำรเป็นผู้
ประกอบ กำร
และสำมำรถ 
สร้ำงงำนที่ตรง
บริบทกับสังคม 

1. ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่
ประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี
(ด้ำนที่เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรม 
เกษตร) (EdPEx 7.1 ก ) 

7.14 7 8 9 10 10 รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร
และบณัฑิตศึกษำ 

 

1.3 บัณฑิตที่มี
ควำมสำมำรถใน
กำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต สร้ำงองค์
ควำมรู้ใหม่และ
หรือนวัตกรรม 

1.3.1 เพื่อให้
บัณฑิตมีทักษะกำร
แสวงหำควำมรู้ใหม่
และนวัตกรรม  

1. พัฒนำ
นักศึกษำให้
สำมำรถเรียนรู้
ด้วยตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตและ
มีควำมคิดเชิง
นวัตกรรม 

1. ร้อยละเฉลี่ยของรำยวิชำบรรยำย
และปฏิบัติกำร ในหลักสูตรที่มีกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active 
Learning ตั้งแต่ 50 % ขึ้นไป 
(EdPEx 7.1 ก ) 

n/a 10 20 30 40 50 รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร
และบณัฑิตศึกษำ 

 

2. ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ ที่
ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นำนำชำติ ISI/SCOPUS (เรื่องต่อ
คน)  (EdPEx 7.1 ก ) 

0.67 
 

0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร
และบณัฑิตศึกษำ 

 

   3. สัดส่วนนักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ ที่ท ำวิทยำนิพนธ์ต่อ 
จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด   
(KPI 8 , EdPEx 7.1 คก) 

0.22 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร
และบณัฑิตศึกษำ 

 

   4. จ ำนวนผลงำน/นวัตกรรมที่ได้รับ
รำงวัล (EdPEx 7.1 ข) 

1 2 2 2 2 2 รองคณบดฝี่ำยวิจัยและ
บริหำร 
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เป้ำประสงค์ วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ผล เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบหลัก หมำยเหตุ 
2558 2560 2561 2562 2563 2564 

1.4 บัณฑิตเป็น
คนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรมและ
จิตสำธำรณะ 

1.4.1 เพื่อให้
บัณฑิตเป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม
และจิตสำธำรณะ 

1. ส่งเสริม
นักศึกษำเป็น
คนดีมี
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
จิตสำธำรณะ 

1. จ ำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตสำธำรณะของ
นักศึกษำ (EdPEx 7.1 ก) 

14 10 10 10 10 10 รองคณบดฝี่ำยพัฒนำ
นักศึกษำและองค์กร
สัมพันธ์ 

 

2. ร้อยละควำมพึงพอใจของนักศึกษำ
ที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตสำธำรณะของ
นักศึกษำ (EdPEx 7.1 ก) 

80 80 80 80 80 80 รองคณบดฝี่ำยพัฒนำ
นักศึกษำและองค์กร
สัมพันธ์ 

 

   3. ผลกำรประเมินของนำยจ้ำงต่อ
บัณฑิตด้ำนคุณธรรมจริยธรรมใน
วิชำชีพ (EdPEx 7.1 ข) 

4.34 4 4 4 4 4 รองคณบดฝี่ำยพัฒนำ
นักศึกษำและองค์กร
สัมพันธ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตร 

เป้ำประสงค์ วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ผล เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบหลัก หมำยเหตุ 
2558 2560 2561 2562 2563 2564 

2.1 ผลงำนวิจัยที่
สร้ำงองค์ควำมรู้
ใหม่ 

2.1.1 เพ่ือสร้ำง
องค์ควำมรู้ใหม่ 

1. ส่งเสริมและ
สนับสนุน
งำนวิจัยเพื่อ
สร้ำงองค์
ควำมรู้ใหม่ 

1. สัดส่วนจ ำนวนเงินสนับสนนุ
ทุนวิจัยจำกภำยนอกสถำบันต่อ
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและ
นักวิจัยทั้งหมด (บำทต่อคน)  
(KPI 3, EdPEx 7.1 ค) 

