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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็นผู้น าและบูรณาการ Leadership and Alignment 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ มีผลงานที่สร้างสรรคใ์นระดับชาติ และมีโครงการบูรณาการระดับคณะมากขึน้ รวมถึงมีความสุขในการท างานมากขึ้น 

ผลผลิต / KPI บุคลากรมีความสมัพันธ์อันดีระหว่างกันและมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาองค์การ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กลยุทธ์ที ่1.1 สร้างทัศนคติและทักษะผู้น า บุคลากรทุกระดับ 
นิยาม  

เพื่อเสรมิสร้างความเป็นผู้น า และสามารถท าหน้าท่ีผู้ช้ีน า ด้านการเกษตร ให้ประเทศชาติ วงการเกษตร รวมทั้งเกษตรกร อาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตร ควรมีทัศนคติและทักษะการเป็น
ผู้น าท่ีพร้อมจะ ริเริม่ สร้างสรรค์ คิดพัฒนา ก้าวไปข้างหน้า กล้าตัดสินใจ รับผดิชอบ มีคุณธรรม และธรรมาภิบาล  

 
ผลผลิต 

1. ทัศนคติและ ทักษะของบุคลากรทกุระดับให้เป็นผู้น า 
2. ความเป็นผู้น าการประเมินผู้บริหารและบคุลากรทุกระดับแบบ 360 องศา 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

1. สมรรถนะของบุคลากรในการเป็นผู้น าเพิ่มสูงขึ้น 
2. จ านวนโครงการหรือช้ินงานท่ีบุคลากรเป็นหัวหน้า  
3. ผลการประเมินผู้บริหารและบุคลากรภาพรวมดีขึ้นจากปีท่ีผา่นมาอยา่งน้อยร้อยละ 10 

 
ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความเสี่ยง วิธีการประเมินผล

ส าเร็จของ
โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

ประมาณการงบประมาณ 
(แหล่งเงิน : เงินรายได้/เงิน

งบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 
1. เสริมสร้างผู้น า
สร้างสรรค ์

1. ระดับทัศนคติและ 
ทักษะการเป็นผู้น าของ
บุคลากร ทุกระดับ 
2. มีโครงการหรือ
ช้ินงานท่ีบุคลากรเป็น
หัวหน้า เพิ่มขึ้น 
3. ผลการประเมิน
ผู้บริหารและบุคลากร

- การประเมินสรรถ
นะความเป็นผู้น า 
 

 * * * * 900,000 บาท 
(เงินรายได้) 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความเสี่ยง วิธีการประเมินผล
ส าเร็จของ
โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

ประมาณการงบประมาณ 
(แหล่งเงิน : เงินรายได้/เงิน

งบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 
ภาพรวมดีขึ้นจากปีท่ี
ผ่านมา 

2. leadership award บุคลากร / หน่วยงานท่ี
ได้รับรางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ
 
 

ขาดการเตรียม
ความพร้อมใน
การเข้าสู่การ
แข่งขัน 

มีผู้น าเสนอผลงาน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

* * * * * 1.000,000 บาท 
(เงินรายได้) 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร 
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กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบการท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ 
นิยาม  

การทบทวน ปรับแก้ไข ระบบงานทุกระดับ ท้ังระดับคณะ ภาควิชา และศูนย/์สถานี เพื่อเอ้ือการท างานร่วมกันท้ังแนวราบ (Horizontal) และแนวดิ่ง (Vertical) รวมทั้งการการเชื่อมโยงกับ
ภายนอกคณะ นอกมหาวิทยาลัย  

 
ผลผลิต 

1. ระบบการท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ 
2. โครงการที่มีความส าเร็จจากการท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. มีระบบการท างานร่วมกันอย่างบรูณาการ 
2. จ านวนโครงการทีม่ีความส าเรจ็จากการท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ 

 
ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความเสี่ยง วิธีการประเมินผล

ส าเร็จของ
โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

ประมาณการงบประมาณ 
(แหล่งเงิน : เงินรายได้/เงิน

งบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 
ผนึกก าลังสร้างสรรค์งาน
เพื่อชาติ  

1. มีระบบการ
ท างานร่วมกันอย่าง
บูรณาการ 
2. จ านวนโครงการที่
มีความส าเร็จจาก
การท างานร่วมกัน
อย่างบูรณาการ 

ความเข้าใจใน
เป้าหมายร่วมกัน
มีไมเ่พียงพอ 
 

ประเมินสถานะ
ความร่วมมือ 

* * * * * 400,000 บาท 
(เงินรายได้) 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร 
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กลยุทธ์ที่ 1.3 มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายหรือเกณฑ์ของประเทศ 
นิยาม  

ผู้บริหารคณะ ผู้บริหารภาควิชา ผูบ้ริหารศูนย์/สถานี อาจารย์ และนักวิจัย ในฐานะนักวิชาการ นามของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีส่วนร่วม ให้ความเห็น ให้ข้อมูล หรือ
เสนอผลงานวิจัย เพื่อก าหนด นโยบาย เกณฑ์ หรือมาตรฐาน ท่ีเกี่ยวกับการเกษตร เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและสังคม   

 
ผลผลิต 

บุคลากร/หน่วยงาน เป็นคณะกรรมการในการก าหนดนโยบายระดับชาติหรือนานาชาต ิ
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

จ านวนบุคลากร/หน่วยงาน  เป็นคณะกรรมการในการก าหนดนโยบายระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความเสี่ยง วิธีการประเมินผล
ส าเร็จของ
โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

ประมาณการงบประมาณ 
(แหล่งเงิน : เงินรายได้/เงิน

งบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 
ผลักดันนโยบายด้าน
การเกษตรเพื่อ
ประเทศชาต ิ

มีบุคลากรเป็น
คณะกรรมการชุดที่มี
ส่วนก าหนดนโยบาย
ในระดับประเทศ 

- ประเมินจากจ านวน
แนวทาง/นโยบายที่
ผ่านการผลักดัน
โดยบุคลากร/
หน่วยงาน ของ
คณะเกษตรไปใช้ 

