ปรัชญา

• สร้างความรู้จากประสบการณ์ เชี่ยวชาญวิชาชีพ เชิดชูคุณธรรม นาความรู้สู่ชุมชน

วิสัยทัศน์

• เป็นคณะชั้นนาในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเข้าสู่ระบบการเกษตร บนพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

พันธกิจ

• จัดการศึกษา ด้านวิชาชีพในอุตสาหกรรมเกษตร ที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน โดยให้โอกาสผู้สาเร็จ
อาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ
• วิจัยเพื่อพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรสู่สากล
• จัดการวงจรความรู้ (Knowledge cycle) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตกรและ Startup
• สร้างคุณค่า "วิถีเกษตรและอาหารล้านนา" เพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
• สร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล
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1. ข้อมูลพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
128 ถนนห้วยแก้ว ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้ง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ขึ้นแทน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีงบประมาณ ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และในกฎกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 123 ตอนที่ 118 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยแบ่งออกเป็น
4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นส่วนราชการหนึ่งใน 14 ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศในกฎกระทรวง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบภารกิจด้านการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการ รับผิดชอบภารกิจการศึกษาในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยมีภารกิจหลัก ด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจัย ด้าน การ
บริการวิชาการ ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ด้านบริหารจัดการ ตลอดจนด้านอัตลักษณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร แบ่งออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์และประมง และส าขา
อุตสาหกรรมเกษตร
ต่อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กาหนดส่วนราชการอื่นให้สอดรับกับภารกิจด้านการเรียนการสอนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในพื้นที่น่าน ลาปาง พิษณุโลก ตาก และเชียงราย และมีรองอธิการบดีใน
พื้นที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบภารกิจด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ส่วนพื้นที่เชียงใหม่ที่ยังไม่มีหลักสูตรเพื่อการเรียนการ สอน จัดตั้งให้เป็นสานักงานสาขา
วิทยาศาสตร์ เพื่อประสานงานกับคณะที่อยู่ส่วนกลาง



แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3

ปรัชญา

“สร้างความรู้จากประสบการณ์ เชี่ยวชาญวิชาชีพ เชิดชูคุณธรรม นาความรู้สู่ชุมชน”

วิสัยทัศน์

"เป็นคณะชั้นนาในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเข้าสู่ระบบการเกษตร บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม"

พันธกิจ
1. จัดการศึกษา ด้านวิชาชีพในอุตสาหกรรมเกษตร ที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน โดยให้โอกาสผู้สาเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ
2. วิจัยเพื่อพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตรสู่สากล
3. จัดการวงจรความรู้ (Knowledge cycle) วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตกร และ Startup
4. สร้างคุณค่า"วิถีเกษตรและอาหารล้านนา"เพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
5. สร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล
ตราสัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ความหมายของตราสัญลักษณ์
สีเขียวมะกอก (สีประจำคณะฯ)
สีเหลืองข้ำวโพด
อิเล็กตรอน
รวงข้ำว
เส้นโค้งวงแหวน
รูปคนยกแขน

หมายถึง การมีคุณค่า สดใส และเข้มแข็ง สงบสุข เป็นธรรมชาติ มีพลัง เจริญเติบโตความอุดมสมบูรณ์
หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองจากด้านวิทยาศาสตร์
หมายถึง การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และองค์ความรู้
หมายถึง สื่อถึงการเกษตร ความเจริญงอกงาม
หมายถึง มีลักษณะเคลื่อนไหวประสานกัน อย่างไม่หยุดนิ่ง สื่อถึงพลังความร่วมมือ การเจริญเติบโต
หมายถึง การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและเป็นที่พึ่งทางวิชาการ
แก่สังคม
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2. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารจัดการ / แผนภูมิการแบ่งส่วนงาน
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3. การบริหารจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 3 งานในสานักงานคณบดีและมีคณะในพื้นที่ 6 พื้นที่ ตามผังโครงสร้างการ
บริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และเปิดทาการเรียนการสอน และมีนักศึกษาประจาของคณะ มี 6 พื้นที่ คือ มทร.ล้านนา น่าน ลาปาง พิษณุโลก
ตาก เชียงราย และสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีเกษตตร สาหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เชียงใหม่ มีการสอนให้กับนักศึกษาในคณะอื่น ๆ
ที่ตั้ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เลขที่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลาปาง เลขที่ 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลาปาง 52000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ตาก เลขที่ 41 ถนนพหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก เลขที่ 52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน เลขที่ 59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย เลขที่ 99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120
3.1 องค์กรบริหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
การบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรดาเนินงานโดยคณะกรรมการประจาคณะ ซึ่งมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) จัดทาแผนพัฒนาของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
2) พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
3) พิจารณากาหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสาหรับคณะเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
4) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
5) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม งานทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และงานรักษาสิ่งแวดล้อม
6) ให้คาปรึกษาและข้อแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินกิจการต่าง ๆ ของคณะ
7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอานาจและหน้าที่
8) ดาเนินการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย
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3.3. รายชื่อผู้บริหารและกรรมการบริหาร
รายชื่อกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ.2561 – 2565)
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
1. อ.ดร.ยรรยง เฉลิมแสน
คณบดี
2. รศ.ดร.อานนท์ เที่ยงตรง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสาขาพืชศาสตร์
3. รศ.สัมฤทธิ์ โม้พวง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสาขาวิทยาศาสตร์
4. นายขุนศรี ทองย้อย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
5. นายบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสาขาสัตวศาสตร์และประมง
6. อ.ชัยธวัช จารุทรรศน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
7. รศ.ดร.เอมอร ไชยโรจน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
8. ผศ.ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
9. อ.ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ
ตัวแทนหน้าสาขาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
10. ผศ.นิรันดร กองเงิน
ตัวแทนหัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง
11. รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร
ตัวแทนหน้าสาขาสาขาพืชศาสตร์
12. อ.ดร.เฉลา วงศ์แสง
ตัวแทนหน้าสาขาสาขาวิทยาศาสตร์
13. นายสมอ บุญพันธุ์
ตัวแทนคณาจารย์
14. รศ.ชิติ ศรีตนทิพย์
ตัวแทนคณาจารย์
15. อ.ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ ตัวแทนคณาจารย์
16. ผศ.ดร.ปิยะนุช รสเครือ
ตัวแทนคณาจารย์
17. นางอุมาพร เจริญธนากุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
18. นางสาวภาวิณี คาม่วง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



ตาแหน่งในคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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รายชื่อผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

อ.ดร.ยรรยง เฉลิมแสน
รศ.ดร.เอมอร ไชยโรจน์
อ.ชัยธวัช จารุทรรศน์
ผศ.ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม
อ.ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ
ผศ.ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร
อ.ดร.สุรพล ใจวงค์ษา
อ.ดร.ปัทม์ ปราณอมรกิจ
อ.ดร.รัชนี บัวระภา
อ.เพลิฬ สายปาระ
ผศ.ดร.ปิยะนุช รสเครือ
อ.ดร.อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์
อ.ดร.โสภณา สาราญ
อ.ดร.รุ่งระวี ทองดอนเอ
ผศ.วรัญญา ธาราเวชรักษ์
อ.เรืองพันธ์ ทรัพย์มี
อ.อรทัย บุญทะวงศ์
ผศ.ประยงค์ ใสนวน
อ.ดร.เฉลา วงศ์แสง
อ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ
ผศ.วรัญญา ธาราเวชรักษ์
ผศ.เริงนภรณ์ โม้พวง

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยคณบดี ด้านวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดี ด้านบริหาร
ผู้ช่วยคณบดี ด้านวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดี ด้านจัดการศึกษานานาชาติ
ผู้ช่วยคณบดี ด้านบริหาร น่าน
ผู้ช่วยคณบดี ด้านวิชาการ น่าน
ผู้ช่วยคณบดี คณบดี ด้านวิจัยและพัฒนา น่าน
ผู้ช่วยคณบดี ด้านบริหาร พิษณุโลก
ผู้ช่วยคณบดี ด้านวิชาการ ด้านวิชาการ พิษณุโลก
ผู้ช่วยคณบดี คณบดี ด้านวิจัยและพัฒนา พิษณุโลก
ผู้ช่วยคณบดี ด้านบริหาร ลาปาง
ผู้ช่วยคณบดี ด้านวิชาการ ลาปาง
ผู้ช่วยคณบดี ด้านวิจัยและพัฒนา ลาปาง
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ ตาก
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ น่าน
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ ลาปาง
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ พิษณุโลก
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

อ.ดร.ปภาวดี เนตรสุวรรณ
ผศ.ปราโมทย์ ทิมขา
รศ.สุธีกานต์ โสตถิกุล
รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร
รศ.ดร.เกชา คูหา
ผศ.นิรันดร กองเงิน
ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน
อ.ดร.สุทธิดา ปัญญาอินทร์
อ.ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ
อ.บุญฤทธิ์ สโมสร
ผศ.อุทิน คุณาแจ่มจรัส

