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แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเกษตร 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 วันที่ 

30 เมษายน 2562 ระบุให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผล
ตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ 
ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับที่ 2 อาทิ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็น
แผนที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ  และบริบทประเทศไทย เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และแผน
ระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดท าขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการศึกษา วิเคราะห์ความเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างแผนระดับที่ 1 
และแผนระดับที่  2 เพ่ือน ามาจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร  โดยได้จัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ
ได้  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม เป็นระบบ โดยสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  เข้าสู่ระบบการ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and 
country Reform : eMENSCR)  

 

  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณา
การกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย และก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวข้องทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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ล้านนาเกี่ยวข้อง 2 ยุทธศาสตร์คือ 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น 
23 แผนแม่บท ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะ
มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีส่วน
เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ คือ 1) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2) ประเด็นที่ 12 
การพัฒนาการเรียนรู้  3) ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 

 แผนการปฏิรูปประเทศ  
 แผนการปฏิรูปประเทศ ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือ
ขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 11 ด้าน มีประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คือ 1) ด้านการศึกษา 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และ
อีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 
และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนา
ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 
25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 1) การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ 3) การท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถใน
การแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโต
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อย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และกระบวนการยุติธรรม 
 “การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีและก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือชุมชนอย่าง
แท้จริงและยั่งยืน” โดยให้บัณฑิตสามารถเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งด้านวิชาการ ด้านการปฏิบัติ และสามารถ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กร ที่สามารถตอบสนองชุมชน จากการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ กลับคืนแก่ชุมชนเพ่ือสามารถสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมทาง
สังคม (Social Engagement) นี่คือ เป้าหมายสูงสุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการสร้างกรอบนโยบาย ส าหรับการตอบโจทย์การเป็นที่พ่ึงของชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ และนานาชาติ จากบัณฑิตและองค์กรของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของมหาวิทยาลัย 
โดยใช้แนวคิดการพัฒนา ที่เกิดจากการระเบิดความคิดของบุคลากรภายในร่วมกัน ภายใต้การขับเคลื่อนแบบมี ส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน บนพ้ืนฐานของการสร้างกลไกของผู้บริหารที่ดี เพ่ือมุ่งสู่การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ 
ผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว้ และก่อเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างสมบูรณ์ 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินภารกิจภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินภารกิจของ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม และเป็นระบบ 
 

 แผนปฏิบัติราชการ 
 1. แผนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือผลิตก าลังคนเป็นนัก
ปฏิบัติวิชาชีพ (Hands-on) ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านอุตสาหกรรมการเกษตร 
 2. แผนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์ชุมชนและประเทศชาติ 
 3. แผนปฏิบัติราชการยุทธศาสตร์ที่ 3 น าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และศาสตร์
พระราชา มาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
 4. แผนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์ที่ 4  ท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.แผนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ   
 6.ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐและงบบริหารจัดการส านักงาน  
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ส่วนที่ 2   ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
            เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

 
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย  
   -  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   -  สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    -  ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิง

คุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัย
แรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคน
ดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถใน
การวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ความสามารถ 
ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคย
กระท าผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ 

    -  ประเด็นปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มี
การออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้
คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยใน
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ 

   -  ประเด็นการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา 
ตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย 
การจัดการตนเอง มนุษย์สัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละ
ประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุ
ปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบ
อาชีพได้อย่างมั่นคง 

    -  ประเด็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาท



 

        แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 5 

ในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
       เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้น เกิด
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เกิดการพัฒนาสังคมและ
ครอบครัวไทย 

2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) เป้าหมาย  
   - ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ

ยั่งยืน 
   - ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
   -  ประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า  ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นส าคัญด้านการ

ผลิตและการค้าสินค้าเกษตรในเวทีโลกด้วยพ้ืนฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อ
ได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจ
การเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณ
และมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพ่ือรักษาฐานรายได้เดิมและสร้าง
ฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตร
ชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้สูงข้ึน 

   -  ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยต้อง
พร้อมรับมือและสร้างโอกาสจากความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 
4 ที่เป็นผลของการหล่อหลอมเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทาง
กายภาพเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วเป็น
วงกว้างและลึกซึ้งทั้งระบบอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานโครงสร้างอุตสาหกรรมและบริการ โดยสร้างอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีแห่งอนาคต เพ่ิมบุคลากรที่มีทักษะและความรู้ตามความต้องการของตลาด 
สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่ เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน 

   -  ประเด็นสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมาย
ปลายทางที่ส าคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิม
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สัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูง
เพ่ิมมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการ
ท่องเที่ยวให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด 
การดูแลความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการ
และผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอ้ือต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจ
ต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
โดยค านึงถึงศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวพ านักระยะยาว ตลอดจน
ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเติบโตของ
การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพ่ือกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่าง
ทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค 
เพ่ือการเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอดการท่องเที่ยวจนเกิดการ
ท่องเที่ยวซ้ าและแนะน าต่อ 

   -  ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพ้ืนฐานเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็น
จุดเชื่อมต่อที่ส าคัญของภูมิภาคเอเชีย ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้างพ้ืนฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
กายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า 
บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก 

   -  พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนา
ผู้ประกอบการยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น 
วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมทั้งเกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่
มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและ
มีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน 3 ด้าน คือ นวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ 
นวัตกรรมในเชิงสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ 
พร้อมทั้งเป็นนักการค้าที่เข้มแข็งที่จะน าไปสู่การสนับสนุนการเป็นชาติการค้า มี
ความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิตเก่ง 
ขายเก่ง” หรือ “ซื้อเป็น ขายเป็น” บริการเป็นเลิศ สามารถขยายการค้าและการลงทุน
ไปต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาล 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
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    เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจาย
รายได้  เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  เกิดการ
ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ิมข้ึน 

 

2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (1) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมายที่ 1. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐาน
ทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 

 เป้าหมายที่ 2. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
- การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและ สถาบันการจัดการ

นานาชาติ 1 ใน 30 ภายในปี 2561 – 2565  
- สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ(ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) 
     ร้อยละ 1.5  

 (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้าน
เศรษฐกิจ  มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 
ยกระดับผลิตภาพการผลิตด้านการเกษตร ศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
และบริการที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาท
น า รวมทั้งการสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 
ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการบริการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับ
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพ่ือให้สามารถรองรับความจ าเป็นของอุตสาหกรรมและ
บริการของไทยในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศ 

 แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า  โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ 
เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เ พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลายของผลผลิต 
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รวมทั้งเพ่ือยกระดับรายได้ ลดรายจ่ายและลดปัจจัยเสี่ยงในการท าการเกษตรให้กับ
เกษตรกร ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี
ประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์ การลดต้นทุนแรงงาน
และปัจจัยการผลิต การพยากรณ์อากาศและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือการเกษตร การ
รักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น 
 2) พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรม
ชีวภาพ อุตสาหกรรมความมั่นคง อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องส าอาง โดยมีประเด็นการวิจัยที่
ส าคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ความ
ปลอดภัยไซเบอร์ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ การ
กักเก็บพลังงาน การบินและอวกาศ การขนส่งระบบราง การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง และ
ข้อมูลขนาดใหญ่  
 3) พัฒนาบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในภาคบริการเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน และการบริการขนส่งและโลจิสติกส์ เพ่ือ
ยกระดับการให้บริการ เพ่ิมทักษะของบุคลากรไทยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ระบบแพทย์ปฐมภูมิ การดูแลผู้สูงอายุ การ
บริการทางการแพทย์แบบแม่นย า การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม และการกระจายสินค้า ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
1. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจาก

การวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจาก
ปัจจุบัน 

2. วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
1. อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่

สร้างมูลค่า เพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัย ร้อยละ 5 ต่อปี 
2. จ านวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 1 เท่า จากปีฐาน 
 (1.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้าน

สังคม เน้นประเด็นส าคัญทางสังคมของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและนวัตกรรม เป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไทย ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุก
กลุ่ม ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ การเตรียม
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ความพร้อมของประชาชนไทยเพ่ือรองรับกระแสโลกาภิวัตน์ของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็ว
ขึ้นในยุคดิจิทัล การเข้าสู่สังคมสูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง การ
ยกระดับแรงงานทักษะต่ า การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม ตลอดจนเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของภาครัฐให้เข้ากับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ในยุคดิจิทัล 

 แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการ
วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนัก
ถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย เพ่ือให้ประชาชนไทยมีทักษะความรู้ และเป็นก าลัง
ในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ โภชนาการและสุขภาวะ
ในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากร
ทางการศึกษา ครู หลักสูตรและกระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบ
บริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา 
  2) สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม เพ่ือลดความแตกต่าง
ทางด้านรายได้ รายจ่าย การเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ิมความเสมอภาคใน
กระบวนการยุติธรรม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การจัดการที่ดินท ากิน ระบบ
หลักประกันสุขภาพของรัฐ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและกระจายอ านาจ 
การเข้าถึงบริการสาธารณะและกระบวนการยุติธรรม 
  3) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการส่งเสริม
การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
และโปร่งใส โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ รัฐบาลดิจิทัล ระบบข้อมูลขนาดใหญ่
ภาครัฐ กลไกการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทาง
สังคมได้รับการยกระดับเพ่ิมขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเชิงสังคม 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม* (ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับ
คุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ) 
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  (1.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้าน 
สิ่งแวดล้อม เน้นประเด็นส าคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่
ต้องใช้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีที่สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร ส่งเสริมงานวิจัย
เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลาย  
ทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ าและทางทะเล รวมทั้ง การจัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการก๊าซเรือนกระจก และด้านพลังงานหมุนเวียน 