 * * * * 400,000 บาท 
(เงินรายได้) 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูประบบการเรียนการสอน Education System Reform 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  มีหลักสูตรทีท่ันสมัยและตอบสนองความตอ้งการของผู้เรียนในทุกช่วงวัย รวมถึงการเรียนการสอนล้ าสมัยโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพ่ือให้ตอบรับกับศตรวรรษที่ 21 

ผลผลิต / KPI : ผู้สนใจเรียนมีจ านวนเพ่ิมขึน้เพราะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กลยุทธ์ที ่2.1 ปฏิรูปหลักสูตร  
นิยาม  

มีหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบสนองตอ่การพัฒนาของประเทศและโลก และมีหลักสตูรที่มีการบูรณาการองค์ความรู้เป็นต้นแบบและนวัตกรรมด้านการเกษตร 
 
ผลผลิต 

1. หลักสตูรทีท่ันสมัย ตอบสนองต่อการพัฒนาของประเทศและ โลก 
2. หลักสตูรที่มีการบูรณาการองค์ความรู้เป็นต้นแบบและนวัตกรรมด้านการเกษตร 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
2. รายวิชา/หลักสตูรที่มีการบูรณาการองค์ความรู้เป็นต้นแบบ 
3. จ านวนนิสิตนอกคณะที่ลงทะเบียนเรียน ในวิชาบูรณาการ 
4. ผลการประเมินหลักสตูรในการประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

 
ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความเสี่ยง วิธีการประเมินผล

ส าเร็จของโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
ประมาณการงบประมาณ 

(แหล่งเงิน : เงินรายได้/เงิน
งบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 
1. การพัฒนา
หลักสตูรดา้น
การเกษตรที่
ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงใน 
ศตวรรษที่ 21 

จ านวนหลักสตูร ท่ี
ปรับปรุงให้ตอบสนองต่อ
การเปลีย่นแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 

ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูรมคีวาม
เข้าใจในการ
เรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 
ไม่เพียงพอ 

การประเมินหลักสตูร
ในประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกหลักสูตร 
 

 * * *  300,000 บาทจากเงิน
งบประมาณ 

ฝ่ายวิชาการ 

2. บูรณาการรายวิชา
และหลักสตูร 
 

1. จ านวนรายวิชา/
หลักสตูรที่มีการ 
บูรณาการองค์ความรู ้

การปรับตัวของ
ผู้สอนให้ทันต่อ

การประเมินหลักสตูร
ในประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกหลักสูตร 

 * * * * 300,000 บาทจากเงิน
งบประมาณ 

ฝ่ายวิชาการ 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความเสี่ยง วิธีการประเมินผล
ส าเร็จของโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

ประมาณการงบประมาณ 
(แหล่งเงิน : เงินรายได้/เงิน

งบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 
 2. จ านวนนิสิตนอกคณะ
ที่ลงทะเบียนเรียน ในวิชา 
บูรณาการ 

การ
เปลี่ยนแปลง 
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กลยุทธ์ที ่2.2 ระบบการเรียนการสอน 
นิยาม  

มีระบบการเรียนการสอนที่ล้ าสมยั ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษท่ี 21 มีเทคโนโลยี/สื่อการสอน ท่ีทันสมัย และมรีูปแบบการเรยีนการสอน (active learning/ creative learning) ที่
มีการพัฒนาท้ังเรื่องคุณภาพอาจารย์และเทคนิคการเรยีนการสอน รวมทั้งมีบัณฑิตทีม่ีคุณภาพและศักยภาพสูง 

 
ผลผลิต 

1. ระบบการเรียนการสอนที่ล้ าสมัย ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21    
2. เทคโนโลยี/สื่อการสอน ที่ทันสมัย 
3. รูปแบบการเรียนการสอน (active learning/ creative learning) ที่มกีารพัฒนาท้ังเรื่องคุณภาพอาจารย์และเทคนิคการเรยีนการสอน 
4. บัณฑิตที่มคีุณภาพและศักยภาพสงู 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. มีระบบการเรียนการสอนที่ล้ าสมยั ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  เช่น การใช้ E-learning 
2. มีเทคโนโลย/ี สื่อการสอนที่ทันสมยั   
3. มีรายวิชาที่มีรปูแบบการเรียนการสอน (active learning/ creative learning) ที่มีการพัฒนาท้ังเรื่องคุณภาพอาจารย์และเทคนิคการเรียนการสอน 
4. บัณฑิตได้งานท า ก่อนส าเร็จการศกึษา 

 
ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความเสี่ยง วิธีการประเมินผล

ส าเร็จของโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
ประมาณการงบประมาณ 

(แหล่งเงิน : เงินรายได้/เงิน
งบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 
พัฒนาระบบการ
เรียนการสอนล้ าสมยั
ด้วย Multi-media 
และ E-learning 

1. มีระบบการเรียนการสอน
ที่ล้ าสมยั ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21  เช่น การใช้ E-learning 
2. มีเทคโนโลยี/ สื่อการ
สอนที่ทันสมัย   
3. มีรายวิชาที่มีรูปแบบการ
เรียนการสอน (active 
learning/ creative 
learning) ที่มีการพัฒนาท้ัง

การปรับตัว
ของผู้สอนและ
ผู้เรยีนให้ทัน
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

1. จ านวนวิชาที่ได้มี
การพัฒนาสื่อและ
เทคนิคการสอน 
2. จ านวนวิชาใน
ระบบ e-Course 
wares หรือ E-
learning 
3. จ านวนหลักสตูรที่มี
การจัดการเรยีนการ
สอน online 

* * * * * 800,000 จากเงินงบประมาณ ฝ่ายวิชาการ 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความเสี่ยง วิธีการประเมินผล
ส าเร็จของโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

ประมาณการงบประมาณ 
(แหล่งเงิน : เงินรายได้/เงิน

งบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 
เรื่องคุณภาพอาจารย์และ
เทคนิคการเรียนการสอน 
4. บัณฑิตได้งานท า ก่อน
ส าเรจ็การศึกษา 

4. ความพึงพอใจของ
ผู้เรยีน 
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กลยุทธ์ที ่2.3 การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
นิยาม  

มีหลักสูตรที่หลากหลายกลุ่มงานดา้นเกษตร และคณุภาพชีวิต  ตรงต่อความต้องการของผูเ้รียนในทุกช่วงวัย 
 