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ เชียงราย
หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ น่าน
หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ ลาปาง
หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ พิษณุโลก
หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง น่าน
หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง ลาปาง
หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง พิษณุโลก
หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร น่าน
หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ลาปาง
หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร พิษณุโลก
หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ตาก
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4. หลักสูตรและการจัดการศึกษา
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (15 หลักสูตร)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 7 หลักสูตร
คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร
ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
พืชศาสตร์
เทคโนโลยีภูมิทัศน์
สัตวศาสตร์
ประมง
เทคโนโลยีการอาหาร
คหกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
สาขาวิชา
เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ ( พื ช ศ า ส ต ร์ สั ต ว ศ า ส ต ร์ ป ร ะ ม ง
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เครื่องจักรกลเกษตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจและโภชนาการอาหาร



พื้นที่ที่เปิดสอน
น่าน ลาปาง พิษณุโลก
น่าน
น่าน ลาปาง พิษณุโลก
น่าน ลาปาง พิษณุโลก
น่าน ลาปาง พิษณุโลก
ตาก
พิษณุโลก
เขตพื้นที่ที่เปิดสอน
น่าน ลาปาง พิษณุโลก
น่าน ลาปาง พิษณุโลก
พิษณุโลก
น่าน
ตาก น่าน พิษณุโลก
ตาก
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ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร
ปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา
หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร

เขตพื้นที่ที่เปิดสอน
น่าน พิษณุโลก ลาปาง

หลักสูตรพืชศาสตร์

สวก.

4.2 จานวนนักศึกษา (ณ ปีการศึกษา 2560)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์
สาขาสัตวศาสตร์และประมง
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
รวม



ปวส.
91
90
77
258

จานวนนักศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
386
550
591
337
24
4
1,864
28

รวม
386
641
681
414
24
4
2,150
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5. การบริหารบุคลากร (ข้อมูล พ.ศ. 2561)
5.1 บุคลากรสายวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีอาจารย์ประจาทุกประเภท รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จานวนทั้งหมด 294 คน โดยในปฎิบัติงาน
จริงในปัจจุบัน 276 คน และอยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ 18 คน โดยอาจารย์ทั้งหมดมีคุณวุฒิปริญญาเอก 99 คน ปริญญาโท 187 คน และปริญญาตรี 8 คน
อาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 111 คน (รองศาสตราจารย์จานวน 17 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จานวน 94 คน) และอาจารย์ 183 คน
สังกัด มทร.ล้านนา
ข้าราชการ
พ.มหาวิทยาลัย
ประเภท
พ.ราชการ
พ.ตามพันธกิจ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม
ตาแหน่ง
ศาสตราจารย์
วิชาการ รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
วุฒิ
การศึกษา

รวม
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

เชียงใหม่
9
26
0
0
4
39
0
3
6

เชียงราย
3
11
0
0
2
16
0
0
3

ตาก
12
18
0
1
4
35
0
0
11

น่าน
27
19
1
3
5
55
0
3
17

พิษณุโลก
31
29
0
0
2
62
0
4
20

ลาปาง
31
17
0
1
5
54
0
5
16

สวก.
33
0
0
0
0
33
0
2
21

รวม (คน)
146
120
1
5
22
294
0
17
94

30
39
17
22
0

13
16
6
10
0

24
35
10
25
0

35
55
17
35
3

38
62
19
42
1

33
54
12
38
4

10
33
18
15
0

183
294
99
187
8
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สังกัด มทร.ล้านนา
รวม
ลาศึกษาต่อ
ปฏิบัติงานจริง

เชียงใหม่
39
1
38

เชียงราย
16
4
12

ตาก
35
2
33

น่าน
55
0
55

พิษณุโลก
62
4
58

ลาปาง
54
7
47

สวก.
33
0
33

รวม (คน)
294
18
276

แยกตามสาขา
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์
สาขาสัตวศาสตร์และประมง
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
รวม

เชียงใหม่
39
0
0
0
39

เชียงราย
16
0
0
0
16

ตาก
27
0
0
8
35

น่าน
19
13
15
8
55

พิษณุโลก
21
10
17
14
62

ลาปาง
13
13
16
12
54

สวก
2
21
0
10
33

รวม(คน)
137
57
48
52
294

5.2 บุคลากรสายสนับสนุน
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม

เชียงใหม่
1
5
3
9

พิษณุโลก
2
6
8

น่าน
6
10
16

ตาก
1
3
4

ลาปาง
10
6
16

เชียงราย
2
2

สวก.
25
23
3
51

รวม (คน)



45
55
6
106
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6. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
1. จุดแข็ง
1.1 บุคลากรมีความสามารถหลากหลาย มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางสูง มีพื้นที่ครอบคลุมภาคเหนือ
1.2 มีหลักสูตรการศึกษาเน้นการผลิตนักศึกษานักปฏิบัติ วิชาชีพ

3. โอกาส
3.1 ภารกิจของคณะมีความสอดคล้อง Megatrend (การผลิตอาหาร) และ
Flagship มหาวิทยาลัย
3.2 มีเครือข่าย และความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่า ชุมชน และสถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน มาอย่างยาวนาน
3.3 นโยบายระดับประเทศสนับสนุนงบประมาณการผลิตกาลังคน ด้าน
วิทยาศาสตร์ เกษตร เทคโนโลยี และสายวิชาชีพ
3.4 ที่ตั้งของสถานศึกษากระจายครอบคลุมภาคเหนือ /มีพื้นที่ให้บริการที่
หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มนักศึกษาในพื้นที่ และมีพื้นที่ติดชายแดน/ช่องทาง
การค้าชายแดน

2. จุดอ่อน
2.1 ขาดบุคลากรทดแทนบุคลากรที่เกษียณ
2.2 ขาดบุคลากรสนับสนุนในห้องปฏิบัติการ (วิชาการ) และงานฟาร์ม ทาให้งานฟาร์ม
ไม่เป็นมาตรฐาน ขาดการบริหารจัดการ
2.3 บุคลากรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างศาสตร์น้อยในการจัดการเรียนการสอน
การวิจัย และบริการวิชาการ
2.3 ภาระงานมีมาก/สัดส่วนภาระงานไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และขาดบุคลากร
สนับสนุนการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ

4. อุปสรรค
4.1 ผู้เรียนให้ความสนใจการศึกษาและการประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม
น้อยลง
4.2 จานวนประชากรลดลงส่งผลถึงตัวป้อนในระบบการศึกษาลดลง
4.3 ความแตกต่ า งทางความคิ ด และกระบวนทั ศ น์ ของบุ ค ลากร ตามยุ ค
(Generation)
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แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2557 – พ.ศ.2561
ปรัชญา

“นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ทองถิ่น อยางยั่งยืน
พันธกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
1. จัดการศึกษาวิชาชีพ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและผลิตครูวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุงเนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พึ่งพาตนเองไดและเปนที่พึ่งทางวิชาการใหกับสังคม และทองถิ่น
2.ศึกษา วิจัย ที่เนนการสรางองคความรูและนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ
3. การบริการวิชาการ มุงเนนถายทอดองคความรูและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ทองถิ่น อยางยั่งยืน
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม เพื่อธารงรักษาไวซึ่ง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สรางสมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดลอม
5. บริหารจัดการตามหลกธรรมาภั บาลิ เพอสร ื่ างความเช ื่อมั่นใหกับผูมีสวนไดสวนเสียกับมหาวิทยาลัย นาไปสูการพัฒนาอยางมั่นคง
และยั่งยืน
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อัตลักษณ Identity “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใชเทคโนโลยีเปนฐาน”
1. บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands – On)
2. ใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนฐาน (Technology - Based Learning)
3. สรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented)
เอกลักษณ
1. ภาพลักษณที่ดีเปนสิ่งสาคัญของทุกองคกร การกาหนดเอกลักษณที่ชัดเจน สามารถใช
2. เปนกรอบสาหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เอกลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
3. ประกอบดวย อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรปลอดภัย ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคง
4. ทางอาหาร เทคโนโลยีและการจัดการเพื่อชุมชน การคาและบริการจัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรม
5. ทองถิ่นและนวัตกรรม อาหารสุขภาพและพันธุกรรมพืช เปนกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนและ
6. สรางความเข าใจ ใหมีเปาหมายเดียวกัน สูการเปน “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน”
หลักการขับเคลื่อน
“สรางการยอมรับของสังคม ชุมชน ทองถิ่น ในคุณคาและบทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาวิทยาการ
และพัฒนากาลังคนฐานรากใหกับทองถิ่นโดยทางานแบบมีพันธสัญญารวมกันกับสังคม รวมกันคิด สรางนวัตกรรม
รวมกันคนหาโจทยและหาทางออก แบบหุนสวนรวมทุน”
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เป้าหมายมหาวิทยาลัย RMUTL Transform to Localization 5 Flagships (2+3)

