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• สร้างความรู้จากประสบการณ์ เชี่ยวชาญวิชาชีพ เชิดชูคุณธรรม น าความรู้สู่ชุมชน ปรัชญา

• ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                           
พัฒนานวัตกรรม ตามศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนวิสัยทัศน์

• 1. จัดการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่น านวัตกรรมและศาสตร์พระราชา มาบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอน

• 2. พัฒนางานวิจัยที่บรูณาการระหว่างศาสตร์และนวัตกรรม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางวิชาการ

• 3. ให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือชุมชนเข้มแข็ง และยั่งยืน
• 4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• 5. บริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ (Quality Management)

พันธกิจ
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
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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 และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีงบประมาณ  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 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศในกฎกระทรวง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบภารกิจด้านการเรียนการสอนแล ะ
การบริหารจัดการ รับผิดชอบภารกิจการศึกษาในระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา   โดยมีภารกิจหลัก  ด้านการเรียนการสอน  ด้านงานวิจัย   ด้านก าร
บริการวิชาการ  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  ด้านบริหารจัดการ  ตลอดจนด้านอัตลักษณ์    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร แบ่งออกเป็น  4  สาขา  ได้แก่  สาขาวิทยาศาสตร์  สาขาพืชศาสตร์  สาขาสัตวศาสตร์และประมง  และสาขา
อุตสาหกรรมเกษตร   

ต่อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้ก าหนดส่วนราชการอ่ืนให้สอดรับกับภารกิจด้านการเรียนการสอนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  โดยได้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในพ้ืนที่น่าน ล าปาง พิษณุโลก ตาก และเชียงราย  และมีรองอธิการบดีใน
พ้ืนที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบภารกิจด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ส่วนพ้ืนที่เชียงใหม่ที่ยังไม่มีหลั กสูตรเพ่ือการเรียนการสอน จัดตั้งให้เป็นส านักงานสาขา
วิทยาศาสตร์ เพื่อประสานงานกับคณะที่อยู่ส่วนกลาง 
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ปรัชญา     “สร้างความรู้จากประสบการณ์ เชี่ยวชาญวิชาชีพ เชิดชูคุณธรรม น าความรู้สู่ชุมชน” 
 
วิสัยทัศน์       " ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรม ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือชุมชน " 
 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่น านวัตกรรมและศาสตร์พระราชา มาบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
2. พัฒนางานวิจัยที่บรูณาการระหว่างศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางวิชาการ 
3. ให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือชุมชนเข้มแข็ง และยั่งยืน 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. บริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ (Quality Management) 

ตราสัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร                   

ความหมายของตราสัญลักษณ์ 
สีเขียวมะกอก (สีประจ าคณะฯ)  หมายถึง การมีคุณค่า สดใส และเข้มแข็ง  สงบสุข เป็นธรรมชาติ  มีพลัง เจริญเติบโตความอุดมสมบูรณ์ 
สีเหลืองข้าวโพด    หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองจากด้านวิทยาศาสตร์ 
อิเล็กตรอน            หมายถึง การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และองค์ความรู้ 
รวงข้าว                 หมายถึง สื่อถึงการเกษตร ความเจริญงอกงาม 
เส้นโค้งวงแหวน    หมายถึง มีลักษณะเคลื่อนไหวประสานกัน  อย่างไม่หยุดนิ่ง สื่อถึงพลังความร่วมมือ การเจริญเติบโต 
รูปคนยกแขน       หมายถึง การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและเป็นที่พ่ึงทางวิชาการ 

แก่สังคม 
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2. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารจัดการ / แผนภมูิการแบ่งส่วนงาน 
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2. การบริหารจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 3 งานในส านักงานคณบดีและมีคณะในพ้ืนที่  6 พ้ืนที่ ตามผังโครงสร้างการ

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

ที่ตั้ง 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เลขที่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50300 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพ้ืนที่ล าปาง เลขที่ 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ล าปาง 52000 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพ้ืนที่ตาก เลขที่ 41 ถนนพหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพ้ืนที่พิษณุโลก เลขที่ 52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพ้ืนที่น่าน เลขที่ 59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว  อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพ้ืนที่เชียงราย เลขที่ 99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 
3.1 องค์กรบริหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
การบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรด าเนินงานโดยคณะกรรมการประจ าคณะ  ซึ่งมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1) จัดท าแผนพัฒนาของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  
2) พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  
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 
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    3.3. รายช่ือผู้บริหารและกรรมการบริหาร 
รายช่ือกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ.2562 – 2565) 

        ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ต าแหน่งในคณะกรรมการ 
1. นายยรรยง เฉลิมแสน คณบดี  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ โม้พวง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสาขาวิทยาศาสตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. รองศาสตราจารย์พิทยา  สรวมศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสาขาพืชศาสตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายบัลลพ์กุล  ทิพย์เนตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสาขาสัตวศาสตร์และประมง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายขุนศรี  ทองย้อย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสาขาอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายชัยธวัช จารุทรรศน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์เอมอร  ไชยโรจน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์เกชา   คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนงศักดิ์  ยาทะเล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
10. นางสาวโสภณา  ส าราญ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
11. นายเฉลา  วงศแ์สง ตัวแทนหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  ทิมข า ตัวแทนหน้าสาขาพืชศาสตร์ กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร กองเงิน ตัวแทนหัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง กรรมการ 
14. นายธีรวัฒน์  เทพใจกาศ ตัวแทนหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
15. นายสมอ   บุญพันธุ์ ตัวแทนคณาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
14. รองศาสตราจารย์ชิติ  ศรีตนทิพย์ ตัวแทนคณาจารย์ประจ าสาขาพืชศาสตร์ กรรมการ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ ตัวแทนคณาจารย์ประจ าสาขาสัตวศาสตร์และประมง กรรมการ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะนุช  รสเครือ ตัวแทนคณาจารย์ประจ าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
17. นางอุมาพร   เจริญธนากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขานุการ 
18. นางสาวภาวิณี  ค าม่วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายช่ือผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
1. นายยรรยง เฉลิมแสน คณบดีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
2.  รองศาสตราจารย์เอมอร  ไชยโรจน์ รองคณบดีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
3. นายชัยธวัช จารุทรรศน์ รองคณบดีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
4. รองศาสตราจารย์เกชา  คูหา รองคณบดีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนงศักดิ์  ยาทะเล รองคณบดีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
6. นางสาวโสภณา  ส าราญ รองคณบดีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
9. รองศาสตราจารย์สุนทร  วิทยาคุณ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (ส านักงานคณบดี) 

10. นายสุวิชช์  ธนะศานวรคุณ  ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (ส านักงานคณบดี) 
11. นายศิริพงษ์    สมวรรณ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (ส านักงานคณบดี) 
12. นางสาวรัตนา  อระภักดี ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (ส านักงานคณบดี) 
13. นางสาวอารุณี  วงษ์ขาว ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาก 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา  ดลวิทยาคุณ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาก 
15. นายสินเดิม  ดีโต ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาก 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะนุช  รสเครือ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน 
17. นายเพลิฬ  สายปาระ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน 
18. นางสาวรัชนี   บัวระภา ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน 
19. นางสาวอุษณีย์ภรณ์  สร้อยเพ็ชร์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พิษณุโลก 
20. นางสาวรุ่งระวี  ทองดอนเอ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พิษณุโลก 
21. นางสาวสุริยาพร  นิพรรัมย์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พิษณุโลก 
22. นายเรืองพันธ์  ทรัพย์มี ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ล าปาง 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญญา  ธาราเวชรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ล าปาง 
24. นางอรทัย  บุญทะวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ล าปาง 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานัส  แสวงงาม หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ เชียงราย 
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26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยงค์ ใสนวน หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ 
27. นายเฉลา วงศ์แสง หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ ตาก 
28. นายวิโรจน์ มงคลเทพ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ น่าน 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  ปรือทอง หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ พิษณุโลก 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญญา ธาราเวชรักษ์ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ ล าปาง  
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  ทิมข า หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ น่าน 
32. รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ พิษณุโลก 
33. รองศาสตราจารย์สุธีกานต์  โสตถิกุล หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ ล าปาง 
34. รองศาสตราจารย์เกชา คูหา หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง น่าน 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิฐิมา เฉลิมแสน หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง พิษณุโลก 
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร  กองเงิน หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง ล าปาง 
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิน  คุณาแจ่มจรัส หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ตาก 
38. นางสาวสุทธิดา ปัญญาอินทร์ หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร น่าน 
39. นายบุญฤทธิ์ สโมสร หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร พิษณุโลก 
40. นายธีรวัฒน์  เทพใจกาศ หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ล าปาง  
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4. หลักสตูรและการจดัการศึกษา 
  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (15 หลักสูตร) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 7 หลักสูตร 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา พื้นที่ที่เปิดสอน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พืชศาสตร์ น่าน  ล าปาง  พิษณุโลก 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีภูมิทัศน์ น่าน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ น่าน  ล าปาง  พิษณุโลก 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประมง น่าน  ล าปาง  พิษณุโลก 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีการอาหาร น่าน  ล าปาง  พิษณุโลก 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คหกรรมศาสตร์ ตาก 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร พิษณุโลก 

 
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 
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ระดับปริญญาโท  2 หลักสูตร 
ปริญญา สาขาวิชา เขตพื้นที่ท่ีเปิดสอน 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร  น่าน  พิษณุโลก ล าปาง 

หลักสูตรพืชศาสตร์ สวก. 
   