ผลผลิต 

มีหลักสูตรตรงต่อความต้องการของผู้เรียนในแตล่ะกลุ่มงานด้านการเกษตร 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. จ านวนผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วความรูไ้ปใช้ประโยชน์  
2. มีการด าเนินการหลักสตูรทีส่่งเสรมิการเรียนรูต้ลอดชีวิตทีต่อบสนองต่อความต้องการของสังคม 

 
ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความเสี่ยง วิธีการประเมินผล

ส าเร็จของ
โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

ประมาณการงบประมาณ 
(แหล่งเงิน : เงินรายได้/เงิน

งบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 
4A life long learning 
 

1. จ านวนผู้เรียนที่
ส าเรจ็การศึกษาแล้วน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  
2. ทุกภาควิชามีการ
ด าเนินการหลักสูตรที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคม  
 

1. ความท้าท้าย
ของผู้สอนในการ
ผลิตวิชา/
หลักสตูรให้ตรง
ต่อความต้องการ
ของผู้เรียนที่
หลากหลายขึ้น 
2. จ านวนผู้เรียน
ไม่แน่นอน 
ปรับเปลีย่นตาม
ความสนใจ 
 

1. ทุกภาควิชามี
การด าเนินการ
หลักสตูรที่ส่งเสรมิ
การเรยีนรู้ตลอด
ชีวิตที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการ
ของสังคม และมี
จ านวนผู้เรียน
เป็นไปตาม
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

* * * * * 500,000 จากเงินงบประมาณ ฝ่ายวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผลงานวิจัย Research Impact 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  มีการพัฒนางานวิจัยอย่างเป็นระบบ สร้างต้นแบบหรือนวัตกรรมงานวิจัย จนท าให้สามารถแก้ไขปัญหาระดับชาติและนานาชาติได้  

ผลผลิต / KPI :  งานวิจัยท่ีสร้างสรรค์ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยพัฒนาประเทศ และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้จริงในเชิงนโยบายและพาณิชย์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กลยุทธ์ที ่3.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย 
นิยาม  

จัดตั้งศูนย์ประสานงานวิจัยคณะเกษตร จัดท าชุดโครงการวิจยัที่มีความร่วมมืองานวิจัยทางดา้นการเกษตรจากหลายแขนงหน่วยงาน/วทิยาการ  รวมทั้งช่วยด าเนินการการใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่ของศูนย์/สถานี  

 
ผลผลิต 

1. ศูนย์ประสานงานวิจัยคณะเกษตร 
2. ชุดโครงการวิจยัที่มีความร่วมมืองานวิจัยทางด้านการเกษตรจากหลายแขนงหน่วยงาน/วิทยาการที่ศูนย์ฯ ช่วยด าเนินการ 
3. ชุดโครงการวิจยัที่มีการใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีของศูนย์/สถาน ีที่ศูนยฯ์ ช่วยด าเนินการ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. จ านวนชุดโครงการวิจัยที่ด าเนินการผ่านศูนย์ 
2. จ านวนชุดโครงการที่ผ่านการพิจารณาสนันสนุนงบประมาณ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของชุดโครงการที่ส่งท้ังหมด 
3. จ านวนชุดโครงการวิจัยที่มีการด าเนินงานในพ้ืนท่ีของศูนย์/สถานีฯ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของชุดโครงการที่ส่งท้ังหมด 
 

ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความเสี่ยง วิธีการประเมินผล
ส าเร็จของโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

ประมาณการงบประมาณ 
(แหล่งเงิน : เงินรายได้/

เงินงบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 
ศูนย์ประสานงาน
วิจัยคณะเกษตร  

1. ศูนย์ประสานงาน
วิจัยคณะเกษตร 
2. มีความร่วมมือ
งานวิจัยทางด้าน
การเกษตรจากหลาย
แขนงหน่วยงาน/
วิทยาการ 

1. ระบบการบริหาร
งานวิจัยส าหรบัโครงการ
ขนาดใหญ่ ที่นักวิจัยต้อง
ประสานงานการ
ด าเนินงานส่วนใหญ่เอง จึง
ไม่เอื้อต่อความคล่องตัวใน
การยื่นข้อเสนอวิจยัและ
การท าวิจัย 

ผลการด าเนินงานของ
ศูนย์ฯ 

* * * * * 500,000 บาทต่อป ี
(เงินรายได้) 

ฝ่ายวิจัย 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความเสี่ยง วิธีการประเมินผล
ส าเร็จของโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

ประมาณการงบประมาณ 
(แหล่งเงิน : เงินรายได้/

เงินงบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 
3. ภาควิชาและศูนย/์
สถานีของคณะเกษตร  
มีการด าเนินงานชุด
โครงการร่วมกันเพื่อใช้
ประโยชน์จากพ้ืนท่ีของ
ศูนย์/สถานฯี 
4. มีระบบบริการ
ข้อมูล/ ฐานข้อมลู
งานวิจัยเพื่อรองรับการ
ใช้งานของนักวิจัย 

2. ความต่อเนื่องของการ
สนับสนุนทุนจากแหล่งทุน
ส าหรับโครงการระยะยาว 
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กลยุทธ์ที่ 3.2 วิจัยประเด็นระดับชาติหรือนานาชาติ    
นิยาม  

คณะเกษตรบรูณการองค์ความรูเ้พื่อจัดโครงการวจิัยและผลงานวิจยัที่แก้ไขปัญหาระดบัชาติหรือนานาชาติ 
 
ผลผลิต 

1. โครงการวิจัยที่แก้ไขปัญหาระดับชาติหรือนานาชาติ 
2. ผลงานวิจัยท่ีแกไ้ขปัญหาระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. จ านวนชุดโครงการวจิัยขนาดใหญ ่
2. เป็นหน่วยงานหลักในการวิจัยขนาดใหญ่ที่แก้ไขปญัหาระดับชาติและนานาชาติ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของชุดโครงการที่เสนอขอ 
3. เป็นหน่วยงานร่วมในการวิจัยที่แกไ้ขปัญหาระดับชาติและนานาชาต ิอย่างน้อยร้อยละ 50 ของชุดโครงการที่เสนอขอ 
4. จ านวนผลงานตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ อย่างนอ้ย 1 เรื่อง ต่อนักวิจัย 1 คน/ปี 
5. การน าเสนอผลงานต่อสาธารณะในรูปแบบการจดัสมัมนาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อป ี
 
ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความเสี่ยง วิธีการประเมินผลส าเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
ประมาณ

การงบประมาณ 
(แหล่งเงิน : เงินรายได้/

เงินงบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 

การเสริมสร้างการ
วิจัยประเด็น
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
 

1. จ านวนชุด
โครงการวิจัยขนาดใหญ ่
2. เป็นหน่วยงานหลักใน
การวิจัยขนาดใหญ่ที่
แก้ไขปัญหาระดับชาติ
และนานาชาติ อย่าง
น้อยร้อยละ 50 ของชุด
โครงการที่เสนอขอ 
3. เป็นหน่วยงานร่วมใน
การวิจัยที่แก้ไขปญัหา
ระดับชาติและนานาชาติ 

1. การแข่งขันจากนักวิจัย
หน่วยงานอ่ืนเพื่อขอรับ
ทุนวิจัย จากหน่วยงานให้
ทุนภายนอก 
2. การขาดความเข้าใจ
ประเด็นวิจัยระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

ประเมินจากจ านวนชุด
โครงการวิจัยขนาดใหญ่ 
จ านวนผลงานตีพิมพ์และ
การน าเสนอผลงานต่อ
สาธารณะในรูปแบบการ
จัดสัมมนา 
 

* * * * * 500,000 บาทต่อป ี
(เงินรายได้) 

ฝ่ายวิจัย 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความเสี่ยง วิธีการประเมินผลส าเร็จ
ของโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

ประมาณ
การงบประมาณ 

(แหล่งเงิน : เงินรายได้/
เงินงบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 

อย่างน้อยร้อยละ 50 
ของชุดโครงการที่เสนอ
ขอ 
4. จ านวนผลงานตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสาร
ระดับนานาชาติ อย่าง
น้อย 1 เรื่อง ต่อนักวิจัย 
1 คน/ป ี
5. การน าเสนอผลงาน
ต่อสาธารณะในรูปแบบ
การจัดสัมมนาอย่างน้อย 
1 ครั้งต่อป ี
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กลยุทธ์ที่ 3.3 การสร้างนวัตกรรม 
นิยาม  

เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เป็น TRL 3 หรือ 5 หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา (เช่น ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลินทรีย์) ที่ได้จากผลงานวิจัย 
 
ผลผลิต 

1. ต้นแบบนวัตกรรมที่เป็น TRL 3 หรือ 5  
2. ทรัพย์สินทางปัญญา (เช่น ลิขสิทธิ ์อนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบตัร พันธุพ์ืช พันธุ์สัตว์ จุลินทรีย์) ที่ไดจ้ากผลงานวิจัย 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. จ านวนต้นแบบที่เป็น TRL 3 หรือ 5  
2. อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรที่ไดจ้ากผลงานวิจัย  

 
ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความเสี่ยง วิธีการประเมินผลส าเร็จของ

โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
ประมาณการงบประมาณ 
(แหล่งเงิน : เงินรายได้/

เงินงบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 
การสร้างสรรค์
นวัตกรรม จาก
ผลงานวิจัย 

1. ต้นแบบนวัตกรรมทาง
การเกษตร 
2. อนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตรทีไ่ด้จาก
ผลงานวิจัย 

ยังไม่มรีะบบการ
ประสานงาน ในการ
ยื่นขออนุสิทธิบัตร
หรือสิทธิบัตรที่ล่าช้า 

ประเมินจากจ านวนต้นแบบ
นวัตกรรมทีเ่ป็น TRL 3 หรือ 5  
และอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรที่ได้
จากผลงานวิจยั  

* * * * * 200,000 บาทต่อป ี
(เงินรายได้) 

ฝ่ายวิจัย 
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กลยุทธ์ที่ 3.4 การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 
นิยาม  

มีต้นแบบหรือการต่อยอดจากผลงานวิจัยทางการเกษตรและคุณภาพชีวิตที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 
ผลผลิต 

1. มีต้นแบบหรือการต่อยอด จากผลงานวิจัยทางการเกษตร และคณุภาพชีวิต ที่น าไปใช้ประโยชน ์
2. ค่าเฉลี่ย h-index ของคณะเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25 
3. ผลงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. จ านวนต้นแบบนจากผลงานวิจัยทางการเกษตร  
2. ค่าเฉลี่ย h-index ของคณะเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25 
3. จ านวนผลงานวิจัยท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์ทางพานิชย ์
 

ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความเสี่ยง วิธีการประเมินผลส าเร็จของ
โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

ประมาณการงบประมาณ 
(แหล่งเงิน : เงินรายได้/

เงินงบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 
ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัย 

1. จ านวนต้นแบบจาก
ผลงานวิจัยทางการเกษตร  
2. ค่าเฉลี่ย h-index ของคณะ
เกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25 
3. จ านวนผลงานวิจัยท่ีมีการ
ประโยชน์ทางพานิชย ์

นักวิจัยมองไม่
เห็นความ
เชื่อมโยงและ
ความส าคญัของ 
h-index 

1. ประเมินจ านวนต้นแบบจาก
ผลงานวิจัยทางการเกษตร และ
จ านวนผลงานวิจัยท่ีมีการน าไปใช้
ประโยชน์ทางพานิชย ์
 

* * * * * 500,000 บาทต่อป ี
(เงินรายได้) 

ฝ่ายวิจัย 

  



17 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างพันธมิตรเชิงวิชาการ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ : มีต้นแบบและองค์ความรู้ที่เกิดจากบุคลากรภายในคณะเกษตรที่สร้างสรรค์ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จนท าให้เกิดเครือข่ายที่มั่นคง 

และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
ผลผลิต / KPI : คณะเกษตรมีผลงานที่สร้างสรรค์ร่วมกับหน่วยงานภายในและนอกคณะทั้งในระดบัชาติและนานาชาติเชิงประจกัษ ์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กลยุทธ์ที ่4.1 ร่วมมือในศาสตร์เดียวกัน และพหุศาสตร์  
นิยาม  