Flagships 1 มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนากาลังคนฐานราก ลดความเหลื่อม
ล้ า สรางความเขมเข็งเพิ่มขีดความสามารถ ใหโอกาสทางการศึกษา เพื่อ
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยไมคิดทิ้งใครไวขางหลัง

Flagships 2 มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติ เรียนรู ฝกฝนวิชาชีพเฉพาะทาง อยู
หนางานเผชิญปญหา ประยุกตใชทักษะเพิ่มปญญา ดวยหลักศีลธรรมจรรยา
พัฒนาสรางนวัตกรรม

Flagships 3 มหาวิทยาลัยเกษตรกร ใชหลักวิชาการ องคความรูเพื่อการ
พัฒนา มุ งมั่น ทดลอง แกไขปญหาทางการเกษตร สรางมูลคาเพิ่มตอยอด
ธุรกิจเพื่อการพัฒนาประเทศ สรางความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรไทย

Flagships 4 มหาวิทยาลัยการขนสง ศูนยกลางขับเคลื่อนการขนสงบน
เสนทางระเบียงเศษฐกิจในการผลิตกาลังคนและพัฒนาเทคโนโลยี บนฐานการ
ลงทุนความรวมมือที่ดีกับภาคเอกชน

Flagships 5 มหาวิทยาลัยการคาระหว่างประเทศ พัฒนากลุ่มธุรกิจฐาน
รากให้ มี คุ ณ ภาพ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ ผลั ก ดั น สรางคานิย ม รวมคิ ดคน
ผลักดันและยกระดับ รวมกับนักวิชาการและผู มีประสบการณ รองรับพื้นฐาน
การคาระหวางประเทศ
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เป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ( พ.ศ. 2561- 2565)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาการศึกษา
เพื่อผลิตกาลังคนนัก
ปฏิบัติ (Hands-On)

กลยุทธ์

ผลลัพธ์ (KPI)

1.1 ปรับกระบวนการคัดเลือกและร่วมผลิต 1.จานวนการรับนักศึกษาใหม่ที่มีสัดส่วนการรับ
ตัวป้อนสายวิชาชีพ เชิงรุก
นักศึกษา จากอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ เป็น
70:30
2.จานวนโรงเรียนเตรียมด้านวิชาชีพ เพื่อผลิตตัว
ป้อน
1.2 การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา
3.ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทา
แบบนักปฏิบัติ Hands-On
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี หลังสาเร็จ
การศึกษา
4.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบ
TQF และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย
5.ร้อยละบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาด้านครุศาสตร์
ได้งานทาในสายครูวิชาชีพ
6.ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลงาน/โครงการ/
กิจกรรมของนักศึกษาที่ใช้ทักษะวิชาชีพ ที่ทาให้
เกิดประโยชน์/มูลค่าเพิ่ม ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



หน่วยนับ
คน : ปี

เป้าหมายมหาวิทยาลัย
(ระยะ 5 ปี)
7,500
(5,250 : 2,250)

โรงเรียน

6

ร้อยละ

95

ระดับ

ดีมาก

ร้อยละ

80

ร้อยละ

100
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ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ผลลัพธ์ (KPI)

หน่วยนับ

2. การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อการ
เติบโตร่วมกับการพัฒนา
ประเทศ

2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder Retention)
ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ศิษย์เก่า
ผู้ปกครอง ผู้เรียน เครือข่าย
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

7.มูลค่าที่เกิดจากผลของการผลิตบัณฑิต วิจัย และ
การบริการวิชาการ ความร่วมมือกับเครือข่าย
ภายนอก ในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มีความ
มั่นคง และยั่งยืน

ล้านบาท

เป้าหมายมหาวิทยาลัย
(ระยะ 5 ปี)
250

2.2 ใช้วิทยาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนพัฒนา
ท้องถิ่น (สอดคล้องพันธกิจ)

8.จานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการ
หลวง/ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

ชุมชน

30

9.จานวนผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์
ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ นานาชาติ และหรือ
นาไปใช้ประโยชน์
10.มูลค่าจากความร่วมมือหน่วยธุรกิจระหว่าง
มหาวิทยาลัยร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม สถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ

ผลงาน

100

ล้านบาท

200

องค์ความรู้

30

2.3 สร้างหน่วยธุรกิจความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยร่วมกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ (Public Private
Partnership Business Unit)
2.4 สร้างความตระหนักในคุณค่า
11.จานวนองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรม ภูมิ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อมและ ปัญญาท้องถิ่นและการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ถูก
ทรัพยากรธรรมชาติ (สอดคล้องพันธกิจ)
จัดเก็บและหรือนาไปใช้ประโยชน์ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ยุทธศาสตร์

ผลลัพธ์ (KPI)

หน่วยนับ

12.ระดับผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้าน
หลักธรรมาภิบาล

ระดับ

เป้าหมายมหาวิทยาลัย
(ระยะ 5 ปี)
ดีมาก

13.ร้อยละของหน่วยงานหลัก (16 หน่วยเบิกจ่าย)
ที่บริหารแผนงาน แผนงบประมาณให้เป็นไปตาม
เป้าหมายภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร้อยละ

95

14.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านภาวะ
ความสุข

ระดับ

ดีมาก

กลยุทธ์

3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการ 3.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการ
บริหารจัดการ และการ มหาวิทยาลัย
สร้างฐานวัฒนธรรม
3.2 การจัดการเพื่อสร้างเสถียรภาพการ
องค์กร
บริหารงาน และความมั่นคงทางการเงิน
3.3 บริการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของ
มหาวิทยาลัย อย่างรอบด้าน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกาลังคนนักปฏิบัติวิชาชีพ (Hands-On)
กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับกระบวนการคัดเลือกตัวป้อนและผลิตกาลังคนสายวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการเกษตร เชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 1.2 การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาแบบนักปฏิบัติวิชาชีพ Hands-On
กลยุทธที่ 1.3 พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตร์ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
กลยุทธ์ที่ 1.4 เสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยี) ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่เชี่ยวชาญวิชาชีพ
และมีคุณธรรมจริยธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคณะด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Retention) ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.2 ใช้วิทยาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างหน่วยธุรกิจความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ (Public Private Partnership Business Unit)
กลยุทธ์ที่ 2.4 สร้างความตระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สืบสานวิถีเกษตรไทย
และวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นล้านนา
กลยุทธ์ที่ 2.5 ส่งเสริมให้สร้างผลงานวิจัย และการบูรณาการระหว่างศาสตร์ นวัตกรรมเกษตรและอาหาร ในระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการ และการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการคณะ
กลยุทธ์ 3.2 การจัดการเพื่อสร้างเสถียรภาพการบริหารงาน และความมั่นคงทางการเงิน
กลยุทธ์ 3.3 บริการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของมหาวิทยาลัย อย่างรอบด้าน
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แผนที่ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ผลลัพธ์ (KPI)

หน่วยนับ

เป้าหมายการ
ดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
2561

คน : ปี

500

รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการ
นักศึกษา

กิจกรรม
ร้อยละ

2
80

รองคณบดีด้านวิชาการฯ
รองคณบดีด้านวิชาการฯ

ร้อยละ

0.75

รองคณบดีด้านวิชาการฯ

ร้อยละ

75

รองคณบดีด้านวิชาการฯ

ระดับ

ดี

รองคณบดีด้านวิชาการฯ

ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกาลังคนนักปฏิบัติ (Hands-On)
กลยุทธ์1.1 ปรับกระบวนการคัดเลือกและร่วมผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ เชิงรุก
1.จานวนการรับนักศึกษาใหม่ที่มีสัดส่วนการรับนักศึกษา จาก
อาชีวศึกษาต่อสายสามัญ เป็น 70:30
2.มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (SAT1.)
3.จานวนนักศึกษารับเข้า (ร้อยละของเข้าหมายการรับนักศึกษา
ของแต่ละปีการศึกษา) (SAT2.)
4.จานวนนักศึกษาต่างชาติศึกษาต่อในคณะ (SAT3.)
กลยุทธ์1.2การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาแบบนักปฏิบัติ Hands-On
5.ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
6.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบ TQF และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะ
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ผลลัพธ์ (KPI)

หน่วยนับ

7.ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลงาน/โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา
ที่ใช้ทักษะวิชาชีพ ที่ทาให้เกิดประโยชน์/มูลค่าเพิ่ม ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ร้อยละ