 4.2 จ านวนนักศึกษา  (ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2561)  

 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 
1.สาขาพืชศาสตร์ 41 203 11 255 
2.สาขาวิทยาศาสตร์ - 188 - 188 
3.สาขาสัตวศาสตร์และประมง 62 37 133 232 
4.สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 47 369 18 434 
5.เรียนรวม (เกษตรศาสตร์) 39 408 - 447 

รวมทั้งหมด 189 1,205 162 1,556 
ที่มา : https://datacenter.rmutl.ac.th   ณ ตุลาคม 2561 
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5. การบริหารบุคลากร  (ข้อมูล พ.ศ. 2561) 
5.1 บุคลากรสายวิชาการ   

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มีอาจารย์ประจ าทุกประเภท   รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จ านวนทั้งหมด 294 คน โดยในปฎิบัติงาน 
จริงในปัจจุบัน 276  คน และอยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ 18 คน  โดยอาจารย์ทั้งหมดมีคุณวุฒิปริญญาเอก 99 คน ปริญญาโท 187 คน และปริญญาตรี 8 คน   

อาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 111 คน (รองศาสตราจารย์จ านวน 17  คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 94 คน)  และอาจารย์ 183  คน  
 

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

ประเภท 

ข้าราชการ 9 3 12 27 31 31 33 146 

พ.มหาวิทยาลัย 26 11 18 19 29 17 0 120 

พ.ราชการ 0 0 0 1 0 0 0 1 

พ.ตามพันธกิจ 0 0 1 3 0 1 0 5 

ลูกจ้างชั่วคราว 4 2 4 5 2 5 0 22 

รวม 39 16 35 55 62 54 33 294 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

  
  
  

ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 
รองศาสตราจารย์ 3 0 0 3 4 5 2 17 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 3 11 17 20 16 21 94 

อาจารย ์ 30 13 24 35 38 33 10 183 

รวม 39 16 35 55 62 54 33 294 

วุฒิ
การศึกษา 

ปริญญาเอก 17 6 10 17 19 12 18 99 
ปริญญาโท 22 10 25 35 42 38 15 187 
ปริญญาตรี 0 0 0 3 1 4 0 8 
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แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรพ.ศ. 2562-2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) 
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สังกัด มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน พิษณุโลก ล าปาง สวก. รวม (คน) 

รวม 39 16 35 55 62 54 33 294 
ลาศึกษาต่อ 1 4 2 0 4 7 0 18 

ปฏิบัติงานจริง 38 12 33 55 58 47 33 276 
 

แยกตามสาขา เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน พิษณุโลก ล าปาง สวก รวม(คน) 
สาขาวิทยาศาสตร์ 39 16 27 19 21 13 2 137 
สาขาพืชศาสตร์ 0 0 0 13 10 13 21 57 
สาขาสัตวศาสตร์และประมง 0 0 0 15 17 16 0 48 
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 0 0 8 8 14 12 10 52 

รวม 39 16 35 55 62 54 33 294 
 

 5.2 บุคลากรสายสนับสนุน 
ระดับการศึกษา เชียงใหม่ พิษณุโลก น่าน ตาก ล าปาง เชียงราย สวก. รวม (คน) 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 1 2 6 1 10 - 25 45 
ปริญญาตรี 5 6 10 3 6 2 23 55 
ปริญญาโท 3 - - - - - 3 6 

รวม 9 8 16 4 16 2 51 106 
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แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรพ.ศ. 2562-2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) 
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ส่วนที่ 2 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
พ.ศ. 2562 – 2565 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
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แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรพ.ศ. 2562-2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) 
และแผนปฏบิัติราชการประจ าป ีพ.ศ.2562      

 

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2562 – พ.ศ.2565 
 

ปรัชญา 

“นวัตกรรมเพื่อชุมชน” 
 
 

วิสัยทัศน์ 
“มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน” 

 
พันธกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
   1. จัดการศึกษาวิชาชีพ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและผลิตครูวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุงเนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  
      ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พ่ึงพาตนเองไดและเปนที่พ่ึงทางวิชาการใหกับสังคม และทองถิ่น 
    2. ศึกษา วิจัย ที่เนนการสรางองคความรูและนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ 
    3. การบริการวิชาการ มุงเนนถายทอดองคความรูและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ทองถิ่น อยางยั่งยืน 
   4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม เพื่อธ ารงรักษาไวซึ่ง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สรางสมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดลอม 
   5. บริหารจัดการตามหลกธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผูมีสวนไดสวนเสียกับมหาวิทยาลัย น าไปสูการพัฒนาอยางมั่นคง  
       และยั่งยืน 
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แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรพ.ศ. 2562-2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) 
และแผนปฏบิัติราชการประจ าป ีพ.ศ.2562      

 
 

อัตลักษณ Identity “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใชเทคโนโลยีเปนฐาน” 
 

1. บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands – On) 
2. ใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนฐาน (Technology - Based Learning) 
3. สรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) 

 
เอกลักษณ 

1. ภาพลักษณที่ดีเปนสิ่งส าคัญของทุกองคกร การก าหนดเอกลักษณที่ชัดเจน สามารถใช 
2. เปนกรอบส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เอกลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
3. ประกอบดวย อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรปลอดภัย ความหลากหลายทางชีวภาพและความม่ันคง 
4. ทางอาหาร เทคโนโลยีและการจัดการเพื่อชุมชน การคาและบริการจัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรม 
5. ทองถิ่นและนวัตกรรม อาหารสุขภาพและพันธุกรรมพืช เปนกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและ 
6. สรางความเข าใจ ใหมีเปาหมายเดียวกัน สูการเปน “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือชุมชน” 

 
 หลักการขับเคลื่อน 

“สรางการยอมรับของสังคม ชุมชน ทองถิ่น ในคุณคาและบทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาวิทยาการ 
และพัฒนาก าลังคนฐานรากใหกับทองถิ่นโดยท างานแบบมีพันธสัญญารวมกันกับสังคม รวมกันคิด สรางนวัตกรรม  
รวมกันคนหาโจทยและหาทางออก แบบหุนสวนรวมทุน” 
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แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรพ.ศ. 2562-2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) 
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เป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

 (พ.ศ. 2562- 2565)   
 

มาตรฐานการอุดมศึกษา  
พ.ศ.2561 

ประเด็นยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา กลยุทธ ์ จ านวนตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลติก าลังคนนัก
วิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ (Hands-On) 
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาและผลติก าลังคนนักปฏิบัติในสาขา
วิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มคีวาม
เข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อน
สายวิชาชีพ 

2 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-
On 

5 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ทีเ่น้น
ผลลัพธ์การเรียนรู ้

4 

กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑติให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ท่ีมีลักษณะ
เหมาะสมในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษที่ 21 

3 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการ
วิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวทิยาลัยเพื่อการเติบโต
ร่วมกับการพัฒนาประเทศ 
เป้าประสงค์ พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์  
การบริการวิชาการ นวัตกรรม และก าลังคน เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ 2.1 บูรณาการงานวิจยั บริการวิชาการและนวัตกรรมให้
เกิดประโยชน์ส่งผลลัพธ์ต่อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

4 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการ
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

2 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการเผยแพรผ่ลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ 

2 
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แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรพ.ศ. 2562-2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) 
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มาตรฐานการอุดมศึกษา  
พ.ศ.2561 

ประเด็นยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา กลยุทธ ์ จ านวนตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่ 4   ด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรใหม้ี
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภมูิใจทางศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาลา้นนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์  เพื่อปลูกฝังค่านยิมและส่งเสรมิให้นักศึกษาและ
บุคลากรใหต้ระหนักในคุณค่า ศลิปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจ
ในภูมิปัญญาท้องถิ่น การท านุบ ารงุ ศิลปะวัฒนธรรมไทย 
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม 2 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศลิปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนา
ตนเองและสังคม 

2 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาตนเองและสังคม 2 

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบรหิารจัดการและการสร้าง
ฐานวัฒนธรรมองค์กร 
เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรร
มาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้าง
ค่านิยมร่วม 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 2 

กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4 

รวม 4 ยุทธศาสตร ์ 12  กลยุทธ์ 34 ตัวช้ีวัด 
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แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรพ.ศ. 2562-2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) 
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คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเกษตร 
 

ปรัชญา 
    สร้างความรู้จากประสบการณ์ เชี่ยวชาญวิชาชีพ เชิดชูคุณธรรม น าความรู้สู่ชุมชน 
 

วิสัยทัศน์ 
  “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัต ิบนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    พัฒนานวัตกรรม ตามศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชน” 
 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่น านวัตกรรมและศาสตร์พระราชา มาบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
2. พัฒนางานวิจัยที่บรูณาการระหว่างศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางวิชาการ 
3. ให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือชุมชนเข้มแข็ง และยั่งยืน 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. บริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ (Quality Management) 
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1. บริบทและการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมและทิศทางของแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี พ.ศ. 2561-2580) 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้น การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแว ดล้อม โดยประกอบด้วย 6 

ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของ
ประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน
ความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม  และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ 
รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบน
พ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืนๆ น ามา ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกั บบริบทของเศรษฐกิจ 
และสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้าง
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วย
การเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบน
พ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทาง
การค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้ และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราว
เดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น
คนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา
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ที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร
ยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
ภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ า นาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งใน
มิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุ มชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้
หลักประกัน การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ อย่างบูรณา
การ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่ สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการ
ด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืน
เพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐ
ของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก่ากับหรือ
ในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้ มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้
กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประ ชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิ
ชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือ
ต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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1.2. ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.  2560 -2564)  
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามแผนการพัฒนาฉบับที่ 12 (พ.ศ.  2560 -2564) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มี

ระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ ความสามารถและพัฒนา
ตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  มีเศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืนสร้างความ เข้มแข็งของฐานการผลิตและ
บริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึนสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า   และรักษา
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ภายใต้การบริหาร
ราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือ
รองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

วิสัยทัศน์  สู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  

     ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง 
และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

เป้าหมาย 
    1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน 
      โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศ
ที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ 
     2. การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ได้จัดท าขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็น
ธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีและอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัย

สนับสนุน ดังน ี้ 
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   ให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ 

และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีข้ึน คนทุกช่วงวัย
มีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น  แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
(1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และนอก
ห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่ างเป็นระบบ (3) ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่ว มกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต (4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรม
ทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและ ภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ (5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง สถานพยาบาลทุกสังกั ดในเขตพ้ืนที่
สุขภาพ (6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ (7) ผลักดันให้สถาบันทาง
สังคมมีส่วน ร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริม สถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุก
คนเข้าถึงได้ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การพัฒนามุ่งลดปัญหาความ เหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิม โอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี 
ความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้นแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย ( 1) การเพ่ิมโอกาสให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและ
เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแล นักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดิ นทางไปยังสถานศึกษา ให้
ทุนการศึกษา ต่อระดับสูง (2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการ
ให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการ พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีปร ะสิทธิภาพมากขึ้น และ (3) 
เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง
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ได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับ องค์กรการเงิน
ของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบลที่ท าหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและการออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรา กโดยมีธนาคารออมสินและ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมี
การพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการ ผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีก ารขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกัน มากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 
นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้น เกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มี การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
นิเวศ การท่องเที่ยวสามารถ ท ารายได้และแข่งขันได้มากข้ึน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากข้ึน ภาค การเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงาน
โครงการ การจัดสรรงบประมาณ การ บริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงิน
ทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ (2) การ เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
มุ่งเน้นการสร้างความ เชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับ ศักยภาพในการแข่ งขันของประเทศ โดย
ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้น
สูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบีย บเพ่ือส่งเสริม
การค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าการ ลงทุน 