 แนวทางการพัฒนา  
  1) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของ
ทรัพยากรทางบก ทางน้ าและทางทะเล เพ่ือให้รักษาความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพของ
ประเทศ และน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัย
ที่ส าคัญ อาทิ พันธุ์พืชและสัตว์ป่าเฉพาะถิ่นหายาก แหล่งก าเนิดของพันธุ์ไม้  
ความหลากหลายชีวภาพและการใช้ประโยชน์ในระบบนิเวศ ธรณีวิทยาทางทะเล การ
บริหารจัดการประมงทะเล สินแร่  
  2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยการส่งเสริมการวิจัย 
พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการเตรียมความพร้อมและรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ฐานข้อมูล
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรและป่า
ไม้ การประเมินผลกระทบต่อชุมชนเมือง และภาคการผลิตต่าง ๆ การกัดเซาะชายฝั่ง 
การบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ 
  3) พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ เพ่ือ
ส่งเสริมภาคการผลิตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ 
การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดของเสียจากต้นทาง การจัดการ
ขยะมูลฝอย น้ าเสีย และของเสียอันตราย  
การน าของเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ 
  4) พัฒนาการบริหารจัดการน้้า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ า เพ่ือให้เพียงพอต่อการอุปโภค 
บริโภค รวมทั้ง ใช้ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ โดยมี
ประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ อุทกวิทยาเชิงพื้นที่ ระบบน้ าชุมชนและเกษตร 
  5) พัฒนาการจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยการส่งเสริม
การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
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พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และการน ามาใช้เพ่ือให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่า
ของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้าน
เศรษฐกิจชีวภาพ ต่อสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่ งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ทั้งหมด 

  (1.5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้าน  
 องค์ความรู้พื้นฐาน เน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพ่ือการสะสมองค์ความรู้ การต่อยอดไปสู่
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม 
รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์โดยตรง ผ่านการสร้าง
และพัฒนาเทคโนโลยีฐาน เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นผู้น าในระดับนานาชาติ ในงานวิจัยที่ประเทศไทยมี
ความเข้มแข็ง 

 แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการส่งเสริมการวิจัย 
พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้ พ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันในสาขาที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือมีศักยภาพสูง รวมทั้งน าไปใช้
ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล 
  2) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยการส่งเสริม
การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็น
มนุษย์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์
ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ชุมชนของไทย ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี วรรณกรรมของไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และส านึกในการดูแล
รับผิดชอบต่อบ้านเมือง มรดกวัฒนธรรม 
  3) พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพ่ือสร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพแต่ละสาขา รวมทั้งเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายและการน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรม 
วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประสาทวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการรู้คิด เศรษฐศาสตร์
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พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะส าหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ และสังคมศาสตร์และสหสาขาวิชากับ
นโยบายสาธารณะในโลกยุคอุตสาหกรรมยุคท่ี 4 

  เป้าหมายของแผนย่อย 
ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้าน
ทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโน
เทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล อันดับ 1 ใน 20 ของประเทศที่
ก้าวหน้าในเอเชีย 

  (1.6) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรม เน้นการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน อาทิ โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนา
มาตรการแรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและนวัตกรรม การเพ่ิมจ านวนบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรมในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน รวมทั้งการพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการ
วิเคราะห์ทดสอบ  

 แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย  เพ่ือบูรณาการระบบวิจัยและ 
นวัตกรรมของประเทศ โดยให้มีหน่วยงานเท่าที่จ าเป็น มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน อาทิ ด้านนโยบาย 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การท าวิจัยและสร้างนวัตกรรม การสนับสนุน 
ตรวจวิเคราะห์และรับรองมาตรฐาน และการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม 
  2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ส าคัญ ได้แก่  
ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฐานข้อมูลและดัชนีด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ระบบสารสนเทศกลางเพ่ือเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศกลาง 
ภายใต้กรอบเงื่อนไข กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร ทรัพย์สิน
ทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดย
บูรณาการความสามารถของนักวิจัยภายใต้สังกัดต่างๆ เพ่ือท างานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
ประเด็นที่มุ่งเน้น ได้แก่ เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและละเอียดมากข้ึน เทคโนโลยี
ที่ช่วยให้จัดเก็บข้อมูลได้ยาวนานและใช้พ้ืนที่น้อย เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่ออกแบบและควบคุมให้
สามารถท าหน้าที่ได้ตามภารกิจ ระบบหรือชิ้นส่วนทางวิศวกรรมที่เลียนแบบสิ่งมีชีวิตเพ่ือท าหน้าที่แทน เป็น
ต้น ให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง  
  3) พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับ
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศและสอดรับกับความจ าเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมที่
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ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ือให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศ หรือความต้องการเฉพาะที่ผู้ซื้อก าหนด อันจะท าให้สินค้าและบริการนั้นสามารถ
แข่งขันได้ในตลาดโลก 
  4) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา  การออกแบบและ
วิศวกรรม รวมทั้งการพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ โดยด าเนินงานในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนกัน
ระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยี ผู้ให้บริการเทคโนโลยี ทั้งในภาครัฐและเอกชน  กับกลุ่มนักวิจัย และบูรณาการความ
เชี่ยวชาญกับหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งใช้กลไกความร่วมมือกับต่างประเทศ และสร้างมาตรการ
จูงใจผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือร่วมกันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี ชั้นแนวหน้า ให้มีความ
ทันสมัยสอดรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต ตอบสนองความต้องการของประเทศได้อย่างทันท่วงที
และสามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อเพ่ิมระดับผลิตภาพ ลดต้นทุน เกิดผลตอบสนองต่อการลงทุนสูง และ
มีผลการวิจัยตามความต้องการของอุตสาหกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  5) การเพิ่มจ้านวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือผลิต (เชิง
ปริมาณ) และพัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติให้เพียงพอทั้งภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพ่ือรองรับการเพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
  6) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย  โดยมุ่งเน้นการก าหนด 
มาตรการหลักเกณฑ์ในการด าเนินงานวิจัยซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม อาทิ 
มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานความ ปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านนาโนเทคโนโลยี มาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับนักวิจัย มาตรฐานผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอการวิจัย มาตรฐานการเผยแพร่ ผลงานวิจัย
และผลงานทางวิชาการ มาตรฐานการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จาก การวิจัย จรรยา
วิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ และจริยธรรมส าหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
-    จ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่

จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
-     สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ

เพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
-   อัตราจ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ 

      จ าเป็นต่อการพัฒนาเพ่ิมข้ึนประเทศ ร้อยละ 10 
-   สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ  

70:30 
  (2) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 (2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
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 เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการ
พัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
         ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน) 0.79 

 (2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ 
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนา
และยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมี
ระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 

  แนวทางการพัฒนา 
                             1) สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย สร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับ
โลกในศตวรรษที่ 21 โดยส่งเสริมความรู้ในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ และการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมบนฐานความรู้ทางวิชาการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และถึงช่วงอายุต่าง ๆ พัฒนาทักษะชีวิตและ
การเรียนรู้ การท างานและการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากรแต่ละช่วงวัย รวมถึงการให้ทุกภาคส่วนใน
สังคมเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน้น
การส่งเสริมการเกื้อกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การส่งเสริมนโยบายการ
สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการที่
ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ  
 การสนับสนุนควบคู่กับการปฏิรูปสื่อให้มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการให้ความรู้ต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว โดยที่จะต้องมีระบบการจัดการที่อยู่อาศัยส าหรับครอบครัวที่เอ้ือต่อการ
ด ารงชีวิตครอบครัว ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และมีความปลอดภัย มีระบบสนับสนุนในการดูแลเด็กและ
ครอบครัวในชุมชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งมีระบบสนับสนุนในการท างานที่เอ้ือต่อครอบครัวที่ทุกภาค
ส่วนการพัฒนาสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างานที่สมดุลระหว่างชีวิต
การท างานและชีวิตครอบครัว 
                           2) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน สร้าง
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต สร้าง
ความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้ง
สนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือให้องค์กร
เครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ที่ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนา เฝ้าระวัง และติดตามการด าเนินงานส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรม
ที่ปลูกฝังให้ลูกเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดพ้ืนที่แห่งการ
เรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแก่ครอบครัวทุกลักษณะ 
                            3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความ
เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยการเชื่อมโยง
ข้อมูลที่เก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพ่ือเสริมและสร้าง
ศักยภาพของการด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งและ
ตอบโจทย์ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ 
เพ่ือพัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุน
การผลิตก าลังแรงงานที่มีทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานในอนาคต และใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การศึกษาต่อ มีธนาคารคลังสมองเพ่ือรวบรวมผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะเพ่ือถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ และทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย 
ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 
 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ 75 

(2.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มี
ภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มี
ความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการ
เรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ ตลอดจน
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและท างานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งหากมีการ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และมีหลักสูตรการศึกษาที่เอ้ือต่อทักษะชีวิต มีการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต 
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพในหลักสูตร และสร้างการมีงานท าของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ 
. 
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 แนวทางการพัฒนา  
                            1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
                            2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
                            3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจน
ทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน  
                            4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การ
บ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและ
ท างานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
                            5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกัน
ระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์
ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
  วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน 
   รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้า 
  หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว  
  สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอด 
  ชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
    คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน 
    ทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF)  
 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 
 

(2.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัย
แรงงาน ช่วงวัยแรงงาน เน้นการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งทักษะฝีมือ ทักษะด้าน
เทคโนโลยี ทักษะภาษา มีการท างานตามหลักการท างานที่มีคุณค่าเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มี
วัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางการเงินเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ
การเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผนทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อ
ครอบครัว มีการพัฒนาระบบการพัฒนาทักษะ และการอ านวยความสะดวกในการพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพความรู้ ทักษะฝีมือ ความช านาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้ใน
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การสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการท างาน ตลอดจนการดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ
และคนไทยที่มีความสามารถพิเศษในต่างประเทศในด้านต่าง ๆ ให้มาสร้างและพัฒนาประเทศ ทั้งในรูปแบบ
การท างานชั่วคราวและถาวรตามความเหมาะสมของเป้าหมายการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ 
รวมถึงผู้มีความสามารถที่มีศักยภาพสูงด้านต่าง ๆ ลูกหลานชาวต่างชาติที่ก าเนิดในประเทศไทยที่มี
ความสามารถพิเศษ และการรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษจากทั่วโลก และผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพ
หรือทักษะสูงในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการรักษาและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติที่ก าเนิดในประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถใน
การท าประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระท าผิดสามารถประกอบอาชีพ เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคม
อย่างสงบสุข 

