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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2560  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นแผนที่ได้ จัดท าขึ้นโดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ร่วมกันระดมความคิด ก าหนดกลยุทธ์เป้าหมาย โครงการและดัชนีชี้วัดความส าเร็จ
เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาคณะ ในระยะ 5 ปี ภายใต้ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามกรอบระยะเวลา 15  ปี (พ.ศ. 2552 – 
2566) และได้พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคมโลกอย่างมีพลวัต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ไปสู่ 
“การเป็นคณะชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ” ที่สอดคล้องกับการด าเนินการตามแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ พ.ศ. 2557-2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559  และร่วมกัน
บริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  

ดังนั้นเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ตลอดจนเป็นกรอบแนวทางในการ
บริหารงานของทุกๆ หน่วยงาน ในสังกัดของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ต่อไป 
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• ปฏิบัติเชี่ยวชาญ  วิชาการเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม
น าความรู้สู่ชุมชน ปรัชญา

• ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี                 
และนวัตกรรมเกษตรวิสัยทัศน์

• จัดการศึกษา ด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีการเกษตร ทีมีมาตรฐานโดยให้
โอกาสผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ วิจัยเพื่อพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์  และ เทคโนโลยีการเกษตร สู่สากล

• จัดการวงจรความรู้ (Knowledge cycle) วิทยาศาสตร์  และ เทคโนโลยีการเกษตร แก่
ชุมชนและผู้ประกอบการ

• สร้างคุณค่า"วิถีเกษตรและอาหารไทย"เพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่น

• สร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล

พันธกิจ
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1. ข้อมูลพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
 ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 ที่ตั้ง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
   128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300  
 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 เมื่อวันที่  18 มกราคม  พ.ศ. 2548  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ขึ้นแทน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีงบประมาณ  ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  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   ด้านก าร
บริการวิชาการ  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  ด้านบริหารจัดการ  ตลอดจนด้านอัตลักษณ์    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร แบ่งออกเป็น  4  สาขา  ได้แก่  สาขาวิทยาศาสตร์  สาขาพืชศาสตร์  สาขาสัตวศาสตร์และประมง  และส าขา
อุตสาหกรรมเกษตร   

ต่อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้ก าหนดส่วนราชการอ่ืนให้สอดรับกับภารกิจด้านการเรียนการสอนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  โดยได้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในพ้ืนที่น่าน ล าปาง พิษณุโลก ตาก และเชียงราย   และมีรองอธิการบดีใน
พ้ืนที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบภารกิจด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ส่วนพ้ืนที่เชียงใหม่ที่ยังไม่มีหลักสูตรเพ่ือการเรียนการสอน จัดตั้งให้เป็นส านักงานสาขา
วิทยาศาสตร์ เพื่อประสานงานกับคณะที่อยู่ส่วนกลาง 
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ปรัชญา 

“ปฏิบัติเชี่ยวชาญ  วิชาการเปน็เลิศ เชิดชูคุณธรรม น าความรู้สู่ชุมชน ” 
วิสัยทัศน์ 

"ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตร" 
พันธกิจ 
1. จัดการศึกษา ด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีการเกษตร ทีมีมาตรฐานโดยให้โอกาสผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ  
2. วิจัยเพื่อพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  และ เทคโนโลยีการเกษตร สู่สากล 
3. จัดการวงจรความรู้ (Knowledge cycle) วิทยาศาสตร์  และ เทคโนโลยีการเกษตร แก่ชุมชนและผู้ประกอบการ  
4. สร้างคุณค่า"วิถีเกษตรและอาหารไทย"เพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  
5. สร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล  
 
ตราสัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร                   

ความหมายของตราสัญลักษณ์ 
สีเขียวมะกอก (สีประจ ำคณะฯ)  หมายถึง การมีคุณค่า สดใส และเข้มแข็ง  สงบสุข  
เป็นธรรมชาติ  มีพลัง เจริญเติบโตความอุดมสมบูรณ์ 
สีเหลืองข้ำวโพด  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองจากด้านวิทยาศาสตร์ 
อิเล็กตรอน           หมายถึง การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และองค์ความรู้ 
รวงข้ำว                หมายถึง สื่อถึงการเกษตร ความเจริญงอกงาม 
เส้นโค้งวงแหวน  หมายถึง มีลักษณะเคลื่อนไหวประสานกันอย่างไม่หยุดนิ่ง  

สื่อถึงพลังความร่วมมือ การเจริญเติมโต 
รูปคนยกแขน      หมายถึง การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและเป็น 
ที่พ่ึงทางวิชาการแก่สังคม 
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2.โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารจัดการ/แผนภูมิการแบ่งส่วนงาน 
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3. การบริหารจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 3 งานในส านักงานคณบดีและมีคณะในพ้ืนที่  6 พ้ืนที่ ตามผังโ ครงสร้างการ

บริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และเปิดท าการเรียนการสอน และมีนักศึกษาประจ าของคณะ มี 6 พ้ืนที่ คือ มทร.ล้านนา น่าน  ล าปาง พิษณุโลก 
ตาก เชียงราย  และสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีเกษตตร  ส าหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เชียงใหม่ มีการสอนให้กับนักศึกษาในคณะอ่ืน ๆ แต่ไม่มี
นักศึกษาประจ าของตนเอง   

ที่ตั้ง 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่  50300 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพ้ืนที่ล าปาง เลขที่ 200 หมู่ 17 ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52000 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพ้ืนที่ตาก เลขที่ 41 ถนนพหลโยธิน    ต าบลไม้งาม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพ้ืนที่พิษณุโลก เลขที่ 52 หมู่ 7 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน เลขที่ 59 หมู่ 13 ต าบลฝายแก้ว  กิ่งอ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพ้ืนที่เชียงราย เลขที่ 99 หมู่ 10 ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 
3.1 องค์กรบริหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
การบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรด าเนินงานโดยคณะกรรมการประจ าคณะ  ซึ่งมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1) จัดท าแผนพัฒนาของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  
2) พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  
3) พิจารณาก าหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับคณะเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
4) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ  
5) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม งานทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และงานรักษาสิ่งแวดล้อม  
6) ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินกิจการต่าง ๆ ของคณะ  
7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ 

  8 ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย 
3.2 การแบ่งส่วนงาน 
ส านักงานคณบดี 
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เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  และเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น  อาศัยอ านาจ
ความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.๒๕๔๘  และค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ ๗๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง 
มอบอ านาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  เกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การลงนามในหนังสือหรือเอกสารการปฏิบัติการ หรือการด าเนินการอ่ืนที่คณบดี
จะพึงปฏิบัติ หรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี และมอบหมายให้พิจารณา ควบคุม ก ากับ ดูแล ในเรื่องต่างๆ ดังนั้น จึงขอ
มอบหมายงานให้รองคณบดีปฏิบัติราชการแทนคณบดี ดังต่อไปนี้ 
  1.  งานด้านบริหาร 

1.1  งานสารบรรณและการประชุม 
1.2  งานการเงินและพัสดุ 
1.3  จัดท าแผนกลยุทธทางการเงิน 

  1.4  วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและความคุ้มค่า 
1.5  งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
1.6  งานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1.7  ข้อมูลบุคลากร และการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง 
1.8  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

 2. ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
2.1  งานปรับปรุง  พัฒนา  ติดตาม และประเมินผลหลักสูตร 
2.2  งานจัดการเรียนการสอน 
2.3  งานสหกิจศึกษา  และฝึกงานของนักศึกษา 
2.4  งานฐานข้อมูลนักศึกษา 
2.5  งานบัณฑิตศึกษา 
2.6  งานคลังข้อสอบ 
2.7  งานจัดการองค์ความรู้ 
2.8  งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (ในประเทศ) ด้านวิชาการ 
2.9  งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
2.10 งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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2.11 งานติดตามการด าเนินงานของนักศึกษา  และสวัสดิการนักศึกษา 
2.12 งานแนะแนว  งานสโมสรนักศึกษา  และชมรมนักศึกษา 
2.13 งานปริญญาบัตร และงานพัฒนาวินัยนักศึกษา 

3. งานด้านวิจัยและพัฒนา 
3.1 งานส่งเสริมงานวิจัย  งานบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
3.2  งานฐานข้อมูลงานวิจัย  งานบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
3.3  งานติดตามและประเมินผลวิจัย  งานบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
3.4  งานแผนงบประมาณ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
3.5  งานจัดท าแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
3.6  งานติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผน 
3.7  งานบริหารความเสี่ยง  และควบคุมภายใน 
3.8  งานก ากับ ติดตาม และรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3.9  งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (ต่างประเทศ) ด้านวิชาการและการวิจัย 
3.10 งานจัดท าแผนการจัดการความรู้ ก ากับ ติดตามเผยแพร่และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

 
  3.3. รายช่ือผู้บริหารและกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน 

รายช่ือกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2557-2560) 
        ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ต าแหน่งในคณะกรรมการ 

1. อ.ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดี  ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.อานนท์ เที่ยงตรง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสาขาพืชศาสตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายขุนศรี  ทองย้อย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสาขาอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายบัลลพ์กุล  ทิพย์เนตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสาขาสัตวศาสตร์และประมง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. อ.ชัยธวัช จารุทรรศน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6. อ.ธีรวัฒน์  เทพใจกาศ ตัวแทนหน้าสาขาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
7. ผศ.นิรันดร กองเงิน ตัวแทนหัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง กรรมการ 
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        ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ต าแหน่งในคณะกรรมการ 
8. รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ตัวแทนหน้าสาขาสาขาพืชศาสตร์ กรรมการ 
9. อ.ดร.เฉลา  วงศ์แสง ตัวแทนหน้าสาขาสาขาวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

10. อ.ชัยยุทธ  นนทะโคตร ตัวแทนคณาจารย์ กรรมการ 
11. ผศ.ประเทือง  สง่าจิตร ตัวแทนคณาจารย์ กรรมการ 
12. อ.ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ ตัวแทนคณาจารย์ กรรมการ 
13. อ.นพรัตน์ จันทร์ไชย ตัวแทนคณาจารย์ กรรมการ 
14. ผศ.ดร.เอมอร  ไชยโรจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
15. ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
รายช่ือผู้บริหารและกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
 

1. อ. ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดี  
2.  ผศ.ดร.เอมอร  ไชยโรจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. อ.ชัยธวัช จารุทรรศน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
4. ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
5. อ.ดร.สุวิชช ์ธนะศานวรคุณ ผู้ช่วยคณบดี  
6. ผศ.ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร ผู้ช่วยคณบดี 
9. อ.ดร.สุรพล ใจวงค์ษา ผู้ช่วยคณบดี 

10. ผศ.ประยงค์ ใสนวน หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ 
11. อ.ดร.เฉลา   วงศ์แสง หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ ตาก 
12. อ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ น่าน 
13. ผศ.วรัญญา ธาราเวชรักษ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ ล าปาง  
14. ผศ.เริงนภรณ์ โม้พวง หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ พิษณุโลก 
15. อ.ดร.ปภาวดี เนตรสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ เชียงราย 
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16. ผศ.ปราโมทย์ ทิมขํา หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ น่าน 
17. รศ.สุมิตรา สุปินราช หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ ลําปาง  
18. รศ.ศีลศิร ิ สง่าจิตร หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ พิษณโุลก 
19. รศ.ดร.เกชา คูหา หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง น่าน 
20. ผศ.นิรันดร  กองเงิน หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง ลําปาง  
21. ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง พิษณุโลก 
22. อ.ดร.สุทธิดา ปัญญาอินทร ์ หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร น่าน 
23. อ.ธีรวัฒน์  เทพใจกาศ หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ลําปาง  
24. อ.บุญฤทธิ์ สโมสร หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร พิษณุโลก 
25. ผศ.อุทิน  คุณาแจ่มจรัส หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ตาก 
26. นางอุมาพร  เจริญธนากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
27. นางน้ําฝน สุทธิกุญชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
4. หลกัสตูรและการจัดการศึกษา 
  หลกัสตูรและสาขาวิชาทีเ่ปดิสอน  ของคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเกษตร (15 หลกัสตูร) 

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพีชั้นสูง 7 หลกัสตูร 

คณุวุฒ ิ สาขาวิชา พืน้ทีท่ีเ่ปดิสอน 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พืชศาสตร์ น่าน  ลําปาง  พิษณุโลก 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีภูมิทัศน์ น่าน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ น่าน  ลําปาง  พิษณุโลก 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประมง น่าน  ลําปาง  พิษณุโลก 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีการอาหาร น่าน  ลําปาง  พิษณุโลก 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คหกรรมศาสตร์ ตาก 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีเครือ่งจักรกลเกษตร พิษณุโลก 
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ระดับปริญญาตรี  6 หลักสูตร 
ปริญญา สาขาวิชา เขตพื้นที่ท่ีเปิดสอน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 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) 

น่าน  ล าปาง  พิษณุโลก 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร น่าน  ล าปาง  พิษณุโลก 
เครื่องจักรกลเกษตร  พิษณุโลก 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ น่าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตาก น่าน พิษณุโลก 

คหกรรมศาสตรบัณฑิต ธุรกิจและโภชนาการอาหาร ตาก 
ระดับปริญญาโท  2 หลักสูตร 

ปริญญา สาขาวิชา เขตพื้นที่ท่ีเปิดสอน 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร  น่าน  พิษณุโลก ล าปาง 

หลักสูตรพืชศาสตร์ สวก. 
   