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  การพัฒนามุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความ
มั่นคงด้านน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมล พิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบ
นิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ ลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิด จากสาธารณภัย 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง สมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม (2) 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน (3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (4) ส่งเสริมการ ผลิตและการบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( 6) การบริหารจัดการ
เพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ (7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (8) การพัฒนาความ
ร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และย่ังยืน กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ดังนั้น การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบัน  
พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไข ปัญหาความม่ันคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้า นความ มั่นคงกับนานา
ประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติมี ความพร้อมต่อการรับมื อภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคาม
อ่ืนๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมี การบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ    ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่
ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการ พัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้ก ฎหมายที่ขาด 
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการ ยุติธรรมไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย  การพัฒนาเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง จริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับท่ีดีขึ้น และการลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 
  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลด ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ 
การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบ ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่า
อากาศยานใน กรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการ อ านวยความสะดวกทางการค้า กา รพัฒนาด้าน
พลังงานเพื่อเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการ ใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการ 
พัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) 
  8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสั งคม 
อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิ จัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (2) พัฒนา ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและ การจัดการ
ธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย และ ( 3) พัฒนา สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
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นวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการ ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะใน สาขา STEM และ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลย 
  9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  การพัฒนาเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจาย รายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น 
การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประ สิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และการเพิ่มมูลค่าการ ลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทาง เศรษฐกิจ
ให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เปูาหมายการพ่ึงตนเอง 
พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ ชั้นน า พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย (2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัด
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมี ส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และ (3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิต อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่
ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนา พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเ พ่ือนบ้านให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
  10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  การมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียง เศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็ม
ศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและ ภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอ นุภูมิภาค อาเซียน และ
เอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาที่ส าคัญทั้งในทุกระดับ แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการ ลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับ
สินค้าและบริการของไทย (2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้าน การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, 
IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ (3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การ
บริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค (4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศเพ่ือน
บ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาค กัน (6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และนานาประเทศ (7) เข้าร่วมเป็น ภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ (8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคง
ในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (9) บูรณาการภารกิจด้านความ ร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และ (10) ส่งเสริมให้เกิดการ
ปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
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1.3.  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2575)  กระทรวงศึกษาธิการ 
ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้งในส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจาก

การปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ 2573 (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน รวมทั้ง ผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน 
และความต้องการก าลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับแรงกดดันจากภายในประเทศจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ส่งผลให้ ประเทศเข้าสู่สังคมสูง
วัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ การติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไปตาม
กระแส โลกาภิวัตน์ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว รวมทั้งระบบการศึกษาที่ยั งมีปัญหาหลาย
ประการ นับตั้งแต่ปัญหาคุณภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อนของระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ยังไม่เหมาะสม ขาดความคล่องตัว ยังมีความเหลื่อมล้ าในด้านโอกาส และความเสมอ
ภาคทางการศึกษา รวมทั้งปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการขาดความตระหนักถึงความส าคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิต สาธารณะของคนไทย
ส่วนใหญ่ ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับความท้าทาย ดังกล่าว ประเทศไทยต้องปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้ระบบการศึกษาเป็นกลไก
หลัก ของการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2575) และกรอบทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) เพ่ือให้สามารถน าพาประเทศไปสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนในอีก 20 ปีข้างหน้า 

วิสัยทัศน์ (Vision)  “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ  
1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ  
4) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน 

(Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21(3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 
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 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น(Arithmetics) 
 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการ

สร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะ
ด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ 
(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) 
ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม(Compassion) 

เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6-14 ปีทุกคนได้เข้าเรียน

ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ หรือบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น 

3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for InternationalStudent Assessment : PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น 

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อยละ
ของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น 

5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 
อันดับแรกของโลกเพ่ิมขึ้น เป็นต้น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติจึงได้ก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินการในแต่ละ
เป้าหมายและตัวชี้วัด เป็น 5 ช่วง ดังนี้ ระยะเร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรกของแผน ระยะ 5 ปีที่สองของแผน ระยะ 5 ปีที่สามของแผน และระยะ๕ ปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการ
ศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  
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2. การวิเคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อนโอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) ของคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเกษตร 
 

วิเคราะหจ์ุดแข็ง จดุออ่นโอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

 จุดแข็ง  (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses) 
S1 บุคลากรมีความสามารถหลากหลายศาสตร์ด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ มีประสบการณ์ 
และมีความเชี่ยวชาญสูง 

W1 บุคลากรทีม่ีการสั่งสมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพส่วนใหญ่ อยู่
ในวัยใกล้เกษียณอายุราชการ ขาดการส่งทอดความรู้  

S2 ในแต่ละพ้ืนที่มีเอกลักษณ์ในการผลิตบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์ ที่แตกต่างกัน 

W2 การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่บริหาร ท าให้ขาด
ความต่อเนื่องการบริหารจัดการ 

S3 ภารกิจของคณะฯมีความสอดคล้องกับ Megatreds(การ
ผลิตอาหาร) 

W3 ขาดการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

S4 มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นที่ต้องการของ
สถานประกอบการ 

W4 หลักสูตรขาดการบูรณาการศาสตร์ในเชิงนวัตกรรมและ
สร้างสรรค์อย่างแท้จริง 

S5 บุคลากรมีศักยภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคมโดย
กระจายอย่างครอบคลุมในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ  

W5 ในการพัฒนาหลักสูตรยังขาดการบูรณาการระหว่างศาสตร์ 
และน าเทคโนโลยีนวัตกรรมมาพัฒนาหลักสูตรให้ชัดเจน 

S6 ผู้บริหารทุกระดับ บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล มี
การก ากับติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 

W6  งานวิจัยของคณะโดยส่วนใหญ่ยังขาดการบูรณาการ การ
น าไปใช้ประโยชน์ และมีน้ าหนักคะแนนของงานวิจัยยังอยู่ใน
ระดับค่อนข้างน้อย  

S7 หลักสูตรมีความยืดหยุ่นทางวิชาชีพ ท าให้สามารถพัฒนาให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ของโลก  

W7 ฟาร์มไม่เป็นมาตรฐาน, ขาดการบริหารจัดการและขาดสาย
สนับสนุน 
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วิเคราะหจ์ุดแข็ง จดุออ่นโอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

 จุดแข็ง  (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses) 
 

 
W8 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ยังไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัย และไม่

สามารถใช้ประโยชน์กับการเรียนการสอนอย่างแท้จริง 
 

 

W9 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อวัสดุเพ่ือการเรียนการ
สอน และล่าช้า 

  W10 สภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีส่งเสริมการการเรียนการ
สอน ไม่เหมาะสม เช่น ห้องเรียน ห้องน้ า ห้องปฏิบัติการ ไม่
ดึงดูดใจผู้เรียนและผู้เข้ามาใช้บริการ  

 
 

W11  บุคลากรภายในคณะไม่เพียงพอในส่วนสนับสนุนภารกิจทั้ง 
4 ด้าน จึงท าให้อาจารย์บางส่วนต้องไปปฏิบัติหน้าที่แทน  

  W12 เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการและงานฟาร์มไม่เพียงพอ 
และบุคลากรบางส่วนมีคุณวุฒิไม่ตรงต าแหน่ง 

  W13 ขาดวัฒนธรรมองค์กรด้านความร่วมมือ การช่วยเหลือเกื้อกูล 
การท างานเป็นทีม ที่ดี 

  W14 ระบบการรับสมัครการเข้าศึกษาต่อของมทร.ล้านนา ล่าช้า
และไม่มีกลยุทธ์เชิงรุก ท าให้ไม่มีโอกาสเลือกนักเรียน ส่งผล
ให้ผู้เรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และคุณภาพของผู้เรียนไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด 

  W16 หลักสูตรผลิตบัณฑิตไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
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วิเคราะหจ์ุดแข็ง จดุออ่นโอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 โอกาส  (Opportunities)  อุปสรรค  (Thrests) 

O1 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติให้ความส าคัญกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตอาหาร 

T1 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 
และการระบาดของโรค ส่งผลต่อภาคการผลิต 

O2 แนวโน้มประชากรในประเทศให้ความส าคัญกับการดูแล
สุขภาพ เรื่องบริโภคท่ีตอบสนองกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

T2 สถานศึกษาในประเทศมีจ านวนมาก ส่งผลต่อการแข่งขัน
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากจ านวนผู้เรียนลดลง 

O3 รัฐบาลให้การสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในประเทศให้
ความส าคัญกับนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์แห่ง
พระราชา 

T3 อัตราการเกิดของประชากรมีแนวโน้มลดลง ส่งผลกระทบต่อ
การศึกษา 

O4 จากนโยบาย Thailand 4.0 ส่งผลให้ประเทศตื่นตัวในการ
พัฒนานวัตกรรมและก าลังคนที่มีคุณภาพ 

T4 นโยบายและมาตรการกีดกันผลผลิตทางการเกษตร ส่งผล
กระทบผลผลิตทางการเกษตรในประเทศ 

O5 ถึงแม้อัตราการเกิดลดลง แต่จ านวนประชากรภาพรวม
เพ่ิมข้ึน จึงมีความต้องการอาหารที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

T5 รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความส าคัญกับการ
สื่อสารสมัยใหม ่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิต
อย่างรวดเร็ว 

O6 การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ท าให้คนเข้าถึงและ
เข้าใจข้อมูล ท าให้การท างานสะดวกยิ่งขึ้น 

T6 การโยกย้ายประชากรแรงงาน   

O7 รูปแบบการด าเนินชีวิตของประชากรในพ้ืนที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันมากข้ึน 

T7 ค่านิยมในการเรียนวิทย์-เกษตรของนักเรียน/นักศึกษาลดลง
(ประชากรผู้เรียนลดลง) 
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วิเคราะหจ์ุดแข็ง จดุออ่นโอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

 โอกาส  (Opportunities)  อุปสรรค  (Thrests) 

O8 นโยบาย one belt one road (การขับเคลื่อนของภาคทุน 
คน เทคโนโลยี ที่เป็นทิศทางเดียว) 

T8 อาชีวศึกษามีการพัฒนา Double degree กับสถาบันอาชีวชั้น
น าในต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

O9 สามารถบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เพ่ือให้เกิดงานวิจัยในการพัฒนารูปแบบสินค้าทาง
การเกษตรเพื่อตอบสนองสังคมเมือง 

  

O10 ประชากรในประเทศมีระดับการศึกษาค่อนข้างน้อย 
โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนพ้ืนที่ ส่งผลให้ไม่
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

  

O11 มีการใช้เทคโนโลยีทดแทนคน (AI) เพ่ิม ส่งผลให้ก าลังคน
จ านวนมากถูกเลิกจ้าง จึงท าให้ประชากรส่วนใหญ่ให้ความ
สนใจกับภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 
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3. การก าหนดยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2562–2565 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562  
การปรับปรุงแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2562-2565 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และก าหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ให้สอดรับกับเป้าหมายมหาวิทยาลัย 

และเปิดโอกาสบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ และให้แนวทางในการพัฒนาคณะให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยบุคลากรเสนอความคิดเห็นข้อมูลเกี่ยว กับจุดแข็ง 
(S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) และปัญหาอุปสรรค (T) ในการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  เพ่ือน ามาวิเคราะห์ SWOT  ผลการวิเคราะห์ 
SWOT ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากการให้ข้อเสนอแนะของบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษา   ดังนี้ 

1).กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้ มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วม กัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์
ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก (ใช้จุดแข็งของคุณเพ่ือสร้างโอกาส) 