 แนวทางการพัฒนา 
                             1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างานให้มี
คุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมข้ึนให้กับประเทศ 
                             2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการท้างานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจ
และทักษะทางการเงิน เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับวัยท างานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม 
                             3) ส่ ง เสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝี มือ ให้ เป็น
ผู้ประกอบการใหม่ และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และมีโอกาสและทางเลือก
ท างานและสร้างงาน 
                           4) ส่งเสริมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถพิเศษใน
ต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบการท างานชั่วคราวและถาวร เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ 
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติที่ก าเนิดในประเทศไทย ให้สามารถ
แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการท าประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ ตลอดจนอ านวยความ
สะดวกให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาจ าเป็นหรือขาดแคลนจากต่างประเทศเข้ามาท างานในประเทศไทย 
                          5) ส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคย
กระท าผิดสามารถประกอบอาชีพ เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
- แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนัก

ในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถ
ปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและ
ความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 -  ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละต่อปี) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 
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2.2.2  แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  
2) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3) กิจกรรม 
4) เป้าหมายกิจกรรม  

2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
1) วัตถุประสงค์ที่ 3.1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มี

คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุข
ภาวะและสุขภาพที่ดี  ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2) เป้าหมายรวมที่ 3.2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย 
มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มี
ความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท า
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย  

3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  
คนในสังคมทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น วัย
แรงงาน: มีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน 
และมีทักษะทางการเงินที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
(3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.4 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้
สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพเข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสห
กิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ี
เลี้ยงให้รวมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการ
ติดตามประเมินผลผู้เรียน  
(3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.5 ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบัน
อาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและ
ต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็น
เลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดท าและการใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น  
(3.4) แนวทางการพัฒนาที่ 3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็น
แหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มีการเผยแพร่
งานวิจัยสู่สาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการ
แก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นที่ 
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4) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  
เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและ
บริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(4.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.1 ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยี

ที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้ เอง อาทิกลุ่มอาหารและเกษตร 
การแพทย์ สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนา
เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ โดยจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและต่อเนื่อง
ส าหรับการต่อยอดงานวิจัยเชิงลึกเพ่ือสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่การวิจัย 
และให้ความส าคัญกับการท าวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพ่ิมขึ้น ทั้งการ
จัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และ
โรงงานน าร่อง เพ่ือให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์และเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยา
และวัคซีน อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์) โดยอาศัยกลไกการ
ด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน 
(4.3)  แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.4 เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและ

พัฒนา และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม  ผ่านกลไกเครือข่ายสถาบันการศึกษา 
สถาบันวิจัย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
โดยมีนักถ่ายทอดเทคโนโลยีมืออาชีพเข้ามาช่วยด าเนินการ  
(4.4)  แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม –ด้านบุคลากรวิจัย  ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการ 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
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2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง  
 แผนระดับท่ี 3 ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและ 

นวัตกรรม (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ  

และสร้างระบบนิเวศการวิจัย 
 

เป้าหมายการพัฒนา  
การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

Platforms ยุทธศาสตร์ อววน.  
Platforms ที่ 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 
Platforms ที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทาย
ของสังคม 
Platforms ที่  3  การวิ จั ยและสร้ า งนวั ตกรรม เ พ่ือ เ พ่ิ มขี ด
ความสามารถการแข่งขัน 

โปรแกรมยุทธศาสตร์ อววน. 
P1 ระบบนิเวศน์เพ่ือการพัฒนาและใช้ก าลังคนคุณภาพ (National 
Brain Power Ecosystem) 
P5 งานวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) และการวิจัยพื้นฐาน 
(Basic Research) 
P7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร 
P10 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการ
แข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ (RDI for New Economy) 

ผลผลิต/โครงการ 
- โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและ

นวัตกรรมของประเทศ 
- โครงการวิจัยและนวัตกรรมเ พ่ือการ พัฒนาสั งคมและ

สิ่งแวดล้อม 
- โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ 
- โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐาน

ของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานราก  

ด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายการพัฒนา 
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การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 

Platforms ยุทธศาสตร์ อววน.  
Platforms ที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบ
โจทย์ท้าทายของสังคม 

โปรแกรมยุทธศาสตร์ อววน. 
P9 สังคมคุณภาพและความม่ันคง 

ผลผลิต/โครงการ 
- ผลงานการให้บริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้าง 
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 เป้าหมายการพัฒนา 

เป้าที่ 6 การผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนให้เป็น 
high- skilled workforce ตามคว ามต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ประเทศ 
เป้าที่  8 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

Platforms ยุทธศาสตร์ อววน.  
Platforms ที่  1  การพัฒนาก าลั งคนและสถาบัน
ความรู้ 
Platforms ที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบ
โจทย์ท้าทายของสังคม 

โปรแกรมยุทธศาสตร์ อววน. 
P2 การพัฒนาก าลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบ
เศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
P3 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต 
(Upskill/reskill) 
P9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง 

ผลผลิต/โครงการ 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศเพ่ือ

รองรับนโยบาย Thailand 4.0 
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3.1 ภาพรวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

3.1.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา 

สร้างความรู้จากประสบการณ์ เชี่ยวชาญวิชาชีพ เชิดชูคุณธรรม น้าความรู้สู่ชุมชน 

วิสัยทัศน์ 

“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พัฒนานวัตกรรม ตามศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชน” 

 
3.1.2 พันธกิจ 

   1. จัดการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่น านวัตกรรมและ
ศาสตร์พระราชา มาบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 

   2. พัฒนางานวิจัยที่บรูณาการระหว่างศาสตร์และนวัตกรรม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์
กับชุมชนและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางวิชาการ 

   3. ให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือ
ชุมชนเข้มแข็ง และยั่งยืน 

   4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาทรัพยาการธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

   5. บริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ (Quality Management) 
 

3.1.3 สถานการณภ์าพรวมปัจจุบัน  
 การวิเคราะห์ SWOT คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
 S : Strengths 
 S1 บุคลากรมีความสามารถหลากหลายศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
เกษตรศาสตร์ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญสูง มีศักยภาพท่ีตอบสนองความต้องการของสังคมโดย
กระจายอย่างครอบคลุมในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ 
 S2 >>  มีพ้ืนที่จัดการเรียนการสอน ที่มีเอกลักษณ์ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้าน
วิทยาศาสตร์ และการเกษตร ที่แตกต่างกัน 
 S3 >>  มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ 
ในศาสตร์ที่ความสอดคล้องกับ Megatrends (การผลิตอาหาร นวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตร)  
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 S4 >> มีพ้ืนที่ทางการเกษตร (Site and Space) ที่หลากหลาย (น่าน ล าปาง พิษณุโลก) 
เหมาะสมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งฝึกทักษะปฏิบัติแก่นักศึกษา และประชาชน ชุมชนได้ดี 
 
 
 W : Weakness 
 W1 >> ระบบการท างานจากส่วนกลาง ไม่หยืดหยุ่น อาทิ ระบบการรับสมัครการเข้า
ศึกษาต่อของมทร. ล้านนา ส่งผลให้จ านวนผู้เรียนในพ้ืนที่ต่างๆ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 W2 >> บุคลากรที่มีการสั่ งสมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพส่วนใหญ่ อยู่ ในวัยใกล้
เกษียณอายุราชการ ขาดการส่งทอดความรู้ การเปลี่ยนแปลงบุคลากรและขาดการเตรียมความพร้อม ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ท าให้ขาดความต่อเนื่องการบริหารจัดการ 
 W3 >> หลักสูตรผลิตบัณฑิตไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน   ขาด
การบูรณาการศาสตร์ในเชิงนวัตกรรมและสร้างสรรค์อย่างแท้จริง และขาดน าเทคโนโลยีนวัตกรรมมาพัฒนา
หลักสูตรให้ชัดเจน 
 W4 >> สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เป็นมาตรฐาน, ไม่สามารถใช้ประโยชน์กับการเรียน
การสอนอย่างแท้จริง ขาดการบริหารจัดการและขาดบุคลากรสายสนับสนุน 
 W5 >> งานวิจัยของคณะโดยส่วนใหญ่ยังขาดการบูรณาการ การน าไปใช้ประโยชน์ และ
มีน้ าหนักคะแนนของการเผยแพร่งานวิจัยยังอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย 
 W6 >> สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมการการเรียนการสอน ไม่เหมาะสม ท า
ให้ไม่ดึงดูดใจผู้เรียนและผู้เข้ามาใช้บริการ 
 
 O : Opportunity 
 O1 >> ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
นวัตกรรมการเกษตร และการผลิตอาหาร และนโยบาย Thailand 4.0 ส่งผลให้ประเทศตื่นตัวในการพัฒนา
นวัตกรรมและก าลังคนที่มีคุณภาพ 
 O2 >> แนวโน้มประชากรในประเทศให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพ เรื่องบริโภคที่
ตอบสนองกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 O3 >> รูปแบบการด าเนินชีวิต แบบ New Normal ท าให้ประชากร น าเทคโนโลยีการ
สื่อสารและการขนส่งมาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันมากขึ้น 
 O4 >> แพลตฟอร์มการซื้อขาย และการขนส่ง (Logistics) ที่ขยายการใช้งานเพ่ิมมาก
ขึ้น ท าให้การพัฒนารูปแบบสินค้าบนแพรตฟอร์มต่างๆ สนับสนุนสินค้าที่มีนวัตกรรมมากยิ่งข้ึน  
 O5 >> มีการใช้เทคโนโลยีทดแทนคน (AI) เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่ให้ความ
สนใจกับนวัตกรรมทางการเกษตร 
 
 T : Threat 
 T1 >> Digital disrupt เป็นอุปสรรคส าหรับสถานศึกษาในประเทศมีจ านวนมาก ส่งผล
ต่อการแข่งขันเพ่ิมข้ึน ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแพลตฟอร์มการให้บริการทางการศึกษา  
 T2  >> อัตราการเกิดของประชากรมีแนวโน้มลดลง ยังคงส่งผลกระทบต่อภาคการศึกษา 
และค่านิยมส าหรับ GenZ ที่ไม่ต้องการปริญญาเพ่ือประกอบอาชีพ แต่มีความต้องการเป็นผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่สูง 
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 T3 >> คู่แข่งของสถาบันการศึกษาหันมาแข่งขันและเพ่ิมช่องทางการเรียนการสอน เพ่ิม
มากขึ้น อาทิ หลักสูตรออนไลน์, หลักสูตร Double Degree ภายในสถาบันเดียวกัน, หลักสูตรร่วมกับสถาน
ประกอบการต่างๆ   
 T4 >> การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของโลกปัจจุบันที่ไม่แน่นอน เช่น ภูมิอากาศโลก 
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม และการระบาดของโรคอุบัติใหม่ ส่งผลต่อภาคบริโภคและภาคการผลิต 