 4.2 จ านวนนักศึกษา  (ณ ปีการศึกษา 2559)  

ล าดับที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
จ านวนนักศึกษา 

รวม 
ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท 

1 สาขาวิทยาศาสตร์ - 386 - 386 
2 สาขาพืชศาสตร์ 91 550 - 641 
3 สาขาสัตวศาสตร์และประมง 90 591 - 681 
4 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 77 337 - 414 
5 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร - - 24 24 
6 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ - - 4 4 

รวม 258 1,864 28 2,150 
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5. การบริหารบุคลากร 

5.1 บุคลากรสายวิชาการ  

สังกัด มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน พิษณุโลก ล าปาง สวก. รวม 

ประเภท 

ข้าราชการ 9 3 13 29 35 35 36 160 
พ.มหาวิทยาลยั 25 10 18 17 28 17 - 115 

พ.ราชการ - - - 1 - - - 1 
พ.ตามพันธกิจ - - - 4 - 2 - 6 
ลูกจ้างชั่วคราว 5 2 4 5 - 2 - 18 

รวม 39 15 35 56 63 56 36 300 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

ศาสตราจารย ์ - - - - - - - - 
รองศาสตราจารย ์ 2 - - 4 5 5 2 18 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 7 3 10 18 20 18 24 100 
อาจารย ์ 30 12 25 34 38 33 10 182 

รวม 39 15 35 56 63 56 36 300 

วุฒิ
การศึกษา 

ปริญญาเอก 16 4 10 17 18 11 18 94 

ปริญญาโท 23 11 24 36 44 40 18 196 

ปริญญาตร ี - - 1 3 1 5 - 10 

รวม 39 15 35 56 63 56 36 300 

ลาศึกษาต่อ 1 2 4 2 4 4 - 17 

ปฏิบัติงานจริง 38 13 31 54 59 52 36 283 
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 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มีอาจารย์ประจ ารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริ งและลาศึกษาต่อ จ านวนทั้งหมด 300 คน โดยในปฎิบัติงานจริงในปัจจุบัน 
283  คน และอยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ 17 คน  โดยอาจารย์ทั้งหมดมีคุณวุฒิปริญญาเอก 94 คน ปริญญาโท 196 nคน และปริญญาตรี 10 คน   

อาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์จ านวน 18  คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 100 คน และอาจารย์ 182  คน  
 

 5.2 บุคลากรสายสนับสนุน 
ล าดับ

ที ่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามคุณวุฒิ 
รวม 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 
1 เชียงใหม่ 1 5 3 9 
2 พิษณุโลก 2 6 - 8 
3 น่าน 6 10 - 16 
4 ตาก 1 3 - 4 
5 ล าปาง 10 6 - 16 
6 เชียงราย - 2 - 2 
7 สวก. 25 23 3 51 

รวม 45 55 6 106 
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6. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
 
จุดแข็ง : ปัจจัยภายใน   
ด้ำนนักศึกษำ S1 ค่าเรียนที่ไม่สูง และมีพ้ืนที่การจัดการศึกษาครอบคลุมพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 
 S2 มีหลักสูตรการศึกษาเน้นการผลิตนักศึกษานักปฏิบัติ วิชาชพี 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร S3 ขนาดขององค์กร (คณะ) ที่มีขนาดกระชับ มีสายการบังคับบัญชาที่สั้น 
ด้ำนบุคลำกร S4  มีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ ทักษะ เชี่ยวชาญทั้งทางด้าน วิทยาศาสตร์ (Pure Science)และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์(Applied 

Science) ในวิชาชีพหลากหลายสาขา 
 S5  มีเครือข่ายการวิจัย ทั้งภายในและภายนอก สามารถด าเนินงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของสังคม  

 
จุดอ่อน : ปัจจัยภายใน   

ด้ำนงบประมำณ w1  คณะไม่มีโอกาสบริหารจัดการเงินรายได้จากหน่วยผลิตหรือผลผลิตจากงานฟาร์ม  
 w2  จ านวนนักศึกษารับเข้าลดลง ไม่สอดคล้องกับแผนรับ /ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ด้ำนนักศึกษำ w3 หลักสูตรขาดความน่าสนใจ ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของคนรุ่นใหม่ ในศตวรรษท่ี 21 และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต   
 w4 โครงสร้างการบริหารไม่ชัดเจน มีการทับซ้อนกันของบทบาท หน้าที่ของคณะและเขตพ้ืนที่ในการจัดสรรทรัพยากร (คน เงิน 

ของ) และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร w5 รูปแบบการบริหารจัดการ และประสานงานระหว่างคณะและเขตพ้ืนที่ ไม่เหมาะสมและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 

 w6 บุคลากรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างศาสตร์น้อยในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ 
ด้ำนบุคลำกร w7 ภาระงานมีมาก/สัดส่วนภาระงานไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และขาดบุคลากรสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ  

 w8 ขาดการทดแทนอัตราก าลังและการถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญ  
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โอกาส : ปัจจัยภายนอก   
ด้ำนงบประมำณ O1 นโยบายระดับประเทศในการให้งบประมาณสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เกษตร และเทคโนโลย ี
ด้ำนนักศึกษำ O2 ชื่อเสียงของสถาบันที่ยังมีความโดดเด่นด้านการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ 
 O3 ที่ตั้งของสถานศึกษากระจายครอบคลุมภาคเหนือ /มีพ้ืนที่ให้บริการที่หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มนักศึกษาในพ้ืนที่ 
 O4 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการผลิตก าลังคนสายวิชาชีพ 

 O5    มีศิษย์เก่าที่มีศักยภาพ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนแก่ศิษย์ปัจจุบัน 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร O6  มีสาขาวิชาที่สามารถน าไปร่วมบูรณาการกับหลักสูตรในคณะอื่น ๆได้ 
 O7  มีการสร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ  
 
อุปสรรค : ปัจจัยภายนอก   

ด้ำนงบประมำณ T1  มีคู่แข่งในการขอรับงบประมาณสนุบสนุนต่าง ๆ จากภายในและภายนอกท่ีมีศักยภาพสูงกว่า 
 T2 การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล พิจารณาจากนักศึกษารายหัว  
 T3  พ้ืนฐานความรู้ของนักเรียนที่มีคุณภาพต่ า 
ด้ำนนักศึกษำ T4  นักเรียนมีค่านิยมในการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 
 T5 การเติบโตของสถาบันการศึกษาท่ีเปิดการเรียนการสอนในศาสตร์ที่ใกล้เคียงกัน  
 T6 ค่านิยมของการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรลดลง 
 T7 ระบบการศึกษาไทยให้อิสระในการเรียนสูงเกินไป 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร T8  กระบวนการจัดการงบประมาณของหน่วยงานสนับสนุน ไม่มีประสิทธิภาพ 
 T9 ความแตกต่างทางความคิด และกระบวนทัศน์ ของบุคลากร 

ด้ำนบุคลำกร/กำรเรียนรู้พัฒนำ T10 เครือข่ายด้านการวิจัย และพัฒนา กับชุมชน ภาคเอกชนที่ยังไม่แข็งแกร่งมากพอ 
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วัตถุประสงค์ของแผน 
1.1 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือใช้เป็นกรอบ

ทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
1.2 เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี 2560  
1.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกระดับในหน่วยงาน น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
กรอบแนวคิดการจัดท าแผน 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้วิเคราะห์ข้อมูลบริบลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการก าหนดกรอบแนวการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 
ซึ่งประกอบด้วย  

1.  การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  
2. กรอบแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับอุดมศึกษา   
3. นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
4. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)  
5. ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2575) 
6. ผลการด าเนินงาน ปัญหา และข้อเสนอแนะจากปีท่ีผ่านมา   

โดยมีรายละเอียดการที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 
1. การเปลี่ยนแปลงท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในระยะแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2557-2561 เป็นระยะเวลาที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลของสังคม ทั้งระดับ
โลกและในประเทศ รวมทั้งปัจจัยภายในมหาวิทยาลัย ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่ง จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่างๆ ทั้ง
การประเมินศักยภาพของ มหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมความพร้อมและจัดท าแผนที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ต่างๆ เช่น 

 
 
 

1.1 การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
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การเปลี่ยนแปลงตามบริบทของโลกที่มีลักษณะขยายตัวทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ ประกอบกับสภาพแวดล้อมทางการเมืองในระดับโลกได้ลดความ
ตึงเครียด และการเปิดประตูประเทศให้หันมาแข่งขันทางการค้า เศรษฐกิจ และการลงทุน พร้อมกันนั้นได้สร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของโลกแบบใหม่ ในศตวรรษที่ 
21 นี้ประชากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการแข่งขันในโลกธุรกรรมสมัยใหม่ ทั้งนี้เพราะโลกสมัยใหม่ได้เปลี่ยนฐานการผลิตจากทรัพยากรทางธรรมชาติไปเป็น
ประชากรแทน ประชากรในฐานะเป็นฐานการผลิตเพราะจะต้องใช้เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ บรรดาที่มีอยู่ในปัจจุบันกาล เพ่ือจัดการให้เกิดให้เกิดมูลค่าสูงสุด ดังนั้นสิ่ง
แรกท่ีควรรีบเร่งคือจะต้องพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพอันเป็นสากล และเป็นคนดีในฐานะเป็นทุนทางสังคมพ่ือยกระดับประเทศให้อยู่ในระดับสากล 

1.2 การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ทวีความส าคัญเพ่ิมข้ึน ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของเงินทุน สินค้า 

บริการ และคนภายในกลุ่มประเทศต่างๆ รวมทั้งการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 10 ประเทศของ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะมีการรวมกลุ่ม
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาให้เกิดการรวมกันเป็นตลาดเดียว การเคลื่อนย้ายแรงงาน ความรู้ การลงทุนและอ่ืนๆ นอกจากนี้การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจใหม่ของกลุ่ม
ประเทศ จีน และอินเดีย ที่คาดว่าจะเป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ตลอดจนการเขาสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ ที่ท าให้ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
อาเซียนบวกสาม และอาเซียนบวกหก ได้ตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากรระดับสูง และแรงงานมีฝีมือ การลงทุน และความรู้ ได้อย่างเสรี   ซึ่งประเทศไทยได้ลงนาม
ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพจ านวน 7 สาขา คือ แพทย์     ทันตแพทย์ พยาบาล นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก ช่างส ารวจ ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเตรียมความ
พร้อมในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งทางด้านการศึกษา ด้านภาษา ทักษะฝีมือแรงงาน รวมถึง การพัฒนากลไกต่างๆ การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระดับ ภูมิภาค รวมถึงมาตรการรองรับผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและคนไทย  ทั้งในเชิงสุขภาพและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1.3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 
ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกันประเทศก าลังพัฒนา อาทิ เกาหลี สิงค์โปร จีน อินโดนีเซีย บรูไน ไทย และ

เวียดนามได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ แล้วในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งท าให้เกิดผลกระทบหลายประการ อาทิ การย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติทั้งแรงงานที่มีฝีมือ และไร้
ฝีมือเพ่ือทดแทนก าลังแรงงานในประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ การเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกันโครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานมาเป็นการ
ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น ท าให้การพัฒนาคนมุ่งสร้างให้มีความรู้มีศักยภาพ ทักษะและความช านาญ ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีทดแทนก าลังแรงงานที่ขาด
แคลน  ประเทศท่ีเข้าสู่สังคมผูสูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมข้ึนท าให้งบประมาณส าหรับการลงทุนพัฒนาด้าน อ่ืนๆ ลดลง ปัจจัยดังกล่าวจะเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรค
ต่อประเทศไทย โดยด้านหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสในการขยายตลาดสินค้าและบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ  แต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยเองก็ต้องปรับตัวเตรียม
ความ พร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสวัสดิการสังคมในการรองรับการเข้าสู่สังคมผูสูงอายุ รวมทั้งยังต้องเตรียมรับมือกับปัญหาจ านวนแรงงานที่จะขยายตัวช้าลงและ
มีจ านวนลดลงในอนาคต ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว 

1.4 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
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ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมรวมทั้งตอบสนองการดารงชีวิต ของประชาชนมากยิ่งขึ้น การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาพลังงานและวัสดุจากพืช การทดแทน แรงงานด้วยเครื่องจักร การ
พัฒนาสุขภาพและศักยภาพในการท างานของผู้สูงอายุขณะเดียวกันก็เป็นภัยคุกคาม ต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น การจารกรรมข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล การใช้
สื่อในทางที่ผิด การเกิดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคมท าให้เกิดความเหลื่อมล้าในการพัฒนา  และการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมอย่าง
หลากหลายผ่านเทคโนโลยี ดังนั้นประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge  Management) อย่างเป็นระบบทั้งการวิจัยและพัฒนา ตลอดจน
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ และบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.5 ความส าคัญของประชากรในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นับว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่งอันเนื่องจากปัญหาก าลังคนโดยเฉพาะการขาดแคลนก าลังคนที่มีฝีมือระดับกลางและระดับสูงเพ่ือการ

พัฒนาอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจัยทรัพยากรมนุษย์จึงกลายเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในยุคโลกาภิวัตน์แห่งการแข่งขันท้ังนี้เพราะขีดความสามารถของ
มนุษย์ยุคใหม่คือ ทรัพยากรความรู้ ที่มิใช่เป็นเพียงแต่ความรู้เพื่อความรู้เท่านั้นแต่ยังต้องเป็นความรู้ในเชิงประยุกต์ที่สามารถสั่งสมเป็นทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านชั้นสูง
ในแต่ละสาขา ซึงสัมพันธ์สอดคล้องไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะแต่ละด้านของประเทศ นอกจากทรัพยากรความรู้แล้ว มนุษย์ยุคใหม่ควรจะต้องมีความสามารถในเชิง
ริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งการมีมาตรฐานทางจริยธรรมในการท างานด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ประกอบกันเป็นปัจจัยที่ก้าวหน้า ที่แตก ต่างไปจากปัจจัยพ้ืนฐานดั่งเดิมอันได้แก่ 
แรงงานไร้ทักษะ การพัฒนาที่ส าคัญจากการมุ่งเน้นความเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศมาเป็น การพัฒนาคนมากข้ึน 

  
2. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 

       ตามท่ี นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลมีนโยบายต่างๆ 
11 ด้าน ได้แก่ 

1. นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
2. นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ        
3. นโยบายการลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ               
4. นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม        
5. นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน        
6. นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7. นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8. นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
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9. นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน        
10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
11. นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

 
3. ร่าง กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2575 
กรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี   
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติ  ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม 
ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  ประกอบด้วย  
1.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม  
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง ประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศ มหาอ านาจ เพ่ือป้องกัน

และแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับ ประเทศเพ่ือนบ้านและ

มิตรประเทศ  
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่ แนวระนาบมากขึ้น 
2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
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(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 

   (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย อย่างบูรณาการ  
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
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(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 
4. ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.  2560 -2564)  
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามแผนการพัฒนาฉบับที่ 12 (พ.ศ.  2560 -2564) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มี

ระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเอง
ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  มีเศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืนสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการ
เดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้นสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า   และรักษาและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชน  ภายใต้การบริหารราชการ
แผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

วิสัยทัศน์  สู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  

     ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มี ความมั่นคง 
และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

เป้าหมาย 
    1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน 
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      โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศ
ที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศ น์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ 
     2. การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ได้จัดท าขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีกา รกระจายรายได้อย่างเป็น
ธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ ปีและอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน 

ดังน ี้ 
๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   ให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ  และ

พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ  เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมี
ทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น  แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) 
ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน  และนอกห้องเรียนที่
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (๒) พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ 
ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  (๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต (๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและ
โภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและ ภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพ (๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ 
ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ (๖) พัฒนาระบบการ
ดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ (๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วน ร่วมพัฒนาประเทศ
อย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริม สถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 

๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การพัฒนามุ่งลดปัญหาความ เหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิม โอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี ความ
เข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้นแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
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ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส  การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อย
โอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแล นักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษา ต่อ
ระดับสูง (๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุข
ที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการ พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ (๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มี สิทธิในการจัดการทุน
ที่ดินและทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับ  องค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็น
สถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบลที่ท าหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและการออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์เป็นแม่ข่าย 

๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน เน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการ
พัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการ ผลิตของประเทศเพ่ิมข้ึน การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
และมาจากความร่วมมือกัน มากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ 
ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้น เกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การ
ท่องเที่ยวสามารถ ท ารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากข้ึน ภาค การเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงาน
โครงการ การจัดสรรงบประมาณ การ บริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้ง
ในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ (๒) การ เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
มุ่งเน้นการสร้างความ เชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เ พ่ือยกระดับ ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดย
ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่
เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าการ ลงทุน 

๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  การพัฒนามุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความ
มั่นคงด้านน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการ ลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิด จากสาธารณภัย 
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แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง สมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม (๒) 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน (๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (๔) ส่งเสริมการ ผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๖) การบริหารจัดการเพ่ือ
ลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ (๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (๘) การพัฒนาความ
ร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ดังนั้น การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์ให้
เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไข ปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความ มั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัย
คุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติมี ความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ และแผนงานด้านความ
มั่นคงม ีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ    ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่
ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการ พัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาด ประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการ  ยุติธรรมไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้ง
การทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย  การพัฒนาเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง จริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบ ริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับท่ีดีขึ้น และการลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 
  ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลด ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ 
การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบ ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศ
ยานใน กรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการ  อ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงาน
เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการ ใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการ พัฒนาด้าน
สาธารณูปการ (น้ าประปา) 
  ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุน
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วิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (๒) พัฒนา ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มี
บทบาทหลักด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและ  การจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้
เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย และ (๓) พัฒนา สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย 
อาทิ การเร่งการ ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้ง
ความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลย 
  ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  การพัฒนาเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจาย รายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น 
การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และการเพ่ิมมูลค่าการ ลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทาง เศรษฐกิจให้กระจาย
ตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาค  ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เปูาหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาค
กลางเป็นฐานเศรษฐกิจ ชั้นน า พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย (๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่า
อยู่ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมี ส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะใน
เขตเมือง และ (๓) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิต อุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ีขยายตัวอย่างมีสมดุล 
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนา พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และ
เกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
  ๑๐. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  การมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียง เศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 
การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและ ภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้ง
มีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญ
ทั้งในทุกระดับ แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการ ลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้าและบริการ
ของไทย (๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้าน การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, 
BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  (๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ 
และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค (๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศเพ่ือนบ้านใน
ลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาค กัน (๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศ (๗) เข้าร่วมเป็น ภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ (๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคงในทุกด้านที่
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เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (๙) บูรณาการภารกิจด้านความ ร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และ (๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัว
ภายในประเทศที่ส าคัญ 
 

5.นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) 
วิสัยทัศน์  “ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ าอย่างทั่วถึง ผลิตและพัฒนาก าลังคน ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ”  โดยนโยบายประกอบด้วยยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ๑๐ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ระบบการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : สร้างโอกาสทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 
 เป้าประสงค ์

1. ก าลังคนมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ 
2. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีสมรรถนะตรงความต้องการของตลาดแรงงานตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
3. การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานสากล 
4. ผู้เรียนจบแล้วมีงานท า 
5. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 
6. ผู้เรียนและประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะ และพัฒนาการเหมาะสมตามวัยสามารถแสวงหาความรู้ได้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 
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7. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ไทย มีค่านิยมที่ถูกต้องตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และมีภูมิคุ้มกัน 
ปลอดภัยจากยาเสพติด 

8. สถานศึกษาได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
9. สถานศึกษามีการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
10. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
11. ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ 
12. สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทผ่านการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา 
13. หน่วยงานมีระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสมัย 
14. ระบบ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก อย่างครอบคลุมมีคุณภาพ รวดเร็วและท่ัวถึง 
15. น าระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้และบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง 
16. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าแผนการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
17. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพทั้งระบบตามศักยภาพ เพ่ือยกระดับการประกอบวิชาชีพตามระดับคุณภาพของ

มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและจรรยาบรรณของวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา
และท้องถิ่นหน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

18. มีกลไกการบริหารและการประสานงานการจัดการศึกษาส่วนกลางและในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
19. มีนโยบาย แผน มาตรฐานและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่หน่วยงานปฏิบัติสามารถน าไปบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
20. นักศึกษาทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานตามสิทธิที่ก าหนดไว้ 
21. ประชากรทุกกลุ่มทุกวัยได้รับโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 
22. ประชากรวัยเรียนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค 
23. ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต 
24. ครูมีความปลอดภัย มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
25. การบริหารจัดการเงินอุดหนุนการศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
26. มีหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม 
27. ได้งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์ 
28. งานวิจัยและบริการวิชาการตอบสนองต่อโจทย์ปัญหาหรือความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ 
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29. มีนวัตกรรม องค์ความรู้ และฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการบริการจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้น ๖ ยุทธศาสตร์ 

๑. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
๒. การผลิตและพัฒนาครู 
๓. การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
๔. ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา 
    ประเทศ 
๕. ICT เพ่ือการศึกษา 
๖. การบริหารจัดการ 

นโยบายท่ัวไป 
1. การจัดท าแผนงานโครงการเริ่มใหม่ 
2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล 
3. แผนงาน/โครงการพระราชด าร ิ
4. งบประมาณ 
5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 
6. อ านวยการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
8. จะให้ความส าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพ้ืนที่ต่างๆ ของแต่ละแท่งเขา้ท างาน 
9. โครงการจัดอบรมสัมมนา ต้องตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ ใครควรเข้าร่วมการสัมมนา 
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 
11. ให้มีการน า ICT เขา้มาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงอย่างกว้างขวาง 
12. ให้ความส าคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อ 
13. ให้ความส าคัญกับบรรยากาศในการท างาน 
14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู 
15. การประเมินเพ่ือความก้าวหน้าต้องสอดคล้องกับผลการพัฒนาผู้เรียนทั้งความรู้และคุณลักษณะและทักษะชีวิต 
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16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
17. ให้ลดภาระงานที่ไม่เก่ียวกับการเรียนการสอน การน าเด็กนักเรียน ครู ออกนอกห้องเรียน 

 
7. ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2552 - 2566) 
จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนและพัฒนา ประกอบด้วยทุน (Capital) ดังต่อไปนี้ ทุนทางด้านบุคลากร ทุนทางด้านทางกายภาพ ทุนทางด้านองค์ความรู้และวัฒนธรรม 

ทุนทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทุนทางด้านเงินทุน ซึ่งทุนเหล่านี้จะไปเอ้ือต่อการพัฒนาที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ การสร้างมูลค่าเพ่ิม ภูมิปัญญา การเชื่อมโยงและสภาพคล่อง 
ตามลาดับซึ่งต้องมีการจัดการทางด้าน IT (IT Management) และสร้างการเชื่อมโยงคุณค่า (Value Management) โดยใช้ภารกิจทั้ง 4 ด้านเป็นกระบวนการ (Process) 
คือ ภารกิจด้านงานวิจัย ภารกิจด้านการเรียนการสอน ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และภารกิจด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนาธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจาก
ประเด็นข้อท้าทาย ได้นามากาหนดทิศทางการพัฒนาตามกรอบของจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ และภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้ดังต่อไปนี้ 

มหาวิทยาลัยเสมือน (Virtual หรือ E-University)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามุ่งมั่นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการให้ครบทุกภารกิจไม่
ว่าจะเป็น E-Learning, E-Research, E-Service, E-Office และ E-Library เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นสังคมแห่งองค์ความรู้ (Knowledge Society) มีความ
ร่วมมือกับนานาอารยประเทศ (International Collaboration) ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดจากการรวมศาสตร์หลาย ๆ ศาสตร์เข้าด้วยกัน (Emerging 
Technology) 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life - Long Learning) ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเองจะต้องคานึงถึง เพราะในอีก 15 ปี ข้างหน้า สังคม
จะเป็นสังคมแห่งองค์ความรู้ ทุกกลุ่มงานอาชีพจ าเป็นต้องมุ่งสู่สังคมแห่งองค์ความรู้ นอกจากปฏิบัติเป็นแล้ว ยังคงต้องคิดเป็นด้วย ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาเองจ าเป็นต้องมุ่งพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่มีแต่ความห่วงใยและแบ่งปัน (Care and Share) ซึ่งกันและกัน 

สังคมแห่งความรู้และภูมิปัญญา(Intelligence Society)เป็นสังคมที่อุดมด้วยองค์ความรู้และภูมิปัญญา ทั้งนี้เพ่ือยกระดับและพัฒนาให้เกิดอัจฉริยะองค์ความรู้ใน
เชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ชุมชน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการเชื่อมโยงภูมิปัญญาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ความเป็นคนที่สมบูรณ์ (Humanization) นับว่าเป็นสิ่งท้าทายที่ส าคัญมากของทุกองค์กร หากองค์กรมีความเข้าใจกับเป้าหมายและปรัชญาขององค์กรในทิศทาง
เดียวกัน และท่ีส าคัญต้องเข้าใจต่อสังคมท่ีอุดมด้วยความรู้และภูมิปัญญาแล้ว ก็จะส่งให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เทคโนโลยีที่เกิดจากการผสมผสานจากหลาย ๆ ศาสตร์ (Emerging Technology) ทั้งนี้เพ่ือมุ่งมั่นให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ (Emerging Technology) โดยการบูร
ณาการจากศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่เพ่ือการระดมสมองจากความรู้ที่หลากหลายการคิดร่วมกันเห็นพ้องร่วม กัน บนพ้ืนฐานข้อมูลทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆอย่างมีประสิทธิภาพ 
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มุ่งสู่ความเป็นสากล(Internationalization)ยุคของโลกาภิวัตน์มีผลกระทบโดยตรงต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในอนาคตที่ต้องสามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล โดยมีทิศทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ  (International Collaboration) ไม่ว่าจะเป็นภารกิจทางด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริหารจัดการ 

ความเป็นมืออาชีพและนักปฏิบัติ (Hands-on Professional Graduates) ซึ่งนับว่าเป็นค่านิยมร่วม (core value) ที่ส าคัญอันหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา โดยมีทิศทางจัดการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญเป็นนักปฏิบัติควบคู่ไปกับการคิดเป็น ตลอดจนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพการเป็นนักปฏิบัติพัฒนาองค์
ความรู้ให้งานวิชาการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นสากล  พัฒนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน 

ความยั่งยืนทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Sustainable; Social & Environment)มุ่งไปที่ภารกิจการวิจัย การบริการวิชาการ และ โดยมีทิศทางการ
พัฒนาการวิจัยในเรื่องของสิ่งแวดล้อม สาหรับภารกิจการบริการวิชาการนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามุ่งมั่นสู่การพัฒนาสังค มให้เป็นสังคมที่เกื้อกูลและ
แบ่งปันซึ่งกันและกันทั้งนี้เพ่ือให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ส่วนภารกิจทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น  จะมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีผสมผสานมา
ประยุกต์สืบค้น เกบ็รักษา บูรณะและถ่ายทอดการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมโดยการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายน อกพ้ืนที่เพ่ืออนุรักษ์สืบ
ทอดไปถึงอนุชนรุ่นหลัง 

การพึ่งพาตนเอง (Autonomy)ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีธรรมภิบาลและมีความทันสมัยต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงผสมผสานการบริหารจัดการร่วมกับ
เขตพ้ืนที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งพ่ึงตนเองและเลี้ยงตัวเองได้ 

 
ภายใต้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2557 – พ.ศ.2561 

ปรัชญา  “บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจและหลักธรรมาภิบาล” 
“Decentralization Participation and Good governance” 

วิสัยทัศน์ 
“มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิต…บัณฑิตนักปฏิบัติ 

บนฐาน…สร้างสรรค์…นวัตกรรม…  
วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี…เพ่ือชุมชน…สู่สากล” 

พันธกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม และพ่ึงพาตนเองได้ 
2. สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
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3. ให้โอกาสผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ 
4. สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม 
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมุ่งสู่การพ่ึงพาตนเอง 

เป้าหมาย 
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสร้างสรรค์นวัตกรรม  วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือชุมชนอาเซียน และเป็นมหาวิทยาลัยด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on)  
อัตลักษณ์ (Identity) “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน” 
- บัณฑิตนักปฏิบัติ  (Hands - on) 
- ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology - Based Learning) 
- สร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งส าคัญของทุกองค์กร การก าหนดเอกลักษณ์ที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นกรอบส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เอกลักษณ์มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา  ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรปลอดภัย ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหาร เทคโนโลยีและการจัดการเพ่ือชุมชน การค้า
และบริการจัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรมท้องถิ่นและนวัตกรรม อาหารสุขภาพและพันธุกรรมพืช เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใจ ให้มีเป้าหมายเดียวกัน 
สู่การเป็น “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือชุมชน” 

วัฒนธรรมองค์กรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 วัฒนธรรมองค์กร เป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ที่จ าเป็นจะต้องสื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กร มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและชัดเจน จนเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
จดจ าง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติ จึงก าหนดจากอักษรย่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยฯ (Rajamangala University of Technology Lanna)  

R : Responsibility  รับผิดชอบ ต่อภารกิจ ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ 
M :Morality   ยึดมั่นใน คุณธรรม ความงาม ความดี 
U :Unity   ความเป็นหนึ่งเดียว 
T :Technology  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานการพัฒนา 
L :Learning society  สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความแตกต่างบนพื้นฐานการผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติ ดังนี้ 
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Change: ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม การบริหารจัดการองค์กร โครงสร้างการปฏิบัติงาน และการกระจายอ านาจ 
ให้สอดคล้องกับภารกิจและเป็นมาตรฐานสากล เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นในทุกเขตพ้ืนที่ โดยการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วน 

Challenge: สร้างความแตกต่างในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน (Differential Focus Strategy) สู่ความเป็นเลิศภาย ใต้ค าขวัญที่เป็นที่
ยอมรับกันทั่วไปคือ “ราชมงคลสร้างคนสู่งานเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี เป็นการสร้างชื่อเสียงและสร้างโอกาสให้บัณฑิตในการมีงานท า 

Chance: สร้างโอกาสในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิต บนฐานความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมเพ่ือชุมชน ท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศ 
นโยบายมหาวิทยาลัย 

 นโยบายที่ 1: การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา  
นโยบายที่ 2: การพัฒนาด้านวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์  
นโยบายที่ 3: การพัฒนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
นโยบายที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม  
นโยบายที่ 5: การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
นโยบายที่ 6: การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  
นโยบายที่ 7: การบริหารจัดการสร้างสรรค์  
นโยบายที่ 8: การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และบริหารจัดการ 
นโยบายที่ 9: การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน (New Approach to Learning) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรม (Community Research and Innovation) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาศักย์ภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง (Competency and Good Citizenship (Humanization)) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Good Governance and Modern Management) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : การสร้างเครือข่ายและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล (Networking and Internationalization) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ  (Computer and Technology Literacy) 
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เป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2560 
 

นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ตามแผนยุทธศาสตร์  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน New Approach to Learning  

กลยุทธ์ : การผลิตบัณฑิต Hands On  
1. จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Collaborative Learning, Project-Based, Problem-Based, Modular System และ Competency-based 
โดยใช้ระบบ    
E-Learning เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน การสอนให้เกิดประโยชน์มากยิ่งข้ึน  

2 โครงการ 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเพิ่มจ านวนหลักสูตรนานาชาติ พร้อมท้ังจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ และศูนย์
ภาษาของมหาวิทยาลัยให้มากยิ่งขึ้น และครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ 

ร้อยละ 50 ของหลักสูตร 

3. เพิ่มหลักสูตรการศึกษาแบบก้าวหน้า และหลักสูตรข้ามศาสตร์เช่น หลักสูตรสองปริญญา หลักสูตรตรี-โท-เอก   4 หลักสูตร 
4. จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อรองรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  อาทิเช่น ด้านวิชาชีพครู ช่วยพัฒนาบุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษา   1 โครงการ 
กลยุทธ์ : การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  

5. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรมให้สามารถเทียบโอน หน่วยกิตได้ 10 หลักสตูร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม Community Research and Innovation  
กลยุทธ์  : การสร้างสวนนวัตกรรม Innovation Park/COE  
6.  จัดตั้งกองทุนวิจัย เพื่อจัดสรรงบวิจัย ส าหรับสนับสนุนโครงการวิจัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมการวิจัยเชิงนโยบาย  และการวิจัยข้าม
ศาสตร์ (Research Cluster) และปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย การเผยแพร่ผลงานให้มีความยืดหยุ่น และรวดเร็วมากข้ึน 

1 โครงการ 

7.  พัฒนาระบบการบ่มเพาะนักวิจัย โดยส่งเสริมการเข้าร่วม และการจัดประชุมวิชาการทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ จัดท าวารสาร
งานวิจัย 