เป้าหมายการ
ดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
2561
80

ผู้รับผิดชอบหลัก
รองคณบดีด้านวิจัยและพัฒนา

กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตร์ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2
รองคณบดีด้านวิชาการฯ
8.จัดทาหลักสูตรใหม่ที่มีความน่าสนใจหรือ มีส่วนร่วมในการจัดทา หลักสูตร
หลักสูตรบูรณาการศาสตร์ ภายในคณะ หรือต่างคณะ) (SAT4.)
ร้อยละ
75
รองคณบดีด้านวิชาการฯ
9.ผลสัมฤทธิ์การมีงานทาของบัณฑิต (SAT5.)
คะแนน
3.5
รองคณบดีด้านวิชาการฯ
10.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (SAT6.)
กลยุทธ์1.4 เสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยี) ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่เชี่ยวชาญ (วิชาชีพ) และมีคุณธรรมจริยธรรม
3.51
รองคณบดีด้านวิชาการฯ
11.ผลการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (ผล คะแนน
คะแนนการประเมินคุณภาพหลักสูตรเป็นไปตามค่าเป้าหมาย)
(SAT7.)
กิจกรรม
10
รองคณบดีด้านวิชาการฯ
12.กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์
TQF:5 ด้าน (อย่างน้อยพื้นที่ละ 2 กิจกรรม) (SAT8.)
กิจกรรม
1
คณบดี
13. กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ (SAT9.)
ร้อยละ
80
รองคณบดีด้านวิชาการฯ
14.นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานก่อนจบ
การศึกษาทุกพื้นที่ที่มีนักศึกษา (ตัวบ่งชี้คณะ 1.5) (SAT10.)



แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 26

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ผลลัพธ์ (KPI)

หน่วยนับ

15. อาจารย์ที่ได้เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการและการเพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาชีพด้านต่างๆ
(ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับวิชาชีพ อบรม KM) (SAT11.)

ร้อยละ

เป้าหมายการ
ดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
2561
10

16.จานวนสถานประกอบการที่รับ น.ศ.สหกิจ (SAT12.)
17.ฟาร์มฝึกภายในมหาวิทยาลัยได้มาตรฐาน GAP/GMP หรือ
มาตรฐานอื่นที่ได้รับการยอมรับ (SAT13.)

แห่ง
ฟาร์ม

9
3

รองคณบดีด้านวิชาการฯ
รองคณบดีด้านวิจัยและพัฒนา

รายการ/ปี

5

รองคณบดีด้านวิชาการฯ

18.จานวนรางวัลและ/หรือผลงานเชิดชูเกียรติของนักศึกษาและ
ศิษย์เก่า (SAT14.)

ผู้รับผิดชอบหลัก
รองคณบดีด้านบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคณะด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Retention) ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ
5
รองคณบดีด้านวิจัยและพัฒนา
19.มูลค่าที่เกิดจากผลของการผลิตบัณฑิต วิจัย และการบริการ ล้านบาท
วิช าการ ความร่ว มมือกับเครือข่ายภายนอก ในการพัฒ นาพื้นที่
เป้าหมายให้มีความมั่นคง และยั่งยืน
กลยุทธ์ 2.2 ใช้วิทยาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่น
ชุมชน
1
รองคณบดีด้านวิจัยและพัฒนา
20.จานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการหลวง/
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ผลลัพธ์ (KPI)

หน่วยนับ

21.จานวนผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติ นานาชาติ และหรือนาไปใช้ประโยชน์

ผลงาน

เป้าหมายการ
ดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
2561
70

ผู้รับผิดชอบหลัก
รองคณบดีด้านวิจัยและพัฒนา

กลยุทธ์ 2.3 สร้างหน่วยธุรกิจความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (Public Private
Partnership Business Unit)
ล้านบาท
5
คณบดี
22.มูลค่าจากความร่วมมือหน่วยธุรกิจระหว่างมหาวิทยาลัย
ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษาทั้ง
ในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ 2.4 สร้างความตระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สืบสานวิถีเกษตรไทย และวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นล้ านนา
6
รองคณบดีด้านบริหาร
23. จานวนองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ องค์ความรู้
การรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ถูกจัดเก็บและหรือนาไปใช้ประโยชน์ โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
60,000
รองคณบดีด้านวิจัยและพัฒนา
24.จานวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายในและภายนอก (เป็นไป บาท/คน
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา) (SAT15.)
2
รองคณบดีด้านวิจัยและพัฒนา
25.กิจกรรมที่ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตและเผยแพร่ผลงาน (SAT16.) กิจกรรม
ผลงาน
70
รองคณบดีด้านวิจัยและพัฒนา
26.จานวนผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและหรือ
นานาชาติ (SAT17.)
ผลงาน
3
รองคณบดีด้านวิจัยและพัฒนา
27.จานวนผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ (SAT18.)
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ผลลัพธ์ (KPI)

หน่วยนับ

28.จานวนกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย กับเครือข่าย
หน่วยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน (SAT19.)

กิจกรรม

เป้าหมายการ
ดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
2561
6

กลยุทธ์ 2.5 ส่งเสริมให้สร้างผลงานวิจัย และการบูรณาการระหว่างศาสตร์ นวัตกรรมเกษตรและอาหาร ในระดับชาติและนานาชาติ
ผลงาน
5
29.จ านวนผลงานวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ มี ก ารบู ร ณาการระหว่ า ง
ศาสตร์และหรือหน่วยงานภายนอก (SAT20.)
ผลงาน
4
30.จ านวนผลงานวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ มี ก ารบู ร ณาการระหว่ า ง
ศาสตร์ของนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (SAT21.)
ผลงาน
6
31.จานวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
(SAT22.)
ผลงาน
10
32.จานวนงานบริการวิชาการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก (SAT23.)

ผู้รับผิดชอบหลัก
รองคณบดีด้านวิจัยและพัฒนา

รองคณบดีด้านวิจัยและพัฒนา
รองคณบดีด้านวิจัยและพัฒนา
รองคณบดีด้านวิจัยและพัฒนา
รองคณบดีด้านวิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการ และการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร
กลยุทธ์3.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการคณะ
33.งบประมาณที่ได้รับจากการบริการวิชาการจากหน่วยงาน
ภายนอก (แบบไม่หักค่าใช้จ่าย) (SAT24.)
34.ระดับผลการประเมินของคณะทางด้านหลักธรรมาภิบาล



บาท/ต่อปี

500,000

รองคณบดีด้านวิจัยและพัฒนา

ระดับ

ดี

รองคณบดีด้านบริหาร
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

หน่วยนับ

เป้าหมายการ
ดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
2561

ผู้รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ

80

รองคณบดีด้านบริหาร

36.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านภาวะความสุข
37.มีอัตราทดแทนอัตรากาลังที่จะเกษียณอายุราชการ ล่วงหน้า
อย่างน้อย 2 ปี (SAT27.)

ระดับ
ร้อยละ

ดี
100

รองคณบดีด้านบริหาร
รองคณบดีด้านบริหาร

38.ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาตามสายงาน
(SAT28.)
39.ร้อยละบุคลากรมีตาแหน่งทางวิชาการ (SAT29.)
40.ร้อยละบุคลากรคุณวุฒิปริญญาเอก (SAT30.)
41.มีการจัดการองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ระหว่างบุคลากร (ด้าน
การเรียนการสอน และ ด้านการวิจัย) (SAT31.)

ร้อยละ

50

รองคณบดีด้านบริหาร

ร้อยละ
ร้อยละ
องค์ความรู้

37
32
2

รองคณบดีด้านบริหาร
รองคณบดีด้านบริหาร
รองคณบดีด้านบริหาร

42.หลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
(SAT32.)

หลักสูตร

1

คณบดี /รองคณบดีด้านวิชาการฯ/
ผู้ช่วยคณบดี

43.การจั ด กิ จ กรรมวิ ช าการ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานต่ า งประเทศ
(SAT33.)