2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได ้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจ ากัดมาพิจารณา ร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนด
เป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน  (ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของคุณเพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรค์ที่อาจจะเกิดข้ึน) 

3) กลยุทธ์เชิงพัฒนา/แก้ไข (WO Strategy) ได ้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามา
ก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงพัฒนา/แก้ไข  (ใช้โอกาสจะเอาชนะจุดอ่อน) 

4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได ้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและข้อจ ากัดมาพิจารณา ร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็น
ยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ (ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค) 

สรุปได้ว่าต าแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะ ในปัจจุบัน คืออยู่ระหว่าง WO และ WT ซึ่งต้องมีการแก้ไขจุดอ่อน อย่างเร่งด่วนเพ่ือคว้าโอกาสและหลีกเลี่ยง
อุปสรรค/ภัยคุกคาม ดังนั้น กลยุทธ์ที่จะน ามาพัฒนาคณะ คือ กลยุทธ์เชิงพัฒนา(แก้ไข) (WO) และกลยุทธ์เชิงรับ (WT)  จึงก าหนดแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2562 – 
2565  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ได้ท าการก าหนดกลยุทธ์เชิงพัฒนา/แก้ไข และ กลยุทธ์เชิงรับ ดังต่อไปนี้ 
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แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2562–2565 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ยุทธศาสตร์ ที ่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่ผลิตก าลังคนเป็นนักปฏิบัติวิชาชีพ (Hands-on) ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
                     และด้านอุตสาหกรรมการเกษตร  
   กลยุทธ์ 1.1 พัฒนากระบวนคัดเลือกนักศึกษา   
   กลยุทธ์ 1.2  พัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ เป็นผู้ประกอบการ และสามารถปฏิบัติงานได้จริง  
   กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
   กลยุทธ์ 1.4 จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก  
   กลยุทธ์ 1.5 บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปะวัฒนธรรม  
   กลยุทธ์ 1.6 พัฒนานักศึกษาตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์  

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มขีดความสามารถการสร้างงานวิจัยพัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ 
                     อย่างยั่งยืน  
   กลยุทธ์ 2.1 พัฒนานักวิจัย  
   กลยุทธ์ 2.2 จัดหาแหล่งทุนภายนอก  
   กลยุทธ์ 2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสร้างงานวิจัยพัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม 
   กลยุทธ์ 2.4 พัฒนาวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตร 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  น าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และศาสตร์พระราชา มาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
                                 อย่างยั่งยืน   
   กลยุทธ์ 3.1 ศึกษาความเป็นไปได้ของการบริการวิชาการแก่ชุมชน  
   กลยุทธ์ 3.2 การบริการวิชาการได้ผลลัพธ์ตามแผนบริการวิชาการท่ีก าหนดไว้ตามวัตถุประสงค์  
   กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาการบริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน  
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แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรพ.ศ. 2562-2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) 
และแผนปฏบิัติราชการประจ าป ีพ.ศ.2562      

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   กลยุทธ์ 4.1 สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีการประเมินผลลัพธ์ความส าเร็จ 

                กิจกรรมนั้น  
 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :   พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ   
   กลยุทธ์ 5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานและบูรณาการข้อมูลรอบด้านอย่างเป็นระบบ   
   กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ  
   กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมการปฎิบัติงานให้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับดี  
   กลยุทธ์ 5.4 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีความรู้เชิงวิชาชีพ และมีผลส าเร็จตามแผนพัฒนา  

                บุคลากร  
   กลยุทธ์ 5.5 พัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก และพ้ืนที่จัดการศึกษา สายวิทยาศาสตร์ให้มีบรรยากาศท่ีดี 

                ในการจัดการเรียนการสอน  
   กลยุทธ์ 5.6 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศตามพันธกิจของคณะ  
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แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรพ.ศ. 2562-2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) 
และแผนปฏบิัติราชการประจ าป ีพ.ศ.2562     
  

4. ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  กับ แผนยุทธศาสตร์คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  พ.ศ.2562-2565  ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ปี พ.ศ.2561-2580 

แผนการศึกษาแห่งชาติ  
ปี พ.ศ.2560-2579 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
ปี พ.ศ.2560-2564 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
2561 

แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร 

พ.ศ.2562-2565  
(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2562) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารจัดการ
หลักสูตรเพ่ืผลิตก าลังคนเป็นนักปฏิบัติ
วิชาชีพ (Hands-on) ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี   และด้านอุตสาหกรรม
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 
 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัย
และนวัตกรรม 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการ
บริการวิชาการ 
มาตรฐานที่ 4   ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์ชุมชนและ
ประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  น าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และศาสตร์
พระราชา มาสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ท านุบ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรพ.ศ. 2562-2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) 
และแผนปฏบิัติราชการประจ าป ีพ.ศ.2562     
  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ปี พ.ศ.2561-2580 

แผนการศึกษาแห่งชาติ  
ปี พ.ศ.2560-2579 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
ปี พ.ศ.2560-2564 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
2561 

แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร 

พ.ศ.2562-2565  
(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2562) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหาร
จัดการในภาครัฐการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทย 

มาตรฐานที่ 5 ด้านการ
บริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :   พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเพ่ือมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ  
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แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรพ.ศ. 2562-2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) 
และแผนปฏบิัติราชการประจ าป ีพ.ศ.2562     
  

5. ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ืผลิตก าลังคนเป็นนักปฏิบัติวิชาชีพ (Hands-on) ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้าน 
    อุตสาหกรรมการเกษตร 

เป้าประสงค ์: บัณฑิตนักปฏิบัติทีม่ีศักยภาพเชิงวิชาชีพ มีงานท า และเป็นที่พึงพอใจของนายจ้าง 
 
ตัวบ่งชี้

เป้าประสงค ์
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ ์ ตัวบ่งชี้กลยุทธ ์ หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ 

2562 2563 2564 2565 2566 2562 2563 2564 2565 

บัณฑิตมีงานท า 
ร้อยละ 80    

ร้อยละ 80 80 80 80 80 กลยุทธ ์1.1 พัฒนา
กระบวนคัดเลือก
นักศึกษา 

จ านวนกิจกรรมที่เป็นกล
ยุทธ์ใหม่ในการส่งเสริม
การรับนักศึกษา 

จ านวน 4 4 4 4 1.โครงการ/กิจกรรม 
จัดค่ายเยาวชน
วิทยาศาสตร์ 
(กลุ่มเป้าหมายกลุ่ม ม.
6) 
2.กิจกรรมการสร้าง
ศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ (ม.6) 
3.กิจกรรมประกวด
โครงงานแข่งขันด้าน
วิทยาศาสตร์ 
4.กิจกรรม campus 
tour 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

กลยุทธ ์1.2 พัฒนา
หลักสูตรที่มีการบูรณา
การระหวา่งศาสตร์ เป็น
ผู้ประกอบการ และ
สามารถปฏบิัติงานได้
จริง 

จ านวนหลกัสูตรที่มี
การบูรณาการระหวา่ง
ศาสตร์ เป็น
ผู้ประกอบการ และ
สามารถปฏบิัติงานได้จริง 

หลักสูตร  - ใหม่ 1 ใหม่ 1 ใหม่ 1 1.พัฒนาหลักสูตรใหม่  

 - ปวส.8 - ปวส.8 2.ปรับปรุงหลักสูตรเดิม 

ปรับปรุง 
8 

ปรับปรุง 
8 

ปรับปรุง 
8 

ปรับปรุง 
9 

3.พัฒนาความทันสมัย
ในหลักสูตรปัจจุบัน 
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แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรพ.ศ. 2562-2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) 
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ตัวบ่งชี้
เป้าประสงค ์

หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ตัวบ่งชี้กลยุทธ ์ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ 
2562 2563 2564 2565 2566 2562 2563 2564 2565 

              ใหม่ 2 ใหม่1 ใหม่1 ใหม่1 4. พัฒนาหลักสูตร 
non- degree 

              กลยุทธ ์1.3 พัฒนาการ
เรียนการสอน โดย
มุ่งเน้นการสร้าง
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

จ านวนหลกัสูตรที่น า
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
มาพัฒนาการเรียนการ
สอน อยา่งน้อยหลกัสูตร
ละ 3 กิจกรรม และ
จ านวนรายวิชาที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอนใน
ภาคการศึกษานั้น 

หลักสูตร 8 8 8 8 1. โครงการพัฒนา
เทคนิคการสอน 
สมัยใหม่ ให้อาจารย์มี
เทคนิคที่หลากหลาย 
(CDIO  
2.โครงการพัฒนาสื่อ
การสอนสมัยใหม่ให้เขา้
กับยุค Thailand 4.0 
3.โครงการพัฒนา
เทคนิคการสอนโดยการ
น า social lab มาใช้ 
4.โครงการ WiL และ 
สหกิจศึกษา 
5.โครงการสร้างน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
เรียนการสอนที่
หลากหลาย  เช่น 
Application / google 
drive /  และอื่นๆ ที่
เห็นชอบจากฝ่าย
บริหาร 

              กลยุทธ ์1.4  จัดเตรียม
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ทั้งภายในและภายนอก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของอาจารย์และนกัศึกษา 
ต่อสิ่งสนับสนุนในแต่ละ
หลักสูตร 

ร้อยละ 80 80 80 80 1.กิจกรรมวางแผนการ
ดูแลเครื่องมือ /ดูแล /
จัดเก็บ (ยืดเวลาการใช้
ประโยชน์) 
2. กิจกรรมบ ารุงรักษา 
/ซ่อมแซม  
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ตัวบ่งชี้
เป้าประสงค ์

หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ตัวบ่งชี้กลยุทธ ์ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ 
2562 2563 2564 2565 2566 2562 2563 2564 2565 

กิจกรรม 5 ส. กับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

              กลยุทธ ์1.5 บูรณาการ
การเรียนการสอนกับ
งานวิจัย การบรกิาร
วิชาการ 
ศิลปะวัฒนธรรม 

จ านวนหลกัสูตรที่มี
การบูรณาการครบทั้ง 3 
ด้าน  

หลักสูตร 8 8 8 8 บูรณาการการเรียนการ
สอนกับการวิจยั บริการ
วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

กลยุทธ ์1.6  พัฒนา
นักศึกษาตามคุณสมบัติ
ที่พึงประสงค์ 

ร้อยละของนักศึกษาที่มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ และ TQF 5ดา้น 

ร้อยละ 80 85 85 90 1. โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ  
2.โครงการพัฒนาทักษะ
ด้าน ICT 

  2) ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตามความ
เช่ียวชาญ ทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

ร้อยละ  100 100 100 100 โครงการส่งเสริมความ
เช่ียวชาญ ทั้งสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุนร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

              

5.5 พัฒนา
สภาพแวดล้อมภายใน 
ภายนอก และพื้นทีจ่ัด
การศึกษา สาย
วิทยาศาสตร์ให้มี
บรรยากาศที่ดี ในการ
จัดการเรียนการสอน 

จ านวนของหน่วยงานที่
ผ่านการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ 
และสภาพแวดล้อม
ภายนอก 

