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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
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1. ข้อมูลพืน้ ฐานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
128 ถนนห้วยแก้ว ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
เมื่ อ วั น ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ขึ้นแทน
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วน
ราชการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ง บประมาณ ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ และในกฎกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
123 ตอนที่ 118 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยแบ่งออกเป็น 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตร เป็ น ส่ ว นราชการหนึ่ ง ใน 14 ส่ ว นราชการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศในกฎกระทรวง ลงวันที่ 14
พฤศจิกายน 2549 โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบภารกิจด้าน
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ รับผิดชอบภารกิจการศึกษาในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา โดยมีภารกิจหลัก ด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ด้านบริหารจัดการ ตลอดจนด้านอัตลักษณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร แบ่งออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขา
พืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์และประมง และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
ต่อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กําหนดส่วนราชการอื่นให้สอดรับกับภารกิจด้าน
การเรียนการสอนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้
จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในเขตพื้นที่น่าน ลําปาง พิษณุโลก ตาก และเชียงราย และ
รองอธิการบดีในเขตพื้นที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบภารกิจด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ส่วนพื้นที่ที่
ยังไม่มีหลักสูตรเพื่อการเรียนการสอน จัดตั้งให้เป็นสํานักงานสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อประสานงานกับคณะที่อยู่
ส่วนกลาง
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2. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารจัดการ/แผนภูมิการแบ่งส่วนงาน
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3. การบริหารจัดการ
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตรมี ก ารแบ่ ง โครงสร้ า งการบริ ห ารงานเป็ น 3 งานใน
สํานักงานคณบดีและมีคณะในเขตพื้นที่ 6 เขตพื้นที่ ตามผังโครงสร้างการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร และจัดให้มีการเรียนการสอน ใน 6 เขตพื้นที่ เปิดทําการเรียนการสอน และมีนักศึกษา
ประจําของคณะ มี 5 เขตพื้ นที่ คือ เขตพื้นที่น่าน ลําปาง พิ ษ ณุ โลก ตาก และเชียงราย สํ าหรับคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เชียงใหม่ มีการสอนให้กับนักศึกษาในคณะอื่น ๆ แต่ไม่มีนักศึกษา
ประจําของตนเอง
ที่ตั้ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลําปาง เลขที่ 200 หมู่ 17 ตําบลพิชัย อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง 52000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ตาก เลขที่ 41 ถนนพหลโยธิน ตําบลไม้งาม
อําเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก เลขที่ 52 หมู่ 7 ตําบลบ้านกร่าง อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน เลขที่ 59 หมู่ 13 ตําบลฝายแก้ว กิ่งอําเภอ
ภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา เขตพื้นที่เชียงราย เลขที่ 99 หมู่ 10 ตําบลทรายขาว
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
3.1 องค์กรบริหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
การบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรดําเนินงานโดยคณะกรรมการประจําคณะ
ซึ่งมีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) จัดทําแผนพัฒนาของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
2) พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
3) พิจารณากําหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับคณะเพื่อเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย
4) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
5) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม งานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
งานรักษาสิ่งแวดล้อม
6) ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินกิจการต่าง ๆ ของคณะ
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7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอํานาจและหน้าที่
8) ดําเนินการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย
3.2 การแบ่งส่วนงาน
สํานักงานคณบดี
เพื่ อให้การปฏิบัติราชการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเป็นไปด้ วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พ.ศ.๒๕๔๘ และคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ ๗๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง มอบอํานาจให้คณบดี
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี เกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การลงนามในหนังสือหรือเอกสารการ
ปฏิบัติการ หรือการดําเนินการอื่นที่คณบดีจะพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรั ฐมนตรี และมอบหมายให้พิจารณา ควบคุม กํากับ ดูแล ในเรื่องต่างๆ ดังนั้น จึงขอ
มอบหมายงานให้รองคณบดีปฏิบัติราชการแทนคณบดี ดังต่อไปนี้
1. งานด้านบริหาร
1.1 งานสารบรรณและการประชุม
1.2 งานการเงินและพัสดุ
1.3 จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน
1.4 วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและความคุ้มค่า
1.5 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
1.6 งานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.7 ข้อมูลบุคลากร และการวิเคราะห์กรอบอัตรากําลัง
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 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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2.11 งานติดตามการดําเนินงานของนักศึกษา และสวัสดิการนักศึกษา
2.12 งานแนะแนว งานสโมสรนักศึกษา และชมรมนักศึกษา
2.13 งานปริญญาบัตร และงานพัฒนาวินัยนักศึกษา
3. งานด้านวิจยั และพัฒนา
3.1 งานส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
3.2 งานฐานข้อมูลงานวิจัย งานบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
3.3 งานติดตามและประเมินผลวิจัย งานบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
3.4 งานแผนงบประมาณ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
3.5 งานจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําปี
3.6 งานติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผน
3.7 งานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
3.8 งานกํากับ ติดตาม และรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.9 งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (ต่างประเทศ) ด้านวิชาการและ
การวิจัย
3.10 งานจัดทําแผนการจัดการความรู้ กํากับ ติดตามเผยแพร่และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
3.3.รายชื่อผู้บริหารและกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน
รายชื่อกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2557-2560)
ตําแหน่ง
1. คณบดี
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สาขาพืชศาสตร์
3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สาขาสัตวศาสตร์และประมง
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ
นักศึกษา
6. ตัวแทนหน้าสาขาสาขาอุตสาหกรรม
เกษตร

ชื่อ – สกุล
อ.ดร.ยรรยง เฉลิมแสน
รศ.ดร.อานนท์ เที่ยงตรง

ตําแหน่งใน
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายขุนศรี ทองย้อย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อ.ชัยธวัช จารุทรรศน์

กรรมการ

ผศ.นพดล ตรีรัตน์

กรรมการ
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ตําแหน่ง
7. ตัวแทนหัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และ
ประมง
8. ตัวแทนหน้าสาขาสาขาพืชศาสตร์
9. ตัวแทนหน้าสาขาสาขาวิทยาศาสตร์
10. ตัวแทนคณาจารย์
11. ตัวแทนคณาจารย์
12. ตัวแทนคณาจารย์
13. ตัวแทนคณาจารย์
14. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
15. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ชื่อ – สกุล
อ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน
ผศ.โพธิ์งาม ภู่ทอง
ผศ.เริงนภรณ์ โม้พวง
อ.ยุทธ นนทะโคตร
ผศ.ประเทือง สง่าจิตร
อ.ดร.ปิยมาสฐ์
ตัณฑ์เจริญรัตน์
อ.นพรัตน์ จันทร์ไชย
ผศ.ดร.เอมอร ไชยโรจน์
ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย

รายชื่อกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ตําแหน่ง
ชื่อ – สกุล
1. คณบดี
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ
นักศึกษา
4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
5. ผู้ช่วยคณบดี
6. ผู้ช่วยคณบดี
7. ผู้ช่วยคณบดี
8. ผู้ช่วยคณบดี
9. ผู้ช่วยคณบดี
10. หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่
11. หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ ตาก
12. หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ น่าน
13. หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ ลําปาง

ตําแหน่งใน
คณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อ.ชัยธวัช จารุทรรศน์

ตําแหน่งใน
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการ

ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย
อ.ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ
อ.ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร
ผศ.ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม
อ.วิรัน วิสุทธิธาดา
อ.ดร.สุรพล ใจวงค์ษา
ผศ.ประยงค์ ใสนวน
อ.ธิดารัตน์ คงทน
ผศ.สวาท สายปาระ
อ.ดร.ปัทม์ ปราณอมรกิจ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อ. ดร.ยรรยง เฉลิมแสน
ผศ.ดร.เอมอร ไชยโรจน์
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ตําแหน่ง

ชื่อ – สกุล

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ พิษณุโลก
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ เชียงราย
หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ น่าน
หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ ลําปาง
หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ พิษณุโลก
หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง
น่าน
หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง
ลําปาง
หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง
พิษณุโลก
หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
น่าน
หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
ลําปาง
หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
พิษณุโลก
หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ตาก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผศ.เริงณภรณ์ โม้พวง
ผศ.มานัส แสวงงาม
ผศ.แสงแก้ว คํากวน
ผศ.โพธิ์งาม ภู่ทอง
รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร
อ.ดร.รัชนี บัวระภา