75,442 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รองคณบดฝี่ำยวิจัย
และบรหิำร 
 

ไม่รวม
อำจำรยล์ำ
ศึกษำต่อ 

  2. สัดส่วนจ ำนวนเงินสนับสนนุ
ทุนวิจัยจำกภำยในสถำบันต่อ
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและ
นักวิจัยทั้งหมด (บำทต่อคน) 
(EdPEx 7.1 ค) 

171,421 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รองคณบดฝี่ำยวิจัย
และบรหิำร 
 

ไม่รวม
อำจำรยล์ำ
ศึกษำต่อ 

   3. สัดส่วนของจ ำนวน
ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับนำนำชำติ 
(ISI/SCOPUS )ต่อจ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย
ทั้งหมดเรื่องต่อคน  
(KPI1, EdPEx 7.1 ข ) 

2.11 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 รองคณบดฝี่ำยวิจัย
และบรหิำร 
 

 

2.2 ผลงำนวิจัย/
งำนสร้ำงสรรค์/
งำนตำมพันธกิจ
เพ่ือสังคมที่
น ำไปใช้
ประโยชน์ 

2.2.1 เพื่อสร้ำง
นวัตกรรมเชิง
พำณิชย์ 

1. ส่งเสริมกำร
สร้ำงนวัตกรรม
เชิงพำณิชย์ 

1. ร้อยละของงำนวิจัย/งำน
สร้ำงสรรค์/งำนตำมพันธกิจเพ่ือ
สังคม ที่น ำใช้ประโยชน์ต่อ
อำจำรย์และนักวิจัยประจ ำ
ทั้งหมด  (KPI 2, EdPEx 7.1 ค) 

191.01 40 40 45 50 50 1. รองคณบดีฝำ่ย
วิจัยและบริหำร 
2. รองคณบดีฝำ่ย
บริกำรวิชำกำรและ
กิจกำรพิเศษ 

นับจ ำนวน
ช้ินงำน ไม่
นับซ้ ำ 
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เป้ำประสงค์ วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ผล เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
2558 2560 2561 2562 2563 2564 

   2. จ ำนวนชิ้นงำนวิจัยที่ส่งเสรมิ
กำรสร้ำงนวัตกรรมเชิงพำณิชย์ 
(เป็นส่วนหนึ่งของ KPI 2) 

n/a 5 5 5 10 10 1. รองคณบดีฝำ่ยวิจัยและ
บริหำร 
2. รองคณบดีฝำ่ยบริกำร
วิชำกำรและกิจกำรพิเศษ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3. เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตร  

เป้ำประสงค์ วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ผล เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
2558 2560 2561 2562 2563 2564 

3.1 บริกำร
วิชำกำรด้วยองค์
ควำมรู้และ
ผลงำนวิจัยโดย
บุคลำกรที่มีควำม
เชี่ยวชำญอย่ำง
มืออำชีพ   

3.1.1 เพื่อ
ส่งเสริมกำรน ำ
องค์ควำมรู้และ
ผลงำนวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

1 .  บู รณำกำร
เรียนกำรสอน 
กับกำรบริกำร
วิชำกำร 

1.  จ ำนวนรำยวิชำที่มีกำรบูร
ณำกำรร่วมกับกำรบริกำร
วิชำกำร (EdPEx 7.1 ค) 

3 3 3 4 4 4 รองคณบดฝี่ำยบริกำร
วิชำกำรและกิจกำร
พิเศษ 

 

2.  จ ำนวนโครงงำนนักศึกษำ
หรือสหกิจศึกษำที่ใช้โจทย์จำก
ควำมต้องกำรของชุมชนหรือ
อุตสำหกรรม  (EdPEx 7.2 ก) 

52 60 60 60 65 65 รองคณบดฝี่ำยบริกำร
วิชำกำรและกิจกำร
พิเศษ 

-นับ
วิทยำนิพนธ ์ 
-นับสหกิจ
ศึกษำ 

2 .  บู รณำกำร 
กำรวิจัยกับกำร
บริกำรวิชำกำร 

1. จ ำนวนโครงกำรบริกำร
วิชำกำร ที่มำจำกองค์ควำมรู้
และผลงำนวิจัยต่อจ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำและ
นักวิทยำศำสตร์  (EdPEx 7.2 ก) 