กิจกรรม

1

คณบดี /ผู้ช่วยคณบดี

ผลลัพธ์ (KPI)

กลยุทธ์ 3.2 การจัดการเพื่อสร้างเสถียรภาพการบริหารงาน และความมั่นคงทางการเงิน
35.ร้อยละการบริหารแผนงาน แผนงบประมาณให้เป็นไปตาม
เป้าหมายภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์3.3 บริการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของคณะ อย่างรอบด้าน
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การกระจายตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายประจาปี พ.ศ. 2561 ไปยังหน่วยงานย่อย

คณะพื้นที่

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายวิชาการฯ

ฝ่ายวิชาการและกิจการ
นักศึกษา

คณบดี

ลาปาง

พิษณุโลก

น่าน

หน่วยนับ

ตาก

ผลลัพธ์ (KPI)

เชียงใหม่

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

เป้าหมายการ
ดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
2561

เชียงราย

หน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกาลังคนนักปฏิบัติ (Hands-On)
กลยุทธ์1.1 ปรับกระบวนการคัดเลือกและร่วมผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ เชิงรุก
1.จานวนการรับนักศึกษาใหม่ทมี่ ี
สัดส่วนการรับนักศึกษา จาก
คน : ปี
อาชีวศึกษาต่อสายสามัญ เป็น
70:30
2.มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึง
กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย (SAT1.)
3.จานวนนักศึกษารับเข้า (ร้อยละ
ของเข้าหมายการรับนักศึกษาของ
ร้อยละ
แต่ละปีการศึกษา) (SAT2.)
4.จานวนนักศึกษาต่างชาติศึกษาต่อ
ร้อยละ
ในคณะ (SAT3.)
กลยุทธ์1.2การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาแบบนักปฏิบตั ิ Hands-On
5.ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่มีงานทาหรือประกอบอาชีพ

ร้อยละ



500

     



2



      



80



      



0.75

    



75
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คณะพื้นที่

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายวิชาการฯ

ฝ่ายวิชาการและกิจการ
นักศึกษา

คณบดี

ลาปาง

พิษณุโลก

น่าน

หน่วยนับ

ตาก

ผลลัพธ์ (KPI)

เชียงใหม่

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

เป้าหมายการ
ดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
2561

เชียงราย

หน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมาย

อิสระ ภายใน 1 ปี หลังสาเร็จ
การศึกษา
6.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตตามกรอบ TQF และ
ระดับ
ดี
    
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะ
7.ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลงาน/
โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษาที่ใช้
ร้อยละ
80
    
ทักษะวิชาชีพ ที่ทาให้เกิดประโยชน์/
มูลค่าเพิม่ ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตร์ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บณ
ั ฑิต
8.จัดทาหลักสูตรใหม่ที่มีความ
น่าสนใจหรือ มีส่วนร่วมในการจัดทา
หลักสูตร
2
    
หลักสูตรบูรณาการศาสตร์ ภายใน
คณะ หรือต่างคณะ) (SAT4.)
9.ผลสัมฤทธิ์การมีงานทาของบัณฑิต
ร้อยละ
75
    
(SAT5.)
10.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
คะแนน
3.5
    
ผู้ใช้บัณฑิต (SAT6.)
กลยุทธ์1.4 เสริมทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 (ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยี) ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่เชี่ยวชาญ (วิชาชีพ) และมีคุณธรรมจริยธรรม
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11.ผลการบริหารหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (ผล
คะแนนการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรเป็นไปตามค่าเป้าหมาย)
(SAT7.)
12.กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตาม
คุณสมบัติบณ
ั ฑิตที่พึงประสงค์
TQF:5 ด้าน (อย่างน้อยพื้นที่ละ 2
กิจกรรม) (SAT8.)
13. กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา
ด้านภาษาอังกฤษ (SAT9.)
14.นักศึกษาได้รับการเตรียมความ
พร้อมเพื่อการทางานก่อนจบ
การศึกษาทุกพื้นที่ที่มีนักศึกษา (ตัว
บ่งชี้คณะ 1.5) (SAT10.)
15. อาจารย์ทไี่ ด้เสริมสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการและการเพิ่มพูน
สมรรถนะทางวิชาชีพด้านต่างๆ
(ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนาเกีย่ วกับ
วิชาชีพ อบรม KM) (SAT11.)



กิจกรรม

1

     



ร้อยละ

80

     



ร้อยละ

10
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คณะพื้นที่

     

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

10

ฝ่ายวิชาการฯ

กิจกรรม

คณบดี



ลาปาง

     

พิษณุโลก

3.51

น่าน

คะแนน

ตาก

หน่วยนับ

เชียงใหม่

ผลลัพธ์ (KPI)

เป้าหมายการ
ดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
2561

เชียงราย

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ฝ่ายวิชาการและกิจการ
นักศึกษา

หน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมาย

16.จานวนสถานประกอบการที่รับ
แห่ง
9
น.ศ.สหกิจ (SAT12.)
17.ฟาร์มฝึกภายในมหาวิทยาลัยได้
มาตรฐาน GAP/GMP หรือ
ฟาร์ม
3
มาตรฐานอื่นทีไ่ ด้รับการยอมรับ
(SAT13.)
18.จานวนรางวัลและ/หรือผลงาน
เชิดชูเกียรติของนักศึกษาและศิษย์
รายการ/ปี
5
เก่า (SAT14.)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคณะด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ

คณะพื้นที่

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายวิชาการฯ

ฝ่ายวิชาการและกิจการ
นักศึกษา

คณบดี

ลาปาง

พิษณุโลก

น่าน

หน่วยนับ

ตาก

ผลลัพธ์ (KPI)

เชียงใหม่

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

เป้าหมายการ
ดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
2561

เชียงราย

หน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมาย

     



     



     



กลยุทธ์ 2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Retention) ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
19.มูลค่าที่เกิดจากผลของการผลิต
บัณฑิต วิจัย และการบริการวิชาการ
ความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก
ล้านบาท
5
     

ในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มี
ความมั่นคง และยั่งยืน
กลยุทธ์ 2.2 ใช้วิทยาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่น
20.จานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
ภายใต้โครงการหลวง/ โครงการอัน
ชุมชน
1
     

เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
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คณะพื้นที่

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายวิชาการฯ

ฝ่ายวิชาการและกิจการ
นักศึกษา

คณบดี

ลาปาง

พิษณุโลก

น่าน

หน่วยนับ

ตาก

ผลลัพธ์ (KPI)

เชียงใหม่

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

เป้าหมายการ
ดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
2561

เชียงราย

หน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมาย

21.จานวนผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/
งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับรางวัล
ผลงาน
70
     

ระดับชาติ นานาชาติ และหรือ
นาไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ 2.3 สร้างหน่วยธุรกิจความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (Public Private Partnership Business Unit)
22.มูลค่าจากความร่วมมือหน่วย
ธุรกิจระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
ล้านบาท
5
          
สังคม สถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ
กลยุทธ์ 2.4 สร้างความตระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สืบสานวิถีเกษตรไทย และวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นล้านนา
23. จานวนองค์ความรูด้ ้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ถูก
องค์ความรู้
6
      


จัดเก็บและหรือนาไปใช้ประโยชน์
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
24.จานวนเงินสนับสนุนการวิจัยจาก
ภายในและภายนอก (เป็นไปตาม
บาท/คน
60,000
      
 
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา)
(SAT15.)
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คณะพื้นที่

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายวิชาการฯ

ฝ่ายวิชาการและกิจการ
นักศึกษา

คณบดี

ลาปาง

พิษณุโลก

น่าน

หน่วยนับ

ตาก

ผลลัพธ์ (KPI)

เชียงใหม่

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

เป้าหมายการ
ดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
2561

เชียงราย

หน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมาย

25.กิจกรรมที่ส่งเสริมให้อาจารย์
กิจกรรม
2
          
ผลิตและเผยแพร่ผลงาน (SAT16.)
26.จานวนผลงานวิชาการและงาน
สร้างสรรค์ในระดับชาติและหรือ
ผลงาน
70
       
 
นานาชาติ (SAT17.)
27.จานวนผลงานที่ได้รับรางวัล
ผลงาน
3
          
ระดับชาติหรือนานาชาติ (SAT18.)
28.จานวนกิจกรรมความร่วมมือด้าน
วิชาการ การวิจัย กับเครือข่ายหน่วย
กิจกรรม
6
          
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
(SAT19.)
กลยุทธ์ 2.5 ส่งเสริมให้สร้างผลงานวิจัย และการบูรณาการระหว่างศาสตร์ นวัตกรรมเกษตรและอาหาร ในระดับชาติและนานาชาติ
29.จานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
ที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์
ผลงาน
5
       
 
และหรือหน่วยงานภายนอก
(SAT20.)
30.จานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
ที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์
ผลงาน
4
       
 
ของนักศึกษาปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา (SAT21.)
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31.จานวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม
ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ผลงาน
6
(SAT22.)
32.จานวนงานบริการวิชาการที่
บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ผลงาน
10
ภายนอก (SAT23.)
ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการ และการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร
กลยุทธ์3.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการคณะ
33.งบประมาณทีไ่ ด้รับจากการ
บริการวิชาการจากหน่วยงาน
บาท/ต่อปี
500,000
ภายนอก (แบบไม่หักค่าใช้จ่าย)
(SAT24.)
34.ระดับผลการประเมินของคณะ
ระดับ
ดี
ทางด้านหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 3.2 การจัดการเพื่อสร้างเสถียรภาพการบริหารงาน และความมั่นคงทางการเงิน
35.ร้อยละการบริหารแผนงาน แผน
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละ
80
ภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์3.3 บริการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของคณะ อย่างรอบด้าน



คณะพื้นที่

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายวิชาการฯ

ฝ่ายวิชาการและกิจการ
นักศึกษา

คณบดี

ลาปาง

พิษณุโลก

น่าน

หน่วยนับ

ตาก

ผลลัพธ์ (KPI)

เชียงใหม่

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

เป้าหมายการ
ดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
2561

เชียงราย

หน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมาย
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36.ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ด้านภาวะความสุข
37.มีอัตราทดแทนอัตรากาลังที่จะ
เกษียณอายุราชการ ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 2 ปี (SAT27.)
38.ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการพัฒนาตามสายงาน
(SAT28.)
39.ร้อยละบุคลากรมีตาแหน่งทาง
วิชาการ (SAT29.)
40.ร้อยละบุคลากรคุณวุฒิปริญญา
เอก (SAT30.)
41.มีการจัดการองค์ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ระหว่างบุคลากร (ด้าน
การเรียนการสอน และ ด้านการ
วิจัย) (SAT31.)
42.หลักสูตรการเรียนการสอน
ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
(SAT32.)
43.การจัดกิจกรรมวิชาการ ร่วมกับ
หน่วยงานต่างประเทศ (SAT33.)