ตําแหน่งใน
คณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผศ.พิชัย ไชยเสนา

กรรมการ

อ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน

กรรมการ

อ.ดร.สุทธิดา ปัญญาอินทร์

กรรมการ

อ.สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์

กรรมการ

ผศ.นพดล ตรีรตั น์

กรรมการ

ผศ.อุทิน คุณาแจ่มจรัส
นางอุมาพร เจริญธนากุล
นางน้ําฝน สุทธิกุญชร

กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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4. หลักสูตรและการจัดการศึกษา
4.1.หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
หลักสูตรและการเปิดสอน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (21 หลักสูตร)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 7 หลักสูตร
สาขา
สาขาวิชา
พื้นที่ทเี่ ปิดสอน
พืชศาสตร์
พืชศาสตร์
น่าน ลําปาง พิษณุโลก
เทคโนโลยีภูมิทัศน์
น่าน
สัตวศาสตร์และประมง
สัตวศาสตร์
น่าน ลําปาง พิษณุโลก
ประมง
น่าน ลําปาง พิษณุโลก
อุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีการอาหาร
น่าน ลําปาง พิษณุโลก
คหกรรมศาสตร์
ตาก
เทคโนโลยีเครือ่ งจักรกลเกษตร
พิษณุโลก
รวม
7 หลักสูตร
4 พื้นที่
ระดับปริญญาตรี 11 หลักสูตร
ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขา

สาขาวิชา

พืชศาสตร์
สัตวศาสตร์และประมง

พืชศาสตร์
สัตวศาสตร์
ประมง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เครื่องจักรกลเกษตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

อุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีชีวภาพ
คหกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมเกษตร
คหกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีบัณฑิต
พืชศาสตร์
เทคโนโลยีภูมิทัศน์
รวม
11 หลักสูตร

เขตพื้นที่ที่เปิดสอน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน

ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง

พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก

ลําปาง
พิษณุโลก
น่าน
ตาก น่าน พิษณุโลก
เชียงราย
น่าน
ตาก
ลําปาง
5 เขตพื้นที่
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ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร
ปริญญา
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต

สาขา

สาขาวิชา

เขตพื้นที่ที่เปิดสอน

อุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตร
น่าน พิษณุโลก ลําปาง
เทคโนโลยีการเกษตร
สัตวศาสตร์และประมง หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิต น่าน
สัตว์
พืชศาสตร์
หลักสูตรพืชศาสตร์
สวก.
รวม
2 หลักสูตร
3 เขตพื้นที่

4.2 จํานวนนักศึกษา (ณ ปีการศึกษา 2558)
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์
สาขาสัตวศาสตร์และประมง
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
รวม

ปวส.
91
90
77
258

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

รวม
386
641
681
414
24
4
2,150
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5. การบริหารบุคลากร
5.1) อาจารย์ประจํา
ตารางที่ 1 จํานวนอาจารย์ประจําแยกตามวุฒิการศึกษา
สัตวศาสตร์และ
ประมง

อุตสาหกรรมเกษตร

เอก

โท

ตรี เอก โท ตรี เอก

โท

ตรี เอก

โท

ตรี

ปฏิบัติงานจริง

พืชศาสตร์

ลาศึกษาต่อ

วิทยาศาสตร์

รวม

สาขา

4

11

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

2

14

เชียงใหม่

12

25

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39

3

36

ลําปาง

3

11

-

2

13 2

4

10

4

2

11

-

62

5

57

น่าน

3

16

-

4

8

4

5

10

-

4

4

-

58

3

55

ตาก

9

16

2

-

-

-

-

-

-

1

7

-

35

4

31

พิษณุโลก

6

15

-

3

8

-

4

13

3

2

12

-

66

5

61

รวม

37

94

5

9

29 6

13

33

7

9

34

0

276

22

254

ปริญญา
พื้นที่
เชียงราย

รวม

136

44

53

43

276

(ข้อมูล ณ ธันวาคม 2558)
ตารางที่ 2 จํานวนอาจารย์ประจําแยกตามตําแหน่งวิชาการ

ศ. รศ. ผศ.

อ.

สัตวศาสตร์และ
อุตสาหกรรมเกษตร
ประมง
รวม
ศ. รศ. ผศ. อ. ศ. รศ. ผศ. อ. ศ. รศ. ผศ. อ.

