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มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ ชุมชน ท้องถิ่น สังคม อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
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พันธกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร

ภายใต้มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2

 1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ของ
ประเทศ โดยเน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาสมรรถนะและทักษะในการท างาน
เชื่อมโยงกับสถานประกอบการ

 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตร ให้
สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์เพื่อสร้างผลงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีศักยภาพ
เป็นผู้ประกอบการ

 3. วิจัย พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตรและอาหาร ทั้ง
ในเชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์ หรือสาธารณประโยชน์

 4. ให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชุมชนเข้มแข็ง และยั่งยืน

 5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตรและอาหาร สร้าง
สมดุลสังคมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 6. บริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ (Quality Management)
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1) มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบรูณาการ
ศาสตร์ทางด้าน Lanna Agriculture, 
Biotechnology และ Engineering 

2) มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน Creative 
Lanna สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

5 ยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 
พ.ศ.2565-2570
พรบ.อุดมศึกษา 2562
มาตรา45(1), 45(2), 45(3)
พรบ.ววน. มาตรา 17(2)

ยุทธศาสตร์และเป้าหมายสู่ความเป็นเลิศของ มทร.ล้านนา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรมอย่างมืออาชีพ เพื่อ
สร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ส าหรับ
การยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความ
เป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสังคมภาคี
เครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคม คุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งล้านนาให้สามารถปรับตัว
ได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก

ผลผลิต มทร.ล้านนา 
ตามแผนพัฒนาความ
เป็นเลิศ

เป้าหมาย มทร.ล้านนา 
ตามแผนพัฒนาความ
เป็นเลิศ พรบ.
อุดมศึกษา 2562
มาตรา 45(3)

ความเชี่ยวชาญ - Lanna BCG model enhancer 
- University Industry Linkage
- Smart Entrepreneur
- Lannanization
- Quadruple System for Human Capital 
Building

ปรับปรุงระบบบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ

Enable Development 
- ด้านการบริหารบุคลากร 
- ด้านแผน ระบบการเงินและงบประมาณ 
- ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
- ด้านระบบธรรมมาภิบาล

- สร้างผู้ประกอบการ
- สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติทักษะสูง 
- สร้างงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- เครือข่ายความร่วมมือของผู้ประกอบการ
- ชุมชนที่ได้รับการยกระดับ
- รายได้ที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก (ที่ไม่ใช่
งบประมาณแผ่นดิน)
- Times Higher Education World University Rankings
(Sustainable cities and community) 

Reinventing University KPI มหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศกึษา
ส าหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อการพัฒนา
บัณฑิตนักปฏิบัติสู่ศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสาน 
รักษา ต่อยอด ปรัชญาและ
ศาสตร์พระราชาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของ ชุมชน ท้องถิ่น สังคม อย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนา
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5 ยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 
พ.ศ.2565-2570
พรบ.อุดมศึกษา 2562
มาตรา45(1), 45(2), 45(3)
พรบ.ววน. มาตรา 17(2)

ยุทธศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรมอย่างมืออาชีพ เพื่อ
สร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ส าหรับ
การยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความ
เป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสังคมภาคี
เครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคม คุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งล้านนาให้สามารถปรับตัว
ได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศกึษา
ส าหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อการพัฒนา
บัณฑิตนักปฏิบัติสู่ศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสาน 
รักษา ต่อยอด ปรัชญาและ
ศาสตร์พระราชาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์1
พัฒนาการจัดการศกึษา ทุกช่วงวัย 
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ที่ตอบโจทย์
ความต้องการ ทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม สู่ศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตร์ 2
สร้างความเข้มแขง็ การวิจัย และ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสู่ BCG Model

ยุทธศาสตร์ 4
พัฒนาปัจจัยเอ้ือ เพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ สู่ความเป็นสากล

ยุทธศาสตร์ 3
พัฒนาบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับ
และเสริมสร้างความเขม้แขง็ ให้กับ
เศรษฐกิจและสังคม สู่สากล

กลยุทธ์1.1 พัฒนากระบวนการคัดเลือกและ
ร่วมผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ เชิงรุก
กลยุทธ์1.2 การพัฒนากระบวนการจัด
การศึกษาเน้นปฏิบัติวิชาชีพ 
กลยุทธ์ 1.3 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
ร่วมกับสถานประกอบการ
กลยุทธ์ 1.4 พัฒนามาตรฐานอาชีพที่
เกี่ยวข้อง ตามกรอบ RMUTL Certificate
กลยุทธ์ 1.5 การพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า 
และประชาชนทั่วไป