 
3.2 แผนปฏิบัติราชการ 

3.2.1 แผนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือผลิต
ก าลังคนเป็นนักปฏิบัติวิชาชีพ (Hands-on) ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านอุตสาหกรรมการเกษตร 

 1) เป้าหมาย บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพเชิงวิชาชีพ มีงานท า และเป็นที่พึง
พอใจของนายจ้าง 

 2) ค่าเป้าหมาย  บัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีงานท า 
ร้อยละ 80    

 3) ตัวช้ีวัด  
    กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนคัดเลือกนักศึกษา เพ่ือให้ได้จ านวนนักศึกษา

ที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 

จ านวนกิจกรรมที่เป็นกลยุทธ์ใหม่ใน
การส่งเสริมการรับนักศึกษา 

กิจกรรม 4 ฝ่ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 

  
  กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ เป็น

ผู้ประกอบการ และสามารถปฏิบัติงานได้จริง 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 

จ านวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์ เป็นผู้ประกอบการ 
และสามารถปฏิบัติงานได้จริง 

หลักสูตร 10 
ฝ่ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 

 
    กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 

จ านวนหลักสูตรที่น านวัตกรรม 
และเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียน
การสอน อย่างน้อยหลักสูตรละ 3 
กิจกรรม และจ านวนรายวิชาที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

หลักสูตร 8 ฝ่ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 
ของรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษานั้น 

  
    กลยุทธ์ที่ 1.4  จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
อาจารย์และนักศึกษา ต่อสิ่ง
สนับสนุนในแต่ละหลักสูตร 

ร้อยละ  ฝ่ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 

 
    กลยุทธ์ที่ 1.5  พัฒนานักศึกษาตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 
ร้ อ ย ล ะข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค์ และ TQF 5ด้าน 

ร้อยละ 85 ฝ่ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
ก า ร พั ฒ น า ต า ม ค ว า ม
เชี่ยวชาญ ทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

ร้อยละ  100 ฝ่ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 

 
 4) แนวทางการพัฒนา 
  (4.1) พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ 
  (4.2) พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On 

                  (4.3) พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
             (4.4) สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการ 
   ใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษท่ี 21              

          5) แผนงาน/โครงการ ส้าคัญ  
     (5.1) โครงการ/กิจกรรม จัดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์   
     (5.2) กิจกรรมการสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ (ม.6) 
     (5.3) กิจกรรมประกวดโครงงานแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ 
     (5.4) กิจกรรม campus tour 
     (5.5) โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่  
     (5.6) โครงการปรับปรุงหลักสูตรเดิม 
     (5.7) โครงการพัฒนาความทันสมัยในหลักสูตรปัจจุบัน 
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     (5.8) แผนงานพัฒนาหลักสูตร non- degree 
     (5.9) โครงการพัฒนาเทคนิคการสอน สมัยใหม่ ให้อาจารย์มีเทคนิคที่

หลากหลาย (CDIO  
     (5.10) โครงการพัฒนาสื่อการสอนสมัยใหม่ให้เข้ากับยุค Thailand 4.0 

 (5.11) โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนโดยการน า social lab มาใช้ 
 (5.12) โครงการ WiL และ สหกิจศึกษา 
 (5.13) โครงการสร้างน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนที่หลากหลาย  

เช่น Application / google drive /  และอ่ืนๆ ที่เห็นชอบจาก
ฝ่ายบริหาร 

 (5.14) กิจกรรมวางแผนการดูแลเครื่องมือ /ดูแล /จัดเก็บ (ยืดเวลาการใช้
ประโยชน์) 

 (5.15) กิจกรรมบ ารุงรักษา /ซ่อมแซม และกิจกรรม 5 ส. กับสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้     

 (5.16)  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ  
 (5.17) โครงการพัฒนาทักษะด้าน ICT 
 (5.18) โครงการส่งเสริมความเชี่ยวชาญ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน

ร่วมกับสถานประกอบการ 
 

 3.2.2 แผนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์ที่ 2  เร่งพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์ชุมชนและประเทศชาติ 

   1) เป้าหมาย ผลิตงานวิจัย นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ชุมชน ประเทศชาติ 
หรือสร้างมูลค่า องค์ความรู้ใหม่ และเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

  2) ค่าเป้าหมาย  ผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ชุมชนประเทศชาติ หรือสร้าง
มูลค่า องค์ความรู้ใหม่ และเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
ต่ออาจารย์ประจ า  ร้อยละ 10 

  3) ตัวช้ีวัด 
        กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒนานักวิจัย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 
ร้อยละของนักวิจัยที่ ได้รับการ
พัฒนาและสามารถจัดท าวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ตามแผน 

ร้อยละ 80 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ

วิชาการ 
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    กลยุทธ์ที่ 2.2 จัดหาแหล่งทุนภายนอก 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 

ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่เกิดจาก

การด าเนินการระหว่างคณะกับ

แ ห ล่ ง ทุ น  เ ช่ น  ( วั ด ผ ล ต า ม

วัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดโครงการ) 

แหล่งทุน 6 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ

วิชาการ 

  
    กลยุทธ์ที่ 2.3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 
จ านวนเครือข่ายงานวิจัยทีมี MOU 
ร่ ว มกั น  จ า น วน  6  เ ค รื อ ข่ า ย 
(นักวิจัยท างานร่วมกันจากMOU, 
และมีกิจกรรมจากMOU)  เครอืข่าย
ระหว่างประเทศ 

เครือข่าย 10 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ

วิชาการ 

 
    กลยุทธ์ที่ 2.4  พัฒนาวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เกษตร 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 

วารสารคณะวิทย์  ปีละ  2 ฉบับ  
ทุกๆ 6 เดือน 

ฉบับ  2 ฉบับ  
(TCI2) 

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ

วิชาการ 
 
 4) แนวทางการพัฒนา 
  (4.1) บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่ง

ผลลัพธ์ต่อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  (4.2) พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของ

มหาวิทยาลัย 
  (4.3) ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ

ผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ 
 5) แผนงาน/โครงการ ส้าคัญ  

5.1 โครงการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่  
5.2 โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัย 
5.3 โครงการพัฒนาการเขียนบทความระดับนานาชาติ 
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5.4 โครงการพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการ 
5.5 โครงการพัฒนาเทคนิคการน าเสนอผลงานวิจัย รูปแบบต่างๆ 
5.6 กิจกรรมสร้างเสริมความร่วมมือกับแหล่งทุน 
5.7 การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุน และให้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ี
แหล่งทุนก าหนด 
5.8 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยร่วม 
5.9 โครงการจัดตั้ง /ตั้งกรรมการ / จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิ /เรื่องตีพิมพ์ 
5.60 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  
 

3.2.3 แผนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 น าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ

ศาสตร์พระราชา มาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 

1) เป้าหมาย  ชุมชนเข็มแข็งจากการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ

ศาสตร์พระราชา ไป ประยุกต์ใช้ 

2) ค่าเป้าหมาย  จ านวนชุมชนที่ เข็มแข็งจากการน าวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี นวัตกรรม และศาสตร์พระราชา ไปประยุกต์ใช้ 6 ชุมชน  

3) ตัวช้ีวัด   
    กลยุทธ์ที่ 3.1  ศึกษาความเป็นไปได้ของการบริการวิชาการแก่ ชุมชน 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 
จ านวนชุมขน ที่สถานศึกษาไป

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ 

กิจกรรมที่ให้บริการ 

ชุมชน 6 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ

วิชาการ 

 
     กลยุทธ์ที่ 3.2 การบริการวิชาการได้ผลลัพธ์ตามแผนบริการวิชาการที่

ก าหนดไว้ตามวัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 

จ านวนโครงการที่มีการประเมิน

ความส าเร็จผลลัพธ์และบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ (ชุมชนเข้มแข็ง, บูรณา

การ กับรายวิชา) 

จ านวนโครงการ 6 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ

วิชาการ 
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     กลยุทธ์ที่  3.3  พัฒนาการบริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
หน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 
จ านวนรายรับที่เกิดจากการบริการ

วิชาการ ต่อปี 

บาท / ปี 8,000,000 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ

วิชาการ 
  
 4) แนวทางการพัฒนา 
  (4.1) บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่ง

ผลลัพธ์ต่อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  (4.2) พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของ

มหาวิทยาลัย 
  (4.3) ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ

ผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ  
         5) แผนงาน/โครงการ ส้าคัญ  

(5.1) โครงการเข้าสู่ชุมชนยกระดับหมู่บ้านและชุมชน 
(5.2) โครงการบริการวิชาการ 
(5.3) โครงการที่จัดหารายได้ 
(5.4) โครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ต าบล  
 

3.2.3 แผนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์ที่ 4  ท้านุบ้ารุงศิลปและวัฒนธรรมไทย  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1) เป้าหมาย เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษา นักศึกษาและ
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในศิลปและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2) ค่าเป้าหมาย  นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในศิลปและ
วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เพิ่มข้ึน ร้อยละ 80  

 3) ตัวช้ีวัด  
    กลยุทธ์ที่ 4.1 สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และมีการประเมินผลลัพธ์ความส าเร็จกิจกรรมนั้น 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 
ร้อยละของกิจกรรมที่มีการประเมิน

ความส าเร็จ และเกิดผลลัพธ์ตาม

เป้าหมาย 

ร้อยละ 80 รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และ

แผน 

 4) แนวทางการพัฒนา 
  (4.1) ส่งเสริมการศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การ

ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
ตนเองและสังคม 

 
 5) แผนงาน/โครงการ ส้าคัญ  
      (5.1) โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และสร้างคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทย   

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามเทศกาลของจังหวัด /อ่ืนๆ 
 
3.2.4 แผนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่

องค์กรคุณภาพ   
 1) เป้าหมาย เพ่ือให้บริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์บรรลุตามเป้าหมายของ   

แผน 
 2) ค่าเป้าหมาย  ความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ร้อยละ 80  
 3) ตัวช้ีวัด 

                        กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานและบูรณาการ
ข้อมูลรอบด้านอย่างเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 
จ านวนระบบสารสนเทศที่ได้
พัฒนา  น าไปบูรณาการและใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

 ระบบ 1 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

 
   กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกการบริหารจัดการเพ่ือ

มุ่งสู่องค์กรคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 

ร้อยละความส าเร็จของการบริหาร

จัดการเพ่ือมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ 

ร้อยละ 80 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
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   กลยุทธ์ที่ 5.3 ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับด ี