1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 รองคณบดฝี่ำยบริกำร
วิชำกำรและกิจกำร
พิเศษ 

 

  3 . ก ำ ร ส ร้ ำ ง
แรงจูงใจในกำร
ท ำงำนบริกำร
วิ ช ำ ก ำ ร ข อ ง
คณำจำรย์และ
บุคลำกร 

1. ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์
และนักวิทยำศำสตร์  
ที่ปฏิบัติงำนบริกำรวิชำกำรต่อ
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและ
นักวิทยำศำสตร์  
(EdPEx 7.1 ค) 

76.92 40 40 45 45 50 รองคณบดฝี่ำยบริกำร
วิชำกำรและกิจกำร
พิเศษ 

 

3.2 สำมำรถ
ตอบสนองควำม
ต้องกำรของ
ลูกค้ำและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้ 

3.2.1 เพื่อ
พัฒนำบริกำร
วิชำกำรอย่ำง
ต่อเนื่องและ
สร้ำงควำม
น่ำเชื่อถือ ควำม 

1. ขยำยขอบ 
ข่ำยกำรให้ 
บริกำรให้
ตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ 

1. จ ำนวนบริกำรใหม่ที่เปิด
ให้บริกำร 
(EdPEx 7.2 ก) 

n/a 2 2 2 2 2 รองคณบดฝี่ำยบริกำร
วิชำกำรและกิจกำร
พิเศษ 
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เป้ำประสงค์ วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ผล เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
2558 2560 2561 2562 2563 2564 

 มั่นใจ และ
ควำมคล่องตัว
ในกำรท ำงำน 

2. มีระบบ
ด ำเนินงำนตำม
ระบบคุณภำพ
มำตรฐำน 
ISO/IEC 17025 

1. รักษำกำรด ำเนินงำนตำม
ระบบคุณภำพมำตรฐำน 
ISO/IEC 17025 
(EdPEx 7.1 ค) 

ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน รองคณบดฝี่ำยบริกำร
วิชำกำรและกิจกำร
พิเศษ 

 

           
  3. ปรับปรุง

ประสิทธิภำพใน
กำรด ำเนินกำร 

1. ควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อ
กำรให้บริกำรวิชำกำรต่อสังคม 
(KPI 12, EdPEx 7.2 ก) 

4.43 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 รองคณบดฝี่ำยบริกำร
วิชำกำรและกิจกำร
พิเศษ 

 

  2. จ ำนวนโครงกำรบริกำร
วิชำกำรปรับปรุงงำน 
(EdPEx 7.2 ก) 

n/a 4 4 5 5 6 รองคณบดฝี่ำยบริกำร
วิชำกำรและกิจกำร
พิเศษ 

 

  3. จ ำนวนหัวข้อ CoP 
(EdPEx 7.2 ก) 

n/a - 10 12 14 16 รองคณบดฝี่ำยบริกำร
วิชำกำรและกิจกำร
พิเศษ 

 

   4. ร้อยละของบุคลำกรบริกำร
วิชำกำรที่มีสมรรถนะ 
(EdPEx 7.3 ก) 

n/a - 50% 50% 60% 60% รองคณบดฝี่ำยบริกำร
วิชำกำรและกิจกำร
พิเศษ 

 

  4. กำรสร้ำง
ประโยชน์ และ 
สร้ำงควำม 
สัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้ำ ชุมชุน
และสังคม 
(กิจกรรมเพ่ือ
สังคม (CSR)) 

1. จ ำนวนผู้ประกอบกำรที่ได้รับ
กำรส่งเสริมและสนับสนุน 
(EdPEx 7.2 ก) 

200 100 100 100 100 100 รองคณบดฝี่ำยบริกำร
วิชำกำรและกิจกำร
พิเศษ 

 

  2. จ ำนวนเครือข่ำย/พันธมิตรที่
ร่วมบริกำรวิชำกำร  
(EdPEx 7.1 ค) 