10 โครงการ 

8.  ส่งเสริมการหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชนนอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยได้รับรางวัลในระดับชาติ 
และนานาชาติ 

ร้อยละ 10  
ของงบอุดหนุนงานวิจัย 

9.  ส่งเสริมการจัดสรรงบประมาณ หรือส่งเสริมให้ได้รับงบประมาณจากภายนอก เพื่อน านักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน น า
ความองค์ความรู้ไปช่วยเหลือพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ ยังสามารถน าบทเรียนที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน 

ร้อยละ 10  
ของงบบริการวิชาการ 

10. ปรับปรุงระเบียบการให้บริการวิชาการให้มีความยืดหยุ่น และคล่องตัว 1 โครงการ 
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นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ตามแผนยุทธศาสตร์  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์  : การสนองงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  

11. มีโครงการสนับสนุนตามโครงการพระราชด าริและโครงการหลวง 10 โครงการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มคีวามสามารถเฉพาะทาง Competency and Good Citizenship 
(Humanization) 

 

กลยุทธ์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
12. พัฒนา Student Care Center, Education Library Center และ Student Affair ส าหรับนักศึกษาต่างประเทศ ให้ครอบคลุมทุกเขต
พื้นที ่

6 โครงการ 

13. พัฒนาบทบาทขององค์การนักศึกษาให้มีความทันสมัย  และรองรับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นอกจากนี้ ยังเพิ่มบทบาทขององค์
นักศึกษาในสังคมมากยิ่งขึ้น โดยสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย และประเทศ 

6 โครงการ 

14. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน  และมหาวิทยาลัย โดยผ่านกิจกรรมหรือหลักสูตรการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยฯ 

1 โครงการ 

กลยุทธ์ : การพัฒนาบุคลากร  
15. ส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ เพื่อเพิ่มจ านวน ผศ. รศ. ศ. ด้วยระบบพี่เลี้ยง และสร้างแรงจูงใจให้มากขึ้น และสายสนับสนุน  เข้าสู่
ต าแหน่งฯ  โดยการปรับปรุง แก้ไขระเบียบขั้นตอนการขอต าแหน่งฯ  

ร้อยละ 40 ของจ านวนบุคลากร 

16. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (ฝังตัว) ทั้งภายใน และต่างประเทศ ร้อยละ 20 ของจ านวนบุคลากร 

17. มีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ ทุกเขตพื้นที่ โดยเริ่มตั้งแต่ การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามกรอบโครงสร้างมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ ยังสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงค่าตอบแทน  สิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการ 

1 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภบิาล Good Govenrnance and Modern Management พัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือการบริหารงานแบบกระจายอ านาจมีคุณภาพและมีส่วนร่วม 

 

กลยุทธ์  : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
18. ปรับปรุงโครงสร้างบริหารจัดการ ให้มีความคล่องตัว และเป็นมาตรฐานสากล โดยการเร่งจัดท าประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบให้สอดคล้อง
กับทิศทางของมหาวิทยาลัย โดยให้มีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน 

1 โครงการ 

19. พัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของพันธกิจ ทิศทาง และวัฒนธรรมขององค์กร พร้อมทั้งส่งเสริมทักษะสร้างผู้น าและผู้บริหารรุ่น
ใหม่ 

1 โครงการ 
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นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ตามแผนยุทธศาสตร์  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ค่าเป้าหมาย 

20. ปรับปรุงระเบียบวิธีการ และจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สิน 
รูปแบบการจัดการแสวงหารายได้ 

1 โครงการ 

21. จัดโครงการตรวจสอบการบริหารต้นทุน ทรัพย์สิน และความเสี่ยงในการด าเนินงาน ให้โปร่งใสมีธรรมาภิบาล  1 โครงการ 
22. พัฒนา และให้ความส าคัญกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาในทุกเขตพื้นท่ีอย่างแท้จริง 4.00 คะแนน 

กลยุทธ์  : การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร  
23. ส่งเสริมการจัดตั้งหอศิลป์มหาวิทยาลัย และหอเกียรติยศ (Hall of Fame) เพื่อให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของไทย 
นอกจากน้ียังช่วยส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

50 โครงการ 

24. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมท้ังจัดกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 5 โครงการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสรา้งเครือข่ายและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล Networking and Internationalization  
กลยุทธ์  : ความร่วมมือ Co Op  
25. กระบวนการรับนักศึกษาเชิงลึก เพื่อปรับปรุงหลักสูตรเดิม และหลักสูตรใหม่ภายใต้หลักการผลิตบัณฑิตแบบ Hands-on ให้สอดคล้องกับ
การจัดการศึกษารูปแบบ WiL ที่เน้นการสร้างเครือข่ายร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความร่วมมือ co–op เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานปัจจุบัน และรองรับตลาดแรงงานอนาคต 

10 โครงการ 

กลยุทธ์  : การยกระดับมหาวิทยาลัยสู่สากล  
26. เพิ่มจ านวนนักศึกษานานาชาติ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน  ร้อยละ 2 ของนักศึกษา 

27. เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อท าความแลกเปลี่ยนทางด้านการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการของนักศึกษา บุคลากรทั้งสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน กับมหาวิทยาลัยในประเทศ และต่างประเทศเพิ่มขึ้น 

10 หน่วยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยท้ังระบบ Computer and 
Technology Literacy 

 

กลยุทธ์ : การพัฒนาการใช้ข้อมลูสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  
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นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ตามแผนยุทธศาสตร์  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ค่าเป้าหมาย 

28. พัฒนาข้อมูลกลางทั้งระบบ ทุกเขตพื้นที่ เพื่อให้การบริการเป็นแบบ  One Stop Service และพัฒนาระบบการใช้สารสนเทศเพื่อการ
จัดการ และมหาวิทยาลัยในทุกเขตพื้นท่ี ให้ท างานเต็มศักยภาพ ด้วยกลยุทธ์ Faster, Better, และ Cheaper 

5 ระบบ 

29. บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เข้าถึงระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ให้ครอบคลุมพื้นที่สูงสุด และพัฒนาการ และจัดอบรม
ให้ความรู้ในใช้ระบบสารสนเทศกับนักศึกษา บุคลากรทั้งวิชาการ และสายสนับสนุน 

ร้อยละ 90 ของความ พึงพอใจในการใช้
ระบบสารสนเทศ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
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แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาจัดการศึกษาวิชาชีพและผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ    
กลยุทธที่ 1.1  การส่งเสริมการผลิตก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลยุทธที่ 1.2  พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตร์ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต     
กลยุทธ์ที่ 1.3  เสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยี) ตาม ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต   
กลยุทธ์ที่ 1.4 การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญ (วิชาชีพ) และมีคุณธรรมจริยธรรม 

       
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้สู่สากลและคุณภาพชีวิตท่ีดีของสังคม    

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานเพ่ือสร้างชื่อเสียงให้คณะ/มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในระดับ ชาติและนานาชาติ   
กลยุทธ์ที่ 2.2 การสร้างสรรงานวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ที่ตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการให้บริการทางวิชาการ และการจัดการวงจรความรู้     

กลยุทธ์ที่ 3.1 การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นล้านนาและภูมิปัญญาเกษตรไทย 

กลยุทธ์ที่ 4.1 การสืบสานวิถีเกษตรไทยและวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่นล้านนา  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการ 

กลยุทธที่ 5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพระหว่างคณะกับพ้ืนที่ (การบริหารแบบมีส่วนร่วม และกระจายอ านาจ)   
กลยุทธ์ที่ 5.2 การบริหารและพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องตามพันธกิจ  
กลยุทธที่ 5.3 การจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยง 
กลยุทธที่ 5.4 การบริหารงานด้วยระบบวงจรคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5.5 การยกระดับการจัดการศึกษาและการวิจัยสู่สากล 
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แผนที่ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
การด าเนินงานตามปฎิบัติราชการประจ าปี 2560  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ /ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ความสอดคล้องกับ

KPI มทร.ล. 
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาจัดการศึกษาวิชาชีและผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

กลยุทธ 1.1 การส่งเสริมการผลิตก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1 มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

5 กิจกรรม 
รองคณบดีด้าน

วิชาการฯ 
KPI 25,26 

2 จ านวนนักศึกษารับเข้า (ร้อยละของเข้าหมายการรับนักศึกษาของแต่ละปี
การศึกษา) 

ร้อยละ 80 
รองคณบดีด้าน

วิชาการฯ 
KPI 

1,2,3,4,25,26,27 
3 จ านวนนักศึกษาต่างชาติศึกษาต่อในคณะ 

ร้อยละ 0.75 
รองคณบดีด้าน

วิชาการฯ 
KPI 1,2,3,4,12, 

26,27 

กลยุทธที่ 1.2  พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตร์ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
4 จัดท าหลักสูตรใหม่ที่มีความน่าสนใจหรือ มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรบูรณา

การศาสตร์ ภายในคณะ หรือต่างคณะ) 
ไม่น้อยกว่า 2 

หลักสูตร 
รองคณบดีด้าน

วิชาการ 
KPI 1,3 

5 หลักสูตรปรับปรุงที่มีความทันสมัย - รองคณบดีด้าน
วิชาการ 

KPI 3 

6 ผลสัมฤทธิ์การมีงานท า  ร้อยละ 75 รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ 

KPI  1,13 

7 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ไม่น้อยกว่า 
3.50 

รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ 

KPI 1,13,14 

กลยุทธ์ที่ 1.3  เสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยี)  
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ /ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ความสอดคล้องกับ

KPI มทร.ล. 
                   ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

8 ผลการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (ผลคะแนนการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรเป็นไปตามค่าเป้าหมาย) 

3.51 คะแนน รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ 

KPI 22 

9 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ TQF:5 ด้าน (อย่าง
น้อยพ้ืนที่ละ 2 กิจกรรม) 

10 กิจกรรม รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ 

KPI 2,13 

10 กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 1 กิจกรรม รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ 

KPI1,12,26,27 

กลยุทธ์ที่ 1.4 การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญ (วิชาชีพ) และมีคุณธรรมจริยธรรม 
12 นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานก่อนจบการศึกษาทุกพ้ืนที่ที่มี

นักศึกษา (ตัวบ่งชี้คณะ 1.5) 
ร้อยละ 80 รองคณบดีด้าน

วิชาการฯ 
KPI14 

13 อาจารย์ที่ได้เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการและการเพ่ิมพูน
สมรรถนะทางวิชาชีพด้านต่างๆ  (ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนาเก่ียวกับวิชาชีพ อบรม 
KM) 

ร้อยละ 10 รองคณบดีด้าน
บริหาร 

KPI 17 

14 จ านวนสถานประกอบการที่รับ น.ศ.สหกิจ 9 แห่ง รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ 

KPI 25,27 

15 ฟาร์มฝึกภายในมหาวิทยาลัยได้มาตรฐาน GAP/GMP หรือมาตรฐานอ่ืนที่ได้รับการ
ยอมรับ 

3 ฟาร์ม รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ 

KPI 18 

16 จ านวนรางวัลและ/หรือผลงานเชิดชูเกียรติของนักศึกษาและศิษย์เก่า 5 รายการ/ปี รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ 

KPI13, 14 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย สร้างองค์ความรู้สู่สากลและคุณภาพชีวิตท่ีดีของสังคม 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานเพื่อสร้างช่ือเสียงให้คณะ/มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในระดับ ชาติและนานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ /ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ความสอดคล้องกับ

KPI มทร.ล. 
17 จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายในและภายนอก (เป็นไปตามเกณฑ์ประกัน

คุณภาพการศึกษา) 
60,000 บาท/

คน 
รองคณบดีด้านวิจัย

และพัฒนา 
KPI8,9 

18 กิจกรรมที่ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตและเผยแพร่ผลงาน 2 กิจกรรม รองคณบดีด้านวิจัย
และพัฒนา 

KPI 7,10 

19 จ านวนผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและหรือนานาชาติ 70 ผลงาน รองคณบดีด้านวิจัย
และพัฒนา 

KPI6,7,8,9,10 

20 จ านวนผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 3 ผลงาน รองคณบดีด้านวิจัย
และพัฒนา 

KPI 7 

21 จ านวนกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย กับเครือข่ายหน่วยทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน 

6 กิจกรรม รองคณบดีด้านวิจัย
และพัฒนา 

KPI 8,9 

กลยุทธ์ที่ 2.2 การสร้างสรรงานวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ที่ตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของสังคม 
22 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์และหรือหน่วยงาน

ภายนอก 
5 ผลงาน รองคณบดีด้านวิจัย

และพัฒนา 
KPI6,7,8,9 

23 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ของนักศึกษา
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

4 ผลงาน รองคณบดีด้านวิจัย
และพัฒนา 

KPI6,7,8,9 

24 จ านวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 6 ผลงาน รองคณบดีด้านวิจัย
และพัฒนา 

KPI6,7,8,9 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการทางวิชาการ และการจัดการวงจรความรู้ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี 
25 จ านวนงานบริการวิชาการท่ีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก 10  งาน รองคณบดีด้านวิจัย

และพัฒนา 
- 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ /ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ความสอดคล้องกับ

KPI มทร.ล. 
26 งบประมาณที่ได้รับจากการบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก (แบบไม่หัก

ค่าใช้จ่าย) 
ไม่น้อยกว่า 

500,000  บาท 
ต่อป ี

 

รองคณบดีด้านวิจัย
และพัฒนา 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นล้านนาและภูมิปัญญาเกษตรไทย 
กลยุทธ์ที่ 4.1 การสืบสานวิถีเกษตรไทยและวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นล้านนา 
27 บุคลากรมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

(ร้อยละ) 
ร้อยละ 80 รองคณบดีด้าน

วิชาการฯ 
KPI 23, 24 

28 กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย/ท้องถิ่น/ภูมิปัญญา 6  กิจกรรม รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ 

 

KPI 23,24 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
กลยุทธที่ 5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพระหว่างคณะกับเขตพื้นที่ (การบริหารแบบมีส่วนร่วม และกระจายอ านาจ) 
กลยุทธ์ที่ 5.2 การจัดสรรกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องตามพันธกิจ 
29 มีอัตราทดแทนอัตราก าลังที่จะเกษียณอายุราชการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ปี ร้อยละ 100 รองคณบดีด้าน

บริหาร 
KPI 17 

30 ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาตามสายงาน ร้อยละ 50 รองคณบดีด้าน
บริหาร 

KPI 19 

31 ร้อยละบุคลากรมีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 34 รองคณบดีด้าน
บริหาร 

KPI 15 

32 ร้อยละบุคลากรคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 31 รองคณบดีด้าน
บริหาร 

 

KPI 16 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ /ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ความสอดคล้องกับ

KPI มทร.ล. 
กลยุทธที่ 5.3 การจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยง 
33 มีการจัดการองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ระหว่างบุคลากร (ด้านการเรียนการสอน 

และ ด้านการวิจัย) 
องค์ความรู้  

2 ด้าน 
รองคณบดีด้าน

บริหาร 
KPI 18 

34 ผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงลดลง ร้อยละ 70 รองคณบดีด้าน
บริหาร 

KPI 18 

กลยุทธที่ 5.4 การบริหารงานด้วยระบบวงจรคุณภาพ 
35 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์กระบวนการ ครบตาม 

PDCA เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 70 

รองคณบดีด้านวิจัย
และพัฒนา 

KPI 22 

กลยุทธ์ 5.5 การยกระดับการจัดการศึกษาและการวิจัยสู่สากล 
36 หลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 1 หลักสูตร รองคณบดีด้าน