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 
จ านวนหลักสูตรผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่าระดับ 3.70 

หลักสูตร 6 รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 
   กลยุทธ์ที่ 5. 4. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีความรู้เชิง

วิชาชีพ และมีผลส าเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 

ร้อยละของบุคลากรที่ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการเพ่ิมข้ึน ทั้งสายวิชาการ

และสายสนับสนุน 

ร้อยละ  10 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

  
   กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก และพ้ืนที่จัดการศึกษา 

สายวิทยาศาสตร์ให้มีบรรยากาศที่ดี ในการจัดการเรียนการสอน 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 

จ านวนของหน่วยงานที่ผ่านการ

ประเมินสภาพแวดล้อมภายใน

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ

สภาพแวดล้อมภายนอก 

แห่ง 6 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

 
   กลยุทธ์ที่ 5.6 พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ตามพันธกิจของคณะ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผลลัพธ์ความส าเร็จที่เกิดจาก

กิจกรรมความร่วมมือ ระหว่างคณะ

กับหน่วยงานระหว่างประเทศ 

กิจกรรม 8 รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และ

แผน 

 4) แนวทางการพัฒนา 
  (4.1) พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้ 
  หลักธรรมาภิบาล 
  (4.2)บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  และประสิทธิผล   
          5) แผนงาน/โครงการ ส้าคัญ  

    (5.1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ(การติดตาม แสดงสถานะ/
dash board / real time 

    (5.2) พัฒนาความเข้าใจและน าระบบ IQAไปใช้งานทุกระดับ 
    (5.3) ให้หน่วยงานท า SOP - standard operation procedures 
    (5.4) จัดท ามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านธรรมาภิบาล หรือ 

จัดการประเมินแบบ ITA 
    (5.5) โครงการพัฒนาคณะ/คณะพื้นที่สีเขียว Green Faculty 
    (5.6) โครงการจัดการความรู้ / การจัดการความเสี่ยง 
    (5.7) โครงการพัฒนาความเข้าใจและน าระบบ IQA ไปใช้ในทุกระดับการ

ประเมิน 
    (5.8) โครงการจัดท าค าขอครุภัณฑ์งบลงทุนประจ าปี 2563 และแผนการ

ลงทุนครุภัณฑ์ 5 ปี ฃ 
    (5.9) โครงการ Leaning space  
    (5.10) โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ตามพันธกิจของคณะ 

เชิงรุก 
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 3.3 ประมาณการวงเงนิงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรประจ าปี 2564  

หมวดรายการ 
งบประมาณประจ้าปี 2564 

รายได้ แผ่นดิน รวม 
 งบบุคลากร        398,400      2,259,600      2,658,000  
 1.1 เงินเดือน         2,259,600       2,259,600  
 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว        398,400           398,400  
 1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว        398,400           398,400  
 1.2.1 ค่าครองชีพ                -                     -    
 งบด้าเนินงาน     1,182,600      3,078,600      4,261,200  
 2.1 ค่าตอบแทน        643,700                 -           643,700  
 2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ        643,700           643,700  
ค่าตอบแทน (ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ)         21,700             21,700  
ค่าสอนภาคสมทบ/ภาคพิเศษ        350,000           350,000  
ค่าเบี้ยประชุม        272,000           272,000  
 2.1.2 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ                -                     -    
 2.1.3 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ                -                     -    
 2.1.4  เงินตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่
เกษียณอายุราชการ                -                     -    
 2.1.5  เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจ า
ต าแหน่ง                -                     -    
 2.2 ค่าใช้สอย        438,900                 -           438,900  
 2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ        314,000           314,000  
 ค่าใช้จ่ายในการประชุม        130,000           130,000  
 ค่าเดินทางผู้บริหาร        100,000           100,000  
 พัฒนาบุคลากร (รายละ 2,000)         84,000             84,000  
 2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ         30,000             30,000  
 2.2.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม         24,900             24,900  
 2.2.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ลูกจ้าง)           1,430               1,430  
 2.2.5 ค่าบริหารจัดการพลังงาน                -                     -    
 2.2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์          68,570             68,570  
 2.3 ค่าวัสดุ        100,000       3,078,600       3,178,600  
     2.3.1 วัสดุส านักงาน        100,000           100,000  
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หมวดรายการ 
งบประมาณประจ้าปี 2564 

รายได้ แผ่นดิน รวม 
     2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                -                     -    
     2.3.3 วัสดุก่อสร้าง                -                     -    
     2.3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว                -                     -    
     2.3.5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                -                     -    
     2.3.6 วัสดุการศึกษา                -         3,078,600       3,078,600  
     2.3.7 วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา                -                     -    
     2.3.8 วัสดุการเกษตร                -                     -    
     2.3.9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                -                     -    
     2.3.10 วัสดวุิทยาศาสตร์และการแพทย์                -                     -    
 2.4 ค่าสาธารณูปโภค                -                   -                   -    

 2.4.1 ค่าไฟฟ้า                -                     -    
 2.4.2 ค่าประปา                -                     -    
 2.4.3 ค่าโทรศัพท์                -                     -    
 2.4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                -                     -    
 2.4.5 ค่าไปรษณีย์                -                     -    

 งบลงทุน                -        1,800,000      1,800,000  
   3.1 ค่าครุภัณฑ์                -         1,800,000       1,800,000  
     3.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา                -         1,800,000       1,800,000  
       3.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์สูงกว่า 1 ล้านบาท                -                     -    
       3.1.1.2 ค่าครุภัณฑ์ต่ ากว่า 1 ล้านบาท                -                     -    
   3.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                -                   -                   -    
     3.2.1 สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่           -                     -    
     3.2.2 สิ่งก่อสร้างไม่ผูกพัน (1 ปี)           -                     -    
 งบเงินอุดหนุน                -       16,504,200     16,504,200  

 4.1 ทุนสนับสนุนการศึกษานักศึกษาและบุคลากร           -       16,504,200     16,504,200  
 4.2 สนับสนุนงานวิจัยและน าเสนอผลงานวิชาการ           -                     -    

 งบรายจ่ายอ่ืน     3,830,400                 -        3,830,400  
 5.1 แผนงานตามนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย     1,596,000         1,596,000  
 5.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา                -                     -    
 5.3 แผนงานค่าใช้จ่ายงานพระราชทานปริญญา

บัตร                -                     -    
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หมวดรายการ 
งบประมาณประจ้าปี 2564 

รายได้ แผ่นดิน รวม 
 5.4 ค่าธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษา(1500ต่อภาค

เรียน)                     -    
 5.5 พัฒนาก าลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (สห

กิจ)                -                     -    
 5.6 ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่                -                     -    
 5.7 แผนงานการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา  
  

                 -    
         5.7.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
(ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง)        540,000                 -           540,000  
          5.7.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
(บัณฑิตพันธุ์ใหม่)     1,680,000                 -         1,680,000  

 5.8 แผนงานเครือข่ายการบริการวิชาการและการ
บริการสังคม         14,400             14,400  

5.9 แผนงานโครงการบริการวิชาการ 
(1มหาวิทยาลัย1ต าบล) 

32,200,000  32,200,000 

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร     37,611,400     23,642,400  61,253,800  
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 3.4 รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ / โครงการหลัก    ผู้รับผิดชอบ  
แผนงบประมาณ 2564 

 ระยะเวลาดา้เนินงาน   ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น  

ผู้รับผิดชอบ  
 พ.ศ.2563   พ.ศ.2564  

แผ่นดิน รายได ้ รายได้อื่นๆ  ตค.   พย.   ธค.   มค.   กพ.   มีค.  
 

เมย.  
 พค.   มิย.   กค.   สค.   กย.    

 ยุทธศาสตร์ ที่  1 การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อผลิต
ก้าลังคนเป็นนักปฏิบตัิวชิาชีพ (Hands-on) ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และดา้นอุตสาหกรรมการเกษตร  

- 2,931,040 3,798,000                          บัณฑิตมีงานท า 
ร้อยละ 80     

 คณบดี  

 กลยุทธ ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนคัดเลือกนักศึกษา   - 220,000 1,408,000                            รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา  

1  โครงการพัฒนากลยุทธก์ารคัดเลือกตัว
ป้อนเชิงรุก ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
สร้างการเรียนรู้เกษตรยุคใหม่ Young 
Smart (ตัวป้อนเชิงรุก)  

 ฝ่ายวิชาการ
ฯ  

 20,000 

                         

กิจกรรมที่เป็นกล
ยุทธ์ใหม่ในการ
ส่งเสริมการรับ
นักศึกษา 4 
กิจกรรม 

  

2  โครงการ SAT Award of Honor   ฝ่ายวิชาการ
ฯ  

 20,000 

                         

จ านวนรับ
นักศึกษาเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 

3  โครงการอบรมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  

 ฝ่ายวิชาการ
ฯ  

 - 

                        / 

โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการอย่างน้อย 
10 โรงเรียน 

4  โครงการสร้างเสริมมาตรฐานการศึกษา    ฝ่ายวิชาการ
ฯ  

 - 

                         

 หลักสูตรจัดการ
เรียนการสอนตาม
มาตรฐาน
การศึกษา   
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กลยุทธ์ / โครงการหลัก    ผู้รับผิดชอบ  
แผนงบประมาณ 2564 

 ระยะเวลาดา้เนินงาน   ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น  

ผู้รับผิดชอบ  
 พ.ศ.2563   พ.ศ.2564  

แผ่นดิน รายได ้ รายได้อื่นๆ  ตค.   พย.   ธค.   มค.   กพ.   มีค.  
 

เมย.  
 พค.   มิย.   กค.   สค.   กย.    