11 10 10 12 12 15 รองคณบดฝี่ำยบริกำร
วิชำกำรและกิจกำร
พิเศษ 
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เป้ำประสงค์ วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ผล เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
2558 2560 2561 2562 2563 2564 

3.3 สร้ำงรำยได้
เพ่ือสนับสนุน
พันธกิจหลักของ
คณะ 

3.3.1 เพื่อหำ
รำยได้สนับสนุน
พันธกิจของ
คณะและกำร
พ่ึงพำตนเอง 

1. กำรควบคุม
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนอย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

1. สัดส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริ ก ำ ร วิ ช ำ ก ำ ร ต่ อ ร ำ ย ไ ด้  
(EdPEx 7.5 ก) 

98.02 ไม่
มำกกว่ำ 
70% 

ไม่
มำกกว่ำ 
70% 

ไม่
มำกกว่ำ 
70% 

ไม่
มำกกว่ำ 
70% 

ไม่
มำกกว่ำ 
70% 

รองคณบดฝี่ำยบริกำร
วิชำกำรและกิจกำร
พิเศษ 

 

 2. แสวงหำ
แหล่งทุน 

1. สัดส่วนของรำยได้กำรบริกำร
วิชำกำรและผลงำนวิจัยต่อ
จ ำนวนอำจำรย์และ
นักวิทยำศำสตร์ 
(EdPEx 7.5 ก) 

98,745 
 

(เพ่ิม 
10% 
จำกปี 
59) 

 (เพ่ิม 
15% 
จำกปี 
59) 

 (เพ่ิม 
20% 
จำกปี 
59) 

 (เพ่ิม 
25% 
จำกปี 
59) 

 (เพ่ิม 
30% 
จำกปี 
59) 

รองคณบดฝี่ำยบริกำร
วิชำกำรและกิจกำร
พิเศษ 

ผลงำนวิจัยคือ
กำรขำย
ผลงำนวิจัยและ 
ค่ำธรรมเนียม
บริกำรวิชำกำร
จำกITAP 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

เป้ำประสงค์ วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ผล เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบหลัก หมำยเหตุ 
2558 2560 2561 2562 2563 2564 

4.1 องค์กรมี
ระบบบริหำร
จัดกำรที่มี
คุณภำพ 
ประสิทธิภำพ  
และกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง 
ภำยใต้หลัก 
ธรรมำภิบำล 

4.1.1 เพื่อให้
องค์กรมีระบบ
โครงสร้ำงกำร
บริหำรจัดกำรที่
มีคุณภำพ 
ประสิทธิภำพ  
และกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง 
ภำยใต้หลัก 
ธรรมำภิบำล 

1. พัฒนำระบบ
กำรบริหำร
จัดกำรให้มี
คุณภำพ 
ประสิทธิภำพ  
และกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง 
ภำยใต้หลัก 
ธรรมำภิบำล 

1. ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่
มีคุณวุฒิปริญญำเอกต่อจ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 
(KPI 6, EdPEx 7.3 ก) 

88.51 80 85 85 90 90 รองคณบดฝี่ำยวิจัย
และบรหิำร 
 

 

2. ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรต่อ
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 
(ผศ.+รศ.+ศ.)  
(KPI 5, EdPEx 7.3 ก) 

59.77 60 60 60 65 70 รองคณบดฝี่ำยวิจัย
และบรหิำร 
 

 

3. ผลประเมินกำรปฏิบัติตำม
บทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำร
สถำบัน (EdPEx 7.4 ก) 

4.18 4 4 4 4 4 ทีมบริหำร  

   4. ผลประเมินกำรปฏิบัติตำม
บทบำทหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรขับเคลื่อน 
พันธกิจของคณะ 
(EdPEx 7.4 ก) 

n/a 4 4 4 4 4 คณะกรรมกำร
ประจ ำคณะ 

โดยคณะกก.ที่
ประเมินผลดู
จำกพันธกจิ
หรือภำรกจิ ใช้
กก.ประจ ำ
คณะเป็นผู้
ประเมิน 

   5. จัดกำรข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนของผู้บริหำร
คณะฯ (EdPEx 7.4 ก) 