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์และนักวิจัย 
เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ BCG โมเดล 
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก 
กลยุทธ์ 2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัย 
การน างานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาให้น าองค์
ความรู้จากงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ 
กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งภาคธุรกิจบริการ 
ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนและสถานประกอบการ  
กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ และนวัตกรรม 
มาพัฒนาการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
หน่วยงาน 
กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ และนวัตกรรม 
เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่

กลยุทธ์ 4.1 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการคณะให้มี  ธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 4.2 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และการสื่อสารองค์กร ระหว่างคณะและมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 4.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม 
กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาความร่วมมือของคณะ เพื่อความเป็นนานาชาติ

ความเชื่อมโยงยทุธศาสตร์ และกลยุทธ์ระหว่าง
มทร.ล้านนา และ คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร
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พัฒนาการจัดการศึกษา ทุกช่วงวัย ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่
ตอบโจทย์ความต้องการ ทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมสู่ศตวรรษที่ 21

สร้างความเข้มแขง็ การวิจัย และ
นวัตกรรมเพื่อพฒันาสู่ BCG 
Model

พัฒนาบริการวิชาการ ด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เพื่อยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับเศรษฐกิจและสังคม สู่สากล

พัฒนาปัจจัยเอื้อ เพื่อการบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สู่
ความเป็นสากล

2

3 4

ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนากระบวนการคัดเลือกและ
ร่วมผลิตตัวป้อนสายวชิาชีพ เชิงรุก

กลยุทธ์ 1.2 การพัฒนากระบวนการจัด
การศึกษาเน้นปฏิบตัิวิชาชีพ 

กลยุทธ์  1.3 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
ร่วมกับสถานประกอบการ

กลยุทธ์  1.4 พัฒนามาตรฐานอาชีพที่
เกี่ยวข้อง ตามกรอบ RMUTL Certificate

กลยุทธ์  1.5 การพัฒนาความเปน็
ผู้ประกอบการใหม่ใหแ้ก่นักศกึษา ศิษย์ เก่า 
และประชาชนทั่วไป

กลยุทธ์  2.1 ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ และ
นักวิจัย เพือ่พัฒนางานวจิัยและนวตักรรมสู่ 
BCG โมเดล 

กลยุทธ์  2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั
จากแหล่งทุนภายนอก 

กลยุทธ์  2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
งานวิจัย การน างานวจิัยและนวตักรรมไปใช้
ประโยชน์

กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมบุคลากรและนักศกึษา
ให้น าองค์ความรู้จากงานวจิัย เทคโนโลยี 
นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ 

กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งภาค
ธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม และ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่แก่
ชุมชนและสถานประกอบการ  

กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ 
และนวัตกรรม มาพัฒนาการบริการ
วิชาการเพื่อสร้างรายไดใ้หก้บัหนว่ยงาน 

กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ 
และนวัตกรรม เพื่อสร้างผู้ประกอบการราย
ใหม่

กลยุทธ์  4.1 การปรับปรุงระบบบริหารจดัการ
คณะให้มีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์  4.2 การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการบริหารจัดการและ
การส่ือสารองค์ กร ระหว่างคณะและ
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์  4.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหวา่ง
คณะ ศิษย์ เก่า ศิษย์ ปัจจุบัน ตลอดจนพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม 
กลยุทธ์  4.4 พัฒนาความร่วมมือของคณะ 
เพื่อความเป็นนานาชาติ

ร่าง ยุทธศาสตร์พัฒนาคณะ ระยะ 5 ปี (2566-2570)
และแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี พ.ศ. 2565
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กลยุทธ์  4.1 การปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการคณะให้มี  ธรรมาภบิาล

กลยุทธ์  4.2 การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการและการส่ือสาร
องค์ กร ระหว่างคณะและมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์  4.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างคณะ ศิษย์ เก่า ศิษย์ ปัจจุบัน 
ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
สถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาคอุตสาหกรรม 

กลยุทธ์  4.4 พัฒนาความร่วมมือของ
คณะ เพื่อความเป็นนานาชาติ

กลยุทธ์  2.1 ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์
และนักวิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมสู่ BCG โมเดล 

กลยุทธ์  2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

กลยุทธ์  2.3 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมืองานวิจัย การน างานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนากระบวนการ
คัดเลือกและร่วมผลิตตัวป้อนสาย
วิชาชีพ เชิงรุก

กลยุทธ์ 1.2 การพัฒนากระบวนการจัด
การศึกษาเน้นปฏิบัติวิชาชีพ 

กลยุทธ์  1.3 พัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ

กลยุทธ์  1.4 พัฒนามาตรฐานอาชีพที่
เกี่ยวข้อง ตามกรอบ RMUTL 
Certificate

กลยุทธ์  1.5 การพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา ศิษย์
เก่า และประชาชนทั่วไป