แห่ง 3 6 6 6  โครงการจัดท าค าขอ
ครุภัฑณ์งบลงทุน
ประจ าป ี2563 และ
แผนการลงทุนครุภัณฑ์ 
5 ปี  
2.โครงการ Leaning 
space  

              

5.6 พัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ตาม
พันธกิจของคณะ 

ผลลัพท์ความส าเร็จที่เกิด
จากกจิกรรมความรว่มมือ 
ระหว่างคณะกับ
หน่วยงานระหวา่ง
ประเทศ 

กิจกรรม 4 6 8 10 โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศ 
ตามพันธกจิของคณะ 
เชิงรุก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์ชุมชนและประเทศชาติ 
เป้าประสงค์ :  ผลิตงานวิจัย นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ชุมชน ประเทศชาติ หรือสร้างมูลค่า องค์ความรู้ใหม่ และเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
ตัวบ่งชี้

เป้าประสงค ์
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวบ่งชี้กลยุทธ ์ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย โครงการ 

2562 2563 2564 2565 2566 2562 2563 2564 2565 

ร้อยละ
ผลงานวิจัยที่
ตอบโจทย์ชุมชน
ประเทศชาติ 
หรือสร้างมูลค่า 
องค์ความรู้ใหม่ 
และเผยแพร่ใน
วารสาร
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ ตอ่
อาจารย์ประจ า   

ร้อยละ  10 12 14 16 18 กลยุทธ ์2.1 พัฒนา
นักวิจยั 

ร้อยละของนักวิจยัที่ได้รับ
การพัฒนาและสามารถ
จัดท าวิจยัตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
ตามแผน  

ร้อยละ 80 80 80 80 1. โครงการอบรม
นักวิจยัรุ่นใหม่  
2.โครงการพี่เล้ียง
นักวิจยั 
3.โครงการพัฒนาการ
เขียนบทความระดับ
นานาชาต ิ
4.โครงการพัฒนาการ
เขียนข้อเสนอโครงการ 
5.โครงการพัฒนา
เทคนิคการน าเสนอ
ผลงานวิจัย รูปแบบ
ต่างๆ 

              กลยุทธ ์2.2 จัดหาแหล่ง
ทุนภายนอก 

ผลลัพท์ตามวัตถุประสงค์
ที่เกิดจากการด าเนินการ
ระหว่างคณะกับแหล่งทุน 
เช่น (วัดผลตาม
วัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัด
โครงการ) 

แหล่งทุน 6 6 6 6 1.กิจกรรมสร้างเสริม
ความร่วมมือกับแหล่ง
ทุน 
2.การด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของแหล่ง
ทุน และให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขที่แหล่งทุน
ก าหนด 
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ตัวบ่งชี้
เป้าประสงค ์

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวบ่งชี้กลยุทธ ์ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย โครงการ 

2562 2563 2564 2565 2566 2562 2563 2564 2565 

              กลยุทธ ์2.3 สร้าง
เครือข่ายความร่วมมอื 

จ านวนเครือข่ายงานวจิัย
ทีมี MOU ร่วมกัน   
จ านวน  6  เครือข่าย 
(นักวิจยัท างานร่วมกัน
จากMOU, และมีกิจกรรม
จากMOU)  เครื่อข่าย
ระหว่างประเทศ  

เครือข่าย 6 8 10 12  โครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมืองานวิจัย
ร่วม 

              กลยุทธ ์2.4 พัฒนา
วารสารด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเกษตร 

วารสารคณะวิทย ์ปีละ 2 
ฉบับ  ทกุๆ 6 เดือน 

ฉบับ - 2 (ฐาน) 2(TCI2) 2 1.โครงการจัดตั้ง /ตั้ง
กรรมการ / จัดหา
ผู้ทรงคุณวุฒิ /เร่ือง
ตีพิมพ์ 
2.โครงการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  น าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และศาสตร์พระราชา มาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอยา่งยั่งยืน 
เป้าประสงค์ :  ชุมชนเข็มแข็งจากการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และศาสตร์พระราชา ไป ประยุกต์ใช้ 

 

ตัวบ่งชี้
เป้าประสงค ์

หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ตัวบ่งชี้กลยุทธ ์ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ 
2562 2563 2564 2565 2566 2562 2563 2564 2565 

จ านวนชุมชนที่
เข็มแข็งจากการ
น าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และ
ศาสตร์พระราชา 
ไปประยุกต์ใช ้

ชุมชน 6 6 6 6 6 กลยุทธ ์3.1 ศึกษาความ
เป็นไปได้ของการบริการ
วิชาการแก ่ชุมชน 

จ านวนชุมขน ที่
สถานศึกษาไปวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของ 
กิจกรรมที่ให้บริการ 

ชุมชน  6  6  6  6  โครงการเข้าสู่ชุมชน
ยกระดับหมูบ่้านและ
ชุมชน 

              กลยุทธ ์3.2 การบริการ
วิชาการได้ผลลัพท์ตาม
แผนบริการวิชาการที่
ก าหนดไว้ตาม
วัตถุประสงค์  

จ านวนโครงการที่มกีาร
ประเมินความส าเร็จ
ผลลัพท์และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ (ชุมชน
เข้มแข็ง, บุรณาการกับ
รายวิชา) 

จ านวน
โครงการ 

6  10 10 10 โครงการบริการวิชาการ 

              กลยุทธ ์3.3 พัฒนาการ
บริการวิชาการเพื่อสร้าง
รายได้ให้กับหนว่ยงาน  

จ านวนรายรับที่เกิดจาก
การบริการวิชาการ ต่อป ี 

บาท / ป ี 4,500,00
0 

6,000,00
0 

8,000,00
0 

10,000,0
00 

โครงการที่จัดหารายได้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมไทย ภูมปิัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ : นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในศิลปและวัฒนธรรมไทย ภูมปิัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
                 และสิ่งแวดล้อม 

 
ตัวบ่งชี้

เป้าประสงค ์ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ตัวบ่งชี้กลยุทธ ์

หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ 
2562 2563 2564 2565 2566 2562 2563 2564 2565 

นักศึกษาและ
บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจ ใน
ศิลปและ
วัฒนธรรมไทย 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 80 80 80 80 80 กลยุทธ ์4.1 สนับสนุน
กิจกรรมที่ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และมี
การประเมินผลลัพท์
ความส าเร็จกิจกรรมนั้น 

ร้อยละของกจิกรรมที่มี
การประเมินความส าเร็จ 
และเกิดผลลัพท์ตาม
เป้าหมาย 

ร้อยละ 80 80 80 80 โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์และสร้างคุณค่า
ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นตาม
เทศกาลของจังหวัด /
อื่นๆ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :   พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ 
เป้าประสงค ์:  ให้บริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์บรรลุตามเป้าหมายของแผน 
 

ตัวบ่งชี้
เป้าประสงค์ 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ ์ ตัวบ่งชี้กลยุทธ ์

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
โครงการ 

  2562 2563 2564 2565 2566   2562 2563 2564 2565 
ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การปฏิบัติงาน
ตามแผน
ยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าป ี

 ร้อยละ 80 80 90 95 95 5.1 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานและบูรณา
การข้อมูลรอบดา้นอยา่ง
เป็นระบบ  

1) จ านวนระบบ
สารสนเทศที่ได้พัฒนา  
น าไปบูรณาการและใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

ระบบ 1 1 1 1 1.พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจ(การติดตาม 
แสดงสถานะ/dash 
board / realtime 

              

5.2.ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีระบบและ
กลไกการบริหารจัดการ
เพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ 

ร้อยละความส าเร็จของ
การบริหารจัดการเพื่อมุ่ง
สู่องค์กรคุณภาพ 

ร้อยละ 80 80 80 80 ปีที่  1  
2.พัฒนาความเข้าใจ
และน าระบบ IQAไปใช้
งานทุกระดับ 
3. ให้หน่วยงานท า SOP 
- standard operation 
procedures 
4.จัดท ามาตรการ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
ด้านธรรมาภิบาล หรอื 
จัดการประเมินแบบ 
ITA 
5.โครงการพัฒนาคณะ/
คณะพื้นที่สีเขียว 
Green Faculty 
6.โครงการจัดการ
ความรู้ / การจัดการ
ความเส่ียง 
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ตัวบ่งชี้
เป้าประสงค์ 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ ์ ตัวบ่งชี้กลยุทธ ์

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
โครงการ 

  2562 2563 2564 2565 2566   2562 2563 2564 2565 

              

5.3 ส่งเสริมการ
ปฎิบัติงานให้ผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับด ี

จ านวนหลกัสูตรผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร 
ไม่น้อยกวา่ระดับ 3.70 

หลักสูตร 2 4 6 8  โครงการพัฒนาความ
เข้าใจและน าระบบ IQA 
ไปใช้ในทุกระดับการ
ประเมิน 

              

5. 4. พัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสาย
สนับสนุนให้มีความรู้เชิง
วิชาชีพ และมีผลส าเร็จ
ตามแผนพัฒนาบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น ทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

ร้อยละ  10 10 10 10  - 
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6. การกระจายตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายประจ าปี พ.ศ. 2562 ไปยังหน่วยงานย่อย 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีกลยุทธ์ (KPI) 

หน่วยงานรับผดิชอบหลัก หน่วยงานรับผดิชอบรอง 

คณ
บด

 ี

ฝ่า
ยว

ิชา
กา

รแ
ละ

กิจ
กา

รน
ักศ

ึกษ
า 

ฝ่า
ยบ

รหิ
าร

 

ฝ่า
ยว

ิจัย
แล

ะ
พัฒ

นา
 

เช
ียง

รา
ย 
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กลยุทธ์ 1.1 พัฒนากระบวนคัดเลอืกนักศึกษา จ านวนกิจกรรมที่เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการ
ส่งเสริมการรับนักศึกษา 

             

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ เป็นผู้ประกอบการ และสามารถปฏิบตัิงานได้จริง 

จ านวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ เป็นผู้ประกอบการ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง 

            

กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการสรา้ง
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

จ านวนหลักสูตรที่น านวัตกรรม และ
เทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอน 
อย่างน้อยหลักสูตรละ 3 กิจกรรม และ
จ านวนรายวิชาที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษานั้น 

                   

กลยุทธ์ 1.4  จัดเตรียมสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้ ทั้งภายใน
และภายนอก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์และ
นักศึกษา ต่อสิ่งสนับสนุนในแต่ละหลกัสตูร 

            

กลยุทธ์ 1.5 บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย การ
บริการวิชาการ ศลิปะวัฒนธรรม 

จ านวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการครบทั้ง 
3 ด้าน  
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีกลยุทธ์ (KPI) 

หน่วยงานรับผดิชอบหลัก หน่วยงานรับผดิชอบรอง 

คณ
บด

 ี

ฝ่า
ยว

ิชา
กา

รแ
ละ

กิจ
กา

รน
ักศ

ึกษ
า 

ฝ่า
ยบ

รหิ
าร

 