0 0 0 0 0 0 ทีมบริหำร  

   6. จ ำนวนโครงกำรที่เพ่ิม
ประสิทธิภำพ/คุณภำพของ
บุคลำกรสำยสนับสนุน  
(EdPEx 7.3 ก) 

n/a 1 4 4 6 6 รองคณบดฝี่ำยวิจัย
และบรหิำร 
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เป้ำประสงค์ วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ผล เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบหลัก หมำยเหตุ 
2558 2560 2561 2562 2563 2564 

 4.1.2 เพ่ือให้
องค์กรมีระบบ
บริหำรกำรเงิน
ที่มี
ประสิทธิภำพ 

1. ก ำกับและ
ดูแลระบบ
บริหำรกำรเงินที่
มีประสิทธิภำพ 

1. ร้อยละของกำรบริหำรกำรเงินให้
เป็นไปตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
(EdPEx 7.5 ก) 

59.97 80 80 80 80 80 รองคณบดฝี่ำยวิจัย
และบรหิำร 

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบด ำเนินงำน
เงิน งปม.
แผ่นดิน 

 2. จ ำนวนเงินรำยได้สะสมไม่น้อย
กว่ำ 15 ล้ำน  (EdPEx 7.5 ก) 

14,635,107 15 
ล้ำน 

15 
ล้ำน 

15 
ล้ำน 

15 
ล้ำน 

15 
ล้ำน 

รองคณบดฝี่ำยวิจัย
และบรหิำร 

ในปี 60 เป็น
ต้นไป 

4.2 บุคลำกร
ท ำงำนเต็ม
ศักยภำพอย่ำงมี
ควำมสุขและ
ผูกพันกับองค์กร 

4.2.1 เพ่ือให้
บุคลำกรท ำงำน
ได้เต็มศักยภำพ
และพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง 

1. พัฒนำ
บุคลำกรเพ่ือ
เพ่ิม
ประสิทธิภำพ
และคุณภำพใน
กำรท ำงำน 

1. ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรท่ี
เข้ำร่วมพัฒนำตนเอง 
(EdPEx 7.3 ก) 

100 100 100 100 100 100 รองคณบดฝี่ำยวิจัย
และบรหิำร 

อย่ำงน้อย 1 คร้ัง 
(งำนกำรจัดกำร
และพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ 
เก็บข้อมูล) 

2. ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุน
ที่เข้ำร่วมพัฒนำตนเอง 
(EdPEx 7.3 ก) 

100 100 100 100 100 100 รองคณบดฝี่ำยวิจัย
และบรหิำร 

อย่ำงน้อย 1 คร้ัง 
(งำนกำรจัดกำร
และพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ 
เก็บข้อมูล) 

4.2.2 เพ่ือให้
บุคลำกรมี
ควำมสุขและ
ผูกพันกับ
องค์กร 

1. สร้ำง
ควำมสุขและ
ควำมผูกพันของ
บุคลำกรกับ
องค์กร 

1. ระดับคะแนนควำมสุขและควำม
ผูกพันของบุคลำกร โดยจัดท ำแบบ
ส ำรวจควำมสุขและควำมผูกพันด้วย
ตนเอง (เต็ม 10 คะแนน)  
(คณะก ำหนดเกณฑ์เอง)  
(EdPEx 7.3 ก) 

n/a 8 8 8 9 9 รองคณบดฝี่ำยวิจัย
และบรหิำร 

งำนกำรจัดกำร
และพัฒนำ
ทรัพยำกร
มนุษย์ เก็บ
ข้อมูล 

 
หมำยเหตุ  n/a  หมำยถึง    ยังไม่มีกำรเก็บข้อมูล                        ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหำคม 2560 
  
                      ปรับปรุงข้อมูลจำกมติที่ประชุมคณะกรรรมกำรประจ ำคณะฯ ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 22 มีนำคม2560, 
               ที่ประชุมทีมริหำรเมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 2560   และจำกกำรสัมมนำแผนกลยุทธ์เมื่อวันที ่10 สิงหำคม 2560



 