วิชาการฯ 
KPI 26,27 

37 การจัดกิจกรรมวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ 1 กิจกรรม รองคณบดีด้านวิจัย
และพัฒนา 

KPI 26,27 
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แผนงานโครงการและกิจกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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แผนงานโครงการและกิจกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

ท่ี 
ยุทธ์ศาสตร์/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ผลลัพท์ ผลกระทบ งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ  ต.ค.  พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.  ก.พ.   มี.ค.  เม.ย. พ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาวิชีพและผลิตบัณฑิตนักปฏบิัต ิ
1 การประชุมสัมมนา

การพัฒนาหลักสูตร
ใหม่ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และการผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติ (Hands-
on) คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกาเรกษตร  

เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ใหม่ ของคณะ
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีการเกษตร 
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 
2552 

หลักสูตรใหมท่ี่
ด าเนนิการพัฒนา 
≥4หลักสูตร  
คณะกรรมการร่าง
หลักสูตร 60คน  
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
หลักสูตร 20คน  

คณะวิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
ได้พัฒนาหลักสูตร
ใหม่อย่างน้อย 4 
หลักสูตร ที่ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นไป
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ(TQF) พ.ศ. 
2552 

หลักสูตรที่พัฒนาให้
สอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิะ
ดับอุดมศกึษา
แห่งชาต ิ(TQF) พ.ศ. 
2552 ที่สามารถ
สร้างบัณฑิตให้เป็น
นักปฏิบัติ เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี เป็นคนดี 
คนเกง่ เป็นที่พึ่งของ
สังคม อย่างนอ้ย 4 
หลักสูตร 

800,000                       รองคณบดี
ด้านวิชาการ 

2 โครงการ
ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการ
พัฒนาหลักสูตร 
Modular System 
(English Program) 
ส าหรับการปฏิบัติ 
(Hands-on) และ
ประเมินผลเชิง
ประจักษ ์

 เพื่อพัฒนาหลักสูตร 
Modular System 
(English Program) 
ส าหรับการปฏิบัติ 
(Hands-on) และ
ประเมนิผลเชิง
ประจักษ์ 

 หลักสูตร Modular 
System สามารถ
ใช้ได้จริง  10 
Module 

หลักสูตร Modular 
System (English 
Program) ส าหรับ
การปฏิบัต ิ(Hands-
on) และประเมินผล
เชิงประจกัษ์ได ้

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา มี Module 
ส าหรับการเรียนรู้
และเปิดโอกาสด้าน
การศกึษาในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

200,000                       รองคณบดี
ด้านวิชาการ 
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ท่ี 
ยุทธ์ศาสตร์/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ผลลัพท์ ผลกระทบ งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ  ต.ค.  พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.  ก.พ.   มี.ค.  เม.ย. พ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบ
นานาชาต ิ(English 
Program) Agri-
Camp of 
Capacity - 
Building 
Development for 
SAT Students รร : 
Creative Design 
Thinking for 
Community 

1.เพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านทักษะของ
นักศกึษาในการ
พัฒนาตนเองเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
และสร้างเครอืข่าย
ความร่วมมอืกับ
มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศเพือ่การ
พัฒนาการเรียนการ
สอน (English 
Program) และ
รูปแบบการจัด
การศกึษาแบบ 
CDIO 
2. เพื่อจดักจิกรรม
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
ระหว่างบุคลากรและ
นักศกึษา คณะ
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีการเกษตร 
พัฒนาทกัษะวชิาชีพ
และการเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับ
ชุมชนในรูปแบบ
ภาษาอังกฤษ 
3. เพื่อพัฒนา

1.อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่รว่มมอืการ
พัฒนาการสอน
ภาษาอังกฤษ 45คน  
2.นักศกึษาเข้าร่วม
กิจกรรม 30คน  
อาจารย์ได้รับความรู้
ระบบ CDIO 10คน  
3.นักศกึษาเข้าร่วม
การเรียนการสอน
ตามกรอบการศกึษา
แบบ CDIO  30 คน  

1.นักศกึษาคณะ
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีการเกษตร 
มีความตืน่ตัวในการ
พัฒนาตนเองเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
2.อาจารย์ผู้สอน
เข้าใจระบบแนวคดิ
การจดัการศึกษา
แบบ CDIO (CDIO-
based Education 
Framework) และ
สามารถพฒันา
รายวิชาที่ตนเองสอน
ได้ 
3.อาจารย์สามารถ
สอนแบบการจัด
การศกึษาแบบ 
CDIO (CDIO-based 
Education 
Framework) และ
ประเมนิผลผู้เรียน
แบบ CDIO ได้ 

1.ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาในการเป็น
ต้นแบบการจัดชัน้
เรียนนานาชาติใน
ระดับประเทศ 
2.การได้รับการ
ยอมรับของ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาทั้ง
ระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาคและสากล 
3.สามารถสร้าง
ความสัมพนัธ์ระดับ
บุคลากรระหว่าง
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา มหาวิทยาลัย
ในภูมิภาคอาเซียน 
4.การผลกัดนัให้เกิด
การจดัการเรียนการ
สอนในหลกัสูตร
นานาชาตขิอง
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

250,000                       รองคณบดี
ด้านวิชาการ 
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ท่ี 
ยุทธ์ศาสตร์/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ผลลัพท์ ผลกระทบ งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ  ต.ค.  พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.  ก.พ.   มี.ค.  เม.ย. พ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โปรแกรมการศึกษา
เป็นรูปแบบ
ภาษาอังกฤษ 

4 โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษารูปแบบร่วม
การเรียนการสอน
ระหว่าง 
International 
Class : BRIC  

1. เพื่อเป็นโครงการ
น ารอ่งในการจดั
การศกึษานานาชาติ
ร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยบาวิจา
ยา (University  of 
Brawijaya) กับ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 
(Rajamangala 
University of 
Technology 
Lanna) 
2. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและ
ประสบการณ์ทาง
วิชาชีพของนกัศึกษา
หลักสูตร วท.บ.สตัว
ศาสตร ์คณะ
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีการเกษตร 
น่าน ล าปาง และ
พิษณุโลก 

1. เชิงปริมาณ   
- นกัศึกษาเข้ารว่ม
โครงการมี
ประสบการณ์ร่วม
แลกเปลี่ยนชั้นเรียน
นานาชาต ิ15คน  
- คณาจารย์มี
ประสบการณ์ในการ
แลกเปลี่ยนภาค
ภาษาอังกฤษ 10คน  
2. เชิงคุณภาพ   
- นกัศึกษามกีาร
พัฒนาทางด้าน
ภาษาอังกฤษส าหรับ
การเรียนการสอนใน
หลักสูตรนานาชาต ิ
ร้อยละ 100 
- ความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารว่มโครงการฯ 
ร้อยละ 80 

1. ประสบการณ์การ
จัดการศึกษา
นานาชาตริ่วมกนั
ระหว่างมหาวทิยาลัย
บาวิจายา 
(University  of 
Brawijaya) กับ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 
(Rajamangala 
University of 
Technology 
Lanna) 
 15.2 ศักยภาพและ
ประสบการณ์ทาง
วิชาชีพของนกัศึกษา
หลักสูตร วท.บ.สตัว
ศาสตร ์คณะ
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีการเกษตร 
น่าน ล าปาง และ
พิษณุโลก ได้รับการ
พัฒนาสูงขึน้ 

1. ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ในการเป็น
ต้นแบบการ
จัดชั้เรียนนานาชาติ
ในระดับประเทศ 
2. ได้รับการยอมรับ
ของมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาทั้ง
ระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาคและสากล 
3.สร้างความสมัพันธ์
ระหว่างมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา กับ 
มหาวิทยาลัยใน
อาเซียน 
4.การผลกัดนัให้เกิด
การจดัการเรียนการ
สอนในหลกัสูตร
นานาชาตขิอง
มหาวิทยาลัย

                         
510,000  

                      รองคณบดี
ด้านวิชาการ 
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ท่ี 
ยุทธ์ศาสตร์/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ผลลัพท์ ผลกระทบ งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ  ต.ค.  พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.  ก.พ.   มี.ค.  เม.ย. พ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

5 โครงการพัฒนาเชิง
ปฏิบัติการความคิด
สร้างสรรค์ในการ
เสริมสร้างศักยภาพ
การปฏิบัติงาน
แนวทางใหม่  

1. เพื่อให้คณะ
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีการเกษตร 
มีคู่มือการปฏิบัติงาน
บุคลากรสาย
สนับสนุนบริหาร 
และสนับสนุน
วิชาการที่ชดัเจน 
เป็นลายลักษณอ์ักษร
ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบัติงานของ
กระบวนการบริหาร
จัดการคณะ
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีการเกษตร 
2. เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของคณะ
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีการเกษตร 
ในปัจจุบันได้
มาตรฐานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั ได้
ผลผลิตหรือการ
บริการที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วทันตาม

1. เชิงปริมาณ   
คู่มือการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสาย
สนับสนุนบริหาร 
เรื่อง 6 
คู่มือการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 
เรื่อง 4 
สายสนับสนุนที่เข้า
ร่วมโครงการ คน 22 
2. เชิงคุณภาพ   
ความส าเร็จของ
โครงการเป็นตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด รอ้ย
ละ 80 

1  บุคลากรสาย
สนับสนุนบริหาร 
และสายสนับสนนุ
วิชาการ คณะ
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีการเกษตร 
เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูภ้าระงานแต่
ละด้าน 
2. บุคลากรสาย
สนับสนุนบริหาร 
และสายสนับสนนุ
วิชาการ คณะ
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีการเกษตร 
สามารถปฏิบัติงาน
ทดแทนกันได ้

1. บุคลากรท างานได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 
ได้งานที่มีคุณภาพ
ตามทีก่ าหนด ลด
ขั้นตอนการท างานที่
ซับซ้อน รวมถึงลด
ข้อผิดพลาดจากการ
ท างานที่ไม่เป็นระบบ 
2. ช่วยลดเวลาใน
การสอนงานให้กับ
บุคลากร รวมทั้งช่วย
ในการออกแบบงาน
ใหม่และปรับปรุงงาน 

                         
185,000  

                      รองคณบดี
ด้านบริหาร 
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ท่ี 
ยุทธ์ศาสตร์/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ผลลัพท์ ผลกระทบ งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ  ต.ค.  พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.  ก.พ.   มี.ค.  เม.ย. พ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ก าหนดเวลา 
3 .เพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติงานทดแทน
กันได้ของบุคลากร
สายสนับสนุนบริหาร 
และสายสนับสนนุ
วิชาการ คณะ
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีการเกษตร 
ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงาน
หลักไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได ้
4. เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน 
และสามารถให้
ผู้บริหารติดตามงาน
ได้ทุกขัน้ตอน 
10.5 เพื่อเป็นคูม่ือ
การปฏิบัติงาน และ
เอกสารอ้างอิงในการ
ท างาน  
10.6 เพื่อให้บุคลากร
สายสนับสนุนบริหาร 
และสายสนับสนนุ
วิชาการ มีผลงานที่
สามารถน าไปขอรับ
การประเมนิเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึน้ 
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ท่ี 
ยุทธ์ศาสตร์/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ผลลัพท์ ผลกระทบ งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ  ต.ค.  พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.  ก.พ.   มี.ค.  เม.ย. พ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
6 โครงการ

ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการ
บริหารหลักสูตรสู่
ความเป็นเลิศ 
(พัฒนาบุคลากรด้าน 
STEM) 

 1. เพื่อเสรมิสร้าง
ความรูแ้ละความ
เข้าใจแนวทางปฏิบัติ
เกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศกึษาพ.ศ. 
2558  
2. เพื่อเสริมสร้าง
ความรูแ้ละความ
เข้าใจ เรือ่งการ
ประกนัคุณภาพ
ระดับหลักสูตร  

1. เชิงปริมาณ   
ผู้เข้ารว่มโครงการ 
คน 45 
ผู้เข้ารว่มโครงการอยู่
ในกระบวนการของ
การจดักจิกรรม
ครบถ้วน รอ้ยละ 
100 
2. เชิงคุณภาพ   
- อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีความ
เข้าใจการบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศกึษา พ.ศ.
2558 ร้อยละ 90 
-ความส าเร็จของ
โครงการเป็นตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด รอ้ย
ละ 90 

1. แผนพัฒนาการ
บริหารหลักสูตรและ
การประกนัคุณภาพ
หลักสูตร คณะ
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีการเกษตร 

คณะวิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
มีผลการประเมิน
คุณภาพการศกึษา
ภายใน ระดับ
หลักสูตร ปี
การศกึษา 2559 ที่
สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

150,000                       รองคณบดี
ด้านวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัย สร้างองค์ความรู้สู่สากลและคุณาภาพชีวิตท่ีดีของสังคม 
ยุทธศาสตร์ 3 การใช้บริหารทางวิชาการ และการจัดการวงจรความรู้ 
7 การสร้างผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงและ
เกษตรกรรุ่นใหม่ 
(smart farmer 
Gen Z) ในพ้ืนที่สูง 

1. เพื่อสร้างผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง
ทางด้านการเกษตร
ในชุมชนบนพื้นที่สูง 
2.เพื่อให้เยาวชนและ

1.เชิงปริมาณ  
- เยาวชนและ
ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่นอ้ยกว่า 
50 คน 

1.เยาวชนและ
ประชาชนมีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพเกษตร 
มีความภาคภูมิใจ 
และมีความสนใจ

1.  มีเกษตรกรรุ่น
ใหม่ที่มี แรงบันดาล
ใจ มีความคิด
สร้างสรรค์ ในการท า
การเกษตรอย่างเปน็

                         
850,000  

                      รองคณบดี
ด้านวิจัย

และพัฒนา 
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ท่ี 
ยุทธ์ศาสตร์/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ผลลัพท์ ผลกระทบ งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ  ต.ค.  พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.  ก.พ.   มี.ค.  เม.ย. พ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประชาชนบนพื้นที่สูง 
มีทัศนคติที่ดแีละรัก
อาชีพเกษตรกรรม 
3. เพื่อให้เกิด
เกษตรกรรุน่ใหม่ 
(Smart farmer 
Gen Z) กระจายอยู่
ในพื้นที่สงู 

- นกัศึกษาและ
บุคลากรของคณะ
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีการเกษตร
เข้ารว่มกจิกรรมไม่
น้อยกว่า 30 คน 
- มีเยาวชนและ
ประชาชนที่สามารถ
เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง
ทางด้านการเกษตร
ไม่น้อยกว่า 30 คน 
- ผลงานของ
เกษตรกรและ/หรือ 
สามารถใชเ้ป็นแหล่ง
เรียนรูท้างการ
เกษตรที่เหมาะสม 
อย่างน้อย 3 แห่ง 
2. เชิงคุณภาพ (รอ้ย
ละ)      
ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่ต่ า
กว่ารอ้ยละ 80 
เยาวชนและ
ประชาชนที่เข้ารว่ม
โครงการมทีัศนคตทิี่

ประกอบอาชีพ
เกษตรหรือพฒันา
อาชีพเกษตรของ
ตนเองให้มีคุณภาพ 
สามารถประกอบ
อาชีพเกษตรแบบ
พึ่งพาตนเองได้และมี
รายได้มั่นคง บน
พื้นฐานของการ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี  
นวัตกรรมอย่าง
เหมาะสมและ
สร้างสรรค์ รวมถึง
รักษาสิ่งแวดลอ้ม
อย่างย่ังยืนมี  
2.  ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง/
เกษตรกรรุน่ใหม่
(Smart Farmer 
Gen Z) กระจายอยู่
ในพื้นที่พืน้ที่สูงใน
หมู่บ้านและชมุชน 
เขตภาคเหนือของ
ประเทศไทย 
3. มีการบูรณาการ 
การเรียนการสอน 
กับการบริการ

