
แผนพฒันาเชงิยุทธศาสตร์วาระเรง่ด่วน  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 



แผนพัฒนาเชงิยทุธศาสตรว์าระเรง่ดว่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

ปรัชญา   (Philosophy) 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มุง่เนน้การพฒันาก าลงัคน ดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรให้มีทักษะความ
ช านาญด้านวิชาชีพ เสริมสร้างทุนมนุษย์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับ
ประเทศไทย  

ปณธิาณ  (Determination) 

มุ่ งมั่น จัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารเกษตร ทีม่คุีณภาพดว้ยการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง 

วิสยัทัศน ์ (Vision) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นคณะผลิตนักปฏิบัตมิืออาชีพ  
ชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร
ในระดับประเทศเพ่ือก้าวสู่ระดับสากล  



พนัธกิจ  (Mission) 

1.จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ 

2. สร้างงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ สู่การผลิต
เชิงพาณิชย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

3. ให้บริการวิชาการท่ีมีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระ
และพัฒนาอาชีพ สู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5.จัดระบบบุคลากรจากสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อสิทธิ

ประโยชน์บนพื้นฐานความสุขและความก้าวหน้า 
6. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มแนวทางการ

จดัหารายได ้ 

อตัลกัษณ ์  (Identity) 

บณัฑตินกัปฏบิตัมิอือาชพี 

เอกลักษณ์   (Uniqueness) 

คณะนกัปฏบิตัมิอือาชพีดา้นวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยกีารเกษตรและนวตักรรม 



    ค่านยิมองค์กร      

   (Core  values) 

 กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

 ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 

 โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 ไม่เลือกปฏิบัติ 

 รักษ์องค์กร 

 

วฒันธรรมมุง่ผลงาน  (Result Based Culture) 

วฒันธรรมทมีงาน (Collaboration  Culture) 

วฒันธรรมสมรรถนะ (Competency Culture)  

วฒันธรรมมุง่เรยีนรูแ้ละปรบัตวั 

        (Learning & Adaptive Culture) 

วัฒนธรรมองคก์ร(Corporate  Culture)  

ยทุธศาสตร ์1 : Hands On :  

ยทุธศาสตร ์2 : Research & Innovations :    

ยทุธศาสตร ์3 : Internationalization  :  

ยทุธศาสตร ์4 : Modern Management :  

ยทุธศาสตรเ์พือ่การพฒันา ทัง้ 4  ดา้น 



ยุทธศาสตร ์1 :  

Hands On :  

การสรา้งบณัฑติ 

1.2 : พฒันาระบบ 

     การเรยีนการสอน 

1.4 : พฒันาระบบ

บรกิารศกึษาและ 

ความรว่มมอื 

1.1 : การพฒันาหลกัสตูร 

1.3 : พฒันาระบบผูส้อน 



ตวัชีว้ดัและคา่เปา้หมายตามแผนพฒันาเชิงยุทธศาสตรว์าระเร่งดว่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

KPI 
คณะ 

ล าดับที ่

KPI 
มทรธ. 
ล าดับที ่

  
ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน 

  
หน่วยนับ 

 

Based Line 

ปี 2559 

ค่าเป้าหมาย   
ผู้รับผิดชอบ 

  

ปี 2560 

ยุทธศาสตร์ 1 : Hands On : การสร้างบัณฑตินักปฏิบัต ิ

1 5 ***ผลการประเมินเชิงสมรรถนะตามหลักสูตรระบบ ระดับ 5 5 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

2 6 มีการผลิตต าราวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างน้อยหลักสูตรละ 1 
รายวิชา 

เล่ม 
  

N/A 7 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

3 8 อาจารย์ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ หรือเป็นท่ีปรึกษาให้กับสถาน
ประกอบการ หรือเป็นวิทยาการให้กับสถาน
ประกอบการในเรื่องท่ีเชี่ยวชาญ หรืออาจารย์ท่ีมีใบ
ประกอบวิชาชีพของสภาวิชาชีพ 

ร้อยละ 53.97 70 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

4 9 อาจารย์ท่ีไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือเป็นท่ีปรึกษา
ให้กับสถานประกอบการในปีที่ผ่านมาน าความรู้ท่ีได้รับ
จากสถานประกอบการมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ 85.18 80 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 