5 โครงการ SCIENCE SMART CAMP 
RMUTL (ASSC RMUTL)  

 ล าปาง    100,000                         กิจกรรมที่เป็นกล
ยุทธ์ใหม่ในการ
ส่งเสริมการรับ
นักศึกษา 

6  โครงการพัฒนานวัตกรรมฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  

 น่าน    350,000                         กิจกรรมที่เป็นกล
ยุทธ์ใหม่ในการ
ส่งเสริมการรับ
นักศึกษา 

7  โครงการ OPEN HOUSE มทร.ล้านนา 
พิษณุโลก  

 พิษณุโลก    250,000                         จ านวนรับ
นักศึกษาเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 

8  โครงการ SAT CAMP เพือ่พัฒนาตัว
ป้อนเชิงรุก มทร.ล้านนา พษิณุโลก  

 พิษณุโลก    250,000                         จ านวนโรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ
อย่างน้อย 10 
โรงเรียน 

9  โครงการบริการวิชาการและแนะแนว
การศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่างของ
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.
ล้านนา พษิณุโลก  

 พิษณุโลก    108,000                           

10  โครงการค่ายเกษตรกรรุ่นเยาว์เพื่อ
พัฒนาตัวป้อนเชิงรุก สาขาวิทยาศาสตร์  

 พิษณุโลก    100,000                           
  
  11  โครงการพี่ชวนน้องเรียนประมง   พิษณุโลก    20,000                         

12  โครงการสร้างจิตอาสาของนักศึกษา    พิษณุโลก    50,000                         
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กลยุทธ์ / โครงการหลัก    ผู้รับผิดชอบ  
แผนงบประมาณ 2564 

 ระยะเวลาดา้เนินงาน   ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น  

ผู้รับผิดชอบ  
 พ.ศ.2563   พ.ศ.2564  

แผ่นดิน รายได ้ รายได้อื่นๆ  ตค.   พย.   ธค.   มค.   กพ.   มีค.  
 

เมย.  
 พค.   มิย.   กค.   สค.   กย.    

13  โครงการสร้างสื่อส าหรับถ่ายทอดอัต
ลักษณ์ เอกลักษณ ์และองค์ความรู้ มทร.
ล้านนา พษิณุโลก  

 พิษณุโลก    70,000                         จ านวนรับ
นักศึกษาเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20  
  
  
  

14  โครงการสร้างการรับรู้สาขาอาชีพดา้น
พืชศาสตร์  

 พิษณุโลก    50,000                         

15  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
ส ารวจภาวะ การมีงานท าของบัณฑิต  

 พิษณุโลก    60,000                         

16  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือตวัป้อน
ระดับนานาชาต ิ 

 ล าปาง                             

 กลยุทธ์ที ่1.2  พัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหวา่ง
ศาสตร์ เป็นผู้ประกอบการ และสามารถปฏิบตัิงานได้จริง  

- 500,000 500,000                          จ้านวนหลักสูตร
ที่มีการบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์ 
เป็น
ผู้ประกอบการ 
และสามารถ
ปฏิบตัิงานได้จริง 
17 หลักสตูร 

รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา  

      
1  

 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง 
(ปวส.)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (กล
ยุทธ์ 1.2)  

 ฝ่ายวิชาการ
ฯ  

 100,000 500,000                         

    

      
2  

 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
ป.ตรี / ป.โท 

 ฝ่ายวิชาการ
ฯ  

 200,000                          

      
3  

 โครงการพัฒนาหลักสูตร Non degree 
และหลักสูตรระยะสั้น   

 ฝ่ายวิชาการ
ฯ  

 100,000                          



 

        แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 39 

กลยุทธ์ / โครงการหลัก    ผู้รับผิดชอบ  
แผนงบประมาณ 2564 

 ระยะเวลาดา้เนินงาน   ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น  

ผู้รับผิดชอบ  
 พ.ศ.2563   พ.ศ.2564  

แผ่นดิน รายได ้ รายได้อื่นๆ  ตค.   พย.   ธค.   มค.   กพ.   มีค.  
 

เมย.  
 พค.   มิย.   กค.   สค.   กย.    

4   โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ปริญญาตรี    ฝ่ายวิชาการ
ฯ  

 100,000                          

 กลยุทธ ์1.3 พัฒนาการเรียนการสอน โดยมุง่เน้นการสร้าง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

- - 1,890,000                          จ้านวนหลักสูตร
ที่น้านวัตกรรม 
และเทคโนโลยีมา
พัฒนาการเรียน
การสอน อย่าง
น้อยหลักสูตรละ 
3 กิจกรรม และ
จ้านวนรายวิชาที่
ด้าเนินการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 
ของรายวชิาที่
จัดการเรยีนการ
สอนในภาค
การศึกษาน้ัน  

 รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา  

1  การจัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุการศึกษา เพือ่
ส่งเสริมการเรียนการสอนและทักษะ
ปฏิบัติในชั้นเรียน คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร  

 ฝ่ายวิชาการ
ฯ  

 3,078,600        

        

          -สามารถน า
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีมา
พัฒนาการเรียน
การสอน 
จัดการศึกษา ด้าน
วิทยาศาสตร์และ

  

2  โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา
พัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Young 
Inventors)  

 ฝ่ายวิชาการ
ฯ  

  

-                         
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กลยุทธ์ / โครงการหลัก    ผู้รับผิดชอบ  
แผนงบประมาณ 2564 

 ระยะเวลาดา้เนินงาน   ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น  

ผู้รับผิดชอบ  
 พ.ศ.2563   พ.ศ.2564  

แผ่นดิน รายได ้ รายได้อื่นๆ  ตค.   พย.   ธค.   มค.   กพ.   มีค.  
 

เมย.  
 พค.   มิย.   กค.   สค.   กย.    

3 โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ตาก ป ี2564  

ตาก   60,000                         เทคโนโลยีการเกษ
ตร ที่น านวัตกรรม
และศาสตร์
พระราชา มา
บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอน 
-พัฒนางานวจิัย
ที่บรูณาการ
ระหว่างศาสตร์
และนวัตกรรม  
-น าไปใช้ประโยชน์
กับชุมชนและสร้าง
มูลค่าเพิ่มทาง
วิชาการ 
ให้บริการวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
ตามศาสตร์
พระราชา เพือ่
ชุมชนเข้มแข็ง 
และยั่งยืน 
-ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย ภูมิปัญญา

4 โครงการพัฒนานวัตกรรมการแปรรูป
อาหารท้องถิ่นจังหวัดตาก 

ตาก   30,000                         

5 โครงการพัฒนาทักษะบุคลากร (up skill 
/ re skill) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้สู่ความเป็นผู้ประกอบการ 

 ล าปาง    600,000                         

5 โครงการเสริมสร้างทักษะการท างาน
พัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการ CRB 
ประยุกต ์

 ล าปาง    500,000                         

7 โครงการยกระดับเทคนิคการสอนเพื่อใน
ยุกชีวิตวิถีใหม ่

 น่าน    200,000                         

8 โครงผลิตสื่อการสอนร่วมสมัย  น่าน    200,000                         

9 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่การ
แข่งขันระดับชาติและนานาชาต ิ(ทักษะ
ทางวิชาการ) 

 น่าน    300,000                         

10  โครงการเตรียมความพร้อมนกัศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา 2564 (งบกิจกรรม
นักศึกษา) ตามจ านวนนักศึกษา)  

 ทุกพื้นที่                             
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กลยุทธ์ / โครงการหลัก    ผู้รับผิดชอบ  
แผนงบประมาณ 2564 

 ระยะเวลาดา้เนินงาน   ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น  

ผู้รับผิดชอบ  
 พ.ศ.2563   พ.ศ.2564  

แผ่นดิน รายได ้ รายได้อื่นๆ  ตค.   พย.   ธค.   มค.   กพ.   มีค.  
 

เมย.  
 พค.   มิย.   กค.   สค.   กย.    

ท้องถิ่น รักษา
ทรัพยาการ
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 1.4  จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ทั้งภายในและภายนอก 

- 50,000 -                            รองคณบดี
ด้านบริหาร  

1 โครงการ.กิจกรรมวางแผนการดูแล
เครื่องมือ /ดูแล /จัดเก็บ (ยืดเวลาการใช้
ประโยชน์) ทกุพื้นที ่

   
                

2 โครงการยุทธศาสตร์การจัดซื้อครุภัณฑ์
ลงทุนการศึกษา การบ ารุงรักษา /
ซ่อมแซม  

   
                

3 กิจกรรม 5 ส. กับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    50,000                              
 กลยุทธ์ที ่1.5 พัฒนานักศึกษาตามคณุสมบตัิที่พึงประสงค์  - 2,161,040 -                            รองคณบดี

ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา  

1  โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสู่ความเป็นผู้ประกอบการ   

 ฝ่ายวิชาการ
ฯ  

 100,000 
                         

    

2  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพของ
ผู้เรียน (ส่งเสริมศักยภาพสู่การแข่งขัน
ระดับชาติและนานาชาติ)   

 ฝ่ายวิชาการ
ฯ  

 200,000 
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 ระยะเวลาดา้เนินงาน   ผลลัพธ์ที่คาดว่า
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3  โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 6  

 ฝ่ายวิชาการ
ฯ  

 700,000 
         

          
      

4  โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสู่ความเป็นผู้ประกอบการ  

 ฝ่ายวิชาการ
ฯ  

 100,000 
         

          
      

5  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพของ
ผู้เรียน (ส่งเสริมศักยภาพสู่การแข่งขัน
ระดับชาติและนานาชาติ)  

 ฝ่ายวิชาการ
ฯ  

 200,000 

         

          

      
6  โครงการพัฒนานักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สู่
ศตวรรษที่21   

 ฝ่ายวิชาการ
ฯ  

 500,000 

         

          

      
7 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตาก                            

8 โครงการอบรมศิลปการตกแต่งอาหาร 
(Food Stylist) เพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม ่

ตาก  30,000                          

9 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสห
กิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร(งบสหกจิศึกษา) 

ทุกพื้นที ่                            

10 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพของ
ผู้เรียน คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

 ล าปาง   71,040                          
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11 โครงการการบูรณาการการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young 
entrepreneur) สร้างคนรุ่นใหม่ยุค 4.0 
และการตลาดออนไลน์ วทก. RMUTL  

 ล าปาง   60,000                          

12  โครงการค่ายฯ อาสา /คารวาน /บริการ
วิชาการ นวัตกรรมการเกษตร  

 กลาง   200,000                          

   -โครงการอบรมพัฒนาความรู้ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (การพัฒนา
โปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย 
Ionic framework)   

   -โครงการครูสร้างความรู้ นักศึกษาได้
ฝึก ชุมชนได้พัฒนา  

   -โครงการการผลิตสัตว์น้ าสวยงามและ
พรรณไม้น้ าเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  

   โครงการการพัฒนารูปแบบการเลี้ยง
ปลาหมอเชิงพานิชย์  

   โครงการพัฒนาผู้ประกอบการประมง
รุ่นใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษ
ที่ 21  

   โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ดูงาน)  