ระบบ สนใจและรกั
ในการประกอบ
อาชีพเกษตรที่มี
คุณภาพ บนพื้นฐาน
ของวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม มีผลผลิต
ที่คุณภาพดี 
ปลอดภัย และ
เพียงพอ  ก่อให้เกิด
ความมั่นคงทางด้าน
อาหารของประเทศ
และภูมิภาคอาเซียน 
2. มีเยาวชน/
นักเรียน/นักศกึษา 
สนใจสมัครเข้าเรียน
ต่อในสาขาทางด้าน
การเกษตร ของคณะ
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เพิ่มขึน้ 
3. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา มีส่วนร่วมใน
การสร้างและพัฒนา
เศรษฐกิจชมุชนฐาน
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ท่ี 
ยุทธ์ศาสตร์/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ผลลัพท์ ผลกระทบ งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ  ต.ค.  พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.  ก.พ.   มี.ค.  เม.ย. พ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ดีต่ออาชีพเกษตร 
และมีความสนใจ
ประกอบอาชีพ
เกษตรหรือพฒันา
อาชีพเกษตรของ
ตนเองให้มีคุณภาพ
และ/หรอืมรีายได้
เพิ่มขึน้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของ
ผู้เข้ารว่มโครงการ 

วิชาการในรายวชิาที่
เกี่ยวขอ้งของ
หลักสูตรต่างๆ ของ
คณะวิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

รากให้เข้มแข็ง 
สอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศตาม
แนวทางของ 
ประเทศไทย 4.0  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ท้องถิ่นล้านนาและภูมิปัญญาเกษตรไทย 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบริหารจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
8 โครงการประชุม

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
ปีงบประมาณ 2560  

1. เพื่อจดัประชมุ
และท าการพิจารณา
ประเดน็ต่าง ๆ ตาม
บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
ประจ าคณะใน
มาตรา 38 ท าให้การ
ด าเนนิงานเป็นไป
ตามขั้นตอนระเบียบ
ของมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 
2. เพื่อเป็นการ
ประสานความ
ร่วมมอื แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้และรับ

1. เชิงปริมาณ   
    - จ านวน
ผู้เข้ารว่มโครงการ 
คน 26 
    - จ านวนการ
พิจารณาเรือ่งเพือ่
การด าเนนิงานของ
คณะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ  และมี
ความเป็นธรรมาภิ
บาล เรื่อง 25 
2. เชิงคุณภาพ   
ความส าเร็จของ
โครงการเป็นตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด รอ้ย
ละ 80 

1. คณะวทิยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
ได้ด าเนินการตาม
ความในมาตรา 38 
แห่งพระราชบัญญตัิ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 อย่าง
สมบูรณ ์
2. คณะวทิยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยีการเกษตร  
สามารถจัดท า
แผนพัฒนาคณะฯ 
ให้สอดคล้องกับ 

คณะวิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
มีการพฒันาที่ดีขึน้ มี
การวางแผนเพื่อการ
พัฒนาการ
ด าเนนิงานอย่างมี
ประสิทธภิาพ รวมถึง
การระดมความคิด
ความในด้านต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนาคณะฯ 
ตามยุทธศาสตร์และ
พันธกจิ ของคณะ
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีการเกษตร 
ให้มีความ

  597,000                       รองคณบดี
ด้านบริหาร 
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ท่ี 
ยุทธ์ศาสตร์/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ผลลัพท์ ผลกระทบ งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ  ต.ค.  พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.  ก.พ.   มี.ค.  เม.ย. พ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
3. เพื่อเป็นการ
สื่อสารข้อมูลแนว
ปฏิบัติผลการ
ด าเนนิงานระหว่าง
คณะส่วนกลางและ
คณะพื้นที ่พร้อม
รายงานต่อ
มหาวิทยาลัย  
4. เพื่อให้เป็นไปตาม
แนวปฏิบัติของการ
ประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายใน 
(สกอ.)  
5. เพื่อท าความ
ร่วมมอืในการจัดการ
เรียนการสอน ทาง
ด้านสหกจิศึกษา  
การฝกึงาน  ของ
นักศกึษา และการ
วิจัย ของบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

นโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
3. คณะวทิยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยีการเกษตร  
สามารถด าเนนิงาน
ตามพันธกิจของคณะ
ครบทุกพนัธกิจ  
ด้วยหลักธรรมาภิ
บาล และค านึงถึง
ประโยชน์ของ
สถาบันและผู้มีส่วน
ได้ 

เจรญิก้าวหน้าย่ิงขึ้น
ต่อไป 

9 โครงการกระตุ้น
ติดตามบุคคลากร

1.พัฒนาศักยภาพ
ของผู้เข้ารับการ

1. เชิงปริมาณ   
อาจารย์ผูเ้ข้ารว่ม

1.ผู้เข้ารับการอบรม 
สามารถผลติผลงาน

1.จ านวนผู้ได้รับ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

  447,000                        รองคณบดี
ด้านบริหาร 
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ท่ี 
ยุทธ์ศาสตร์/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ผลลัพท์ ผลกระทบ งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ  ต.ค.  พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.  ก.พ.   มี.ค.  เม.ย. พ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

สายวิชาการ จัดท า
ผลงานทางวิชาการ 

อบรมในการผลิต
ผลงานวิชาการในรูป
หนังสือ  ต ารา  
เอกสารประกอบการ
สอน  และเอกสารค า
สอน  เพื่อเตรียมเข้า
สู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
2. เพื่อเสริมสร้าง
เทคนิคในการเขียน
ผลงานวิชาการ เป็น
การเตรียมความ
พร้อมในการเผยแพร่ 
และตีพิมพ์งานวจิัย 
3. เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ และ
ประสบการณ์ในการ
เขียน  เอกสาร
ประกอบการสอน  
เอกสารค าสอน  
หนังสือ  ต ารา  และ
งานวิจัย 
4. เพื่อให้คณะ
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีการเกษตร 
มีจ านวนผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึน้ตาม

โครงการ 87 คน  
วิทยากร 5คน  
2. เชิงคุณภาพ   
ความส าเร็จของ
โครงการเป็นตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด รอ้ย
ละ 80 

ทางวิชาการใน
รูปแบบหนังสือ  
ต ารา  เอกสาร
ประกอบการสอน 
และเอกสารค าสอน 
ได้อย่างถูกตอ้ง มี
คุณภาพ 
2.ผู้เข้ารว่มอบรม
สามารถน าเทคนิคใน
การเขียนผลงานทาง
วิชาการ มาเผยแพร่
และตีพิมพ ์มากขึ้น 
3. มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่าง
ผู้เข้ารว่มอบรม ใน
การเขียนเอกสาร
ประกอบการสอน 
เอกสารค าสอน  
หนังสือ  ต ารา และ
งานวิจัย 
4.มีผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มมากขึน้ตาม
ยุทธศาสตรข์อง
มหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
(ร้อยละ 34) ตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ าปีงบประมาณ 
2559 
2. ร้อยละของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 
และอาจารย์ประจ า
คณะที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ เป็นไป
ตามเกณฑ์ประเมิน
ในการประกัน
คุณภาพการศกึษา
ภายใน 
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ท่ี 
ยุทธ์ศาสตร์/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ผลลัพท์ ผลกระทบ งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ  ต.ค.  พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.  ก.พ.   มี.ค.  เม.ย. พ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ยุทธศาสตรข์อง
มหาวิทยาลัย และ
เป็นไปตามเกณฑ์
การประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายใน 

10 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย
อุดมศึกษาพี่เลี้ยง 

1. เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียน
ระดับมัธยมและ
อาชีวศกึษาให้มี
ทักษะวิชาชีพก่อน
เข้าศึกษาตอ่ระดับ
ปริญญาตร ี
2. เพื่อพัฒนาครูพี่
เลี้ยงในสถานศกึษา
ให้มีความรูแ้ละ
สามารถประยุกต์ใช้
ด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีใน
การจดัการเรียนการ
สอน 
3. เพื่อพัฒนา
โรงเรียนต้นแบบ
เครือข่ายอุดมศกึษา
พี่เลี้ยงและ
ตอบสนองความ
ต้องการในด้าน
ก าลังคนของประเทศ 

กิจกรรมทีจ่ัด  4 
โครงการย่อย 

1. ครูผู้สอนจาก
สถานศกึษาเครอืข่าย
สามารถน า
กระบวนการเรียน
การสอนแบบ STEM 
และอืน่ๆ ไปใช้ใน
สถานศกึษาของ
ตนเองได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
2. ได้โมดูลสมรรถนะ 
(Competences 
Module) ที่
พัฒนาขึน้ร่วมกนัใน
สถานศกึษาเครอืข่าย
แห่งละไม่นอ้ยกว่า 1 
โมดูล รวมเป็น 5 
โมดูล 
3.นักเรียน/นักศกึษา
มีศักยภาพเรียนต่อ
ในระดับอุดมศกึษา
สาบวิชาชีพทาง
วิทยาศาสตรแ์ละ

1.จ านวนนกัเรียน/
นักศกึษาอาจมี
จ านวนมากขึน้ 
2.สถานศกึษาอื่นๆ 
มาขอร่วมโครงการ
อาจมจี านวนมากขึน้ 

  850,000                        รองคณบดี
ด้านวิชาการ 
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ท่ี 
ยุทธ์ศาสตร์/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ผลลัพท์ ผลกระทบ งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ  ต.ค.  พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.  ก.พ.   มี.ค.  เม.ย. พ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

11 โครงการประชุม
พัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

1. เพื่อด าเนนิการ
ประเมนิคุณภาพการ
จัดการศึกษาของ
หลักสูตร และการ
บริหารงานของ
หลักสูตร ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. เพื่อน าผลการ
ประเมนิไปสู่การ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัด
การศกึษาของคณะ
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีการเกษตร
ให้มีคุณภาพมาก
ย่ิงขึ้น 

1.หลักสูตรที่ได้รับ
การประเมนิทกุ
หลักสูตร  
2.อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร
และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้ารับการ
ประเมนิ ร้อยละ 70 
3.ผลการประเมนิ
หลกัสูตรทุกหลกัสูตร
ผ่านตามเกณฑ์ ร้อย
ละ 100 
4.ผลการประเมนิ
ระดับหลักสูตรมี
คะแนนเฉลี่ย 
คะแนน มากกว่า 
3.00 

1.อาจารย์ประจ า
หลักสูตรไดร้ับทราบ
ผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อ
จัดท าแผนปรับปรุง
แก้ไขการบริหารงาน
การเรียนการสอน
ระดับหลักสูตรในปี
การศกึษาต่อไป 
2.  ผลการ
ด าเนนิการจัด
การศกึษาของคณะ
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีการเกษตร
ได้มาตรฐานคุณภาพ
ตามเกณฑ์ของ สกอ. 

1. ผู้บริหาร 
คณาจารย์ และ
บุคลากรได้แนวทาง
ที่ดีในการวาง
แผนการด าเนนิงาน
ประกนัคุณภาพ
การศกึษาของคณะฯ 
และสามารถเผยแพร่
ให้แก่บุคลากรคณะ
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีการเกษตร 
2. คณะวทิยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
และมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา    มีแนวทาง
การจดัการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

                         
540,000  

                      รองคณบดี
ด้านวิจัย

และพัฒนา 

12 โครงการพัฒนา
สมรรถนะ เพ่ือ
พัฒนาความ
เช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ ของ
บุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์และ

1.เพื่อสร้างเสรมิ
ประสบการณ์
อาจารย์ ให้มีความรู ้
เทคโนโลยีทีท่ันสมัย
จากสถาน
ประกอบการ 
2.เพื่อพัฒนาต่อยอด

๑. เชิงปริมาณ   
    -ผู้เข้ารว่ม
โครงการ ๙๐ คน  
    -สถาน
ประกอบการ / 
หน่วยงานภาครฐั
และเอกชน ที่เขา้

1.อาจารย์มีความ
เชี่ยวชาญและ
ประสบการณ ์ทักษะ 
ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
2. อาจารย์มีความ

1.สามารถสร้าง
บัณฑิตเป็นที่ตอ้งการ
ของตลาดแรงงาน 
เนื่องจากเป็นผูท้ี่มี
ความรู้คู่คุณธรรม ซ่ึง
ถือได้ว่า เป็นการ
สร้างต้นแบบการเป็น

1,597,000                      รองคณบดี
ด้านบริหาร 
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ท่ี 
ยุทธ์ศาสตร์/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ผลลัพท์ ผลกระทบ งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ  ต.ค.  พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.  ก.พ.   มี.ค.  เม.ย. พ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ 

องค์ความรู้ และ
ศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี ของ
บุคลากรคณะ
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีการเกษตร 
3. เพื่อติดตามการ
ฝึกปฏิบัติของ
บุคลากรคณะ
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีการเกษตร 
4.เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การฝกึปฏิบัติงาน
จากบุคลากรและ
สถานประกอบการ 
5. เพื่อสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมอืกับสถาน
ประกอบการ 

ร่วมโครงการ ๑๒ 
แห่ง  
    -มีการพฒันา
ทักษะวิชาชีพ และ
องค์ความรู้เพิ่มขึ้น
จากการเข้ารว่ม
โครงการ  ๑๕ 
รายวิชา 
๒. เชิงคุณภาพ   
    ความส าเรจ็ของ
โครงการเป็นตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด รอ้ย
ละ ๘๐ 

เชี่ยวชาญและ
สามารถถ่ายทอด สู่
นักศกึษาของ
มหาวิทยาลัย 
3.อาจารย์สามารถ
พัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้ในด้านการ
เรียนการสอน 
งานวิจัย และงาน
บริการวิชาการ 
4.หน่วยงาน สถาน
ประกอบการมีความ
พึงพอใจและยอดรับ
บัณฑิต จากสถาบัน 

นักปฏิบัติที่สามารถ
พึ่งพาตนเองได ้
2.สามารถสร้าง
บัณฑิตและอบรม
หรือให้ค าปรึกษา
ประชาชนทั่วไป ให้
เป็นผู้ที่สามารถน า
ความรูท้ี่ได้ไปพัฒนา
อาชีพและกอ่ให้เกดิ
รายได้ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตทีด่ี และ
สามารถแข่งขนัได ้

  รวม           6,976,000                          
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แผนงานพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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การพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จะเป็นส่วนส าคัญที่จะน าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนด คือ “คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมีบุคลากรที่มีศักยภาพมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร พัฒนาตนเองและท างานร่วมกันอย่างมีความสุข”  ด้านบริหารทั่วไป ส านักงาน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย นโยบายที่ ๖ การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 
นโยบาย 
 นโยบายที่ ๖  การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 
กรอบแนวคิด 
 มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้คล่องตัว ยืดหยุ่นมีประสิทธิภาพ โปร่งใสเป็นรูปธรรมและชอบ ธรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรทุกประเภท ให้มีศักยภาพและ
ความก้าวหน้าตามสายงานที่รับผิดชอบ เร่งรัดพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การพัฒนาสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ (ฝังตัว)  การปรับเพ่ิมคุณวุฒิ
ทางวิชาการ เพ่ือให้มีคุณสมบัติทัดเทียมกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จัดหาแหล่งทุนในการพัฒนาอาจารย์ ส่งเสริมให้คณาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ รณรงค์ให้
บุคลากรทุกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ ด้านการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จัดสภาพแวดล้อมการ
ท างานให้เหมาะสมและปลอดภัย พร้อมกับสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
 