เชียงราย

-

-

2

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

เชียงใหม่

-

3

4

32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39

ลําปาง

-

-

4

11

-

2

5

9

-

1

10

7

-

-

2

11

62

น่าน

-

-

3

16

-

2

8

6

-

2

1

12

-

-

3

5

58

ตาก

-

-

6

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

35

พิษณุโลก -

-

6

15

-

3

5

3

-

2

5

13

-

-

4

10

66

3

25 109 0

7

18 18 0

5

16 32 0

0

13 30 276

ตําแหน่ง/
เขตพื้นที่

รวม

วิทยาศาสตร์

0

พืชศาสตร์

(ข้อมูล ณ ธันวาคม 2558)
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีอาจารย์ประจํารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
จํานวนทั้งหมด 276 คน โดยในปฎิบัติงานจริงในปัจจุบัน 254 คน และอยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ 22 คน โดย
อาจารย์ทั้งหมดมีคุณวุฒิปริญญาเอก 68 คน ปริญญาโท 190 คน และปริญญาตรี 18 คน
อาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์จํานวน 0 คน รองศาสตราจารย์จํานวน 15
คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จํานวน 72 คน และอาจารย์ 189 คน
5.2 บุคลากรสายสนับสนุน
ลําดับ คณะวิทยาศาสตร์และ จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามคุณวุฒิ
รวม
ที่ เทคโนโลยีการเกษตร ต่ํากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท
1 เชียงใหม่
1
3
4
2 พิษณุโลก
19
6
25
3 น่าน
21
11
32
4 ตาก
2
6
8
5 ลําปาง
13
9
22
6 เชียงราย
1
1
7 สํานักงานคณบดี
4
2
6
รวม
56
40
2
98
6. การจัดสรรงบประมาณ
ปี ง บประมาณ 2558 คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตร มี เ งิ น ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯ ทั้
งสิ้น 35,742,861 บาท
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ 2558
แหล่ง
งบประมาณ
งบผลประโยชน์ งบสนับสนุน
รวมทั้งสิน้
งบประมาณ
แผ่นดิน
จากแหล่งทุน
ภายนอก
สนง.คณบดี
14,871,540
595,000
3,153,400
18,619,940
เชียงราย
40,000
35,100
101,000
176,100
ลําปาง
1,948,472
1,222,800
3,171,272
น่าน
1,063,856
420,000
1,483,856
ตาก
1,004,200
2,500,000
294,000
3,798,200
พิษณุโลก
3,461,593
4,551,900
480,000
8,493,493
รวม
22,389,661
7,682,000
5,671,200
35,742,861
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ส่วนที่ 2
การทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
พ.ศ. 2557-2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พ.ศ.2557 – พ.ศ.2561
“ปรัชญา”
“บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอํานาจและหลักธรรมาภิบาล”
“Decentralization Participation and Good governance”
“วิสัยทัศน์”
“มหาวิทยาลัยชั้นนําด้านการผลิต…บัณฑิตนักปฏิบัติ
บนฐาน…สร้างสรรค์…นวัตกรรม…
วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี…เพื่อชุมชน…สูส่ ากล”
“พันธกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา”
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติที่มีคุณธรรม และพึ่งพาตนเองได้
2. สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. ให้โอกาสผู้สําเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ
4. สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง
“เป้าหมาย”
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสร้างสรรค์นวัตกรรม วิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อชุมชนอาเซียน และเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ (Hands-on) ให้เป็นที่ยอมรับใน 3 ระดับ ดังนี้
เป็น 1 ใน 5 ระดับชาติ ปี 2558
เป็น 1 ใน 10 ระดับภูมิภาค ปี 2560
เป็น 1 ใน 100 ระดับโลก ปี 2564
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“อัตลักษณ์ (Identity)”
“บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน”
- บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on)
- ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology - Based Learning)
- สร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented)
“เอกลักษณ์ (Uniqueness)”
ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งสําคัญของทุกองค์กร การกําหนดเอกลักษณ์ที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นกรอบ
สํ า หรั บ การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เอกลั ก ษณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา ประกอบด้ ว ย
อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรปลอดภัย ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหาร เทคโนโลยีและ
การจัดการเพื่อชุมชน การค้าและบริการจัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรมท้องถิ่นและนวัตกรรม อาหารสุขภาพ
และพันธุกรรมพืช เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใจ ให้มีเป้าหมายเดียวกัน สู่การเป็น
“มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน”
“วัฒนธรรมองค์กร” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วัฒนธรรมองค์กร เป็นสิ่งสําคัญยิ่ง ที่จําเป็นจะต้องสื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กร มีการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องและชัดเจน จนเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อจดจําง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติ จึงกําหนดจาก
อักษรย่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยฯ (Rajamangala University of Technology Lanna)
R : Responsibility
รับผิดชอบ ต่อภารกิจ ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ
M :Morality
ยึดมั่นใน คุณธรรม ความงาม ความดี
U :Ubiquity
ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกที่ ทุกโอกาส
T :Technology
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นฐานการพัฒนา
L :Linkage
ประสานผนึกพลัง เชื่อมโยง โลก ชุมชน
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กําหนดยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และความแตกต่างบนพื้นฐานการผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติ ดังนี้
Change: ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม การบริหาร
จั ด การองค์ ก ร โครงสร้ า งการปฏิ บั ติ ง าน และการกระจายอํ า นาจ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ และเป็ น
มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นในทุกเขตพื้นที่ โดยการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วน
Challenge: สร้ า งความแตกต่ า งในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ ที่ มี ค วามโดดเด่ น เฉพาะด้ า น
(Differential Focus Strategy) สู่ความเป็นเลิศภาย ใต้คําขวัญที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปคือ “ราชมงคลสร้าง
คนสู่งานเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี เป็นการสร้างชื่อเสียงและสร้างโอกาสให้บัณฑิตในการมีงานทํา
Chance: สร้างโอกาสในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําด้านการผลิต บนฐานความคิด
สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน ท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศ
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“นโยบายมหาวิทยาลัย”
นโยบาย กรอบแนวคิด กลยุทธ์ และมาตรการ ในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (พ.ศ.2557-2560)
นโยบายที่ 1: การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา
นโยบายที่ 2: การพัฒนาด้านวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์
นโยบายที่ 3: การพัฒนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
นโยบายที่ 4: การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 5: การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
นโยบายที่ 6: การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
นโยบายที่ 7: การบริหารจัดการสร้างสรรค์
นโยบายที่ 8: การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และบริหารจัดการ
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 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ทั้งระบบ (Computer and Technology Literacy)
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561
ปรัชญา
“ปฏิบัติเชี่ยวชาญ วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นําความรู้สู่ชุมชน ”
วิสัยทัศน์
"ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตร"
พันธกิจ
1. จัดการศึกษา ด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีการเกษตร ทีมีมาตรฐานโดยให้โอกาส
ผู้สําเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ
2. วิจัยเพื่อพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีการเกษตร สู่สากล
3. จัดการวงจรความรู้ (Knowledge cycle) วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีการเกษตร แก่ชุมชนและ
ผู้ประกอบการ
4. สร้างคุณค่า"วิถีเกษตรและอาหารไทย"เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น
5. สร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล

แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2559 | 19 |

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาจัดการศึกษาวิชาชีพและผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
กลยุทธที่ 1.1 การส่งเสริมการผลิตกําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตร์ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต
กลยุทธ์ที่ 1.3 เสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยี) ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
กลยุทธ์ที่ 1.4 การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญ (วิชาชีพ) และมีคุณธรรมจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้สู่สากลและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานเพื่อสร้างชื่อเสียงให้คณะ/มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักใน
ระดับ ชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 2.2 การสร้างสรรงานวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ที่ตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการให้บริการทางวิชาการ และการจัดการวงจรความรู้
กลยุทธ์ที่ 3.1 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นล้านนาและภูมิปัญญาเกษตรไทย
กลยุทธ์ที่ 4.1 การสืบสานวิถีเกษตรไทยและวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นล้านนา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
กลยุทธที่ 5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพระหว่างคณะกับเขตพื้นที่
(การบริหารแบบมีส่วนร่วม และกระจายอํานาจ)
กลยุทธ์ที่ 5.2 การบริหารและพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องตามพันธกิจ
กลยุทธที่ 5.3 การจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยง
กลยุทธที่ 5.4 การบริหารงานด้วยระบบวงจรคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5.5 การยกระดับการจัดการศึกษาและการวิจัยสู่สากล
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แผนทีค่ วามเชือ่ มโยงยุทธศาสตร์
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 5 ปี และผูร้ ับผิดชอบตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ที่

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เป้าหมาย
2559

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

กลยุทธ์ 1.1 การส่งเสริมการผลิตกําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
2 ร้อยละการเพิ่มของจํานวนนักศึกษารับเข้า

5 กิจกรรม/
ปี

5

ร้อยละ 10/
10 (215คน
ปี
,2365)
3 จํานวนนักศึกษาต่างชาติศึกษาต่อในคณะ
ร้อยละ 1 /ปี
0.5
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตร์ให้ทนั สมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
4 จัดทําหลักสูตรใหม่ ที่มีความน่าสนใจและบูรณา
การศาสตร์ เช่น วิศวกรรม-อาหาร /ธุรกิจ2 หลักสูตร
เกษตร/ วิศวกรรม-เกษตร /คอมพิวเตอร์-เกษตร
5 หลักสูตรปรับปรุงที่มีความทันสมัย
14 หลักสูตร
14
6 การติดตามผลสัมฤทธิ์การมีงานทําและความพึง
ร้อยละ 75
70
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
กลยุทธ์ 1.3 เสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยี)
ตามความต้องการของผู้ใช้บณ
ั ฑิต
7 ผลการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
คะแนน
มาตรฐาน สกอ. (ผลคะแนนการประเมินคุณภาพ
3.51 ทุก
3
หลักสูตรเป็นไปตามค่าเป้าหมาย)
หลักสูตร
8 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึง 2 กิจกรรม/
2
ปี
ประสงค์ (TQF)
9 จํานวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ
ร้อยละ 80
80
เพื่อการสื่อสาร ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
10 จํานวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบการใช้
ร้อยละ 80
80
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
กลยุทธ์ 1.4 การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มคี วามเชี่ยวชาญ (วิชาชีพ) และมีคุณธรรม
จริยธรรม

ฝ่ายวิชาการฯ
ฝ่ายวิชาการฯ
ฝ่ายวิชาการฯ

ฝ่ายวิชาการฯ
ฝ่ายวิชาการฯ
ฝ่ายวิชาการฯ

ฝ่ายวิชาการฯ
ฝ่ายวิชาการฯ
ฝ่ายวิชาการฯ
ฝ่ายวิชาการฯ
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ที่

ตัวชี้วัด

11 นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ทํางานก่อนจบการศึกษา (ตัวบ่งชี้คณะ 1.5)

ค่าเป้าหมาย

เป้าหมาย
2559

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80
ของ
นักศึกษาที่
คาดว่าจะจบ