พัฒนาการจัดการศึกษา ทุกช่วงวัย ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่
ตอบโจทย์ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ

และสังคม สู่ศตวรรษที่ 21

สร้างความเข้มแข็ง การวิจัย และ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสู่ BCG Model

พัฒนาบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับเศรษฐกิจ

และสังคม สู่สากล

พัฒนาปัจจัยเอื้อ เพื่อการบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

สู่ความเป็นสากล

การด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์

2 3 4ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
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กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมบุคลากรและ
นักศึกษาให้น าองค์ความรู้จาก
งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ตามอัตลักษณ์เชิง
พื้นที่ 

กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
และภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนและสถาน
ประกอบการ  

กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมการน าองค์
ความรู้ และนวัตกรรม มาพัฒนาการ
บริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
หน่วยงาน 

กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมการน าองค์
ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการรายใหม่

7
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
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พัฒนาการจัดการศึกษา ทุกช่วงวัย ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร ที่ตอบ
โจทย์ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจและ

สังคม สู่ศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตร์ 1

1. หลักสูตรที่ถูกพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นหลักสูตรที่มี

มาตรฐานตามเกณฑ์  สป.อว. และสอดคล้องกับความ

ต้องการของประเทศ ด้วยการบูรณาการหลกัสูตร ด้าน

การเกษตรและ นวัตกรรม และศาสตร์ อื่น ร้อยละ 100

2. มีนวัตกรรมการเรียนการสอน ที่ทันสมัยที่เหมาะสม
กับทุกช่วงวัย (สองภาษา /นานาชาติ /ออนไลน์  /สะสม
เครดิต/ non degree) ไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบ/นวัตกรรม

3. ร้อยละของผู้เข้ารับการเรียนหลกัสูตรทุกช่วงวัย 
สามารถน าองค์ ความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้
ให้กับตนเองและครอบครวั ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3. มีคณาจารย์  ที่มีความรู้ ความผู้เชี่ยวชาญ มีศักยภาพ
ในการถ่ายทอด มีกลยุทธ์ ในการถ่ายทอดทางวิชาการ (มี
คุณวุฒิ ตามการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์
สกอ. ร้อยละ 100

4. มีรูปแบบการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ
(หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน
ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 แห่งต่อปี

5. นักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมประสบการณ์ ทาง
วิชาการ/วิชาชีพ (ได้ร่วมโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้เกิด
ทักษะ) ร้อยละ 100

6. สามารถสร้างบัณฑิตเป็นผู้ประกอบการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ของจ านวนบัณฑิตในแตล่ะปี

7. เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 100

กลยุทธ์ /ตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

2565 2566 2567 2568 2569-70
กลยุทธ์1.1  พัฒนากระบวนการคัดเลือกและร่วมผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ เชิงรุก

Kpi 1.จ านวนนักศึกษารับเขา้เป็นไปตามแผนรับของแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ร้อยละ 70 70 70 70 70

Kpi 2. จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการคัดเลือกนักศึกษาตัวป้อนของหลักสูตร(เชิงรุก) ไม่น้อยกว่า 
4 กิจกรรม ต่อปี

กิจกรรม 4 4 4 4 4

กลยุทธ์1.2 การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาเน้นปฏิบัติวิชาชีพ 

Kpi 3 จ านวนหลักสูตรท่ีถูกพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานตามเกณฑ ์สป.อว. และ
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ด้วยการบูรณาการหลักสูตร ด้านการเกษตร และ นวัตกรรม และ
ศาสตร์อื่น ร้อยละ 100 

ร้อยละหลักสูตร 100 100 100 100 100

Kpi 4 จ านวนรูปแบบการเรียนการสอน ที่ทันสมัย (สองภาษา /นานาชาติ /ออนไลน์ /สะสมเครดิต/
non degree ฯลฯ) 
ไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบ

รูปแบบ 3 3 3 3 3

Kpi 5  ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชพี (ได้ร่วมโครงการ/กิจกรรม
เพื่อให้เกิดทักษะ) ร้อยละ 80

ร้อยละนักศึกษา 80 85 90 95 100

กลยุทธ์ 1.3 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ

Kpi 6 จ านวนหลักสูตร ที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการหรือชุมชน 
(WiL, School in Farm) ไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร

หลักสูตร 1 1 1 1 1

Kpi 7 จ านวนสถานประกอบการที่มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหลักสูตร (แบบสหกิจศึกษา) ไม่
น้อยกว่า 40 แห่ง ต่อปี

สถาน
ประกอบการ

40 40 40 40 40

กลยุทธ์ 1.4 พัฒนามาตรฐานอาชีพที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบ RMUTL Certificate
Kpi 8 จ านวนมาตรฐานอาชีพ มาตรฐานอาชีพ 1 2 2 2 2

กลยุทธ์ 1.5 การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป

Kpi 9 จ านวนผู้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ (นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชน
ทั่วไป) 

จ านวน 200 300 300 500 500

Kpi 10 จ านวนผู้เข้ารับการบ่มเพาะเป็นผู้ประกอบการ (Spin-off) คน 100 150 150 250 250



สร้างความเข้มแข็ง การวิจัย 
และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสู่ 
BCG Model
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1. มีจ านวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ และนานาชาติ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ต่อปี)
2. มีจ านวนงบประมาณงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่เกิดจากนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศ ไม่น้อย
กว่า 50 ล้านต่อปี และเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
3. มีจ านวนผลงานนวัตกรรมด้านการเกษตร
และอาหาร ที่จดอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร 
อย่างน้อยปีละ 10 ผลงาน
4. มีจ านวนสถานประกอบการ ชุมชน ที่น า
งานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือ
สาธารณประโยชน์ อย่างน้อยปีละ 5 ชุมชน
5. มีจ านวนเงินสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอกด้านงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 
5 ล้านต่อปี
6. มีการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคณะ สู่ BCG Model

กลยุทธ์ /ตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

2565 2566 2567 2568 2569-70
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์และนักวิจัย เพ่ือพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมสู่ BCG โมเดล 

Kpi 11 จ านวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และ
นานาชาติ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อป)ี ฐานปี63 จ านวน 79 ผลงาน

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ +10%
(87ผลงาน)

+10%
(ผลงาน)

+10%
(ผลงาน)

+10%
(ผลงาน)

+10%
(ผลงาน)

Kpi 12 จ านวนองค์ความรู้ งานวิจัย ภูมิปัญญา ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสู่ 
BCG Model

องค์ความรู้ 20 30 40 50 50

Kpi 13 จ านวนผลงานนวัตกรรมด้านการเกษตรและอาหาร ที่ยื่นขอจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ไม่น้อยกว่า 10 ผลงานต่อปี

ผลงานนวัตกรรม 10 10 10 10 10

Kpi 14 จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมและ เทคโนโลยีที่น าไปถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้เกิดผลกับสถานประกอบการ

ผลงาน 5 5 5 5 5

กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

Kpi 15 จ านวนงบประมาณงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากนักวิจัยศูนย์
ความเป็นเลิศ ไม่น้อยกว่า 10 ล้านต่อปี และเพิ่มขึ้นร้อยละ 20

งบประมาณ (ล้านบาท) 10 12 14 17 20

Kpi 16 จ านวนเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกด้านงานวิจัย ไม่น้อย
กว่า 5 ล้านต่อปี 

งบประมาณ (ล้านบาท) 5 10 15 20 25

กลยุทธ์ 2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัย การน างานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

Kpi 17 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน ที่น า
งานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือสาธารณประโยชน์ ไม่น้อยกว่าปีละ 5 
เครือข่าย

เครือข่าย/สถานประกอบการ 5 5 5 5 5



พัฒนาบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับเศรษฐกิจ

และสังคม สู่สากล

3ยุทธศาสตร์

เป
้าห
ม
าย
ย
ทุ
ธ
ศ
าส

ต
ร

์

1. มีบุคลากรและนักศึกษาที่น าองค์
ความรู้จากงานวิจัย เทคโนโลยี 
นวัตกรรม  ไปบูรณาการกับการบริการ
วิชาการ  (บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 10)  

2. มีจ านวนโครงการบริการวิชาการที่มี
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชน
ภายนอก และ สังคม ไม่น้อยกว่า 20 
โครงการ  ต่อปี

3. มีจ านวนชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ  และ
ผู้ประกอบการ  ที่ได้รับการแก้ไขปัญหา 
และ สามารถยกระดับและสร้างความ
เข้มแข็ง หรือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้กับ
ชุมชน ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง ต่อปี

4. สร้างรายได้ที่ได้จากการบริการ
วิชาการ ไม่น้อยกว่า  20 ล้านบาทต่อปี

กลยุทธ์ /ตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนัก
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