 

 

แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
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เป้าหมาย 
เป้าหมายที่ ๑ พัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนให้เป็นมืออาชีพ เพ่ือยกระดับอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
เป้าหมายที่ ๒ พัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ให้มีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการพัฒนาคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เป้าหมายที่ ๓ มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์และมาตรการในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
     กลยุทธ์ที่ ๑  เพ่ิมบุคลากรที่มีคุณภาพให้เพียงพอ 
    มาตรการที่ ๑ สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร/สาขาวิชา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
      แผนงาน  ร่วมปรับแผนและพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
   กิจกรรม/โครงการ 
    - ร่วมการปรับแผนการสรรหาบุคลากร  
    - ร่วมการพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากร  
 
     กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
   มาตรการที่ ๒ พัฒนาบุคลากรสายวิชาการเป็นผู้สอนมืออาชีพและมีคุณลักษณะความเป็นครู และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน 
  แผนงาน  พัฒนาทักษะทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 
   กิจกรรม/โครงการ 
    - พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
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 - โครงการพัฒนาสมรรถนะ เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 

    - เพ่ิมพูนความรู้ด้านภาษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
    - เพ่ิมพูนความรู้ด้านเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 
   มาตรการที่ ๓ เร่งรัดการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น และเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ให้มีคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาชีพให้สูงขึ้น 
  แผนงาน  สร้างระบบและกลไกการพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
   กิจกรรม/โครงการ 
    - การพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้นตามความเหมาะสม 
    - สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านและหรือด้านการเพิ่มคุณวุฒิบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ 
    - โครงการกระตุ้นติดตามบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จัดท าผลงานทางวิชาการ 
    - โครงการพัฒนาเชิงปฏิบัติการความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานแนวทางใหม่    
   มาตรการที่ ๔ เสริมทักษะสร้างผู้น าและผู้บริหารรุ่นใหม่สายวิชาการ และส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับได้รับการพัฒนาตามสายงาน 
  แผนงาน  พัฒนาทักษะบุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับตามสายงาน 
   กิจกรรม/โครงการ 
    - สร้างและพัฒนาผู้น าในระดับกลางและระดับสูงมืออาชีพสายวิชาการ  
    - โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามสายงาน 
    - สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
    - โครงการจัดการองค์ความรู้ KM 
 

     กลยุทธ์ที่ ๓ รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่อย่างยั่งยืน 



   แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๐ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  | 67 |  

 

   มาตรการที่ ๕ จัดระบบสวัสดิการ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างาน 
  แผนงาน  พัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   กิจรรม/โครงการ 
    - โครงการเพชรราชมงคลล้านนา 
    - การตรวจสุขภาพประจ าปี ๒๕๖๐ 
    - กองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
 
   มาตรการที่ ๖ สร้างจิตส านึกรักองค์กร 
  แผนงาน พัฒนาบุคลากรให้มีจิตส านึกที่ดีต่อองค์กร 
   กิจกรรม/โครงการ 
    - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปลูกจิตส านึกรักองค์กร 
    - โครงการสร้างแรงจูงใจและจิตส านึกในการท างาน 

- โครงการปลูกจิตส านึกรักองค์กรให้กับบุคลากรทุกระดับ และสร้างวัฒนธรรมที่ดีต่อองค์กร 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตัวชี้วัด (KPIs) ค่าเป้าหมาย 

โครงการ 

กลยุทธที่ ๓ : รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
ให้อยู่อย่างยั่งยืน 

นโยบาย 

เป้าหมาย 

นโยบายที่ ๖ : การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  

เป้าหมายที่ ๑ : บุคลากรสายวิชาการให้เป็นมือ
อาชีพ เพื่อยกระดับอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 

กลยุทธที่ ๑ : จัดสรร
บุคลากรที่มีคุณภาพให้

กลยุทธที่ 2 : พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ
และวิชาชีพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

กลยุทธ์ 

มาตรการ มาตรการที่ ๑ : สรรหา
บุคลากรที่มีคุณภาพให้

สอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยงาน 

แผนงาน 
๑.๑ ปรับแผนและ

พัฒนาระบบการสรร
หาบุคลากร 

 

๒.๑ พัฒนาทักษะ
ทางวิชาการและ

วิชาชีพของบุคลากร
สายวิชาการ 

๓.๑ สร้างระบบและ
กลไกการพัฒนา

คุณวุฒิและต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

๔.๑ เสริมทักษะสร้าง
ผู้น าและผู้บริหารรุ่นใหม่ 

 

๕.๑ พัฒนาระบบ
สวัสดิการเพื่อ

ส่งเสริมให้บุคลากร
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

๖.๑ พัฒนา
บุคลากรให้มี

จิตส านึกท่ีดีต่อ
องค์กร 

มาตรการที่ ๒ : 
พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการให้เป็นผู้สอน

มืออาชีพและมี

มาตรการที่ ๓ : เร่งรัด
การพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการให้มีคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการ

มาตรการที่ ๔ : เสริม
ทักษะสร้างผู้น าและ

ผู้บริหารรุ่นใหม่ 
 

มาตรการที่ ๕ : 
จัดระบบสวัสดิการ

และส่งเสริม
คุณภาพชีวิตในการ

มาตรการที่ ๖ : 
สร้างจิตส านึกรัก

องค์กร 
 

เป้าหมายที่ ๒ : บุคลากร
สายวิชาการให้มี

ประสิทธิภาพ สามารถ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยน 

เป้าหมายที่ ๓ : มี
ระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากร

มนุษย์ให้มี

เป้าหมายที่ ๓ : มีระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ 
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แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 
 

  
กลยุทธ์ที่ ๑ : จัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพให้เพียงพอ 
เป้าหมายที่ ๓ : มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มปีระสิทธิภาพ 
มาตรการที่ ๑ : สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร/สาขาวชิา ของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลด าเนินงาน 

๒๕๕๙ 
เป้าหมาย 
๒๕๖๐ 

แนวทางปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

๑.๑ ร่วมปรับแผน
และพัฒนาระบบการ
สรรหาบุคลากรของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 
 

๑.๑.๑ ร่วมการทบทวนและปรับ
แผนกา รสร รหาบุ คล า กรสา ย
วิชาการ มทร.ล้านนา 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ
๑๐๐ 

 
 

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการ
ทบทวนจัดท าแผนการสรรหาบุคลากร 
ร่ ว ม กั บ ก อ ง บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล  แ ล ะ
มหาวิทยาลัย 

คณบดี/รองคณบดี
ด้านบริหาร 

๑.๑.๒ ร่วมการพัฒนาระบบการ
สรรหาบุคลากรสายวิชาการ มทร.
ล้านนา 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

ร้อยละ
๑๐๐ 

 
 

เข้าร่วมประชุมจัดท าแผนการสรรหาบุคลากร
ตามความต้องการของหลักสูตร/กลุ่มวิชา 
ของคณะ กับมหาวิทยาลัย 

คณบดี/รองคณบดี
ด้านบริหาร 

 
 

ส่วนที่ ๑ แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ ให้เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายที่ ๑ : บุคลากรสายวชิาการให้เป็นมอือาชีพ เพื่อยกระดับอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดบัชาติและระดับนานาชาติ 
มาตรการที่ ๒ : พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้เป็นผู้สอนมืออาชีพ และมีคุณลกัษณะความเปน็ครู 

 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลด าเนินงาน 

๒๕๕๙ 
เป้าหมาย 
๒๕๖๐ 

แนวทางปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

๒.๑ พัฒนาทักษะ
ทา ง วิ ช า ก า รแ ล ะ
วิชาชีพของบุคลากร
สายวิชาการ 
 

๒.๑.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่
ความเป็นครูมืออาชีพ 

ร้อยละ ๒๐  ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๐ ส่งเสริมให้บุคลากร (สายวิชาการ) เข้าร่วม
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพครู เช่น 
เทคนิคการสอน การวัดและการประเมินผล 

คณบดี/รองคณบดี
ด้านวิชาการฯ/รอง
อธิการบดี/หัวหน้า
สาขา 

๒.๑.๒  โครงการพัฒนาสมรรถนะ 
เพื่ อพัฒนาความเชี่ ยวชาญทาง
วิ ช า ชี พ  ข อ ง บุ ค ล า ก ร ค ณ ะ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 

ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๔.๓๔ ร้อยละ ๑๐ ส่งเสริมให้บุคลากร(สายวิชาการ) พัฒนา
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จากการฝังตัว
สถานประกอบการหรือหน่วยงานภาครัฐ /  
การศึกษาดูงาน /การฝึกอบรม / การจัดการ
ความรู้ 

คณบดี/รองคณบดี
ด้ า นบ ริ ห า ร / ร อ ง
อธิการบดี/หัวหน้า
สาขา 

๒ . ๑ . ๓  เ พิ่ ม พู น ค ว า ม รู้ ด้ า น
ภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๙.๔๒ ร้อยละ ๕ ส่งเสริมให้บุคลากร (สายวิชาการ) เข้าร่วม
โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม พู น ค ว า ม รู้ ด้ า น
ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ที่ ท า ง ค ณ ะ หรื อ
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอ่ืนด าเนินการ 

คณบดี/รองคณบดี
ด้ า นบ ริ ห า ร / ร อ ง
คณบดีด้านวิชาการ
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แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลด าเนินงาน 

๒๕๕๙ 
เป้าหมาย 
๒๕๖๐ 

แนวทางปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

ฯ/รองอธิการบดี /
หัวหน้าสาขา 

๒ . ๑ . ๔  เ พิ่ ม พู น ค ว า ม รู้ ด้ า น
เ ท ค โ น โ ล ยี ใ ห้ ทั น ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๗.๒๕ ร้อยละ ๕ ส่งเสริมให้บุคลากร (สายวิชาการ) เข้าร่วม
โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ทางคณะหรือมหาวิทยาลัย 
หรือหน่วยงานอ่ืนด าเนินการ 
 

คณบดี/รองคณบดี
ด้ า นบ ริ ห า ร / ร อ ง
คณบดีด้านวิชาการฯ 
/ ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี /
หัวหน้าสาขา 

 ๒.๑.๕ มีการจัดการองค์ความรู้  
ความเชี่ยวชาญ ระหว่างบุคลากร 
(ด้านการเรียนการสอน และด้าน
การวิจัย) 

๒ ด้าน 2 ด้าน (๘ องค์
ความรู)้  

๒ ด้าน -ด าเนินโครงการเกี่ยวกับการจัดการองค์
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ระหว่างบุคลากร 
(ด้านการเรียนการสอน และด้านการวิจัย) 
-ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการการ
จัดการองค์ความรู้ ที่ทางมหาวิทยาลัย หรือ
หน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น ซึ่งผู้เข้าร่วมการจัดการ
องค์ความรู้  ต้องสามารถน ามาถ่ายทอด
ความรู้ให้กับบุคลากรของคณะ ได้ 

คณบดี/รองคณบดี
ด้ า นบ ริ ห า ร / ร อ ง
คณบดีด้านวิชาการ
ฯ/รองคณบดีด้ าน
วิจัยฯ/รองอธิการบดี 
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กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ ให้เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายที่ ๑ : บุคลากรสายวชิาการให้เป็นมอือาชีพ เพื่อยกระดับอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดบัชาติและระดับนานาชาติ 
มาตรการที่ ๓ : เร่งรัดการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิและต าแหนง่ทางวชิาการสูงขึ้น 

 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลด าเนินงาน 

๒๕๕๙ 
เป้าหมาย 
๒๕๖๐ 

แนวทางปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

๓.๑ สร้างระบบและ
ก ล ไ ก ก า ร พั ฒ น า
คุณวุฒิและต าแหน่ง
วิชาการ 

๓.๑.๑ การพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา
บุคลากรให้สูงขึ้น 

ร้อยละ ๒๘ ร้อยละ ๒๖.๘๑ ร้อยละ ๓๑ สนับสนุนให้บุคลากร(สายวิชาการ) ลาศึกษา
ต่อโดยทุนมหาวิทยาลัยหรือทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย 

คณบดี/รองคณบดีด้าน
บริหาร/รองคณบดีด้าน
วิ ช า ก า ร ฯ / ร อ ง
อ ธิ ก า ร บ ดี / หั ว ห น้ า
สาขา/หัวหน้าหลักสูตร 

๓.๑.๒ โครงการกระตุ้นติดตาม
บุคคลากรสายวิ ชาการ  จัดท า
ผลงานทางวิชาการ 

ร้อยละ 
๓๖ (ผู้ด ารง
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ) 

ร้อยละ ๓๔.๔๒ 
ของผู้ด ารง

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ ๓๔ ส่งเสริมให้บุคลากร (สายวิชาการ) เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

คณบดี/รองคณบดีด้าน
บริหาร/รองอธิการบดี/
หัวหน้าสาขา/หัวหน้า
หลักสูตร 

 ๓.๑ .๓  การสร้ า งและส่ ง เสริ ม
บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ ๙๒ ร้อยละ ๘๐ ส่งเสริมให้บุคลากร (สายวิชาการ) ร่วม
โครงการอบรมขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการที่คณะ หรือมหาวิทยาลัย หรือ
หน่วยงานอ่ืน จัดขึ้น 

คณบดี/รองคณบดีด้าน
บริหาร/รองอธิการบดี/
หัวหน้าสาขา/หัวหน้า
หลักสูตร 



   แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๐ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  | 73 |  

 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลด าเนินงาน 

๒๕๕๙ 
เป้าหมาย 
๒๕๖๐ 

แนวทางปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

 ๓.๑.๔ โครงการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
ข อ ง ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

คณบดี/รองคณบดีด้าน
บริหาร/รองอธิการบดี/
หัวหน้าสาขา/หัวหน้า
หลักสูตร 

 ๓.๑.๕ สนับสนุนบุคลากรสู่ความ
เป็นเลิศด้านวิชาชีพเฉพาะทาง 

ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๔.๓๔ ร้อยละ ๕ สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม 
ทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะทาง 

คณบดี/รองคณบดีด้าน
บริหาร/รองอธิการบดี/
หัวหน้าสาขา/หัวหน้า
หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๐ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  | 74 |  

 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ ให้เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายที่ ๒ : บุคลากรสายวชิาการให้มีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
มาตรการที่ ๔ : เสริมทักษะสร้างผู้น าและผู้บรหิารรุ่นใหม่ 

 

 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

๒๕๕๙ 
เป้าหมาย 
๒๕๖๐ 

แนวทางปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

๔.๑ เสริมทักษะสร้าง
ผู้น าและผู้บริหารรุ่น
ใหม ่

๔.๑.๑ สร้างผู้น าในระดับกลาง 
เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นมืออาชีพ
ในระดับสูงขึ้น 

๔ คร้ัง/ปี ๓ คร้ัง/ปี ๔ คร้ัง/ปี- - ส่ ง ผู้ บ ริ ห า ร ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างและพัฒนาการเป็นผู้น า 

คณบดี/รองคณบดีด้าน
บริหาร/รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ/รองคณบดี
ด้านวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๐ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  | 75 |  

 

 
กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตทีด่ี 
เป้าหมายที่ ๓ : มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มปีระสิทธิภาพ 
มาตรการที่ ๕ : จัดระบบสวัสดิการและส่งเสรมิให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

๒๕๕๙ 
เป้าหมาย 
๒๕๖๐ 

แนวทางปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

๕.๑  พัฒนาระบบ
สวัสดิการเพื่อส่งเสริม
ให้บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