สร้างต้นแบบองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร และคณุภาพชีวิต 
 
ผลผลิต 

ต้นแบบองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตร 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

จ านวนต้นแบบองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร เพิม่ขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี (หลักสูตร จ านวนการตีพิมพ์ สิทธิบตัร อนุสิทธิบัตร หรือจ านวนผู้น าองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์) 

 
ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความเสี่ยง วิธีการประเมินผล

ส าเร็จของ
โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

ประมาณการงบประมาณ 
(แหล่งเงิน : เงินรายได้/เงิน

งบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 
สานพลังศาสตรเ์กษตร
และพหุศาสตร ์
(Multidisciplinary 
Synergy) 

1. จ านวนหน่วยงาน
ความร่วมมือท้ัง
ภายในและ
ภายนอกคณะ 

2. จ านวนต้นแบบ
องค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
การเกษตรเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 5 
ต่อป ี

ความแตกต่าง 
และความ
ซับซ้อนในการ
ท างานระหว่าง
หน่วยงาน 

1. การติดตามการ
ด าเนินงาน และ
วิเคราะหร์ายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน 

2. ส ารวจการ
ยอมรับองค์
ความรู้ 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
การเกษตรไปใช้ 

* * * * * เงินงบประมาณแผ่นดิน 
(ยุทธศาสตร ์หรือบูรณาการ) 

ปีละ 5,000,000 บาท 
 

ฝ่ายบริการ
วิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 4.2 ร่วมมือกับองค์กรรัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ 
นิยาม  

 การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายหรือก าหนดมาตรฐาน ท าโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชน หรือองค์กรอิสระ และเครือข่ายความร่วมมือเชิงวิชาการที่มีศักยภาพและ 
      เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
ผลผลิต 

1. การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายหรือก าหนดมาตรฐาน 
2. โครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชน หรือองค์กรอสิระ 
3. เครือข่ายความร่วมมือเชิงวิชาการที่มีศักยภาพและเข้มแข็งอย่างยั่งยนื 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. จ านวนบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายหรือก าหนดมาตรฐาน 
2. จ านวนบุคลากรที่มีความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือองค์กรอิสระ 
3. จ านวนกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการที่เกิดขึ้นจริงเพิม่ขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ภายใน 5 ปี 
4. จ านวนบุคลากร (อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการของศูนย์สถานี) เป็นท่ียอมรับขององค์กรรัฐ เอกชน และหน่วยงานอิสระร้อยละ 75 
5. ความต่อเนื่องของความร่วมมือ มากกว่า 1 ปี 

 
ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความเสี่ยง วิธีการประเมินผล

ส าเร็จของ
โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

ประมาณการงบประมาณ 
(แหล่งเงิน : เงินรายได้/เงิน

งบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 
ความร่วมมือทาง
วิชาการภาครัฐ
และ/หรือเอกชน 

1. จ านวนบุคลากรที่มีความ
ร่วมมือกับภาครัฐและ
เอกชน 
2. จ านวนโครงการ/ 
กิจกรรมความร่วมมือทาง
วิชาการที่เกิดขึ้นจริงเพิ่มขึ้น 
3. จ านวนบุคลากร 
(อาจารย์ นักวิจัย และ
นักวิชาการของศูนย์สถานี) 

ความแตกต่าง 
และความ
ซับซ้อนในการ
ท างานระหว่าง
หน่วยงาน 

1. การติดตามการ
ด าเนินงาน และ
วิเคราะหร์ายงาน
ผลการด าเนินงาน 

2. ส ารวจการ
ยอมรับองค์
ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
การเกษตรไปใช้ 
โดยพัฒนาเป็น

* * * * * - เงินงบประมาณแผ่นดิน 
(ยุทธศาสตร ์หรือบูรณาการ) 
ปีละ 1,000,000 บาท  

- เงินรายได้จากหน่วยงานความ
ร่วมมือตามข้อตกลง 

ฝ่ายบริการ
วิชาการ 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความเสี่ยง วิธีการประเมินผล
ส าเร็จของ
โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

ประมาณการงบประมาณ 
(แหล่งเงิน : เงินรายได้/เงิน

งบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 
เป็นที่ยอมรับขององค์กรรัฐ 
เอกชน และหน่วยงานอิสระ 
4. จ านวนกิจกรรมที ่
มีความต่อเนื่องของ 
ความร่วมมือ  
มากกว่า 1 ป ี
5. รายไดจ้ากความร่วมมือ 

กิจกรรมอยา่ง
ต่อเนื่องหรือต่อ
ยอดใช้ประโยชน ์
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กลยุทธ์ที ่4.3 ร่วมมือกับนานาชาติ 
นิยาม  
      บุคลากรมีศักยภาพทางวิชาการในระดบันานาชาติ มผีลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเขตร้อนท่ีมีผลกระทบในระดับนานาชาติ 
 
ผลผลิต 

1. บุคลากรทางการเกษตรทีม่ีศักยภาพทางวิชาการในระดับนานาชาต ิ
2. ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเขตร้อนที่มีผลกระทบในระดับนานาชาติ 
3. การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยแีละนวัตกรรมทางการเกษตรเขตร้อนระดบันานาชาติ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. จ านวนบุคลากรทางการเกษตรที่มศีักยภาพทางวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ภายใน 5 ปี 
2. บุคลากรสายวิชาการมีการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่องต่อคนต่อป ี
3. จ านวนการร่วมมือการจดังานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 10 ครั้ง (5 ปี) 
4. จ านวนกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องของความร่วมมือ มากกว่า 1 ป ี

 
ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความเสี่ยง วิธีการประเมินผล

ส าเร็จของ
โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

ประมาณการงบประมาณ 
(แหล่งเงิน : เงินรายได้/เงิน

งบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 
พัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน (การ
แสวงหาแหล่งทุน การ
พัฒนาการเรียนการสอน
และวิจัย และการ
พัฒนาการเกษตรกับ
นานาชาติ) 
 