KPI 
คณะ 

ล าดับที ่

KPI 
มทรธ. 
ล าดับที ่

  
ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน 

  
หน่วยนับ 

Based Line 

ปี 2559 

ค่าเป้าหมาย   
ผู้รับผิดชอบ   

ปี 2560 

ยุทธศาสตร์ 1 : Hands On : การสร้างบัณฑตินักปฏิบัต ิ

5 10 การพัฒนาห้องปฏิบัติและการจัดการศึกษารายวิชาปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางของ มทร.ธัญบุรี 

ระดับ N/A 5 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

6 12 นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในศนูย์ COE อย่างน้อยร้อยละ 20 
ของชั่วโมงปฏิบัติในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับศูนย์ COE 

ร้อยละ 100 95 ฝ่ายบริหารและวางแผน 

7 13 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สอบผ่าน IC3 ร้อยละ 25.69 60 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

8 14 ทักษะทางภาษาอังกฤษ     

8.1 *14.2 นักศึกษาหลักสูตรอื่นได้รับการทดสอบข้อสอบมาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัยเพื่อคัดกรองเข้าสู่การทดสอบ TOEIC 

ร้อยละ N/A 80 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

8.2 *14.3 นักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ ได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษแล้วเข้าทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 5 % ทุกปี จากค่าเฉลี่ย
เดิมของแต่ละคณะ 

ร้อยละ  N/A 50 ฝ่ายบริหารและวางแผน 

9 15 นักศึกษาผ่านเกณฑ์เข้าร่วมกิจกรรม ตามระบบ Activity 
transcript 

   ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

9.1 *15.2 นักศึกษาหลักสูตร 4-5 ปี ผ่านเกณฑ์ เข้าร่วมกิจกรรม
ตามระบบ Activity transcript  

ร้อยละ N/A 15 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 



KPI 
คณะ 

ล าดับที ่

KPI มทรธ. 
ล าดับที ่

  
ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน 

  
หน่วยนับ 

Based Line 

ปี 2559 

ค่าเป้าหมาย   
ผู้รับผิดชอบ   

ปี 2560 

ยุทธศาสตร์ 1 : Hands On : การสร้างบัณฑตินักปฏิบัต ิ

10 16 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีต่อคุณภาพ
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ "บัณฑิตนักปฏิบัติ" 

ร้อยละ 81.61 85 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

11 17 *** หลักสูตรท่ีมีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ  หลักสูตร N/A 7 ฝ่ายบริหารและวางแผน 

12 18 *** ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีประกอบอาชีพอิสระและสร้าง
งานด้วยตนเอง ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ N/A 2 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 



ยุทธศาสตร์ 2 :  
Research &  
Innovations : 
พัฒนางานวิจัย และ
นวัตกรรม 

2.2 : สง่เสรมิการท าวจิยั 

และนวตักรรม 

2.4 : พฒันาระบบ 

บรหิารงานวจิยั 

 

2.1 : สง่เสรมิและเผยแพร่

2.3 : พฒันานกัวจิยัใหม่ 



KPI 
คณะ 

ล าดับที ่

KPI 
มทรธ. 
ล าดับที ่

  
ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน 

  
หน่วยนับ 

Based Line 

ปี 2559 

ค่าเป้าหมาย   
ผู้รับผิดชอบ   

ปี 2560 

ยุทธศาสตร์ 2 : Research & Innovations : พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม 

13 *1 ผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม ท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 31.45 15 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

14 *2 ผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมท่ีตีพิมพ์ในกลุ่ม
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่จัดกลุ่มเป็นวารสารท่ี
มีผลกระทบสูง (Q1-Q2) ต่อผลงานท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 3.17 20 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

15 *4 ผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ 
ท่ีได้รับเลขที่ค าขอ/เลขท่ีสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร 

ผลงาน - 1 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

16 *5 ***จ านวนผลงานทรัพย์สินทางปัญญาท่ีได้รับเลขท่ีค า
ขอหรือได้รับเลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรในนามของ
มหาวิทยาลัย ท่ีถูกน าไปสู่เชิงพาณิชย์ 

ผลงาน - 1 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 



KPI 
คณะ 

ล าดับที ่

KPI 
มทรธ. 
ล าดับที ่

  
ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน 

  
หน่วยนับ 

Based Line 

ปี 2559 

ค่าเป้าหมาย   
ผู้รับผิดชอบ 

  