      





ร้อยละ

50

      





ร้อยละ

37

      





ร้อยละ

32

      





องค์ความรู้

2

      





หลักสูตร

1

     

กิจกรรม

1

    



คณะพื้นที่

100

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ร้อยละ

ฝ่ายวิชาการฯ



คณบดี



ลาปาง

      

พิษณุโลก

ดี

น่าน

ระดับ

ตาก

หน่วยนับ

เชียงใหม่

ผลลัพธ์ (KPI)

เป้าหมายการ
ดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
2561

เชียงราย

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ฝ่ายวิชาการและกิจการ
นักศึกษา

หน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมาย
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แผนงานโครงการและกิจกรรมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

หมวดงบประมาณรายจ่าย
แผ่นดิน
รายได้

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับ
Flagships (5(2+3)
Flagships

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์1. การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกาลังคนนักปฏิบัติ (Hands-On)
1.

2.

3.

4.

โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ)
โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่
3 มทร.ล้านนา อีสาน จ.สุรินทร์







โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)
โครงการสร้างเสริมภาพลักษณ์
หลักสูตรการศึกษา เพื่อเข้าถึง
นักศึกษาเชิงรุกและเป้าหมายการรับ
ผู้เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร





187,600

1,2,3

1. การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิต
กาลังคนนักปฏิบัติ (Hands-On)

1.1 ปรับกระบวนการคัดเลือกและ
ร่วมผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ เชิงรุก

1.จานวนการรับนักศึกษา
ใหม่ที่มีสัดส่วนการรับ
นักศึกษา จากอาชีวศึกษาต่อ
สายสามัญ เป็น 70:30

850,000

1,2,3

1. การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิต
กาลังคนนักปฏิบัติ (Hands-On)

1.2 การพัฒนากระบวนการจัด
การศึกษาแบบนักปฏิบัติ HandsOn

3.ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่มีงานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน
1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา

1,2,3

1. การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิต
กาลังคนนักปฏิบัติ (Hands-On)

1.2 การพัฒนากระบวนการจัด
การศึกษาแบบนักปฏิบัติ HandsOn

3.ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่มีงานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน
1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา

1,2,3

1. การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิต
กาลังคนนักปฏิบัติ (Hands-On)

1.1 ปรับกระบวนการคัดเลือกและ
ร่วมผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ เชิงรุก

1.จานวนการรับนักศึกษา
ใหม่ที่มีสัดส่วนการรับ
นักศึกษา จากอาชีวศึกษาต่อ
สายสามัญ เป็น 70:30

500,000



100,000
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

5.

โครงการส่งเสริมการแข่งขันพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 20 (The Twenty
National Software Contest :
NSC 2018)





100,000

ความสอดคล้องกับ
Flagships (5(2+3)
Flagships
1,2,3

6.

โครงการการเตรียมความพร้อม
แข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราช
มงคล ครั้งที่ 4





250,000

7.

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
รูปแบบร่วมการเรียนการสอน
ระหว่าง International Class
Program ; BRIC Program
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
นวัตกรรมการเรียนการสอน







โครงการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบนานาชาติ (English
Program) Agri-Camp of
Capacity - Building
Development for SAT
Students : Creative Design
Thinking for Community



8.

9.

หมวดงบประมาณรายจ่าย
แผ่นดิน
รายได้

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1. การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิต
กาลังคนนักปฏิบัติ (Hands-On)

1.2 การพัฒนากระบวนการจัด
การศึกษาแบบนักปฏิบัติ HandsOn

3.ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่มีงานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน
1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา

1,2,3

1. การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิต
กาลังคนนักปฏิบัติ (Hands-On)

1.2 การพัฒนากระบวนการจัด
การศึกษาแบบนักปฏิบัติ HandsOn

4.ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบ TQF
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย

1,500,000

1,2

1. การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิต
กาลังคนนักปฏิบัติ (Hands-On)

1.2 การพัฒนากระบวนการจัด
การศึกษาแบบนักปฏิบัติ HandsOn

กิจกรรมพัฒนาทักษะ
นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ



300,000

1,2

1. การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิต
กาลังคนนักปฏิบัติ (Hands-On)

1.2 การพัฒนากระบวนการจัด
การศึกษาแบบนักปฏิบัติ HandsOn



250,000

1,2,3

1. การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิต
กาลังคนนักปฏิบัติ (Hands-On)

1.2 การพัฒนากระบวนการจัด
การศึกษาแบบนักปฏิบัติ HandsOn

6.ร้อยละของหลักสูตรที่มี
ผลงาน/โครงการ/กิจกรรม
ของนักศึกษาที่ใช้ทักษะ
วิชาชีพ ที่ทาให้เกิด
ประโยชน์/มูลค่าเพิ่ม ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
6.ร้อยละของหลักสูตรที่มี
ผลงาน/โครงการ/กิจกรรม
ของนักศึกษาที่ใช้ทักษะ
วิชาชีพ ที่ทาให้เกิด
ประโยชน์/มูลค่าเพิ่ม ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
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10.

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
อุดมศึกษาพี่เลีย้ ง





500,000

ความสอดคล้องกับ
Flagships (5(2+3)
Flagships
1,2

11.

โครงการ Workshop of
Embedded System in
Agriculture Smart Farm





291,000

1,2

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

หมวดงบประมาณรายจ่าย
แผ่นดิน
รายได้

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

1. การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิต
กาลังคนนักปฏิบัติ (Hands-On)

1.2 การพัฒนากระบวนการจัด
การศึกษาแบบนักปฏิบัติ HandsOn

1. การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิต
กาลังคนนักปฏิบัติ (Hands-On)

1.2 การพัฒนากระบวนการจัด
การศึกษาแบบนักปฏิบัติ HandsOn

ตัวชี้วัด
1.จานวนการรับนักศึกษา
ใหม่ที่มีสัดส่วนการรับ
นักศึกษา จากอาชีวศึกษาต่อ
สายสามัญ เป็น 70:30
6.ร้อยละของหลักสูตรที่มี
ผลงาน/โครงการ/กิจกรรม
ของนักศึกษาที่ใช้ทักษะ
วิชาชีพ ที่ทาให้เกิด
ประโยชน์/มูลค่าเพิ่ม ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

ยุทธศาสตร์ 2. การพัฒนาคณะด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ
12.

โครงการบริหารโครงการเมือง
นวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา
ปีงบประมาณ 2561



1,150,000

1,2,3

2. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการ
เติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ

2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Retention) ภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ

7.มูลค่าที่เกิดจากผลของการ
ผลิตบัณฑิต วิจัย และการ
บริการวิชาการ ความร่วมมือ
กับเครือข่ายภายนอก ในการ
พัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มี
ความมั่นคง และยั่งยืน

13.

โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
บุคลากร ทางด้านนวัตกรรมเกษตร
และอาหาร



750,000

1,3

2. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการ
เติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ

2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Retention) ภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ

7.มูลค่าที่เกิดจากผลของการ
ผลิตบัณฑิต วิจัย และการ
บริการวิชาการ ความร่วมมือ
กับเครือข่ายภายนอก ในการ
พัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มี
ความมั่นคง และยั่งยืน
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ลาดับ
14.

15.

16.

17.

18.

19.