80

ฝ่ายวิชาการฯ

12 อาจารย์ที่ได้เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพใน
ร้อยละ 10
10
ฝ่ายบริหาร
สถานประกอบการ
13 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้ฝึกงานสหกิจศึกษา หรือ
10 สถาน
8
ฝ่ายวิชาการฯ
จํานวนสถานประกอบการที่รับ น.ศ.สหกิจ
ประกอบการ
14 ฟาร์มฝึกภายในมหาวิทยาลัยได้มาตรฐาน
3 แห่ง/ปี
3
ฝ่ายวิชาการฯ
GAP/GMP
15 จํานวนรางวัลและ/หรือผลงานเชิดชูเกียรติ์ด้าน
5 รายการ/ปี
5
ฝ่ายวิชาการฯ
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาและศิย์เก่า
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานเพื่อสร้างชื่อเสียงให้คณะ/มหาวิทยาลัยให้เป็น
ที่รู้จักในระดับ ชาติและนานาชาติ
16 จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายในและ
ฝ่ายวิจยั และ
60,000
ภายนอก
พัฒนา
บาท/คน
17 กิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้อาจารย์ผลิตและเผยแพร่
2 กิจกรรม/
2
ผลงาน
ปี
18 จํานวนผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ใน
75 ชิ้น
65
ระดับชาติและหรือนานาชาติ
19 จํานวนผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือ
3 รางวัล /
3
นานาชาติ
ปี
20 จํานวนกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย 6 กิจกรรม /
6
กับเครือข่ายหน่วยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ปี
กลยุทธ์ที่ 2.2 การสร้างสรรงานวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ที่ตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของสังคม
21 จํานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ที่มีการบูรณาการ
1 เรื่อง/ปี
1
ระหว่างศาสตร์และหรือหน่วยงานภายนอก
22 จํานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ทีม่ ีการบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์ของนักศึกษาปริญญาตรีและ
5 เรื่อง/ปี
3
บัณฑิตศึกษา

ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา
ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา
ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา
ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา

ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา
ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา
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ที่

ตัวชี้วัด

23 จํานวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้

ค่าเป้าหมาย

เป้าหมาย
2559

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

6 เรื่อง/ปี

6

ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา

กลยุทธ์ ที่ 3.1 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี
24 จํานวนงานบริการวิชาการที่บูรณาการร่วมกับ
10 เรื่อง/ปี
10
หน่วยงานภายนอก
25 จํานวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการ (แบบไม่
250,000
200,000
หักค่าใช้จ่าย)
บาท/ปี
กลยุทธ์ 4.1 การสืบสานวิถเี กษตรไทยและวัฒนธรรมอาหารพื้นถิน่ ล้านนา
26 บุคลากรมีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละ 80
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
27 กิจกรรมสืบสานศิปวัฒนธรรมไทย/ท้องถิ่น/ภูมิ
2 กิจกรรม/
ปัญญา
ปี

80

ฝ่ายวิชาการฯ

2

ฝ่ายวิชาการฯ

กลยุทธ์ 5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพระหว่างคณะกับเขต
พื้นที่ (การบริหารแบบมีส่วนร่วม และกระจายอํานาจ)
28 มีส่วนในการปรับปรุงระเบียบการจัดสรรเงินรายได้
มี/อย่างน้อย
จากการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการ
1 เรื่อง
1
วิชาการ และงานฟาร์ม ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
29 มีผู้ช่วยคณบดี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของคณบดี อย่างน้อย 1
ไปยังคณะในเขตพื้นที่
คน / พื้นที่
6
30 มีบทบาทในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มี
สัดส่วนชัดเจนระหว่างคณบดีและรองอธิการบดี
มี
มี
พื้นที่
กลยุทธ์ 5.2 การจัดสรรกรอบอัตรากําลังให้สอดคล้องตามพันธกิจ
31 ร้อยละอาจารย์ที่มีภาระงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์
(น้อยกว่า 36 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ไม่เกินร้อย
ละ 5/ปี

32 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการสอน การเรียนรู้
สัดส่วน
ทักษะวิชาชีพ ในห้องปฏิบัติการ (ตามเกณฑ์ 1 คน
1 : 25
ต่ออาจารย์ 4คน)
33 มีอัตราทดแทนอัตรากําลังที่จะเกษียณอายุราชการ
ร้อยละ 100
ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ปี

ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา
ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา

5

ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

1 : 0.125

ฝ่ายบริหาร

100

ฝ่ายบริหาร
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ค่าเป้าหมาย

เป้าหมาย
2559

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

34 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาตามสาย
งาน

ร้อยละ 50

50

ฝ่ายบริหาร

35 บุคลากรมีตําแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ 36

32

ฝ่ายบริหาร

36 บุคลากรคุณวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละ 34

28

ฝ่ายบริหาร

2 เรื่องต่อปี

2

ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา

ร้อยละ 70

70

ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา

39 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการประกันคุณภาพ
ร้อยละ 70
ตามเกณฑ์กระบวนการ ครบตาม PDCA เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ 5.5 การยกระดับการจัดการศึกษาและการวิจัยสู่สากล

60

ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา

40 หลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ

1 หลักสูตร

1

41 การจัดกิจกรรมวิชาการ ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ

1 กิจกรรม

1

ที่

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ 5.3 การจัดการความรู้ และการบริหารความเสีย่ ง
37 มีการจัดการองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ระหว่าง
บุคลากร (ด้านการเรียนการสอน และ ด้านการ
วิจัย)
38 ผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความ
เสี่ยงลดลง
กลยุทธ์ 5.4 การบริหารงานด้วยระบบวงจรคุณภาพ

ฝ่ายวิชาการฯ
ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา
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การกระจายตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายประจําปีงบประมาณ 2559 ไปยังหน่วยงานย่อย

พล. ลป. น่าน ตาก

ชร.

ชม.

กลยุทธ 1.1 การส่งเสริมการผลิตกําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

5
กิจกรรม/
ปี

1

1

1

1

1

-

ร้อยละ
10/ปี

10

10

10

10

-

-

3 จํานวนนักศึกษาต่างชาติศึกษา ร้อยละ 1
ต่อในคณะ
/ปี

0.5

0.5

0.5

0.5

-

-

2 ร้อยละการเพิ่มของจํานวน
นักศึกษารับเข้า

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตร์ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
4 จัดทําหลักสูตรใหม่ ที่มีความ
น่าสนใจและบูรณาการศาสตร์
2
เช่น วิศวกรรม-อาหาร/ ธุรกิจหลักสูตร
เกษตร / วิศวกรรม-เกษตร
คอมพิวเตอร์-เกษตร
5 หลักสูตรปรับปรุงที่มีความ
14
ทันสมัย
หลักสูตร
6 การติดตามผลสัมฤทธิ์การมี
งานทําและความพึงพอใจของ ร้อยละ 75 70 70 70 70
ผู้ใช้บัณฑิต
กลยุทธ์ 1.3 เสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยี) ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
7 ผลการบริหารหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
สกอ. (ผลคะแนนการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมาย)

คะแนน
3.51 ทุก
หลักสูตร

3

3

3

3

3

-
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ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหาร

ค่า
เป้าหมาย

คณบดี
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัด

รองอธิการบดี

ที่

ผู้รับผิดชอบ
ประธานหลักสูตร
หัวหน้าสาขา

การกระจายค่าเป้าหมายสู่หน่วยปฏิบัติ
2559

พล. ลป. น่าน ตาก

ชร.

ชม.

8 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตาม
2
คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรม/ (TQF)
ปี
9 จํานวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการ
ร้อยละ 80 80 80 80 80 80
สื่อสาร ตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
10 จํานวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
ทดสอบการใช้เทคโนโลยี
ร้อยละ 80 80 80 80 80 80
สารสนเทศ ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
กลยุทธ์ 1.4 การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญ (วิชาชีพ) และมีคุณธรรมจริยธรรม
11 นักศึกษาได้รับารเตรียมความ
พร้อมเพื่อการทํางานก่อนจบ
การศึกษา (ตัวบ่งชี้คณะ 1.5)

ร้อยละ 80
ของ
นักศึกษาที่
คาดว่าจะ
จบ

80

80

80

80

80

-

ร้อยละ 10

10

10

10

10

10

-

10 สถาน
ประกอบ
การ

2

2

2

1

1

-

3 แห่ง/ปี

1

1

1

1

-

-

15 จํานวนรางวัลและ/หรือผลงาน
เชิดชูเกียรติ์ด้านคุณธรรม
5
จริยธรรมของนักศึกษาและศิย์ รายการ/ปี
เก่า

1

1

1

1

1

1

12 อาจารย์ที่ได้เสริมสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ
13 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้
ฝึกงานสหกิจศึกษา หรือ
จํานวนสถานประกอบการที่
รับ น.ศ.สหกิจ
14 ฟาร์มฝึกภายในมหาวิทยาลัย
ได้มาตรฐาน GAP/GMP
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ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหาร

ค่า
เป้าหมาย

คณบดี
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัด

รองอธิการบดี

ที่

ผู้รับผิดชอบ
ประธานหลักสูตร
หัวหน้าสาขา

การกระจายค่าเป้าหมายสู่หน่วยปฏิบัติ
2559

พล. ลป. น่าน ตาก

ชร.