   การพัฒนาฟาร์มสัตว์เพือ่การเรียนรู้ของ
นักศึกษา (สกุร โคนม สัตว์ปีก)  
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   โครงการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและ
ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ มทร.ล้านนา 
พิษณุโลก  

   โครงการพัฒนาประสบการณ์ด้าน
วิชาชีพ  

   โครงการพัฒนาและออกแบบ
ก าหนดการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  

  โครงการการพัฒนาประสบการณ์ด้าน
วิชาชีพ 

  การพัฒนาประสบการณ์ด้านวิชาชีพ 

   โครงการพัฒนาและออกแบบ
ก าหนดการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  

   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมเพื่อการท างาน   

   โครงการสอบวัดความรู้นักศึกษาก่อน
จบการศึกษา หลกัสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

   โครงการเตรียมความพร้อมเขา้สู่อาชีพ  

 ยุทธศาสตร์ที ่2  เพิ่มขดีความสามารถการสร้างงานวิจัย
พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการเตบิโตร่วมกบัการ
พัฒนาประเทศอย่างยัง่ยืน  

 380,000                          ผลงานวิจยัท่ีตอบ
โจทย์ชุมชน
ประเทศชาติ หรือ
สร้างมูลค่า องค์
ความรู้ใหม่ และ
เผยแพร่ในวารสาร
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จะเกิดขึ้น  
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ระดับชาติหรือ
นานาชาติ ต่อ
อาจารย์ประจ้า    

 กลยุทธ ์2.1 พัฒนานักวิจัย  - 200,000 1,640,000                         นักวิจยัท่ีได้รับการ
พัฒนาและสามารถ
จัดท้าวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ท่ี
ก้าหนดไว้ตามแผน   

 รองคณบดี
ด้านวิจัยและ
บริการวิชาการ  

1 โครงการ พัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

  600,000                         -พัฒนากลุ่มวิจัย 
(research 
group) ให้เกิด
การบูรณาการองค์
ความรู้ข้ามศาสตร์  
-พัฒนาระบบพี่
เล้ียงนักวิจัย 
(mentorship) 
โดยใช้นักวจิัยผู้มี
ประสบการณ์ใน
สถาบัน หรือตา่ง
สถาบันเป็นพี่เล้ียง
ให้ค าปรึกษา 
พัฒนาโจทย์วิจยั 
และการท างาน
วิจัย 
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2  โครงการพัฒนาการเขียนบทความ
ระดับชาติ และระดบันานาชาติ   

 น่าน   200,000                             

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนให้บุคลากร
ไปน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ  

 น่าน    500,000                         บุคลากรน าเสนอ
ผลงานระดับชาติ. 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
(จาก 30 คน) 

  

4 โครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอ
งานวิจัยให้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั  

 น่าน    200,000                             

5  โครงการศึกษาชุมชนเพื่อน าองค์ความรู้
มาใช้ในการบริการวิชาการชุมชน และ
โจทยว์ิจัยจากพื้นที่  

งบประมาณ
ผ่าน สวพ./

สถช  

  200,000                         โจทยว์ิจัยจาก
ชุมชน อยา่งน้อย 
6 โจทย ์

  

6  โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใน
การบูรณาการระหวา่งศาสตร์ ส าหรับ
การเผยแพร่ในระดับชาตแิละนานาชาต ิ 

 วิทยา    100,000                         นักวิจยัที่ได้รับการ
พัฒนาและ
สามารถจัดท าวิจยั
ตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ตามแผน 
ร้อยละ 80 และ
ผลงานเผยแพร่
อย่างน้อย 5 
ผลงาน 

 พิษณุโลก  

7  โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 พิษณุโลก    40,000                            สารสนเทศ  

 กลยุทธ ์2.2 จดัหาแหล่งทุนภายนอก                                รองคณบดี
ด้านวิจัยและ
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บริการ
วิชาการ  

 กลยุทธ ์2.3 สรา้งเครือข่ายความรว่มมือ  - 180,000 -                            รองคณบดี
ด้านวิจัยและ
บริการ
วิชาการ  

1 โครงการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการประชมุ
วิชาการ ของการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ และระดบันานาชาต ิ

งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

 100,000                          ได้เครือข่าย 
จ านวนอย่างน้อย 
2 เครือข่าย 

  

2  โครงการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ 9  

งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

 

30,000 

                         

1.เพื่อเริมสร้าง
ความเข็มแข็งทาง
วิชาการด้านสัตว
ศาสตร์ของ
ประเทศ 
2. เพื่อเผยแพร่
ผลงานวิชาการอัน
ก่อเกิดประโยชน์
ในการพัฒนาปศุ
สัตว์ของประเทศ 
3. เพื่อสร้าง
เครือข่าย
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
สถาบันการศึกษา 
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จะเกิดขึ้น  

ผู้รับผิดชอบ  
 พ.ศ.2563   พ.ศ.2564  

แผ่นดิน รายได ้ รายได้อื่นๆ  ตค.   พย.   ธค.   มค.   กพ.   มีค.  
 

เมย.  
 พค.   มิย.   กค.   สค.   กย.    

สมาคมสัตวบาล
แห่งประเทศไทย 

3 โครงการจัดนิทรรศการร่วมกับหนว่ยงาน
ภายนอก เช่น งานเกษตรภาคเหนือ งาน 
Open House 

งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

 

50,000 

                         

1. เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการที่
สอดคล้องกับ
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคง และ
ยั่งยืน  

 กลยุทธ ์2.4 พัฒนาวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเกษตร  

 -                             รองคณบดี
ด้านวิจัยและ
บริการ
วิชาการ  
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 ระยะเวลาดา้เนินงาน   ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น  

ผู้รับผิดชอบ  
 พ.ศ.2563   พ.ศ.2564  

แผ่นดิน รายได ้ รายได้อื่นๆ  ตค.   พย.   ธค.   มค.   กพ.   มีค.  
 

เมย.  
 พค.   มิย.   กค.   สค.   กย.    

1 โครงการวารสารคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

50,000 

                           

ส่งเสริมให้งานวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์
และเกษตร เป็น
เครื่องมือและ
กระบวนการการ
ในการพัฒนา 
รวมทั้งการเตรียม
รับและปรับตัวของ
ชุมชน 
 จัดท าวารสารและ
บทความวจิัยที่มี
คุณภาพและได้รับ
การยอมรับ 
4. เสริมสร้าง
ความรู้การใช้งาน
ระบบ ThaiJo2.0 
ส าหรับบรรธิการ
วารสาร 

  
 ยุทธศาสตร์ที ่3 :  น้าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ศาสตร์พระราชา มาสรา้งความเข้มแขง็ให้กับชมุชนอย่างยั่งยืน   

 200,000                           จ้านวนชุมชนที่
เข็มแข็งจากการ
น้าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และ
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 ระยะเวลาดา้เนินงาน   ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น  

ผู้รับผิดชอบ  
 พ.ศ.2563   พ.ศ.2564  

แผ่นดิน รายได ้ รายได้อื่นๆ  ตค.   พย.   ธค.   มค.   กพ.   มีค.  
 

เมย.  
 พค.   มิย.   กค.   สค.   กย.    

ศาสตร์พระราชา 
ไปประยุกต์ใช ้ 

 กลยุทธ์ที ่3.1 ศึกษาความเป็นไปได้ของการบริการวชิาการแก่
ชุมชน  

 -                             รองคณบดี
ด้านวิจัยและ
บริการ
วิชาการ  

1  โครงการศึกษาชุมชนเพื่อน าองค์ความรู้
มาใช้ในการบริการวิชาการชุมชน และ
โจทยว์ิจัยจากพื้นที่  

 งานวิจยัและ
บริการ
วิชาการ  

                           จ านวนชุมขน ที่
สถานศึกษาไป
วิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของ 
กิจกรรมที่
ให้บริการ 

  

 กลยุทธ์ที ่3.2 การบริการวิชาการได้ผลลัพธ์ตามแผนบริการ
วิชาการที่ก้าหนดไวต้ามวตัถุประสงค์  

32,2000,00
0 

200,000 1,374,000                            รองคณบดี
ด้านวิจัยและ
บริการ
วิชาการ  

1 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ
ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2564 (ทุกพื้นที่ 4 
พื้นที่) 

กลาง  200,000                          จ านวนโครงการที่
มีการประเมิน
ความส าเร็จ 

ผลลัพธ์และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

  

2 โครงการบริการวิชาการด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรแม่นย าสูง 

 ล าปาง    158,000                         
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 พค.   มิย.   กค.   สค.   กย.    

3  โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการ
เกษตร   

 น่าน    300,000                         (ชุมชนเข้มแข็ง, 
บูรณาการกับ

รายวิชา) 
4  โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา

ศักยภาพบัณฑิต ศิษย์เกา่และ
ผู้ประกอบการด้านเกษตร สูก่ารเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่   

 พิษณุโลก    200,000                         

5  โครงการอบรมพัฒนาความรู้แก่ศิษย์เกา่
ทักษะด้าน Internet of things   

 พิษณุโลก    96,000                         

6  โครงการบริการวิชาการสาขา
วิทยาศาสตร์  

 พิษณุโลก    30,000                         

7  โครงการสร้างนักศึกษาผู้ประกอบการ
ด้านพืช (ไม้ดอก ผัก เมล็ดพันธุ์ข้าว)  

 พิษณุโลก    100,000                         

8  โครงการพัฒนาพืชอายุสั้น เพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ  

 พิษณุโลก    100,000                         

9  โครงการพัฒนาระบบการผลิตผักใน
ระบบ เชิงชุมชน  

 พิษณุโลก    100,000                         

10  โครงการพัฒนาระบบการผลิตข้าวครบ
วงจร  

 พิษณุโลก  
  

10,000                         

11  โครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เกา่
เครื่องจักรกลเกษตร  

 พิษณุโลก  
  

100,000                         

12  โครงการถ่ายทอดความรู้การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าเศรษฐกิจเชิงพานิชย์  

 พิษณุโลก  
  

30,000                         

13  โครงการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงปูนา
คอนโดแบบหมุนเวยีนน้ า  

 พิษณุโลก  
  

20,000                         
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14  โครงการคบเด็กสร้างบ่อ   พิษณุโลก    30,000                         

15  โครงการสร้างนักศึกษาผู้ประกอบการ
ด้านสัตวศาสตร์ (โคนม สุกร ไก่ไข่ ไก่
เนื้อ)  

 พิษณุโลก  
  

100,000                         

16 โครงการสร้างแลนด์มาร์กท่องเท่ียวบา้น
ดอนเปา ตาบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงใหม่ 3,220,000 
 