โครงการ/กิจกรรม

หมวดงบประมาณรายจ่าย
แผ่นดิน
รายได้

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับ
Flagships (5(2+3)
Flagships
1,3

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการ
เติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ

2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Retention) ภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ
2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Retention) ภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ
2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Retention) ภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ
2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Retention) ภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ
2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Retention) ภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ
2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Retention) ภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง

7.มูลค่าที่เกิดจากผลของการ
ผลิตบัณฑิต วิจัย และการ
บริการวิชาการ ความร่วมมือ
กับเครือข่ายภายนอก ในการ
พัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มี
ความมั่นคง และยั่งยืน
7.มูลค่าที่เกิดจากผลของการ
ผลิตบัณฑิต วิจัย และการ
บริการวิชาการ ความร่วมมือ
กับเครือข่ายภายนอก ในการ
พัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มี
ความมั่นคง และยั่งยืน
7.มูลค่าที่เกิดจากผลของการ
ผลิตบัณฑิต วิจัย และการ
บริการวิชาการ ความร่วมมือ
กับเครือข่ายภายนอก ในการ
พัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มี
ความมั่นคง และยั่งยืน
7.มูลค่าที่เกิดจากผลของการ
ผลิตบัณฑิต วิจัย และการ
บริการวิชาการ ความร่วมมือ
กับเครือข่ายภายนอก ในการ
พัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มี
ความมั่นคง และยั่งยืน
7.มูลค่าที่เกิดจากผลของการ
ผลิตบัณฑิต วิจัย และการ
บริการวิชาการ ความร่วมมือ
กับเครือข่ายภายนอก ในการ
พัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มี
ความมั่นคง และยั่งยืน
7.มูลค่าที่เกิดจากผลของการ
ผลิตบัณฑิต วิจัย และการ
บริการวิชาการ ความร่วมมือ
กับเครือข่ายภายนอก ในการ

โครงการรวบรวมผลงานวิจยั และ
จัดทาฐานข้อมูลนวัตกรรมเกษตร
และอาหารล้านนา



โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการด้านเกษตรและ
อาหารตลอดห่วงโซ่ ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นสาหรับเกษตรและ
ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน
เกษตรและอาหาร
โครงการคัดแยกและคัดเลือกชุมชน
ของจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้
ในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบอินทรีย์



500,000

1,3

2. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการ
เติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ



460,000

1,2,3

2. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการ
เติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ



300,000

3

2. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการ
เติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ

การให้บริการวิชาการทางด้าน
เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนด้าน
พลังงานของกลุ่มเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน
โครงการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการ
ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย มทร.ล้านนา พิษณุโลก



90,000

1,2,3

2. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการ
เติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ



410,000

1,2,3

2. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการ
เติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ

550,000
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

หมวดงบประมาณรายจ่าย
แผ่นดิน
รายได้

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับ
Flagships (5(2+3)
Flagships

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์

20.

โครงการหุ่นยนต์ทางการเกษตร
สาหรับการผลิตพืชแบบสมาร์ท
ฟาร์ม



300,000

1,2,3

2. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการ
เติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ

21.

โรงเรือนปลูกพืชแบบควบคุม
สภาพแวดล้อมและระบบน้าปุ๋ย
อัตโนมัติ



400,000

1,2,3

2. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการ
เติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ

22.

โครการเลีย้ งสัตว์น้าร่วมกับการปลูก
พืชแบบไร้ดินด้วยระบบติดตาม และ
ควบคุมการทางานอัจฉริยะ



600,000

1,2,3

2. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการ
เติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ

23.

โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ
เทคโนโลยีระบบฝังตัวทาง
การเกษตร (Embedded System
Technology)
โครงการฐานความรูด้ ้านนวัตกรรม
เกษตรและอาหารล้านนา



145,000

1,2,3

2. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการ
เติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ



455,000

1,2,3

2. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการ
เติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ

24.



กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ
2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Retention) ภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ
2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Retention) ภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ
2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Retention) ภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ
2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Retention) ภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ
2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Retention) ภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ

พัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มี
ความมั่นคง และยั่งยืน
7.มูลค่าที่เกิดจากผลของการ
ผลิตบัณฑิต วิจัย และการ
บริการวิชาการ ความร่วมมือ
กับเครือข่ายภายนอก ในการ
พัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มี
ความมั่นคง และยั่งยืน
7.มูลค่าที่เกิดจากผลของการ
ผลิตบัณฑิต วิจัย และการ
บริการวิชาการ ความร่วมมือ
กับเครือข่ายภายนอก ในการ
พัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มี
ความมั่นคง และยั่งยืน
7.มูลค่าที่เกิดจากผลของการ
ผลิตบัณฑิต วิจัย และการ
บริการวิชาการ ความร่วมมือ
กับเครือข่ายภายนอก ในการ
พัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มี
ความมั่นคง และยั่งยืน
7.มูลค่าที่เกิดจากผลของการ
ผลิตบัณฑิต วิจัย และการ
บริการวิชาการ ความร่วมมือ
กับเครือข่ายภายนอก ในการ
พัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มี
ความมั่นคง และยั่งยืน
7.มูลค่าที่เกิดจากผลของการ
ผลิตบัณฑิต วิจัย และการ
บริการวิชาการ ความร่วมมือ
กับเครือข่ายภายนอก ในการ
พัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มี
ความมั่นคง และยั่งยืน

แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 43

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

25.

โครงการจัดตั้งศูนย์บริการตรวจสอบ
และให้คาปรึกษาทางด้านการเกษตร
และอาหาร



200,000

ความสอดคล้องกับ
Flagships (5(2+3)
Flagships
1,2,3

26.

โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสาหรับ
การผลิตพืชปลอดภัยและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม



300,000

1,2,3

2. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการ
เติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ

27.

โครงการปรับปรุงโรงงานแปรรูป
เนื้อสัตว์เข้าสู่หลักเกณฑ์วิธีการที่ดี
ในการผลิตอาหาร (GMP)



1,2,3

2. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการ
เติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ

28.

การผลิตเห็ดในถุงพลาสติกด้วย
ระบบควบคุมสภาพแวดล้อม
อัตโนมัติ



300,000

1,2,3

2. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการ
เติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ

29.

โครงการใช้เทคโนโลยีฟองอากาศ
ขนาดเล็กเพื่อเพิ่มผลผลิตปลากาต่อ
หน่วยพื้นที่ในระบบน้ากึ่งหมุนเวียน



200,000

1,2,3

2. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการ
เติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ

หมวดงบประมาณรายจ่าย
แผ่นดิน
รายได้

งบประมาณ

400,000



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการ
เติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ

2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Retention) ภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ
2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Retention) ภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ
2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Retention) ภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ
2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Retention) ภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ
2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Retention) ภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ

7.มูลค่าที่เกิดจากผลของการ
ผลิตบัณฑิต วิจัย และการ
บริการวิชาการ ความร่วมมือ
กับเครือข่ายภายนอก ในการ
พัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มี
ความมั่นคง และยั่งยืน
7.มูลค่าที่เกิดจากผลของการ
ผลิตบัณฑิต วิจัย และการ
บริการวิชาการ ความร่วมมือ
กับเครือข่ายภายนอก ในการ
พัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มี
ความมั่นคง และยั่งยืน
7.มูลค่าที่เกิดจากผลของการ
ผลิตบัณฑิต วิจัย และการ
บริการวิชาการ ความร่วมมือ
กับเครือข่ายภายนอก ในการ
พัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มี
ความมั่นคง และยั่งยืน
7.มูลค่าที่เกิดจากผลของการ
ผลิตบัณฑิต วิจัย และการ
บริการวิชาการ ความร่วมมือ
กับเครือข่ายภายนอก ในการ
พัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มี
ความมั่นคง และยั่งยืน
7.มูลค่าที่เกิดจากผลของการ
ผลิตบัณฑิต วิจัย และการ
บริการวิชาการ ความร่วมมือ
กับเครือข่ายภายนอก ในการ
พัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มี
ความมั่นคง และยั่งยืน
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

30.

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิน่
จากข้าวสู่เชิงพาณิชย์



360,000

ความสอดคล้องกับ
Flagships (5(2+3)
Flagships
1,2,3

31.

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ก้างปลาและสร้างมูลค่าเพิ่ม



200,000

1,2,3

2. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการ
เติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ

32.

การศึกษาการใช้จุลินทรีย์เสริมใน
สูตรอาหารต่อความสมบูรณ์พันธ์
และการเจริญเติบโตของไก่ประดู่
หางดา
โครงการพัฒนาตารับอาหารล้านนา
ท้องถิ่นสู่ตาหรับอาหารเพื่อสุขภาพ



200,000

1,2,3

2. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการ
เติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ



180,000

1,2,3

2. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการ
เติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ

โครงการพัฒนาห้องปฏิบตั ิการวิจยั
นวัตกรรมวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
การตรวจวัดคุณภาพทางการเกษตร
และอาหาร
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
อาหารล้านนและพัฒนาศกยภาพ



300,000

1,2,3

2. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการ
เติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ



250,000

1,2,3

2. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการ
เติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ

33.

34.

35.