ชม.

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานเพื่อสร้างชื่อเสียงให้คณะ/มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในระดับ ชาติและนานาชาติ
16 จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัย
จากภายในและภายนอก

60,000
บาท/คน

17 กิจกรรมที่ส่งเสริมให้อาจารย์
ผลิตและเผยแพร่ผลงาน

2
กิจกรรม/
ปี

-

-

-

-

-

-

75 ชิ้น

15

15

15

8

6

6

3 รางวัล /
ปี

1

1

1

1

1

1

18 จํานวนผลงานวิชาการและ
งานสร้างสรรค์ในระดับชาติ
และหรือนานาชาติ
19 จํานวนผลงานที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ

60, 60, 60, 60, 60, 60,
000 000 000 000 000 000

20 จํานวนกิจกรรมความร่วมมือ
ด้านวิชาการ การวิจัย กับ
6 กิจกรรม
1
1
1
1
1
1
เครือข่ายหน่วยทั้งภายในและ
/ปี
ภายนอกสถาบัน
กลยุทธ์ที่ 2.2 การสร้างสรรงานวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ที่ตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม
21 จํานวนผลงานวิจยั
สิ่งประดิษฐ์ ที่มีการบูรณาการ
1 เรื่อง/ปี 1
1
1
ระหว่างศาสตร์และหรือ
หน่วยงานภายนอก
22 จํานวนผลงานวิจยั
สิ่งประดิษฐ์ ที่มีการบูรณาการ
5 เรื่อง/ปี 1
1
1
ระหว่างศาสตร์ของนักศึกษา
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
23 จํานวนผลงานวิจยั หรือ
นวัตกรรมที่สามารถนําไปใช้
6 เรื่อง/ปี 1
1
1
ประโยชน์ได้
กลยุทธ์ ที่ 3.1 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี

1

1

1

-

-

-

1

1

1
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ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหาร

ค่า
เป้าหมาย

คณบดี
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัด

รองอธิการบดี

ที่

ผู้รับผิดชอบ
ประธานหลักสูตร
หัวหน้าสาขา

การกระจายค่าเป้าหมายสู่หน่วยปฏิบัติ
2559

พล. ลป. น่าน ตาก

ชร.

ชม.

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหาร

ค่า
เป้าหมาย

คณบดี
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัด

รองอธิการบดี

ที่

ผู้รับผิดชอบ
ประธานหลักสูตร
หัวหน้าสาขา

การกระจายค่าเป้าหมายสู่หน่วยปฏิบัติ
2559

24 จํานวนงานบริการวิชาการที่
10 เรื่อง/
บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
2
2
2
2
1
1
ปี
ภายนอก
25 จํานวนเงินรายได้จากการ
250,
บริการวิชาการ (แบบไม่หัก
000 บาท/ 50,0 50,0 50,0 40,0 30,0 30,0
ค่าใช้จ่าย)
ปี
00 00 00 00 00 00
กลยุทธ์ 4.1 การสืบสานวิถีเกษตรไทยและวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นล้านนา
26 บุคลากรมีส่วนร่วมในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งภายใน ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 80
และภายนอกสถาบัน
27 กิจกรรมสืบสานศิปวัฒนธรรม
2
ไทย/ท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
กิจกรรม/ ปี
กลยุทธ์ 5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพระหว่างคณะกับเขตพื้นที่ (การบริหารแบบมีส่วนร่วม และ
กระจายอํานาจ)
28 มีส่วนในการปรับปรุงระเบียบ
การจัดสรรเงินรายได้ จากการ
มี/อย่าง
เรียนการสอน งานวิจัย การ
น้อย 1
1
1
1
1
1
1
บริการวิชาการ และงาน
เรื่อง
ฟาร์ม ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
29 มีผู้ช่วยคณบดี เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายของคณบดีไปยังคณะ
ในเขตพื้นที่

อย่างน้อย
1 คน /
พื้นที่

1

1

1

30 มีบทบาทในการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่มีสัดส่วน
มี
มี
มี
มี
ชัดเจนระหว่างคณบดีและรอง
อธิการบดีพื้นที่
กลยุทธ์ 5.2 การบริหารและพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องตามพันธกิจ

1

1

1

มี

มี

มี
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31 ร้อยละอาจารย์ที่ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ น้อยกว่า 36 ชั่วโมง/
สัปดาห์
32 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการ
สอน การเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ
ในห้องปฏิบัติการ (ตามเกณฑ์
1 คน ต่ออาจารย์ 4คน)
33 มีอัตราทดแทนอัตรากําลังที่จะ
เกษียณอายุล่วงหน้าอย่างน้อย
2 ปี
34 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนาตามสายงาน
35 บุคลากรมีตําแหน่งทาง
วิชาการ
36 บุคลากรคุณวุฒปิ ริญญาเอก

ไม่เกินร้อย
ละ 5/ปี

พล. ลป. น่าน ตาก

5

5

5

5

ชร.

ชม.

5

5

สัดส่วน 1 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 :
: 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
ร้อยละ
100

100 100 100 100 100 100

ร้อยละ 50

50

50

50

50

50

50

ร้อยละ 32

32

32

32

32

32

32

ร้อยละ 28

28

28

28

28

28

28

-

-

-

-

-

-

70

70

70

70

70

70

60

60

60

60

กลยุทธ์ 5.3 การจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยง
37 มีการจัดการองค์ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ระหว่างบุคลากร
2 เรื่องต่อ
(ด้านการเรียนการสอน และ
ปี
ด้านการวิจัย)
38 ผลการจัดการความเสี่ยงตาม
แผนบริหารความเสี่ยงลดลง ร้อยละ 70
กลยุทธ์ 5.4 การบริหารงานด้วยระบบวงจรคุณภาพ
39 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
การประกันคุณภาพ ตาม
ร้อยละ 70 60 60
เกณฑ์กระบวนการ ครบตาม
PDCA เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ 5.5 การยกระดับการจัดการศึกษาและการวิจัยสู่สากล
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ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหาร

ค่า
เป้าหมาย

คณบดี
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัด

รองอธิการบดี

ที่

ผู้รับผิดชอบ
ประธานหลักสูตร
หัวหน้าสาขา

การกระจายค่าเป้าหมายสู่หน่วยปฏิบัติ
2559

40 หลักสูตรการเรียนการสอน
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ
41 การจัดกิจกรรมวิชาการ
ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ

พล. ลป. น่าน ตาก

ชร.

ชม.

1
หลักสูตร

1

1

1

-

-

-

1 กิจกรรม

-

-

-

-

-

-
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ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหาร

ค่า
เป้าหมาย

คณบดี
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัด

รองอธิการบดี

ที่

ผู้รับผิดชอบ
ประธานหลักสูตร
หัวหน้าสาขา

การกระจายค่าเป้าหมายสู่หน่วยปฏิบัติ
2559

ส่วนที่ 3
แผนงานโครงการตามกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) ฉบับปรับปรุง 2559
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
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แผนงานโครงการตามกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) ฉบับปรับปรุง 2559
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

ความสอดคล้อง
TO KPI ค่า
KPIWS QA
RMUTL
เป้าหมาย
QA
mat (cours
Strategy
(F/U)
rix
e)

แผนงาน/โครงการ

หมาย
เหตุ

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาจัดการศึกษาวิชาชีและผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
กลยุทธ 1.1 การส่งเสริมการผลิต วัตถุประสงค์
กําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ 1. เพิ่มจํานวนนักศึกษารับเข้า ให้สอดคล้องกับแผนรับและเป็นไปตามเป้าหมาย (3,360 คน
ในปี 2563)
และเทคโนโลยี
2.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย รับรู้ข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
3.เพิ่มโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อในคณะ
5
SO
4. Good
มีกิจกรรม
✅
Governance
กิจกรรม/ปี
ประชาสัมพันธ์ให้
โครงการความ
and Modern
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ร่วมมือด้านการ
management

ร้อยละการเพิ่มของ
ร้อยละ 10/ WT
ปี
จํานวนนักศึกษารับเข้า

จํานวนนักศึกษา
ต่างชาติศึกษาต่อใน
หลักสูตรต่างๆของ
คณะ วทก.