1. จ านวนโครงการ/
กิจกรรมความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับ
มหาวิทยาลยัชั้นน า 30 
อันดับแรกของโลก 
2. จ านวนโครงการ/
กิจกรรมความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยฯใน
ฐานะเป็นผู้น าพาให้เกิด
การพัฒนาด้านการเกษตร
เขตร้อนในภูมภิาค ต่างๆ 
ของโลก 

1. มีความ
แตกต่างของ
ช่วงเวลาในการ
ด าเนินงาน 
2. มีความ
แตกต่างของ
นโยบายและ
กฎระเบียบ 

ประเมินความ
ร่วมมือและการ
เกิดใหม่ของความ
ร่วมมือ 

* * * * * เงินรายได้คณะเกษตร 400,000 
บาท 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความเสี่ยง วิธีการประเมินผล
ส าเร็จของ
โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

ประมาณการงบประมาณ 
(แหล่งเงิน : เงินรายได้/เงิน

งบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 
3. จ านวนแหล่งทุน/
งบประมาณที่ไดร้ับการ
สนับสนุนจากความร่วมมือ
กับหน่วยงานนานาชาต ิ
4. จ านวนกิจกรรมที่มี
ความต่อเนื่องของความ
ร่วมมือ มากกว่า 1 ป ี
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 สื่อสารสร้างสรรค์ Proactive Communication 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  คุณภาพและปริมาณของการสื่อสาร 

ผลผลิต / KPI :  ระบบการสื่อสาร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กลยุทธ์ที่ 5.1 ระบบสื่อสาร ดิจิทัล 
นิยาม  

มีระบบบริหารจัดการการสื่อสาร และมเีครื่องมือทางด้านการสื่อสาร เช่น ฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์  ท่ีสามารถสื่อสารใกล้ไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสื่อสารรูปแบบ media 
convergence เช่น mass media, social media และ แอปพลิเคชัน เป็นต้น 
 

ผลผลิต 
1. เครื่องมือทางด้านการสื่อสาร เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์  ที่สามารถสื่อสารใกล้ไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การสื่อสารรปูแบบ media convergence เช่น mass media, social media และ แอปพลเิคชนั เป็นต้น 
3. ระบบบรหิารจดัการการสื่อสาร 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. จ านวนบุคลากรผู้ใช้สามารถใกลไ้กลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงไดส้ะดวกและรวดเร็ว 
3. ต้นทุนลดลง 

 
ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความเสี่ยง วิธีการประเมินผล

ส าเร็จของ
โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

ประมาณการงบประมาณ 
(แหล่งเงิน : เงินรายได้/เงิน

งบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 
พัฒนาระบบสื่อสาร
ดิจิทัล 
 

1. บุคลากรทุกคน
สามารถใช้เครื่องมือ
สื่อสารใกล้ไกลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้ใช้บริการ

สามารถเข้าถึงได้
สะดวกและรวดเร็ว 
3. ต้นทุนลดลง 

1. การสื่อสารที่
ไม่ทันกาล และ
ไม่สามารถสนอง
ต่อผู้รับบริการได ้
2. การสร้าง
ระบบ
Application 
การสื่อสารที่ไม่

1. ส ารวจ
ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล
การใช้งานระบบ
การสื่อสารของ
บุคคลากรและ
ผู้ใช้บริการ 

2. วิเคราะหต์้นทุน 

* * * * * เงินรายได ้ปีแรก 500,000 บาท 
ปีท่ี 2-5 ปีละ 100,000 บาท 

ฝ่ายบริการ
วิชาการ 
 
งาน
ประชาสมัพันธ์ 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความเสี่ยง วิธีการประเมินผล
ส าเร็จของ
โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

ประมาณการงบประมาณ 
(แหล่งเงิน : เงินรายได้/เงิน

งบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 
ตอบโจทย์ของ
ผู้ใช้ 
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กลยุทธ์ที่ 5.2  การสื่อสารสร้างแบรนด์คณะฯ โดยการสร้างคุณค่าการสื่อสารทางการตลาด Marketing Communication Value 
นิยาม 

การสื่อสารสร้างคณุค่าให้กับแบรนด์คณะฯ ภาควิชา ศูนย์ สถานีวิจยั ผลผลติ ผลิตภณัฑ์และผลงานวจิัย โดยการสื่อสารทางการตลาด เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเชือ่มั่น  
 
ผลผลิต 

1. การสื่อสารสร้างคณุค่าให้กับแบรนด์คณะฯ ภาควิชา ศูนย์ สถานีวิจยั ผลผลติ ผลิตภณัฑ์ และผลงานวจิัย โดยการสื่อสารทางการตลาด เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเชือ่มั่น  
2. ช่ือเสียง   

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. มีโลโก้ สโลแกน สญัลักษณ์ และเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
2. เกิดการจดจ าแบรนด ์
 

ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความเสี่ยง วิธีการประเมินผล
ส าเร็จของ
โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

ประมาณการงบประมาณ 
(แหล่งเงิน : เงินรายได้/เงิน

งบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 
สร้างคณุค่าการสื่อสาร
ทางการตลาด Marketing 
Communication Value 

1. มีโลโก้ สโลแกน  
สัญลักษณ์ และ
เอกลักษณ์เฉพาะตัว 
2. เกิดการจดจ า 
แบรนด ์

บุคลากรไม่เห็น
คุณค่าของ 
แบรนด ์
 

ส ารวจการยอมรับ
บุคลิกและตัวแทน
ของแบรนด์ และ
การจดจ าแบรนด ์
 

 * *   เงินรายได ้ปีละ 50,000 บาท งาน
ประชาสมัพันธ์ 
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กลยุทธ์ที่ 5.3 สื่อสารสร้างความสัมพันธ์โดย Customer Relationship Management: CRM 
นิยาม 

มีช่องทางการสื่อสารไปยังกลุม่เป้าหมาย ได้แก่ ผู้เรียน นิสติเก่า ผู้ปกครอง เกษตรกร ผู้ประกอบการ และภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ระบบและรูปแบบการบริหารและบริการลูกค้า รวมถึง  
Media content 