ฝ่า
ยว

ิจัย
แล

ะ
พัฒ

นา
 

เช
ียง

รา
ย 

เช
ียง

ให
ม ่

ตา
ก 

น่า
น 

พิษ
ณุโ

ลก
 

ล า
ปา

ง 

กลยุทธ์ 1.6  พัฒนานักศึกษาตามคุณสมบัติที่พึงประสงค ์ ร้อยละของนักศึกษาที่มี คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ และ TQF 5ด้าน 

        

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนานักวิจัย ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนาและ
สามารถจัดท าวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ตามแผน  

        

กลยุทธ์ 2.2 จัดหาแหล่งทุนภายนอก ผลลัพท์ตามวัตถุประสงค์ที่เกิดจากการ
ด าเนินการระหว่างคณะกับแหล่งทุน เช่น 
(วัดผลตามวัตถุประสงค์หรือตัว ช้ีวัด
โครงการ) 

        

กลยุทธ์ 2.3 สร้างเครือข่ายความรว่มมือด้านการวจิัย จ านวนเครือข่ายงานวิจัยทีมี MOU ร่วมกัน   
จ านวน  6  เครือข่าย (นักวิจัยท างาน
ร่วมกันจากMOU, และมีกิจกรรมจาก
MOU)  เครื่อข่ายระหว่างประเทศ  

                 

กลยุทธ์ 2.4 พัฒนาวารสารของคณะ วารสารคณะวิทย์ ปีละ 2 ฉบับ  ทุกๆ 6 
เดือน 

                   

กลยุทธ์ 3.1 ศึกษาความเป็นไปไดข้องการบริการวิชาการแก่
ชุมชน 

จ านวนชุมขน ที่สถานศึกษาไปวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของกิจกรรมที่ให้บริการ 

      

  

กลยุทธ์ 3.2 การบริการวิชาการไดผ้ลลัพท์ตามแผนบริการ
วิชาการที่ก าหนดไวต้ามวัตถุประสงค์  

จ า น ว น โ ค ร ง ก า ร ที่ มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความส า เ ร็ จผลลัพท์ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ (ชุมชนเข้มแข็ง , บุรณาการ
กับรายวิชา)       
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีกลยุทธ์ (KPI) 

หน่วยงานรับผดิชอบหลัก หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
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กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
หน่วยงาน  

จ านวนรายรับที่ เกิ ดจากการบริการ
วิชาการ ต่อป ี 

      

  

กลยุทธ์ 4.1 สนับสนุนกิจกรรมทีส่ง่เสริมศลิปวัฒนธรรมไทย 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีการประเมินผลลัพท์ความส าเร็จ
กิจกรรมนั้น 

ร้อยละของกิจกรรมที่มี การประเมิน
ค ว า ม ส า เ ร็ จ  แ ล ะ เ กิ ด ผลลั พท์ ต าม
เป้าหมาย 

        

5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและบูรณา
การข้อมูลรอบด้านอย่างเป็นระบบ  

จ านวนระบบสารสนเทศท่ีได้พัฒนา  น าไป
บูรณาการและใช้ประโยชน์ร่วมกัน 



  



  

 

5.2.ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกการบริหาร
จัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรคณุภาพ 

ร้อยละความส าเร็จของการบริหารจัดการ
เพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ 



    

  

5.3 ส่งเสริมการปฎิบตัิงานให้ผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับด ี

จ านวนหลักสูตรผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
ระดับ 3.70 

    

5. 4. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มี
ความรู้เชิงวิชาชีพ และมีผลส าเรจ็ตามแผนพัฒนาบคุลากร 

ร้อยละของบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

    

  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม
ความเช่ียวชาญ ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีกลยุทธ์ (KPI) 

หน่วยงานรับผดิชอบหลัก หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
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5.5 พัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก และพื้นที่จดั
การศึกษา สายวิทยาศาสตร์ให้มีบรรยากาศทีด่ี ในการ
จัดการเรียนการสอน 

จ านวนของหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ภ า ย ใ น ห้ อ ง เ รี ย น 
ห้องปฏิบั ติ การ  และสภาพแวดล้อม
ภายนอก 

    

5.6 พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ตามพันธกิจของ
คณะ 

ผลลัพท์ความส าเร็จที่เกิดจากกิจกรรม
ความร่วมมือ ระหว่างคณะกับหน่วยงาน
ระหว่างประเทศ 
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ส่วนที่ 3  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  

 
 
 
 
 



 แผ่นดิน  รายได้  อื่นๆ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

     9,116,140 

กลยุทธ์ ที่ 1.1 พัฒนากระบวนคัดเลือกนักศึกษา      1,650,000 

โครงการพัฒนาตัวป้อนเชิงรุกในวิทยาลัย/โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นจังหวัดภาคเหนือ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ทุกพื้นที่                           -    งบร่วมกับพื้นที่ และงบรายได้

โครงการพัฒนาตัวป้อนเชิงรุก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พิษณุโลก พิษณุโลก                    100,000 
โครงการเปิดรั้วราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจําปี 2562 พิษณุโลก                    250,000   
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์สําหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ลําปาง                           -    
กิจกรรมแข่งขันโครงงานด้านวิทยาศาสตร์สําหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตาก                           -   
 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจําปี 2562  น่าน,ตาก                           -   
กิจกรรมเปิดบ้านเกษตร มทร.ล้านนา น่าน สู่ดินแดนวิทยาศาสตร์เกษตร ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Open House) น่าน                           -   

 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตาก -                         
กิจกรรมสร้างความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาสู่รอบรั้ว มทร.

ล้านนา น่าน

น่าน                           -   

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง วิชาการฯ                    500,000 
 โครงการเด็กวิทย์สัญจร  ตาก 20,000                    
โครงการ Young Inventors เมืองเกษตรและอาหารล้านนา วิชาการฯ 400,000 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเชิงบูรณาการ การสร้างนวัตกรรมทางการเกษตรและอาหาร ของนักศึกษา 

มทร.ล้านนา

น่าน

380000



     1,086,040     -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -   

โครงการพัฒนาหลักสูตรสายพันธุ์ใหม่ (Non-degree) หลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์ วิชาการฯ                    100,000 
โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง วิชาการฯ                           -   ร่วมกับ สวท.

โครงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 8 หลักสูตร วิชาการฯ  800,000 
โครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานงานของหลักสูตร (มคอ.7) วิชาการฯ                    186,040  กํากับดูแลโดยรองคณบดีพื้นที่

โครงการค่ายเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ พิษณุโลก                    100,000 

     1,846,900     -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -   

โครงการปรับปรุงคู่มือสมรรถนะวิชาชีพ  ตาม PLO ผลลัพท์การเรียนรู้ สมัยใหม่ให้เข้ากับยุค Thailand 4.0 วิชาการฯ                           -   

 โครงการพัฒนานักศึกษาสร้างนักนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เกษตร อาหาร และเทคโนโลยี  เพื่อสร้างสรร์ 

แก้ปัญหาชุมชน (Hackaton)

วิชาการฯ                    477,550 

 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 วิชาการฯ                 1,069,350     120,000 
 โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนสมัยใหม่ให้อาจารย์มีเทคนิคที่หลากหลาย (CDIO) เชียงใหม่                           -   
โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ (social lab) พิษณุโลก                    300,000 
 โครงการ WiL และสหกิจศึกษา วิชาการฯ                           -    
 โครงการส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น Application/google drive วิชาการฯ                           -   

โครงการพัฒนานักจัดการนวัตกรรมด้วยสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของ

สรรพสิ่งกับการเกษตร

วิจัยและบริการวิชาการ                    200,000 

กลยุทธ์ที่ 1.4 จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก      3,633,200     -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -   

โครงการสร้างเสริมความพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและงานปฏิบัติมือ

อาชีพ

ทุกพื้นที่(ที่มีนักศึกษา)                 3,343,200   งบวัสดุการศึกษา

 กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

 งบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 ผู้รับผิดชอบ

 หมายเหตุ

 แผนการดําเนินโครงการ

งบประมาณไตรมาส 1 งบประมาณไตรมาส 2 งบประมาณไตรมาส 3 งบประมาณไตรมาส 4กลยุทธ์ / โครงการหลัก 

 ยุทธศาสตร์ ที่  1 การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่ผลิตกําลังคนเป็นนักปฏิบัติวิชาชีพ (Hands-on) 
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านอุตสาหกรรมการเกษตร

 กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ เป็น
ผู้ประกอบการ และสามารถปฏิบัติงานได้จริง



 แผ่นดิน  รายได้  อื่นๆ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

 งบประมาณ 2562
 ผู้รับผิดชอบ

 หมายเหตุ

 แผนการดําเนินโครงการ

งบประมาณไตรมาส 1 งบประมาณไตรมาส 2 งบประมาณไตรมาส 3 งบประมาณไตรมาส 4กลยุทธ์ / โครงการหลัก 

โครงการบํารุงรักษา/ซ่อมแซม/วางแผนการดูแลเครื่องมือ/ดูแล/จัดเก็บ ทุกพื้นที่(ที่มีนักศึกษา)                    290,000  
โครงการกิจกรรม 5 ส. กับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทุกพื้นที่                           -     กํากับดูแลโดยรองคณบดีพื้นที่

โครงการจัดการพื้นที่เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เกษตร ดิจิทัล  (Science  Learning Space) น่าน                           -     รายจ่ายอื่น(Smart City)

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูง คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร มทร. ล้านนา ตาก

 ตาก -                         

โครงการกิจกรรม 5 ส. กับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา พิษณุโลก                     50,000 
โครงการ Big cleaning day for RMUTL พิษณุโลก                       3,000 

               -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -   

 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม  ทุกหลักสูตร                          -      บูรณาการกับโครงการ 

Hackaton

 โครงการผลิตไข่ไก่ปลอดภัยด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น พิษณุโลก                  170,000 

 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อปลอดภัยเพื่อการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการสู่ชุมชน พิษณุโลก                    42,000   

 โครงการใช้เทคโนโลยีฟองอนุภาคขนาดเล็ก (ultrafine bubble) ร่วมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อการ

สลบปลาแบบปลอดสารเคมี

พิษณุโลก                  160,000 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พิษณุโลก                    50,000 
 โครงการพัฒนาฟาร์มโคนมเพื่อการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการสู่ชุมชน พิษณุโลก                  221,000 

กลยุทธ์ที่ 1.6 พัฒนานักศึกษาตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์        900,000     -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -   

 โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้นักศึกษาตามสาขาวิชาชีพ  ทุกพื้นที่ (ที่มีนักศึกษา)                           -      กํากับดูแลโดยรองคณบดีพื้นที่

 โครงการพัฒนาด้าน ICT ให้กับนักศึกษา  ทุกพื้นที่ (ที่มีนักศึกษา)                           -      กํากับดูแลโดยรองคณบดีพื้นที่

 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 5 ด้าน  ทุกพื้นที่ (ที่มีนักศึกษา)                           -     บูรณาการกับโครงการ 

Hackaton และการแข่งขัน

ทักษะ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบร่วมการเรียนการสอนระหว่าง International Class Program ; BRIC 

Program 2019

วิชาการฯ                    900,000   งบประมาณรายได้

โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (The Twenty National Software

 Contest  NSC 2018)

วิชาการฯ                    391,000 

 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพ พิษณุโลก                    100,000 
 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการคํานวณ พิษณุโลก                    100,000 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องจรรยาบรรณและกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ พิษณุโลก                     10,000 
 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนาพิษณุโลก  เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานยุคไทยแลนด์ 4.0

พิษณุโลก                    120,000  

930,000       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

       930,000     -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -   

 โครงการศึกษาชุมชนเพื่อนําองค์ความรู้มาใช้ในการบริการวิชาการชุมชน วิจัยและบริการวิชาการ                    200,000   งบประมาณผ่าน สวพ./สถช

 โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัย วิจัยและบริการวิชาการ                           -     โดยใช้วิธีการจับคู่นักวิจัยที่มี

ผลงานวิจัยกับนักวิจัยหน้าใหม่

 โครงการพัฒนาการเขียนบทความระดับนานาชาติ วิจัยและบริการวิชาการ                           -      เข้าร่วมกับ สวพ.

 โครงการพัฒนาเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อมาบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการ และ

งานวิจัย “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทั้งใน และต่างประเทศ”

 งานวิชาการฯ /วิจัยและบริการ

วิชาการ

                   200,000  งบพัฒนาการจัดการศึกษา

โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนให้บุคลากรไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ

นานาชาติ

วิจัยและบริการวิชาการ                    500,000   งบประมาณจาก สวพ.

 กลยุทธ์ที่ 1.5 บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย การบริการวิชาการ
 ศิลปะวัฒนธรรม

 กลยุทธ์ 2.1 พัฒนานักวิจัย

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มขีดความสามารถการสร้างงานวิจัยพัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการ
เติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน



 แผ่นดิน  รายได้  อื่นๆ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

 งบประมาณ 2562
 ผู้รับผิดชอบ

 หมายเหตุ

 แผนการดําเนินโครงการ

งบประมาณไตรมาส 1 งบประมาณไตรมาส 2 งบประมาณไตรมาส 3 งบประมาณไตรมาส 4กลยุทธ์ / โครงการหลัก 

โครงการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ของการประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ

วิจัยและบริการวิชาการ                     30,000  ใช้งบดําเนินงานคณะ

โครงการพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมอัตโนมัติในโรงเรือนโคนมระบบเปิด ผศ.วีระ  อินทร์นารี 120,000  โครงการสวนนวัตกรรมเกษตร

และอาหารล้านนา

โครงการเสริมโปรไบโอติกในอาหารหยาบเพื่อผลิตอาหารที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดน่าน นางสาวรัชนี  บัวระภา 100,000  โครงการสวนนวัตกรรมเกษตร

และอาหารล้านนา

โครงการศึกษาการเลี้ยงหมูดํา (คุโรบูตะ) เพื่อผลิตเนื้อไขมันแทรกสําหรับตลาดระดับบน รศ.เกชา   คูหา 200,000  โครงการสวนนวัตกรรมเกษตร

และอาหารล้านนา

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อปลอดภัย เพื่อการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการสู่ชุมชน นางสาวณวรรณพร จิรารัตน์ 42,000  โครงการสวนนวัตกรรมเกษตร

และอาหารล้านนา

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การผลิตไข่ไก่ปลอดภัยด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น ผศ.ณิฐิมา เฉลิมแสน 170,000  โครงการสวนนวัตกรรมเกษตร

และอาหารล้านนา

โครงการใช้เทคโนโลยีฟองอนุภาคขนาดเล็ก (Ultrafine bubble) ร่วมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อการสลบ

ปลาแบบปลอดสารเคมี

นางสาวรุ่งระวี  ทองดอนเอ 160,000  โครงการสวนนวัตกรรมเกษตร

และอาหารล้านนา

โครงการระบบอควาโปนิกส์เพื่อเกษตรไร้ดินแบบอินทรีย์ นางสาวปภาวดี เนตรสุวรรณ 100,000  โครงการสวนนวัตกรรมเกษตร

และอาหารล้านนา

การพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์ม (ให้อาหารอัตโนมัติ) สําหรับการเลี้ยงไก่ปลอดภัย นายบุญญฤทธิ์ วังงอน 100,000  โครงการสวนนวัตกรรมเกษตร

และอาหารล้านนา

โครงการสร้างงานวิจัยนวัตกรรมการผลิตสัตว์ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาในอาเซียน รศ.สุนทร วิทยาคุณ 200,000  โครงการสวนนวัตกรรมเกษตร

และอาหารล้านนา

โครงการศึกษาจุลินทรีย์เพื่อสร้างนวัตกรรมการปลูกพืชไร้ดินแบบอินทรีย์ นางสาวศกุนตลา  สายใจ 150,000  โครงการสวนนวัตกรรมเกษตร

และอาหารล้านนา

โครงการสร้างต้นแบบระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะสําหรับงานเกษตรกรรม นายชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ 30,000  โครงการสวนนวัตกรรมเกษตร

และอาหารล้านนา

กลยุทธ์ 2.2 จัดหาแหล่งทุนภายนอก                -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -   

 โครงการการสร้างเสริมความร่วมมือกับแหล่งทุน วิจัยและบริการวิชาการ                          -   
 โครงการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุนและให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แหล่งทุนกําหนด วิจัยและบริการวิชาการ                          -      

กลยุทธ์ 2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ                -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -   

โครงการสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัย การเรียนการสอน จากหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ

วิจัยและบริการวิชาการ , งานวิเทศน์                           -   

โครงการยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีศักยภาพเชิงพานิชย์ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ นายชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ 3,200,000 

โครงการยกระดับศักยภาพนักศึกษาสร้างงานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมมูลค่าเพิ่ม ด้านการเกษตรและ

อาหาร กับสถานประกอบการระดับสากล (LAFIN Student inter challenge)

รศ.สุนทร วิทยาคุณ 380,000 

กลยุทธ์ 2.4 พัฒนาวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตร                -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -   

โครงการจัดตั้งวารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (ศึกษา/แต่งตั้งกรรมการ/จัดหา

ผู้ทรงคุณวุฒิ/เรื่องตีพิมพ์)

วิจัยและบริการวิชาการ                           -    

5,059,690     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

               -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -   

 โครงการพัฒนาเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อมาบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการ และ

งานวิจัย “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทั้งใน และต่างประเทศ”

 วิจัยและบริการ                           -   

 โครงการให้บริการเครื่องมือแลป วิเคราะห์น้ํา วิเคราะห์ ดิน ฯลฯ  พิษณุโลก                     20,000 

     5,059,690     -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -   

 โครงการบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  วิจัยและบริการ                           -   
 โครงการบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  พิษณุโลก                     66,790 

 กลยุทธ์ที่ 3.2 การบริการวิชาการได้ผลลัพธ์ตามแผนบริการวิชาการที่
กําหนดไว้ตามวัตถุประสงค์

กลยุทธ์ที่ 3.1 ศึกษาความเป็นไปได้ของการบริการวิชาการแก่ชุมชน

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  นําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และศาสตร์พระราชา มาสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
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 งบประมาณ 2562
 ผู้รับผิดชอบ

 หมายเหตุ

 แผนการดําเนินโครงการ

งบประมาณไตรมาส 1 งบประมาณไตรมาส 2 งบประมาณไตรมาส 3 งบประมาณไตรมาส 4กลยุทธ์ / โครงการหลัก 

โครงการหน่วยให้คําปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยด้วยคอมพิวเตอร์  พิษณุโลก                       9,300 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคุณภาพและมาตรฐานอาหารสากล  พิษณุโลก                     35,000 
โครงการ พัฒนาพื้นที่เกษตรอินทรีย์โดยใช้พันธุ์พืชจากโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ  เชียงราย 500,000                   

 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่โครงการหลวง (วิจัย) เชียงใหม่ 300,000                   

  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม กรณี  หมู่บ้านห้วยทราย ม.8 ตําบลแม่ปั๋ง อําเภอ

พร้าว จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ 300,000                   

 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาก  ตาก 300,000                   
  โครงการการสร้างสื่อการสอนคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม Geogebra  ตาก 50,000                    

 โครงการการอบรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการและ

งานวิจัย

 ตาก 50,000                    

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสร้างหัวข้องานวิจัยและโครงงานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

และปริญญาตรี

 ตาก 50,000                    

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผลิตภัณฑ์ปลอดภัยจากธรรมชาติเพื่อใช้ในชีวิตประจําวัน  ตาก 50,000                    
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตอาหารว่างเสริมอาชีพ  ตาก 15,000                    
  โครงการนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ  ตาก                           -   
 โครงการ“ปั่น ไหว้ ปลูก” น้อมนําศาสตร์พระราชา  ตาก 30,000                    
 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม หมู่บ้าน สันเก้ากอม ตําบลแม่ระมาด อําเภอแม่

ระมาด จังหวัดตาก

 ตาก -                         

 โครงการขนมอร่อยไม่ต้องอบ  ตาก                           -   
โครงการพัฒนาหน่วยเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตส้มสีทองเมืองน่าน อ.บรรจง อูปแก้ว 360,000 

โครงการความร่วมมือจุฬา-น่าน

โครงการพัฒนาหน่วยบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปอาหารเพื่อยกระดับผู้ประกอบการจังหวัดน่าน ผศ.ดร.ปิยะนุช รสเครือ 300,000 
โครงการความร่วมมือจุฬา-น่าน

โครงการพัฒนาฟาร์มสัตว์(โคนม)ให้เข้าสู่การรับรองมาตรฐานฟาร์ม อ.กฤษณธร สินตะละ 400,000 
โครงการความร่วมมือจุฬา-น่าน

โครงการการพัฒนาต้นแบบ “โรงเรียนเกษตรกรมืออาชีพ” ในจังหวัดน่าน ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย 400,000 
โครงการความร่วมมือจุฬา-น่าน

โครงการบริหารการดําเนินงานโครงการย่อยจัดนิทรรศการและนําเสนอผลงานในทางวิชาการ ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย 100,000 
โครงการความร่วมมือจุฬา-น่าน

โครงการหน่วยการเรียนรู้ระบบการจัดจําหน่ายและการกระจายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดน่าน อ.อภิญญา กันธิยะ 310,000 
โครงการความร่วมมือจุฬา-น่าน

โครงการพัฒนาหน่วยเรียนรู้ด้านการผลิตสัตว์น้ําเศรษฐกิจแบบครบวงจร ดร.เอกชัย ดวงใจ 150,000 
โครงการความร่วมมือจุฬา-น่าน

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสําหรับ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทอาหารภูมิภาคล้านนา

ผศ.นิอร  โฉมศรี 250,000  โครงการสวนนวัตกรรมเกษตร

และอาหารล้านนา

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกบและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้เลี้ยงกบสู่การเลี้ยงเชิงพาณิชย์ นายจุลทรรศน์ คีรีแลง 88,000  โครงการสวนนวัตกรรมเกษตร