ร้อยละ 1 /
ปี

SO

✅

4. Good
Governance
and Modern
management

ผลิตตัวป้อนร่วมกับ
สถาบันการศึกษา
มัธยม อาชีวะ(coop)

5. Networking โครงการจัดการ
and
เรียนการสอน
Internationaliza ร่วมกับ
tion

มหาวิทยาลัย
ต่างชาติ

(Brawijaya-RMUTL
International Class
-BRIC program)
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กลยุทธ

ตัวชี้วัด

ความสอดคล้อง
TO KPI ค่า
KPIWS QA
RMUTL
เป้าหมาย
QA
mat (cours
Strategy
(F/U)
rix
e)

แผนงาน/โครงการ

หมาย
เหตุ

และ Agricultural
Camp ครั้งที่ 4
กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาหลักสูตร
แบบบูรณาการศาสตร์ให้
ทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
จัดทําหลักสูตรใหม่ ที่
มีความน่าสนใจและ
บูรณาการศาสตร์ เช่น
วิศวกรรม-อาหาร/
ธุรกิจ-เกษตร/
วิศวกรรม-เกษตร /
คอมพิวเตอร์-เกษตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความน่าสนใจ ตอบตอบสนองต่อความต้องการของคนรุ่นใหม่
ในศตวรรษที่ 21 และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2.เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์การมีงานทําและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
1. New
โครงการพัฒนา
2 หลักสูตร WO
approach to
หลักสูตรเพื่อการ
learning
ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติมาตรฐาน
สมรรถนะวิชาชีพ
ร่วมกับสถาน
ประกอบการใน
รูปแบบ MODULAR
System, PBL, WiL
ตามกรอบ TQF

หลักสูตรปรับปรุงให้มี
ความทันสมัย
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

14

หลักสูตร

โครงการติดตาม
ร้อยละ 75
ผลสัมฤทธิ์การมีงานทํา
และความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต

WO

✅

✅

1. New
approach to
learning

และมาตรฐานสภา
วิชาชีพ
โครงการพัฒนา
และปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบ
TQF 2558 (วิพากษ์
หลักสูตร)
โครงการติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ของ
บัณฑิต คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
เกษตร
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ตัวชี้วัด

ความสอดคล้อง
TO KPI ค่า
หมาย
KPIแผนงาน/โครงการ
WS QA
RMUTL
เป้าหมาย
เหตุ
QA
mat (cours
Strategy
(F/U)
rix
e)
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตาม 21th Century Leaning
2. เพื่อประกับคุณภาพการจัดการศึกษาทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 1.3 เสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้าน
ภาษาและการใช้เทคโนโลยี)
ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต
ผลการบริหารหลักสูตร คะแนน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์
3.0 ทุก
มาตรฐาน สกอ.
หลักสูตร
(คะแนนผลการ
ประเมินคุณภาพ
หลักสูตรเป็นไปตามค่า
เป้าหมาย)
2
กิจกรรมพัฒนา
กิจกรรม/ปี
นักศึกษาตาม
คุณสมบัติบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ (TQF)

จํานวนนักศึกษาที่ผ่าน ร้อยละ 80 ST
/SO
เกณฑ์ทดสอบ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด

โครงการพัฒนา
1. New
ศักยภาพการ
approach to
learning และ บริหารหลักสูตร
3. Competency
and Good
Citizenship
(Humanization)

✅

✅

✅

✅

1. New
approach to
learning และ
3. Competency
and Good
Citizenship
(Humanization)
3. Competency
and Good
Citizenship
(Humanization)
5. Networking
and
Internationalize

โครงการประชุม
วิชาการระดับ
ปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา

1.โครงการทดสอบ

มาตรฐานการ
เรียนรู้ทางด้าน
ภาษาและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 2.
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ความสอดคล้อง
TO KPI ค่า
KPIกลยุทธ
ตัวชี้วัด
WS QA
RMUTL
เป้าหมาย
QA
mat (cours
Strategy
(F/U)
rix
e)
6. Computer
จํานวนนักศึกษาที่ผ่าน ร้อยละ 80 ST
✅
/SO
and
เกณฑ์ทดสอบการใช้
Technology
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Literacy // 3.
ตามที่มหาวิทยาลัย
Competency
กําหนด
and Good

แผนงาน/โครงการ

หมาย
เหตุ

โครงการ SAT
English Camp 2015

Citizenship
(Humanization)

กลยุทธ์ที่ 1.4 การผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญ
(วิชาชีพ) และมีคุณธรรม
จริยธรรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตอบสนองการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมทร.
ล้านนา
2. เพื่อยกระดับสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐาน
3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
นักศึกษาได้รับการ
ร้อยละ 80
โครงการส่งเสริม
✅
1. New
เตรียมความพร้อมเพื่อ ของ นศ.ที่
กิจกรรม
approach
to
การทํางานก่อนจบ
ประสบการณ์พิเศษ
คาดว่าจะ
learning และ
การศึกษา (ตบช.คณะ
ให้นักศึกษามี
จบ
3. Competency
1.5)
ศักยภาพสูง
and Good
(จัดกิจกรรมเตรียม
Citizenship
(Humanization) ความพร้อมก่อนจบ
การศึกษา)
อาจารย์ที่ได้เสริมสร้าง ร้อยละ 5
โครงการพัฒนา
หมาย
✅
✅
1. New
ประสบการวิชาชีพใน
คุณลักษณะ
เหตุ ใช้
approach
to
สถานประกอบการ
อาจารย์ด้านทักษะ โครงการ
learning และ
การเรียนรู้จากการ ร่วมกับ
4. Good
ปฏิบัติงานจริงจาก การ
Governance
การฝังตัว ใน
พัฒนา
and Modern
บุคลากร
management ประเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์และ (ฝังตัว)
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กลยุทธ

ตัวชี้วัด

ความสอดคล้อง
TO KPI ค่า
KPIWS QA
RMUTL
เป้าหมาย
QA
mat (cours
Strategy
(F/U)
rix
e)

ร้อยละของนักศึกษาที่ ร้อยละ 20
ได้ฝึกงานสหกิจศึกษา
หรือ 10
สถาน
หรือ จํานวนสถาน
ประกอบการที่รับ นศ. ประกอบก
สหกิจ
าร

✅

ฟาร์มฝึกภายใน
มหาวิทยาลัยได้
มาตรฐาน GAP/GMP

✅

3 แห่ง/ปี

5 รายการ/
จํานวนรางวัลและ/
หรือผลงานเชิดชู
ปี
เกียรติ์ด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษา
และศิย์เก่า
กลยุทธที่ 1.5 การพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF)
นักศึกษาได้รับการ
5 ด้าน
พัฒนาตามกรอบฯ
(TQF) ครบทุกด้าน

✅

แผนงาน/โครงการ

เทคโนโลยีการเกษ
ตร
1. New
การพัฒนาความ
approach to
ร่วมมือกับสถาน
learning และ ประกอบการใน
3. Competency การเรียนการสอน
and Good
แบบสหกิจศึกษา
Citizenship
(Humanization) และผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ
1. New
โครงการพัฒนา
approach to
ฟาร์มฝึกนักศึกษา
learning และ ให้ได้รับรอง
3. Competency
มาตรฐาน GAP
and Good
หรือ GMP
Citizenship
(Humanization)
4. Good
โครงการเชิดชู
Governance
เกียรติ์และยกย่อง
and Modern
นักศึกษาที่
management