2565 2566 2567 2568 2569-70
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาใหน้ าองค์ความรู้จากงานวิจัย 
เทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามอตัลักษณ์เชิงพื้นที ่

kpi 18 ร้อยละบุคลากรและนักศึกษา มีองค์ความรู้ที่น าไปถ่ายทอดและ
บริการวิชาการ (บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10)

ร้อยละบุคลากร
และนักศึกษา

80 และ 
10

80 และ 
10

80 และ 
10

80 และ 
10

80 และ 
10

กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม และ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนและสถานประกอบการ  

kpi 19 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มคีวามร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนภายนอก หรือสังคม ไม่น้อย
กว่า 20 โครงการ ต่อปี

โครงการ 20 20 20 20 20

kpi 20 จ านวนโครงการที่สนับสนุนการผลิต เพ่ือยกระดับ สร้างความ
เข้มแข็ง หรือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้กับในชุมชน /พื้นที่โครงการหลวง/ 
โครงการพระราชด าร/ิกลุ่มวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ ต่อปี

โครงการ 10 10 10 10 10

กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ และนวัตกรรม มาพัฒนาการบริการ
วิชาการเพื่อสร้างรายได้ใหก้ับหนว่ยงาน 

kpi 21 รายได้ที่ได้จากการบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาทต่อปี รายได้ (ล้านบาท) 20 20 20 20 20

กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการรายใหม่

kpi 22 จ านวน ผู้ประกอบการรายใหม่ ไม่น้อยกว่า 10 รายต่อปี ผู้ประกอบการ(ราย
)

10 10 10 10 10



1. มีระบบการบริหารจัดการคณะ ตาม
หลักหลักธรรมาภบิาล และสามารถ
ประยุกต์ ใช้ได้กับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาและการบริหารความเส่ียง
ขององค์ กร

2. บริหารจัดการด้วยระบบการบริหาร
จัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับการบริหารงานระหว่างคณะและ 
มหาวิทยาลัย 6 พื้นที่ 

3. คณะได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติด้านวิชาการ วิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนและ
อุตสาหกรรม

4. สามารถเป็นองค์ กรแห่งการเรียนรู้ 
และสามารถความเชื่อมโยงกับสมาคม
ศิษย์ เก่า อย่างเข้มแข็ง 

พัฒนาปัจจยัเอื้อ เพื่อการบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ สู่ความเป็นสากล

4ยุทธศาสตร์
เป
้าห
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กลยุทธ์ /ตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

2565 2566 2567 2568 2569-70
กลยุทธ์ 4.1 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการคณะให้มี  ธรรมาภิบาล

kpi 23 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับคณะ (ร้อยละ) ร้อยละความพึงพอใจ 80 80 80 80 80
kpi 24 จ านวนโครงการสร้างเสริมภาพลักษณ์ของคณะ อาทิ โครงการเชิดชู
เกียรติ/สานสัมพันธ์อาจารย์/เกษียณอายุราชการ ประชาสัมพันธ์  ไม่น้อยกว่า 
5 โครงการต่อปี

โครงการ 5 5 5 5 5

กลยุทธ์ 4.2 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและการสื่อสารองค์กร ระหว่างคณะและมหาวิทยาลัย

Kpi 25 จ านวนกระบวนการหรือระบบสื่อสารที่มีผลลัพธ์ต่อการบริหารจัดการ
อย่างประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (ERP, e-office /che-co online/ Microsoft 
Teams/CHEQA online/App Line ) ไม่น้อยกว่า 5 กระบวนการ/ระบบ

กระบวนการ/ระบบ 5 5 5 5 5

กลยุทธ์ 4.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจน
พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม 

kpi 26 จ านวนโครงการความสัมพันธ์ที่มีความร่วมมือระหว่างคณะ ศิษย์เก่า 
ศิษย์ปัจจุบัน หรือสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 5  โครงการ 

โครงการ 5 5 5 5 5

kpi 27 จ านวนโครงการเครือข่ายความร่วมมือกับระหว่าง สถานประกอบการ 
หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม (MOU/MOA)

เครือข่าย 3 5 7 9 10

กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาความร่วมมือของคณะ เพ่ือความเป็นนานาชาติ

Kpi 28 พัฒนาวารสารระดับนานาชาติ เข้าสู่ระดับฐานสากล หรือจ านวนฉบับ 
vol ต่อปี

ระดับ TCI 2 / 
2Vol

TCI 2 / 
2Vol

TCI 2 / 
2Vol

TCI 1 / 
2Vol

ACI / 2Vol

Kpi  29 จ านวนโครงการ /กิจกรรมที่ด าเนินงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
ระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 2กิจกรรม ต่อปี 

กิจกรรม 2 2 2 2 2