 
ผลผลิต 

1. ช่องทางการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เรียน นิสติเก่า ผู้ปกครอง เกษตรกร ผู้ประกอบการ และภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 
2. ระบบและรูปแบบการบรหิารและบริการลูกค้า 
3. Media content 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. จ านวนช่องทางที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงสะดวก และ fan reach และ readership 
2. ความต่อเนื่องของการสื่อ 
3. สนองตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
4. ความประทับใจของผู้ใช้บริการ 
5. มีการกล่าวขานหรือบอกต่อ 
 
ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความเสี่ยง วิธีการประเมินผล

ส าเร็จของ
โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

ประมาณการงบประมาณ 
(แหล่งเงิน : เงินรายได้/เงิน

งบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 
สื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์คณะ
เกษตรสู่สาธารณะ 
 

1. จ านวนช่องทางที่
ผู้ใช้บริการเข้าถึงสะดวก 
fan reach และ
readership  
2. Total media spot 
3. ความต่อเนื่องของการ
สื่อ 
4. สนองตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 

1. ขาดความ
ต่อเนื่อง / 
ความแปลก
ใหม่ขององค์
ความรู้ที่
สื่อสารสู่
สาธารณะ 

2. มคีวามฉับ
ไว/ความ
แปลกใหม่

ส ารวจการเข้าถึงสื่อ 
ความต่อเนื่องของ 
การสื่อท่ีสนองต่อ 
ความต้องการของ 
ผู้ใช้บริการ และ 
ความประทับใจของ 
ผู้ใช้บริการ 
 

* * * * * เงินรายได ้ปีละ 500,000 บาท งาน
ประชาสมัพันธ์ 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความเสี่ยง วิธีการประเมินผล
ส าเร็จของ
โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

ประมาณการงบประมาณ 
(แหล่งเงิน : เงินรายได้/เงิน

งบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 
5. ความประทับใจของ
ผู้ใช้บริการ 
6. มีการกลา่วขาน 
หรือบอกต่อ 

ของเนื้อหา/
สาร ไม่
เพียงพอ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างฐานความม่ังคงยั่งยืน Sustainability  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ : คณะเกษตรมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการปรับโครงสร้างท่ีสอดคล้องกับงานและเสริมฐานความมั่นคงในการด าเนินงานในอนาคต 

ผลผลิต / KPI : คณะเกษตรมีระบบคุณภาพที่ส าคัญท่ีผู้บริหารสามารถติดตาม ตรวจสอบ และเป็นข้อมลูในการตัดสินใจในการบริหารได้ พร้อมทั้งมีโครงสร้างการท างานที่สามารถสร้าง
รายได้ให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กลยุทธ์ที่ 6.1 ข้อมูลคุณภาพ 
นิยาม  

ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ การเรยีนการสอน การวจิัย การบริการวชิาการและการเงิน ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสมัย 
 
ผลผลิต 

 ระบบสารสนเทศ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการเงิน ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสมัย  
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
จ านวนระบบสารสนเทศ การเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการและการเงิน 

 
ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความเสี่ยง วิธีการประเมินผล

ส าเร็จของ
โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

ประมาณการงบประมาณ 
(แหล่งเงิน : เงินรายได้/เงิน

งบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 
1. การจัดท าฐานข้อมลู

กลาง คณะเกษตร 
คณะเกษตรมี
ฐานข้อมูลกลางเพื่อ
ใช้ในการติดตาม 
และการตัดสินใจ 

ฐานข้อมูลมี
ความเชื่อมโยง
ในระดับ
หน่วยงานย่อย
อาจจะยังไม่
ครอบคลมุ 

มีจ านวนการใช้งาน
ฐานข้อมูลอย่าง
สม่ าเสมอ 

 * * * * 700,000 บาท 
(เงินรายได้) 

รองคณบดฝี่าย
วางแผนกลยุทธ์ 
 

2. การจัดท าระบบ 
Management 
Information system 
เพื่อการบริหาร 
 

มีระบบสารสนเทศ 
เพื่อการวางแผนและ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
 

ฐานข้อมูล
ปัจจุบันไม่
สามารถรองรับ
การตัดสินใจได ้

ผู้บริหารสามารถใช้
เพื่อรองรับการ
ตัดสินใจได ้

 * * * * 400,000 บาท 
(เงินรายได้) 

รองคณบดฝี่าย
วางแผนกลยุทธ์ 
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กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
นิยาม 

โครงสร้างพื้นฐาน (โครงสร้างส่วนงาน โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างทางกายภาพ) ที่ทันสมัยและมปีระสิทธิภาพโดยค านึงถึงสิ่งแวดลอ้ม ในการด าเนินการ ครบทุกพันธกิจขององค์การ 
 
ผลผลิต 

โครงสร้างพื้นฐานท่ีทันสมัยและเพยีงพอต่อการด าเนินการครบทุกพันธกิจขององค์การ 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ความพึงพอใจของบุคลากรและนสิิตต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความเสี่ยง วิธีการประเมินผล
ส าเร็จของ
โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

ประมาณการงบประมาณ 
(แหล่งเงิน : เงินรายได้/เงิน

งบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 
1. ปรับปรุงโครงสร้างเพื่อ
การบริหารจัดการคณะ
เกษตร (การเช่ีอมโยง
ภาควิชา/ศูนยส์ถานี) 
 
 

ประสิทธิภาพของ 
การบริหารงาน 

บุคลากรไม่มี
ความเชื่อมั่น
ในผลสมัฤทธ์ิ
ของการ
เปลี่ยนแปลง 

ประเมินกระระบบ
การท างาน 

 *    - คณบด ีและ 
ผู้อ านวยการศูนย์ 
ARCTT 

2. การใช้พื้นที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุ 
 

1. จ านวนรายวิชา/
โครงการวิจัย/
โครงการบริการ
วิชาการที่มีการใช้
ประโยชน์พ้ืนท่ี 
2. รายได้ของ
หน่วยงานเพิ่มขึ้น 

1. บุคลากรยัง
มีมีความเข้าใจ
ไม่ตรงกันใน
การใช้
ประโยชน์พ้ืนท่ี 
2.  บุคลากร
ภายนอกไม่
ทราบข้อมูล 

ประเมินจ านวน
รายวิชา 
โครงการวิจัย 
โครงการบริการ
วิชาการ และ
โครงการหารายได ้
 

* * * * * 1,000,000 บาท 
(เงินรายได้) 