ประกอบคุณความ
ดีประจําปี

โครงการพัมนา
นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาตามกรอบฯ
(TQF) ครบทุกด้าน
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หมาย
เหตุ

ความสอดคล้อง
TO KPI ค่า
KPIกลยุทธ
ตัวชี้วัด
WS QA
RMUTL
เป้าหมาย
QA
mat (cours
Strategy
(F/U)
rix
e)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย สร้างองค์ความรูส้ ู่สากลและคุณภาพชีวิตทีด่ ีของสังคม
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์
สร้างผลงานเพื่อสร้างชื่อเสียงให้
คณะ/มหาวิทยาลัยให้เป็นทีร่ ู้จัก
ในระดับ ชาติและนานาชาติ
จํานวนเงินสนับสนุน
การวิจัยจากภายใน
และภายนอก
กิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้
อาจารย์ผลิตและ
เผยแพร่ผลงาน

แผนงาน/โครงการ

หมาย
เหตุ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้อาจารย์ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ที่นําไปสู่การเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและหรือ
นานาชาติ
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
60,000
✅
✅ 2. Community *** การจัดสรร
Research and งบประมาณรายหัว
บาท/คน
Innovation

2

SO

กิจกรรม/ปี

✅

✅

2. Community
Research and
Innovation

จํานวนผลงานวิชาการ
และงานสร้างสรรค์ใน
ระดับชาติและหรือ
นานาชาติ

75 ชิ้น

SO

✅

2. Community
Research and
Innovation

จํานวนผลงานที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติ

3 รางวัล /

SO

✅

2. Community
Research and
Innovation

ปี

การพัฒนา
ความสามารถใน
การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยและ
เขียนรายงาน
ผลงานวิจัยพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ
*** การจัดสรร
งบประมาณรายหัว

โครงการคัดสรร
บุคลากรผู้มผี ลงาน
ดีเด่นและมอบ
รางวัลเชิดชูเกียรติ์
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กลยุทธ

ตัวชี้วัด

จํานวนกิจกรรมความ
ร่วมมือด้านวิชาการ
การวิจัย กับเครือข่าย
หน่วยทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน

ความสอดคล้อง
TO KPI ค่า
KPIWS QA
RMUTL
เป้าหมาย
QA
mat (cours
Strategy
(F/U)
rix
e)
6 กิจกรรม SO
✅ 5. Networking
and
/ปี

แผนงาน/โครงการ

หมาย
เหตุ

1.โครงการสร้าง

ความร่วมมือสถาน

Internationaliza
ประกอบการด้าน
tion

การวิจัย //
โครงการ Mobility
talent
2.โครงการส่งเสริม

การสร้างความ
ร่วมมือด้านการ
วิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.2 การสร้างสรร
งานวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ที่
ตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของสังคม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และการบริการวิชาการ ที่บูรณาการร่วมกันระหว่าง
ศาสตร์ และหรือหน่วยงานภายนอก
2. เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทีส่ ามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
3. เพื่อบริการจัดการงบประมาณสนับสนุนการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ
จํานวนผลงานวิจัย
1 เรื่อง/ปี WO
✅ 2. Community 1.จัดหาช่องทาง
Research and งบประมาณ
สิ่งประดิษฐ์ ทีม่ ีการบูร
Innovation
สนับสนุน
ณาการระหว่างศาสตร์
โครงการวิจัยที่มี
และหรือหน่วยงาน
บูรณาการระหว่าง
ภายนอก
ศาสตร์ (โดยความ
เห็นชอบของคณะ)
2.การจัดสรร
งบประมาณรายหัว

แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2559 | 39 |

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

จํานวนผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ ทีม่ ีการบูร
ณาการระหว่างศาสตร์
ของนักศึกษาปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษา

ความสอดคล้อง
TO KPI ค่า
KPIWS QA
RMUTL
เป้าหมาย
QA
mat (cours
Strategy
(F/U)
rix
e)
2. Community
5 เรื่อง/ปี

จํานวนผลงานวิจัยหรือ 6 เรื่อง/ปี
นวัตกรรมที่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้

Research and
Innovation

WO

✅

2. Community
Research and
Innovation

แผนงาน/โครงการ

หมาย
เหตุ

โครงการ
สนับบสนุนการวิจัย
แบบบูรณาการ
ศาสตร์ระดับ
ปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา
งปม. สนับสนุนการ *** การ
ทําวิจัยร่วม
จัดสรร
ภาคเอกชน
งบประม
าณราย
หัว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการทางวิชาการ และการจัดการวงจรความรู้
กลยุทธ์ที่ 3.1 การบริการ
วัตถุประสงค์
วิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. เพื่อบริหารจัดการงานบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
และสังคมที่ดี
สังคมไทย แบบมีส่วนร่วม
2. เพื่อหาแหล่งรายได้จากการบริการวิชาการ
10 เรื่อง/ปี WO
จํานวนงานบริการ
✅ 5. Networking 1.โครงการพัฒน
and
วิชาการที่บูรณาการ
ศักยภาพบุคลากร
Internationaliza
ร่วมกับหน่วยงาน
ทางการศึกษา
tion
ภายนอก
นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนใน
การใช้ประโยชน์
จากนาโน
เทคโนโลยี ภายไต้
ข้อตกลงความ
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กลยุทธ

ตัวชี้วัด

จํานวนเงินรายได้จาก
การบริการวิชาการ
(แบบไม่หักค่าใช้จ่าย)

ความสอดคล้อง
TO KPI ค่า
KPIWS QA
RMUTL
เป้าหมาย
QA
mat (cours
Strategy
(F/U)
rix
e)

250,000

บาท/ปี

✅

แผนงาน/โครงการ

ร่วมมือกับศูนย์นา
โนเทคโนโลยี
แห่งชาติ -- 2.
โครงการฝึกอบรม
อาชีพระยะสั้น
แบบให้เปล่า
1.โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
หมู่บ้านชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม
2.โครงการคลีนิค
เทคโนโลยี /
หมู่บ้าน
วิทยาศาสตร์ และ
ถ่ายทอดความรู้นา
โนเทค + โครงการ
ยกระดับฯ
โครงการฝึกอบรม
อาชีพ/ความรู้
วิชาการแบบมี
รายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นล้านนาและภูมิปัญญาเกษตรไทย
กลยุทธ์ที่ 4.1 การสืบสานวิถี
เกษตรไทยและวัฒนธรรม
อาหารพื้นถิน่ ล้านนา

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรตะหนักในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
2.เพื่อสร้างคุณค่าของวิถีเกษตรไทย /ภูมิปัญญาท้องถิ่น /อาหารไทย
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หมาย
เหตุ

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ภายในและภายนอก
สถาบัน

กิจกรรมสืบสานศิ
ปวัฒนธรรมไทย/
ท้องถิ่น/ภูมิปัญญา

ความสอดคล้อง
TO KPI ค่า
KPIแผนงาน/โครงการ
WS QA
RMUTL
เป้าหมาย
QA
mat (cours
Strategy
(F/U)
rix
e)
ร้อยละ 80
✅ 3. Competency ตามเกณ์ประเมิน
and Good
สกอ. กําหนดให้
Citizenship
สถาบันทําโครงการ
(Humanization)
และบุคลากรของ
คณะมีส่วนร่วมกับ
โครงการของม
มหาวิทยาลัย
คณะสามารถทํา
โครงการเองได้
2
โครงการการ
✅
กิจกรรม/ปี
อนุรักษ์สืบสานวิถี
เกษตรไทย /
อาหารไทย-ล้านนา

หมาย
เหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
กลยุทธที่ 5.1 พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพระหว่างคณะกับ
เขตพืน้ ที่ (การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม และกระจายอํานาจ)
คณะมีส่วนในการ
ปรับปรุงระเบียบการ
จัดสรรเงินรายได้ เพื่อ
การเรียนการสอน
งานวิจัย การบริการ
วิชาการ และงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีโอกาสบริหารจัดการเงินงบประมาณการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการ
วิชาการ และงานฟาร์ม ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อลดความทับซ้อนในบทบาทหน้าที่ โดยให้มีรูปแบบการบริหารจัดการ การ
ประสานงานระหว่างคณะและเขตพื้นที่ที่เหมาะสมในการดําเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มี/อย่าง WT
ไม่ใช้งบประมาณ ***
✅ 4. Good
Governance
น้อย 1
คณะควรมีบทบาท ข้อเสนอ
and Modern
แนะเพื่อ
เรื่อง
และสามารถ
management
บริหาร งปม. ด้าน การ
บริหาร
การจัดการเรียน
การสอน การวิจัย งบประม
บริการวิชาการ
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กลยุทธ