และอาหารล้านนา

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การเพิ่มมูลค่าปลาเศรษฐกิจซึ่งเลี้ยงด้วยเทคโนโลยีฟองอากาศขนาดเล็กในระบบ

น้ําหมุนเวียนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

นายเอกชัย ดวงใจ 75,000  โครงการสวนนวัตกรรมเกษตร

และอาหารล้านนา

โครงการจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร ในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ

รศ.สุนทร  วิทยาคุณ
250,000

 โครงการสวนนวัตกรรมเกษตร

และอาหารล้านนา

โครงการพัฒนานวัตกรรมและเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตคุณภาพผลิตมะม่วงพันธุ์น้ําดอกไม้สีทองส่งออก รศ.คมสัน อํานวยสิทธิ์ 300,000  โครงการสวนนวัตกรรมเกษตร

และอาหารล้านนา

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระบบ “ชุมชนรับรอง” จากฐานความ

เชี่ยวชาญของชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ที่ได้การรับรองระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM

ผศ.กฤษดา  กาวีวงศ์ 60,000 
โครงการสวนนวัตกรรมเกษตร

และอาหารล้านนา

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วมของชุมชนดอยสะเก็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป

ควบคู่กับการท่องเที่ยว

นางสาวกรุณา ใจนนถีย์ 75,000  โครงการสวนนวัตกรรมเกษตร

และอาหารล้านนา

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องบรรจุก๊าซชีวภาพสําหรับครัวเรือนเพื่อแก้ปัญหาแรงดันก๊าซชีวภาพ ขนาด

ย่อม

นายวรกฤช ดอนคําเพ็ง 50,000  โครงการสวนนวัตกรรมเกษตร

และอาหารล้านนา

โครงการจัดการองค์ความรู้อาหารล้านนา 6 เขตพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว นายสุพจน์  ใหม่กันทะ 135,600  โครงการสวนนวัตกรรมเกษตร

และอาหารล้านนา

กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน                -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -   
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 งบประมาณ 2562
 ผู้รับผิดชอบ

 หมายเหตุ

 แผนการดําเนินโครงการ

งบประมาณไตรมาส 1 งบประมาณไตรมาส 2 งบประมาณไตรมาส 3 งบประมาณไตรมาส 4กลยุทธ์ / โครงการหลัก 

 โครงการจัดหารายได้จากการรับบริการวิชาการ  พื้นที่จัดทําโครงการ -                         
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในห่วงโซ่อาหารล้านนา สํานักงานคณบดี/คณบดี 84,400 

       323,500     -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -   

กลยุทธ์ ที่  4.1 สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีการประเมินผ       323,500     -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -   
 โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ยืนต้นที่หายากและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร  พิษณุโลก                     20,000 
 โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาและทํานุศิลปวัฒนธรรมไทย  พิษณุโลก                    143,500 
 โครงการอนุรักษ์ปลาไทย  พิษณุโลก                           -     เข้าร่วมกับมทร.

 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและสัมพันธ์น้องพี่ เกษตรศาสตร์  พิษณุโลก                           -     เข้าร่วมกับมทร.

 โครงการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์ ไถ่ชีวิตสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ และบายศรีสู่ขวัญสัตว์  พิษณุโลก                           -     เข้าร่วมกับมทร.

 โครงการการประกวดไก่พื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์สายพันธุ์ไก่พื้นเมืองสวยงามตรงตามมาตรฐานสายพันธุ์  พิษณุโลก                           -     เข้าร่วมกับมทร.

 โครงการการใช้สมุนไพรตามภูมิปัญญาไทยกับการเลี้ยงไก่เหลืองหางขาวเพื่อการอนุรักษ์  พิษณุโลก                           -     เข้าร่วมกับมทร.

 โครงการการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยจากการใช้สมุนไพรการเลี้ยงกระบือไทย  พิษณุโลก                           -     เข้าร่วมกับมทร.

 โครงการการอนุรักษ์ เลี้ยงดูกระบือไทยที่ได้รับจากการไถ่ชีวิตเพื่อการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติของนักศึกษา 

มทร.ล้านนา

 พิษณุโลก                           -     เข้าร่วมกับมทร.

 โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา  พิษณุโลก                           -     เข้าร่วมกับมทร.

 โครงการทําบุญสาขาวิชาประมงและสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องมีนกร  พิษณุโลก                           -     เข้าร่วมกับมทร.

  โครงการสร้างฝายชะลอน้ํา  พิษณุโลก                           -     เข้าร่วมกับมทร.

 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  พิษณุโลก                           -     เข้าร่วมกับมทร.

โครงการบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ และปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน ปี

การศึกษา 2562

น่าน                           -   

โครงการตามพระราชดําริ จิตอาสา "เราทําความดีด้วยหัวใจ" น่าน                           -   
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อผสมสืบสานผ้าน่าน น่าน                           -   
โครงการสืบสานวัฒนธรรมของดีเมืองน่าน (ผ้า อาหาร ท่องเที่ยว ดนตรีพื้นบ้าน) น่าน                           -   
โครงการราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกข้าววันแม่  เผยแพร่วัฒนธรรม ลําปาง                     20,000 
โครงการราชมงคลร่วมใจ สานสายใย  เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม ลําปาง                     20,000 
โครงการอาหารล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ลําปาง                     60,000 
 โครงการไหว้ครู ประจําปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาก  ตาก                     10,000 
 โครงการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจําปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร ตาก

 ตาก                     25,000 

 โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและคุณธรรมจริยธรรมสําหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.

ล้านนา ตาก ครั้งที่ 1

 ตาก                           -   

 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานสําหรับอาจารย์และบุคลากรมทร.ล้านนา ตาก ครั้งที่ 1

 ตาก                           -   

  โครงการทําบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาก  ตาก                     15,000 
 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เชียงใหม่ 10,000                    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :   พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ 
4,402,540     

       500,000 

 โครงการศึกษาและประยุกต์ให้ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร และการรายงานผลที่เข้าถึงได้

ง่าย

 แผนและยุทธศาสตร์                           -     

 โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา 

พิษณุโลก

พิษณุโลก                    500,000   

     1,138,000 

 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (ทุกเขตพื้นที่)

 ยุทธศาสตร์และแผน -                         

 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตการการจัดทํา SOP (standard operation procedures)  งานบริหาร                    250,000 

 กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและบูรณาการ
ข้อมูลรอบด้านอย่างเป็นระบบ

 กลยุทธ์ที่ 5.2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกการบริหารจัดการ
เพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



 แผ่นดิน  รายได้  อื่นๆ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

 งบประมาณ 2562
 ผู้รับผิดชอบ

 หมายเหตุ

 แผนการดําเนินโครงการ

งบประมาณไตรมาส 1 งบประมาณไตรมาส 2 งบประมาณไตรมาส 3 งบประมาณไตรมาส 4กลยุทธ์ / โครงการหลัก 

 โครงการจัดทํามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านธรรมาภิบาล หรือจัดการประเมินแบบ ITA  งานบริหาร                     60,000 
 โครงการพัฒนาคณะ/พื้นที่สีเขียว  Green office  ทุกพื้นที่                           -    
โครงการประชุมแนวทางการจัดทําคําเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะฯ  แผนและยุทธศาสตร์ 30,000                    

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ (พ.ศ.2562-2565) และจัดทําคําเสนอของบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 แผนและยุทธศาสตร์ -                         

โครงการประชุมการติดตามผลการดําเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

 แผนและยุทธศาสตร์ 83,000                    

โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน/ด้านวิจัย วิชาการฯ/วิจัยและบริการ และพื้นที่                     15,000  งบจากมหาวิทยาลัย (กบบ.)

โครงการผลิตและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร บริหาร                           -   
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) บริหาร                           -   
โครงการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์คณะ และมหาวิทยาลัย งานวิจัยและพัฒนา                           -   
โครงการบริหารจัดการโครงการและบริหารจัดการความรู้และการประเมินผลกระทบของโครงการสวน

นวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา

สํานักงานคณบดี/คณบดี 700,000 

       864,540 

 โครงงการพัฒนาความเข้าใจ และนําระบบ IQA ไปใช้ในงานทุกระดับ (ปี 2562)  งานประกันคุณภาพ                           -     
 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (หลักสูตรพื้นที่) คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร ประจําปีการศึกษา 2561 มทร.ล้านนา ลําปาง น่าน พิษณุโลก ตาก

 งานประกันคุณภาพ                    200,000 

 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ (คณะพื้นที่) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 ประจําปีการศึกษา 2562 มทร.ล้านนา ลําปาง น่าน พิษณุโลก ตาก

 งานประกันคุณภาพ                    140,500 

 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 งานประกันคุณภาพ                    186,040 

 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ส่วนกลาง)  คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

 งานประกันคุณภาพ                    170,000 

 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (ส่วนกลาง)  คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

 งานประกันคุณภาพ                    168,000 

โครงการพัฒนาระบบประเมิน QR code พิษณุโลก                           -     

     1,900,000 

โครงการพัฒนาสมรรถนะทักษะด้านวิชาชีพของบุคลากร โดยร่วมกับหน่วยงานภายนอก (ฝังตัวสถาน

ประกอบการ/อบรม/ศึกษาดูงาน)

รศ.เอมอร  ไชยโรจน์ 600,000 

โคโครงการอบรมการเพิ่มสมรรถนะอาจารย์เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นนักจัดการนวัตกรรม ด้านเกษตรและ

อาหารในยุคไทยแลนด์ 4.0

รศ.เอมอร  ไชยโรจน์ 400,000 

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร งานบริหาร                    300,000 
โครงการพัฒนาสมรรถนวิชาชีพกรรมการบริหารหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2561 งานบริหาร                    300,000 
โครงการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โลห์รางวัล/งาน

เกษียณอายุราชการ)(ทุกเขตพื้นที่)

งานบริหาร                           -   

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ทุกเขตพื้นที่)

งานบริหาร                           -   

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พิษณุโลก พิษณุโลก                    300,000 

               -   

 โครงการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก และพี้นที่จัดการศึกษาและจัดทําคําเสนอขอ

ครุภัณฑ์งบลงทุนประจําปี 2563

 ยุทธศาสตร์และแผน                          -   

 โครงการ "วันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ"  ตาก                           -   
 โครงการ green campus @ RMUTL PLC พิษณุโลก                           -   

               -   

 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทํางานวิจัยในต่างประเทศ  งานวิเทศน์สัมพันธ์                           -     
 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  งานวิเทศน์สัมพันธ์                           -     

 กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก และพื้นที่จัด
การศึกษา สายวิทยาศาสตร์ให้มีบรรยากาศที่ดี ในการจัดการเรียนการสอน

กลยุทธ์ที่ 5.6 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศตามพันธกิจของคณะ

 กลยุทธ์ที่ 5.3 ส่งเสริมการปฎิบัติงานให้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับดี

 กลยุทธ์ที่ 5. 4. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีความรู้
เชิงวิชาชีพ และมีผลสําเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากร



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