๕.๑.๑ สร้างขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานแก่บุคลากร 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ -ร่วมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
สวัสดิการและค่าตอบแทน กับมหาวิทยาลัย 
-ส่ ง เสริมสนับสนุน /ประชาสั มพันธ์ ใ ห้
บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการเพชรราช
มงคลล้านนา / ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กับ
มหาวิทยาลัย 
-ร่วมโครงการรางวัลตอบแทนกรณีผู้ได้รับ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คณบดี/รองคณบดีทุก
ด้าน/รองอธิการบดี 
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กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตทีด่ี 
เป้าหมายที่ ๓ : มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มปีระสิทธิภาพ 
มาตรการที่ ๖ : สร้างจิตส านึกรักองค์กร 

 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

๒๕๕๙ 
เป้าหมาย 
๒๕๖๐ 

แนวทางปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

๖.๑ พัฒนาบุคลากร
ให้มีจิตส านึกที่ดีต่อ
องค์กร 

๖.๑.๑ ร่วมโครงการบุคลากร
สัมพันธ์ 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ -ส่ง เสริม/สนับสนุน/ประชาสัมพันธ์  ให้
บุคลากร (สายวิชาการ) เข้าร่วมโครงการ
บุคลากรสัมพันธ์ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
-ส่ ง เสริม/สนับสนุน ให้บุคลากร (สาย
วิชาการ) เข้าร่วมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

คณบดี/รองคณบดีทุก
ด้าน/หัวหน้าสาขา 
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กลยุทธ์ที่ ๑ : จัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพให้เพียงพอ 
เป้าหมายที่ ๓ : มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มปีระสิทธิภาพ 
มาตรการที่ ๑ : สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร/สาขาวชิา ของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลด าเนินงาน 

๒๕๕๙ 
เป้าหมาย 
๒๕๖๐ 

แนวทางปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

๑.๑ ปรับแผนและ
พัฒนาระบบการสรร
ห า บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุน 
 

๑.๑.๑ ร่วมโครงการปรับแผนการ
สรรหาบุคลากรสายสนับสนุน กับ
มทร.ล้านนา 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ
๑๐๐ 

 
 

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัด
แผนการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน 

คณบดี/รองคณบดีด้าน
บริหาร/รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ/รองอธิการบดี 

๑.๑.๒ ร่วมโครงการพัฒนาระบบ
การสรรหาบุคลากร  กับ  มทร .
ล้านนา 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

ร้อยละ
๑๐๐ 

 
 

ร่วมการประชุมพัฒนาระบบการสรรหา
บุคลากรสายสนับสนุน 

คณบดี/รองคณบดีด้าน
บริหาร/รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ/รองอธิการบดี 

 
 
 

ส่วนที่ ๑ แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน 
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กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ ให้เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายที่ ๑ : บุคลากรสายวชิาการให้เป็นมอือาชีพ เพื่อยกระดับอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดบัชาติและระดับนานาชาติ 
มาตรการที่ ๒ : พัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุนให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีสมรรถนะทางวชิาชีพตามต าแหน่งงาน 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลด าเนินงาน 

๒๕๕๙ 
เป้าหมาย 
๒๕๖๐ 

แนวทางปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

๒.๑ พัฒนาทักษะ
ท า ง วิ ช า ชี พ ข อ ง
บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุน 

๒.๑.๑ โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้าน
วิชาชีพแก่บุคลากรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๕๐ สนับสนุน/ส่งเสริมกิจกรรมให้บุคลากร(สาย
สนับสนุน) เข้าร่วมอบรมทักษะทางวิชาชีพ 

คณบดี/รองคณบดีด้าน
บริหาร/หัวหน้าสาขา 

๒ . ๑ . ๒  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า เ ชิ ง
ปฏิบัติการความคิดสร้างสรรค์ใน
ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ศั ก ย ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงานแนวทางใหม่ 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๕๐  -จัดโครงการพัฒนาเชิงปฏิบัติการความคิด
สร้างสรรค์ในการเสริมสร้างศักยภาพการ
ปฏิบัติงานแนวทางใหม่ 
-สนับสนุน/ส่ ง เสริมใ ห้บุคลากร (สาย
สนับสนุน) เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเฉพาะทาง 

คณบดี/รองคณบดีด้าน
บริหาร/หัวหน้าสาขา 

๒.๑.๓ โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ สนับสนุน /ส่ ง เ สริ ม ใ ห้บุ คลากร  (สาย
สนับสนุน) เข้ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

คณบดี/รองคณบดีด้าน
บริหาร/หัวหน้าสาขา 

๒.๑.๔ โครงการพัฒนาทักษะกลุ่ม
บุ ค ล า กร ท า ง ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๕๐ สนับสนุน /ส่ ง เ สริ ม ใ ห้บุ คลากร  (สาย
สนับสนุน) เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณบดี/รองคณบดีด้าน
บริหาร/หัวหน้าสาขา 
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กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ ให้เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายที่ ๑ : บุคลากรสายวชิาการให้เป็นมอือาชีพ เพื่อยกระดับอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดบัชาติและระดับนานาชาติ 
มาตรการที่ ๓ : เร่งรัดการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ ให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการสูงขึน้ 

 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลด าเนินงาน 

๒๕๕๙ 
เป้าหมาย 
๒๕๖๐ 

แนวทางปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

๓.๑ สร้างระบบและ
ก ล ไ ก ก า ร พั ฒ น า
คุณวุฒิและต าแหน่ง
วิชาการ 

๓ . ๑ . ๑  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า เ ชิ ง
ปฏิบัติการความคิดสร้างสรรค์ใน
ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ศั ก ย ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงานแนวทางใหม่ 

ร้อยละ 
๒๐ 

ร้อยละ 
๒๐ 

ร้อยละ 
๒๐ 

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม
การอบรม /  การประชุม  เพื่ อพัฒนา สู่
ต าแหน่งทางวิชาชีพ 
-จัดโครงการพัฒนาเชิงปฏิบัติการความคิด
สร้างสรรค์ในการเสริมสร้างศักยภาพการ
ปฏิบัติงานแนวทางใหม่ เพื่ออบรมให้ความรู้
บุคลากรสายสนับสนุนในการจัดท าภาระงาน 
และคู่มือปฎิบัติงาน 

คณบดี/รองคณบดีด้าน
บริหาร/หัวหน้าสาขา 

๓.๑.๒ โครงการกระตุ้นติดตาม
บุคคลากรสายสนับสนุน จัดท า
ผลงานทางวิชาการ 

ร้อยละ 
๒๐ 

ไม่มีการ
ด าเนินการ 

ร้อยละ 
๒๐ 

-จัดโครงการกระตุ้นติดตามบุคคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน จัดท าผลงานทาง
วิ ช า ก า ร  เ พื่ อ ติ ด ต า ม ก า ร จั ด ท า คู่ มื อ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

คณบดี/รองคณบดีด้าน
บริหาร/หัวหน้าสาขา 

 ๓.๑.๓ โครงการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล  

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

-มีจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล คณบดี/รองคณบดีด้าน
บริหาร/หัวหน้าสาขา 
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กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายที่ ๒ : บุคลากรสายวชิาการให้มีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
มาตรการที่ ๔ : ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกระดบัได้รบัการพัฒนาตามสายงาน 

 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

๒๕๕๙ 
เป้าหมาย 
๒๕๖๐ 

แนวทางปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

๔.๑ พัฒนาสมรรถนะ
ทางวิชาชีพบุคลากร
ส า ย ส นั บ ส นุ น ทุ ก
ระดับตามสายงาน 

๔.๑.๑ โครงการส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรตามสายงาน 

ร้อยละ ๑๐๐   สนั บสนุ น / ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้บุ คล า กร  ( ส า ย
สนับสนุน) เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามสายงาน 

คณบดี/รองคณบดีทุก
ด้าน 

๔.๑.๒ โครงการการจัดการองค์
ความรู้ (KM) 

๑ เร่ือง/ปี ๒ เร่ือง/ปี ๑ เร่ือง/ปี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร(สายสนับสนุน) อย่างน้อย ๑ 
เร่ือง/ปี  

คณบดี/รองคณบดีทุก
ด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๐ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  | 81 |  

 

 
กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตทีด่ี 
เป้าหมายที่ ๓ : มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มปีระสิทธิภาพ 
มาตรการที่ ๕ : จัดระบบสวัสดิการและส่งเสรมิคุณภาพชีวิตในการท างาน 

 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

๒๕๕๙ 
เป้าหมาย 
๒๕๖๐ 

แนวทางปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

๕.๑  พัฒนาระบบ
สวัสดิการเพื่อส่งเสริม
ให้บุคลากรมีคุณภาพ 

๕.๑.๑ โครงการบุคลากรสัมพันธ์ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ -ส่ง เสริม/สนับสนุน/ประชาสัมพันธ์  ให้
บุคลากร (สายสนับสนุน) เข้าร่วมโครงการ
บุคลากรสัมพันธ์ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
-ส่ ง เสริม /สนับสนุน ใ ห้บุ คลากร  (สาย
สนับสนุน) เข้าร่วมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

คณบดี/รองคณบดีทุก
ด้าน 
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กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตทีด่ี 
เป้าหมายที่ ๓ : มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มปีระสิทธิภาพ 
มาตรการที่ ๖ : จัดระบบสวัสดิการและส่งเสรมิคุณภาพชีวิตในการท างาน 

 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

๒๕๕๙ 
เป้าหมาย 
๒๕๖๐ 

แนวทางปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

๖.๑ พัฒนาบุคลากร
ให้มีจิตส านึกที่ดีต่อ
องค์กร 

๖.๑.๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมและปลูกฝังจิตส านึก
รักองค์กร 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ 
๑๐๐ 

ส่งเสริมให้บุคลากร (สายสนับสนุน) เข้าร่วม
กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ปลูกจิตส านึกรักองค์ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

คณบดี/รองคณบดีทุก
ด้าน 

๖.๑.๒ การสร้างแรงจูงใจและ
จิตส านึกรักองค์กร 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดให้
มีรางวัลส าหรับผู้ปฏิบัติงานดีเด่น หรือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการยกย่อง
ชมเชย 

คณบดี/รองคณบดีทุก
ด้าน 
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การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 
๑. การน าแผนพัฒนาบุคลากรคณะสู่การปฏิบัติ 
 เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรบรรลุตามกรอบเป้าหมายที่ก าหนด การน าแผนไปปฏิบัติใช้ควรต้องได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกคนดังนี้
เพ่ือให้แผนพัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้องกันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการด้วยแนวทางการด าเนินงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกันควรด าเนินการดังนี้ 
  
 ๑.๑ การบริหาร 
       ๑.๑.๑ ระดับนโยบายมีบรรจุแผนพัฒนาบุคลากรเข้าเป็นวาระประจ าปีเพ่ือพิจารณาร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ประจ าคณะ   และก าหนดเป็นภาระงานหลักของฝ่ายบริหารในการพัฒนาบุคลากรของคณะกลาง และคณะในพ้ืนที่   โดยมีหน้าที่ก ากับดูแลกิจกรรมที่เ กี่ยวข้องกัน  
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของคณะพิจารณาความสอดคล้องของนโยบายและแผนหลักเพ่ือน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจ า
คณะ   เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
      ๑.๑.๒ ระดับขับเคลื่อนแผนมี รองคณบดีส่วนกลาง  รองคณบดีฯพ้ืนที่  หัวหน้างานสายสนับสนุนงานบริหารทั่วไป งานวิชาการ  ท าหน้าที่ในการน า
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรรวมทั้งติดตามความก้าวหน้าและน าเสนอข้อแนะน ารวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะ    
      ๑.๑.๓ ระดับปฏิบัติการประกอบด้วยบุคลากรของคณะฯ ทุกคนในทุกพ้ืนที่  จะต้องรับทราบนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและน าไปปฏิบัติใน
ส่วนที่ตนมีความเก่ียวข้อง 
  

 ๒. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑) ในระดับต่างๆ ดังนี้ 
      ๒.๑.๑ ระดับคณะฯในพ้ืนที่ก าหนดให้แผนพัฒนาบุคลากรนี้เป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในภาพรวมเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมผลักดันให้นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งขอ งแผนยุทธศาสตร์
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ของคณะฯ รวมทั้งเป้าหมายมาตรการและแนวทางไปด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและการมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมที่คณะฯ 
ด าเนินการในภาพรวม 
      ๒.๑.๒ ระดับบุคคลให้หัวหน้าหน่วยงาน(รองคณบดีฯพ้ืนที่) น าตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับตัวบุคคลไปก าหนดในกรอบการประเมินผล
บุคลากรเพ่ือวัดผลงานระดับบุคลากรและน าไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบระดับบุคคลหรือการต่อสัญญาจ้างต่อไป 
 
 

๒. แนวทางการติดตามประเมินผล 
๒.๑ มีการประเมินผลตามเป้าหมาย รายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาบุคลากรโดยผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. 
๒.๒ ให้หน่วยงานน าแผนพัฒนาบุคลากรของคณะไปบูรณาการร่วมกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
๒.๓ น าตัวชี้วัดในแผนพัฒนาบุคลากรไปก าหนดเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินบุคลากร 
๒.๔ มีการพัฒนาระบบพื้นฐานข้อมูลส าหรับการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานตามระยะเวลาที่ก าหนดให้มีการประเมินแผนฯเพ่ือน าผลการประเมินมา

ปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
๒.๕ ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรคณะฯ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานและปรับปรุงแผนฯ เป็นระยะๆ ที่เหมาะสม 
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ภาคผนวก 
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คณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี  (พ.ศ. 2557-2561)  
และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 

      ............................................................................................................. 
     1. อ.ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน  ประธานกรรมการ 
     2. ผศ.ดร.วิไลพร  จันทร์ไชย  กรรมการ  
     3. ผศ.ดร.เอมอร  ไชยโรจน์  กรรมการ  
     4. อ.ชัยธวัช  จารุทรรศน์  กรรมการ  
     5. ผศ.นพดล   ตรีรัตน์   กรรมการ    
     6. ผศ.ดร.ณิฐิมา   เฉลิมแสน   กรรมการ   
     7. ผศ.มานัส   แสวงงาม  กรรมการ   
     8. อ.ดร.กาญจนา บุญทาศรี  กรรมการ   
     9. ผศ.ดร.วรวุธ  ชัยเนตร   กรรมการ   
     10. อ.ธีรวัฒน์  เทพใจกาศ  กรรมการ   
     11. อ.ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์  กรรมการ    
     12. อ.ดร.รัชนี  บัวระภา   กรรมการ   
     13. อ.ดร.สุทธิดา ปัญญาอินทร์  กรรมการ   
     14. อ.ดร.เอกชัย  ดวงใจ   กรรมการ   
     15. รศ.ดร.ปาริชาต ิ บัวเจริญ   กรรมการ   
     16. ผศ.ดร.ชินานาฎ วิทยาประภากร  กรรมการ   
     17. อ.ธิดารัตน์     คงทน   กรรมการ 

18. อ.รุ่ง     หมูล้อม   กรรมการ 
         19. ผศ.สุพรรัตน์    วัชระนฤมล  กรรมการ 

20. ผศ.ดร.สุภาวด ี ศรีแย้ม   กรรมการและเลขานุการ 
     21. นางสาวภาวิณ ี ค าม่วง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



 

 
 

R  : Responsibility   
M  : Morality    
U  : Unity   
T  : Technology   
L  : Learning society  
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