คณบดี และ 
ผู้อ านวยการศูนย์ 
ARCTT 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความเสี่ยง วิธีการประเมินผล
ส าเร็จของ
โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

ประมาณการงบประมาณ 
(แหล่งเงิน : เงินรายได้/เงิน

งบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 
3. ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและ  
การเป็น Eco-friendly 
Faculty 

1. สภาพแวดล้อม
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 
2. นักวิจัยมองไม่เห็น
ความเชื่อมโยงและ 

บุคลากรและ
นิสิตมีความ
ตระตระหนัก
ต่อสิ่งแวดล้อม
ไม่มีพอ 

ประเมินจากเกณฑ ์
Eco-friendly 

* * * * * 200,000 บาท ต่อป ี
(เงินรายได้) 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร 
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กลยุทธ์ที่ 6.3 ระบบงาน 
นิยาม  

โครงสร้างการบรหิารที่มีประสิทธิภาพ และระบบสนับสนุนภารกิจหลักเพื่อการด าเนินงานและติดตามงาน 
 
ผลผลิต 

1.  โครงสรา้งการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
2. ระบบสนบัสนุนภารกิจหลักเพื่อการด าเนินงานและตดิตามงาน 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ประสิทธิภาพของการบริหาร 
2. ร้อยละของส่วนงานท่ีมรีะบบการท างานตามระบบกลางและสามารถเช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัยได้ 

 
ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความเสี่ยง วิธีการประเมินผล

ส าเร็จของ
โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

ประมาณการงบประมาณ 
(แหล่งเงิน : เงินรายได้/เงิน

งบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 
1. พัฒนาระบบคุณภาพ มีระบบคณุภาพที่ดี

ขึ้นเพื่อการ
บริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับเกณฑ์ 
EdPex 

- ประเมินผลตาม
เกณฑ ์EdPex 

* * * * * - รองคณบดฝี่าย
วางแผนกลยุทธ์ 

2. พัฒนาระบบการ
จัดการความรู ้
 

มีการจัดการความรู้ที่
เป็นระบบ 

ขาดการ
ถ่ายทอดความรู้
อย่างต่อเนื่อง 

 

ประเมินผลตาม
เกณฑ์การจัดการ
ความรู ้

* * * * * - รองคณบดฝี่าย
วางแผนกลยุทธ์ 

3. พัฒนาระบบบริหาร
ความเสีย่ง 
 

มีการบรหิารความ
เสี่ยงที่เป็นระบบ 

- ติดตามและ
ทบทวนผลการ
จัดการความเสีย่ง
รายไตรมาส 

* * * * * - รองคณบดฝี่าย
วางแผนกลยุทธ์ 
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กลยุทธ์ที่ 6.4 ความมั่นคงทางการเงิน 
นิยาม 

คณะเกษตรมีแผนการจัดการทรัพยากรระยะสั้นและระยะยาว ผลติภัณฑ์ บริการ เพื่อสร้างรายได้ สามารถพ่ึงพาและพัฒนาตนเองได้ในอนาคต 
 
ผลผลิต 

1. แผนการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว  
2. ผลิตภณัฑ์ บริการ และรายได ้
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. มีการลงทุนระยะสั้นและระยะยาวอย่างน้อย 1 แผน 
2. มีผู้ร่วมลงทุน 
3. เงินรายได้เพิ่มขึ้น 

  
ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความเสี่ยง วิธีการประเมินผล

ส าเร็จของ
โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

ประมาณการงบประมาณ 
(แหล่งเงิน : เงินรายได้/เงิน

งบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 
1. แผนจัดการทรัพยากร
ระยะสั้นและระยะยาว 
 

1. มีการลงทุน 
2. มีการควบคุม
ต้นทุน 
3. มีรายได ้
4. มีเงินส ารอง 

ไม่มี
ประสบการณ์
การบริหารงาน 
และลงทุนเพื่อ
หารายได ้

feasibility study 
เพื่อการตัดสินใจใน
การลงทุน 

* * * * * - รองคณบดฝี่าย
วางแผนกลยุทธ์ 

2. Aggie Farm for you 1. มีสถานท่ีส าหรับ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
และให้บริการ  
2. มีรายได้เพิ่มขึ้น 

- 1. ประเมินรายได้ 
และความคุ้มทน 
2. ประเมินความ 
เชื่อมั่นในคุณภาพ
และมาตรฐาน 

   * * 500,000 
(เงินรายได้) 

ผู้อ านวยการศูนย์ 
ARCTT 
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กลยุทธ์ที่ 6.5 สมรรถนะบุคลากร  
นิยาม 

พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะ บุคลากรในระดับสากล และบุคลากร (สายวิชาการ สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ) มีความเป็นมืออาชีพ 
 
ผลผลิต 

1. ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากรในระดับสากล และบุคลากร (สายวิชาการ สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ) 
2. บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ศักยภาพของบุคลากร (internationalization competency) โดยแยกตามสายงานวิชาการและสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
2. จ านวนบุคลากรที่มีระดับความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มขึ้น 

 
ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความเสี่ยง วิธีการประเมินผล

ส าเร็จของ
โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

ประมาณการงบประมาณ 
(แหล่งเงิน : เงินรายได้/เงิน

งบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 
1. พัฒนาบุคลากรแบบ
ก้าวกระโดดสูส่ากล 
 

Internationalization 
competency 

ความไมม่ั่นใจใน
การสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ  

ประเมินสมรรถนะ
บุคลากรด้านการ
สื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 

* * * * * 200,000 ต่อป ี
(เงินรายได้) 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

2. ส่งเสรมิการเป็นมือ
อาชีพของบุคลากรใน
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
 

การเพิ่มขึ้นของ
จ านวนบุคลากรที่มี
ระดับความสามารถ
ในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

บุคลากรไม่เห็น
ความจ าเป็นใน
การเรยีนรู้ตลอด
ชีวิต 

ประเมินจ านวน
บุคลากรมีระดับ
ความสามารถใน
การเรยีนรู้ตลอด
ชีวิต 

* * * * * - รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

 