ปี 2560 

ยุทธศาสตร์ 2 : Research & Innovations : พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม 

17 *6 *** จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรือ
งานสร้างสรรค์ ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/
หรือภาคอุตสาหกรรม และ/หรือ ชุมชน หรือท่ีเข้าร่วม
โครงการ ITAP 

ผลงาน 3 5 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

18 *7 *** จ านวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ  

Talent Mobility 

คน -  1 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

19 *8 เงินสนับสนุนงานวิจัยส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองาน
สร้างสรรค์ จากหน่วยงานภายนอก 

ล้านบาท 0.17 0.20 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 



ยุทธศาสตร์ 3 :  
Internationaliza-
tion: ส่งเสริมความ
เป็นนานาชาติ 

3.2 : พฒันาทกัษะดา้นภาษา 

และความเขา้ใจในสงัคม 

พหวุฒันธรรม 

3.4 : พฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐาน

และสภาพแวดลอ้ม 

3.1 : การสรา้งความ 

รว่มมอืกบัตา่งประเทศ 

3.3 : พฒันาระบบการ 

บรกิารและการสรา้งการ 

         ยอมรบั 

 



KPI 
คณะ 

ล าดับที ่

KPI 
มทรธ. 
ล าดับที ่

  
ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน 

  
หน่วยนับ 

Based Line 

ปี 2559 

ค่าเป้าหมาย   
ผู้รับผิดชอบ   

ปี 2560 

ยุทธศาสตร์ 3 :    Internationalization  : ส่งเสรมิความเป็นนานาชาติ 

20 2 นักศึกษาปริญญาตรีของ มทร.ธัญบุรี ที่เดินทางไปศึกษา/
แลกเปลี่ยน/ฝึกประสบการณ์กับมหาวิทยาลัย/องค์กรใน
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 3.74 2 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

21 3 นักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนยัง  
มทร. ธัญบุรี 

คน 12 10 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

22 *5 อาจารย์ มทร.ธัญบุรี ไปน าเสนอ/ประชุมร่วม/วิจัยร่วม/
แลกเปลี่ยน/ฝึกประสบการณ์กับมหาวิทยาลัย/องค์กรใน
ต่างประเทศ (Outbound) และบุคลากรต่างชาติ มา

คน N/A 18 ฝ่ายบริหารและ
วางแผน 

23 7 จ านวนกิจกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติท่ีมทร.ธัญบุรีเป็นเจ้าภาพ  เจ้าภาพร่วม หรือ
เป็นคณะกรรมการด าเนินการ 

กิจกรรม 1 1 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 



ยุทธศาสตร์ 4 :  
Modern Manage-
ment  : การบริหาร
จัดการสมัยใหม่ 

4.2 : พฒันาระบบบรหิาร 

การเงนิและทรพัยากร 

4.4 : ปรบัปรงุ

ระบบโครงสรา้ง

บรหิารงานดา้น

4.1 : กา้วสูอ่งคก์รทีม่ ี

สมรรถสงู 

4.3 : พฒันาระบบบรหิาร



KPI 
คณะ 

ล าดับที ่

KPI 
มทรธ. 
ล าดับที ่

  
ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน 

  
หน่วยนับ 

Based Line 

ปี 2559 

ค่า
เป้าหมาย 

  
ผู้รับผิดชอบ 

  

ปี 2560 

ยุทธศาสตร์ 4 :    Modern Management  : การบริหารจัดการสมัยใหม ่

24 2 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ียื่นขอต าแหน่งทาง
วิชาการต่อผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบท่ีจะขอต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 14 15 ฝ่ายบริหารและ
วางแผน 

25 3 บุคลากรได้รับการเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพ
เฉพาะทาง 

ร้อยละ 100 95 ฝ่ายบริหารและ
วางแผน 

26 5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการตาม
เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ า และการประเมินในเชิงสมรรถนะ 

ระดับ N/A 5 ฝ่ายบริหารและ
วางแผน 

27 9 จ านวนหน่วยพลังงานไฟฟ้าท่ีประหยัดได้ใน อาคาร/พื้นท่ี
เป้าหมาย 

ร้อยละ 10.93 12 ฝ่ายบริหารและ
วางแผน 

28 *10 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนแม่บทเข้าสู่ Green 
University 

ระดับ 5 5 ฝ่ายบริหารและ
วางแผน 