หมวดงบประมาณรายจ่าย
แผ่นดิน
รายได้

งบประมาณ



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการ
เติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ

2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Retention) ภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ
2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Retention) ภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ
2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Retention) ภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ
2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Retention) ภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ
2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Retention) ภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ
2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Retention) ภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง

7.มูลค่าที่เกิดจากผลของการ
ผลิตบัณฑิต วิจัย และการ
บริการวิชาการ ความร่วมมือ
กับเครือข่ายภายนอก ในการ
พัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มี
ความมั่นคง และยั่งยืน
7.มูลค่าที่เกิดจากผลของการ
ผลิตบัณฑิต วิจัย และการ
บริการวิชาการ ความร่วมมือ
กับเครือข่ายภายนอก ในการ
พัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มี
ความมั่นคง และยั่งยืน
7.มูลค่าที่เกิดจากผลของการ
ผลิตบัณฑิต วิจัย และการ
บริการวิชาการ ความร่วมมือ
กับเครือข่ายภายนอก ในการ
พัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มี
ความมั่นคง และยั่งยืน
7.มูลค่าที่เกิดจากผลของการ
ผลิตบัณฑิต วิจัย และการ
บริการวิชาการ ความร่วมมือ
กับเครือข่ายภายนอก ในการ
พัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มี
ความมั่นคง และยั่งยืน
7.มูลค่าที่เกิดจากผลของการ
ผลิตบัณฑิต วิจัย และการ
บริการวิชาการ ความร่วมมือ
กับเครือข่ายภายนอก ในการ
พัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มี
ความมั่นคง และยั่งยืน
7.มูลค่าที่เกิดจากผลของการ
ผลิตบัณฑิต วิจัย และการ
บริการวิชาการ ความร่วมมือ
กับเครือข่ายภายนอก ในการ
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ลาดับ

36.

37.

โครงการ/กิจกรรม
ผู้ประกอบการอาหารล้านนาสู่
มาตรฐานสากล
โครงการเข้าร่วมจัดนิทรรศการวัน
เกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8

โครงการจัดนิทรรศการโครงการ
เกษตรอุตสาหกรรม

หมวดงบประมาณรายจ่าย
แผ่นดิน
รายได้

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับ
Flagships (5(2+3)
Flagships

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์





55,000

1,2,3

2. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการ
เติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ





80,000

1,2,3

2. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการ
เติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ

พัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มี
ความมั่นคง และยั่งยืน

2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Retention) ภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ
2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Retention) ภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ

7.มูลค่าที่เกิดจากผลของการ
ผลิตบัณฑิต วิจัย และการ
บริการวิชาการ ความร่วมมือ
กับเครือข่ายภายนอก ในการ
พัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มี
ความมั่นคง และยั่งยืน
7.มูลค่าที่เกิดจากผลของการ
ผลิตบัณฑิต วิจัย และการ
บริการวิชาการ ความร่วมมือ
กับเครือข่ายภายนอก ในการ
พัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มี
ความมั่นคง และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการ และการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร
38.

39.

โครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการให้มีความรู้ตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560
โครงการเพิม่ พูนความรู้ทักษะ
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร





370,000

1,2,3

3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหาร
จัดการ และการสร้างฐานวัฒนธรรม
องค์กร

3.3 บริการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ของมหาวิทยาลัย อย่างรอบด้าน

14.ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรด้านภาวะความสุข





250,000

1,2,3

3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหาร
จัดการ และการสร้างฐานวัฒนธรรม
องค์กร

3.3 บริการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ของมหาวิทยาลัย อย่างรอบด้าน

12.ระดับผลการประเมินของ
มหาวิทยาลัยทางด้านหลัก
ธรรมาภิบาล
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

40.

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
บุคลากรและทิศทาง การบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรในอนาคต ตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรกร
(Farmer University)
โครงการการประชุมสภาคณบดี
สาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย
ครั้ง 4/2560





400,000

ความสอดคล้องกับ
Flagships (5(2+3)
Flagships
1,2,3





130,000

1,2,3

3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหาร
จัดการ และการสร้างฐานวัฒนธรรม
องค์กร

3.3 บริการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ของมหาวิทยาลัย อย่างรอบด้าน

12.ระดับผลการประเมินของ
มหาวิทยาลัยทางด้านหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การ
เขียนผลงานทางวิชาการ (เอกสาร
ประกอบการสอน-เอกสารคาสอนตารา-หนังสือ) ปี 2561
โครงการประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ปีงบประมาณ
2561
โครงการประชุมคณะ
กรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปี
งบประมาณ 2561





300,000

1,2,3

3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหาร
จัดการ และการสร้างฐานวัฒนธรรม
องค์กร

3.3 บริการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ของมหาวิทยาลัย อย่างรอบด้าน

14.ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรด้านภาวะความสุข





693,390

3

3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหาร
จัดการ และการสร้างฐานวัฒนธรรม
องค์กร

3.3 บริการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ของมหาวิทยาลัย อย่างรอบด้าน

12.ระดับผลการประเมินของ
มหาวิทยาลัยทางด้านหลัก
ธรรมาภิบาล





225,000

3

3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหาร
จัดการ และการสร้างฐานวัฒนธรรม
องค์กร

3.3 บริการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ของมหาวิทยาลัย อย่างรอบด้าน

12.ระดับผลการประเมินของ
มหาวิทยาลัยทางด้านหลัก
ธรรมาภิบาล

41.

42.

43.

44.

หมวดงบประมาณรายจ่าย
แผ่นดิน
รายได้

งบประมาณ



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหาร
จัดการ และการสร้างฐานวัฒนธรรม
องค์กร

3.3 บริการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ของมหาวิทยาลัย อย่างรอบด้าน

14.ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรด้านภาวะความสุข
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

45.

การจัดทาแผนพัฒนาบุคคลากร และ
ติดตามผลการพัฒนาบุคลากรคณะ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี ก ารเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ 2561
การสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และ
ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร





165,000

ความสอดคล้องกับ
Flagships (5(2+3)
Flagships
3





148,000

3

3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหาร
จัดการ และการสร้างฐานวัฒนธรรม
องค์กร

3.2 การจัดการเพื่อสร้างเสถียรภาพ
การบริหารงาน และความมั่นคง
ทางการเงิน

13.ร้อยละการบริหาร
แผนงาน แผนงบประมาณให้
เป็นไปตามเป้าหมายภายใต้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการติดตามความก้าวหน้า ใน
การพัฒนาสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ
ในสถานประกอบการ ของบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร
การผลิตสื่อวีดีทัศน์ เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร





300,000

3

3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหาร
จัดการ และการสร้างฐานวัฒนธรรม
องค์กร

3.3 บริการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ของมหาวิทยาลัย อย่างรอบด้าน

SAT27.มีอัตราทดแทน
อัตรากาลังที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2
ปี





199,000

3

1. การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิต
กาลังคนนักปฏิบัติ (Hands-On)

1.1 ปรับกระบวนการคัดเลือกและ
ร่วมผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ เชิงรุก

1.จานวนการรับนักศึกษา
ใหม่ที่มีสัดส่วนการรับ
นักศึกษา จากอาชีวศึกษาต่อ
สายสามัญ เป็น 70:30





90,500

3

3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหาร
จัดการ และการสร้างฐานวัฒนธรรม
องค์กร

3.3 บริการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ของมหาวิทยาลัย อย่างรอบด้าน

14.ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรด้านภาวะความสุข

46.

47.

48.

49.

โครงการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร

หมวดงบประมาณรายจ่าย
แผ่นดิน
รายได้

งบประมาณ



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหาร
จัดการ และการสร้างฐานวัฒนธรรม
องค์กร

3.3 บริการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ของมหาวิทยาลัย อย่างรอบด้าน

SAT29.ร้อยละบุคลากรมี
ตาแหน่งทางวิชาการ
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

50.

โครงการพัฒนาการจัดการความรูใ้ น
องค์กร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร





390,000

ความสอดคล้องกับ
Flagships (5(2+3)
Flagships
3

51.

โครงการประเมินผลการสอน
(วิธีการสอน) ของผู้ขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ





50,000

3

รวมงบประมาณ

หมวดงบประมาณรายจ่าย
แผ่นดิน
รายได้

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหาร
จัดการ และการสร้างฐานวัฒนธรรม
องค์กร

3.3 บริการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ของมหาวิทยาลัย อย่างรอบด้าน

13.ร้อยละการบริหาร
แผนงาน แผนงบประมาณให้
เป็นไปตามเป้าหมายภายใต้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหาร
จัดการ และการสร้างฐานวัฒนธรรม
องค์กร

3.3 บริการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ของมหาวิทยาลัย อย่างรอบด้าน

12.ระดับผลการประเมินของ
มหาวิทยาลัยทางด้านหลัก
ธรรมาภิบาล

17,674,490

หมายเหตุ
Flagships 1. มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนากาลังคนฐานราก
flagships 2. มหาวิทยาลัยนักปฎิบัติ
Flagships 3. มหาวิทยาลัยเกษตรกร
Flagships 4. มหาวิทยาลัยการขนส่ง
Flagships 5. มหาวิทยาลัยการค้าระหว่างประเทศ
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