ตัวชี้วัด

ความสอดคล้อง
TO KPI ค่า
KPIWS QA
RMUTL
เป้าหมาย
QA
mat (cours
Strategy
(F/U)
rix
e)

ฟาร์ม ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน
มีผู้ช่วยคณบดี เพื่อ
อย่างน้อย
ขับเคลื่อนนโยบายของ 1 คน /
คณบดีไปยังคณะใน
พื้นที่
เขตพื้นที่
คณะ มีบทบาทในการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร โดยที่มี
สัดส่วนชัดเจนระหว่าง
คณบดีและรอง
อธิการบดีพื้นที่

มี

WT

✅

4. Good
Governance
and Modern
management

WT

✅

4. Good
Governance
and Modern
management

แผนงาน/โครงการ

หมาย
เหตุ

รายได้และ ผปย. าณและ
การเงิน
ต่างๆได้เอง
ไม่ใช้งบประมาณ ***
แต่งตั้ง
โดย
คณบดี
ไม่ใช้งบประมาณ ***
ข้อเสนอ
เพื่อ
กําหนด
สัดส่วน
ในการ
ประเมิน
ผลการ
ทํางาน
ของ
คณบดี

กลยุทธ์ที่ 5.2 การจัดสรรกรอบ
อัตรากําลังให้สอดคล้องตาม
พันธกิจ (การบริหารและพัฒนา
บุคลากรแบบ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อกําหนดสัดส่วนภาระงานให้สอดคล้องกับพันธกิจ ของบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
2. เพื่อเพิ่มบุคลากรสนับสนุนการสอน การเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ
3. เพื่อกําหนดแผนอัตรากําลัง ทดแทนอัตราเกษียณอายุ ให้เกิดความต่อเนื่องในการเรียน
การสอน
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
1.สํารวจและ
ร้อยละอาจารย์ที่มี
ไม่เกินร้อย WO
ไม่ใช้
✅ 4. Good
Governance
ภาระงานไม่เป็นไป
ละ 5/ปี
รายงานภาระงาน งบประม
and Modern
าณ
ตามเกณฑ์ (มาก/น้อย
เป็นรายบุคคล
management
กว่า 36 ชั่วโมง/
2.ออกแบบการ
สัปดาห์)
ประเมินภาระงาน
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กลยุทธ

ตัวชี้วัด

ความสอดคล้อง
TO KPI ค่า
KPIWS QA
RMUTL
เป้าหมาย
QA
mat (cours
Strategy
(F/U)
rix
e)

จํานวนบุคลากร
สัดส่วน 1 : WT
สนับสนุนการสอน การ
0.25
เรียนรู้ทักษะวิชาชีพ
ในห้องปฏิบัติการ
(ตามเกณฑ์ 1 คน ต่อ
อาจารย์ 4คน)
มีอัตราทดแทน
ร้อยละ WO
100
อัตรากําลังที่
เกษียณอายุล่วงหน้า
อย่างน้อย 2 ปี

✅

4. Good
Governance
and Modern
management

✅

4. Good
Governance
and Modern
management

แผนงาน/โครงการ

ที่เป็นจริง เพื่อชี้ชัด
ว่ามีภาระงานมาก
เกินจริง มาก-น้อย
แค่ไหน
การกําหนด
บุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็น
ตามสัดส่วนที่
เหมาะสม
แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร
ของคณะที่ชัดเจน
(ทดแทนด้วยอัตรา
พนักงาน
มหาวิทยาลัย/
พนักงานพันธกิจ) - โครงการฝังตัว /
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ โครงการ
พัฒนาคุณลักษณะ
อาจารย์ด้านทักษะ
การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริงจาก
การฝังตัว ใน
ประเทศ สอดคล้อง
ตามความจําเป็นใน
การทดแทนอัตรา
เกษียน และการ
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หมาย
เหตุ

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

บุคลากรวิชาการและ
สายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนาตามสาย
งาน

ความสอดคล้อง
TO KPI ค่า
KPIWS QA
RMUTL
เป้าหมาย
QA
mat (cours
Strategy
(F/U)
rix
e)

แผนงาน/โครงการ

4. Good
Governance
and Modern
management

พัฒนาบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ
1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
2. โครงการกระตุ้น
ติดตามบุคลากร
สายวิชาการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการ

ร้อยละ 50

✅

กลยุทธที่ 5.3 การจัดการความรู้ วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
และการบริหารความเสี่ยง
2. เพื่อกํากับติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
1.โครงการ
2 เรื่องต่อ WO
มีการจัดการองค์
✅ 4. Good
Governance
ความรู้ ความ
ปี
ถ่ายทอดเทคนิค
and
Modern
การส่งเสริม
เชี่ยวชาญ ระหว่าง
management
นักศึกษาเพื่อการ
บุคลากร (ด้านการ
แข่งขันใน
เรียนการสอน และ
ระดับชาติหรือ
ด้านการวิจัย)
นานาชาติ (KM)
ให้กับนักศึกษาและ
อาจารย์พี่เลี้ยง ใน
ทุกเขตพื้นที่
2.โครงการจัดการ
ความรู้(KM) ด้าน
การวิจัยแบบบูรณา
การ
ผลการจัดการความ
ร้อยละ 70
โครงการจัดประชุม
✅ 4. Good
Governance
เสี่ยงตามแผนบริหาร
จัดทําแผนบริหาร
and Modern
ความเสี่ยงลดลง
ความเสี่ยงและการ
management
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หมาย
เหตุ

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

ความสอดคล้อง
TO KPI ค่า
KPIWS QA
RMUTL
เป้าหมาย
QA
mat (cours
Strategy
(F/U)
rix
e)

แผนงาน/โครงการ

กํากับติดตามความ
เสี่ยง

กลยุทธที่ 5.4 การบริหารงาน
ด้วยระบบวงจรคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ยผลการ
ร้อยละ 70
ประเมินการประกัน
คุณภาพ ตามเกณฑ์
กระบวนการ ครบตาม
PDCA เพิ่มขึ้น

✅

✅

4. Good
Governance
and Modern
management

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพ
คุณภาพการศึกษา
ตามเกณ์ปรับปรุง
ใหม่ สกอ. ทั้ง
ระดับคณะและ
หลักสูตร

กลยุทธ์ 5.5 การยกระดับการจัด วัตถุประสงค์
การศึกษาและการวิจัยสูส่ ากล 1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการในระดับสากล
หลักสูตรการเรียนการ 1 หลักสูตร
สอนร่วมกับ
มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ
การจัดกิจกรรม
1 กิจกรรม
วิชาการ ร่วมกับ
หน่วยงานต่างประเทศ

5. Networking
and
Internationlize

โครงการ BRIC
(Brawijaya
University and
RMUTL
International
Class
โครงการ 4th SAT
Symposium and
Visiting Professor
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หมาย
เหตุ

ภาคผนวก
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คณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561)
และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2559
.............................................................................................................
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. อ.ดร.ณิฐิมา
เฉลิมแสน
กรรมการ
แสวงงาม
กรรมการ
7. ผศ.มานัส
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
ดวงใจ
กรรมการ
14. อ.ดร.เอกชัย
15. รศ.ดร.ปาริชาติ
บัวเจริญ
กรรมการ
16. อ.ดร.ชินานาฎ
วิทยาประภากร กรรมการ
17. อ.ธิดารัตน์
คงทน
กรรมการ
18. อ.รุ่ง
หมูล้อม
กรรมการ
19. ผศ.สุพรรัตน์
วัชระนฤมล
กรรมการ
20. ผศ.ดร.สุภาวดี
ศรีแย้ม
กรรมการและเลขานุการ
21. นางสาวภาวิณี
คําม่วง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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