             
  

17 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายต าบลแบบบูรณาการ ต าบลหนอง
แก๋ว อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงใหม่ 3,220,000 
 

             
  

18 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนบนวิถีใหม่
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม กรณีต าบลนาคอเรือ อ าเภอ
ฮอด จังหวัดเชียงใหม ่

เชียงใหม่ 3,220,000 

 

             

  

19 โครงการพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต าบลรวมไทย
พัฒนา อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

ตาก 3,220,000 
 

             
  

20 โครงการการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนเพื่อสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ด้วยเกษตรกรรมเชิงบูรณา
การ ต าบลและ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัด
น่าน 

น่าน 
 

3,220,000 

 

             

  

21 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานเกษตร
อินทรีย์ และสรา้งมูลค่าเพิ่มผลผลิตสู่

น่าน 3,220,000 
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สินค้า OTOP เช่ือมโยงการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์แบบูรณาการ ต าบลศรีษะเกษ 
อ าเภอนาน้อย จังหวัดนา่น 

22 โครงการส่งเสริมสร้างอาชีพชุมชนเพื่อ
การสร้างรายได้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านการเกษตรของชุมชนสู่การ
พัฒนาอยา่งยั่งยืน ต าบลท่าช้าง อ าเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

พิษณุโลก 3,220,000 

 

             

  

23 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายต าบลแบบบูรณาการ ต าบลบา้น
กร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

พิษณุโลก 3,220,000 
 

             
  

24 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 
ต าบลบุญนาคพัฒนา อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง  

ล าปาง 3,220,000 
 

             
  

25 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
ด้วยการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบกของ
ชุมชน ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง 

ล าปาง 3,220,000 

 

             

  

 กลยุทธ์ที ่3.3 พัฒนาการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้กบั
หน่วยงาน  

- - - 

                           รองคณบดี
ด้านวิจัยและ
บริการ
วิชาการ  

1 โครงการเกษตรอินทรีย์วิถึนา่นสร้าง
ฐานเศรษฐกิจสร้างชีวิที่ดี จ.น่าน  

น่าน 
 - 

-                         จ านวนรายรับที่
เกิดจากการ
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2  โครงการจัดหารายได้จากการรับบรกิาร
วิชาการ  

 ฝ่ายวิจัยและ
บริการ   - 

-                         บริการวิชาการ ตอ่
ปี  6,000,000 

3  โครงการประเมินความพึงพอใจองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น จ.ตาก และ จ.
พิษณุโลก   

 พิษณุโลก  
 

- -                         

4  โครงการเผยแพร่แนวทางการพัฒนา
ระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรและส่งเสริมการประยกุต์ใช้
กับแผนพัฒนาองค์กรในแต่ละระดับ จ.
พิษณุโลก  

 พิษณุโลก  

 

- -                         

5  โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์   พิษณุโลก   - -                         

6  โครงการการเลี้ยงไก่เหลืองหางขาวเพื่อ
เพิ่มรายได้กับชุมชน จ.พิษณุโลก  

 พิษณุโลก   - -                         

7 โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีนา่นสร้าง
ฐานเศรษฐกิจสร้างชีวิที่ดี จ.น่าน (ได้
ศูนย์เกษตรอินทรีย์ 1 ศูนย์) 

น่าน  - -                         

 ยุทธศาสตร์ที ่4 : ท้านุบา้รุงศิลปและวัฒนธรรมไทย ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  

 100,000                              

 กลยุทธ ์ที่  4.1 สนับสนุนกิจกรรมที่สง่เสริมศิลปวัฒนธรรม
ไทย ภมูิปญัญาท้องถิ่น และมีการประเมินผลลัพธ์ความส้าเร็จ
กิจกรรมน้ัน  

- 100,000 -                             

1 การสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิ
ปัญญาอาหารท้องถิ่นของจังหวัดตาก/

ตาก - 20,000 -                         ร้อยละของ
กิจกรรมที่มีการ
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 พค.   มิย.   กค.   สค.   กย.    

ประยุกต์ฐานวิทยาศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จัก
ในระดับชาติ มีความมั่งค่ังและยั่งยืน 

ประเมิน
ความส าเร็จ และ
เกิดผลลัพธ์ตาม
เป้าหมาย (ร้อยละ 
80) 

2 โครงการอนุรักษ์สายพันธุ์ขา้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง 

 ล าปาง  - 20,000 -                         

3 โครงการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม
ไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 น่าน  - 20,000 -                         

4  โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่นและสบื
สานวัฒนธรรมทางการเกษตร มทร.
ล้านนา พษิณุโลก   

 พิษณุโลก   - 20,000 -                         

5 โครงการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม
ไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 เชียงใหม่  - 20,000 -                         

 ยุทธศาสตร์ที ่5 :   พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กร
คุณภาพ   

 1,435,000                              

 กลยุทธ์ที ่5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและ
บูรณาการข้อมูลรอบด้านอย่างเป็นระบบ   

- 100,000 100,725                             

1  โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร   

 กลาง   50,000                           ระบบสารสนเทศ
ที่ได้พัฒนา  น าไป
บูรณาการและใช้
ประโยชน์ร่วมกัน  

  

2  โครงการปรับปรุงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร   

 ยุทธศาสตร์
และแผน  

 50,000                          
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3  โครงการวิทย์สร้างสรรค์ เพิ่มพื้นที่
อัจฉริยะ (Smart living@ SAT-
RMUTL)  

 พิษณุโลก    50,000                         

4  โครงการ big cleaning day -ของ
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 พิษณุโลก    725                         

5  โครงการพัฒนาหนว่ยการเรียนรู้
นวัตกรรมการจัดการเศษเหลือทิ้งจาก
การเกษตร  

 พิษณุโลก    50,000                         

6  โครงการศึกษาและประยกุต์ให้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 
และการรายงานผลที่เข้าถึงได้ง่าย  

 แผนและ
ยุทธศาสตร์  

 -                          

7  โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา 
พิษณุโลก  

 พิษณุโลก   -                         

 กลยุทธ์ที ่5.2.ส่งเสรมิและสนบัสนุนให้มีระบบและกลไกการ
บริหารจดัการเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ  

- 95,000 -                            รองคณบดี
ด้านบริหาร 
และรอง
คณบดดี้าน
ยุทธศาสตร์
และแผน  

1  โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนบริหารความเส่ียง และการ
บริหารความเส่ียง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร (ทกุเขตพื้นที่)  

 ยุทธศาสตร์
และแผน  

 -                          ความส าเร็จของ
การบริหารจัดการ
เพื่อมุ่งสู่องค์กร
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2  โครงการจัดท ามาตรการป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหาด้านธรรมาภิบาล หรอืจัดการ
ประเมินแบบ ITA  

 งานบริหาร   -                          คุณภาพ ร้อยละ 
80 

3 โครงการประชุมแนวทางการจัดท าค า
เสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะฯ 

 ยุทธศาสตร์
และแผน  

 30,000                          

4 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคณะ 5 ปี  (2565 - 2569) และ
จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ยุทธศาสตร์
และแผน  

 -                          

5 โครงการประชุมการติดตามผลการ
ด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 ยุทธศาสตร์
และแผน  

 50,000                          

6 โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้าน
การเรียนการสอน/ดา้นวิจยั 

วิชาการฯ/
วิจัยและ

บริการ และ
พื้นที่ 

 15,000                          

7 โครงการผลิตและพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ ์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

งานบริหาร  -                          

 กลยุทธ์ที ่5.3 สง่เสริมการปฏิบตัิงานให้ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับดี  

- 400,000 -                            รองคณบดี
ด้านการ
ประกัน
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คุณภาพ
การศึกษา  

1 โครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ 

งานประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 
 

100,000 

             

      

      

 -สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัเกณฑ์ 
EdPEx  

  

2 โครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร (กลาง) 

งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

 

200,000 

               

    

      

 -รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับ
หลักสูตร (กลาง) 
ประจ าปกีารศึกษา 
2562 
-น าผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ไปปรับปรุง
พัฒนาการ
ด าเนินงานในปี
ต่อไป 
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 ระยะเวลาดา้เนินงาน   ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น  

ผู้รับผิดชอบ  
 พ.ศ.2563   พ.ศ.2564  
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 พค.   มิย.   กค.   สค.   กย.    

3 โครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ (กลาง) 

งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

 

100,000 

                 

    

    

 -รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับ
คณะ (กลาง) 
ประจ าปกีารศึกษา 
2562 
น าผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ไปปรับปรุง
พัฒนาการ
ด าเนินงานในปี
ต่อไป 

 กลยุทธ์ที ่5. 4. พัฒนาบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน
ให้มีความรู้เชิงวชิาชีพ และมีผลส้าเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากร  

 40,000                             รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร  

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื่อการควบคุม
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ การสร้าง
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ และการควบคุม 
ส าหรับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
มทร.ล้านนา ตาก ปี 2564 

ตาก  40,000                             

2 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ทางด้านวิชาชีพและวิชาการสมัยใหม่ 
(ด้านการวจิัย ต าแหน่งทางวิชาการ 
วิชาการและสมรรถนะวิชาชีพ) 

กลาง  -                          บุคลากรที่ด ารง
ต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น 
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 ระยะเวลาดา้เนินงาน   ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น  

ผู้รับผิดชอบ  
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 พค.   มิย.   กค.   สค.   กย.    

ทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

3 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
(IDP)  

บริหาร                            สร้างความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท า
แผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 
(IDP)  ใหก้ับ
บุคลากรคณะ 

 กลยุทธ์ที ่5.5 พัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก และ
พื้นที่จัดการศึกษา สายวิทยาศาสตร์ให้มีบรรยากาศทีด่ี ในการ
จัดการเรยีนการสอน  

- 600,000 -                             

1  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน 
ภายนอก และพื้นทีจ่ัดการศึกษา  น่าน   

กลาง  150,000                           พัฒนาพื้นที่จัด
การศึกษา สาย

วิทยาศาสตร์ให้มี
บรรยากาศทาง
วิชาการ ในการ
จัดการเรียนการ

สอน  

  

2  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน 
ภายนอก และพื้นทีจ่ัดการศึกษา  ล าปาง  

กลาง  150,000                          

3  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน 
ภายนอก และพื้นทีจ่ัดการศึกษา  
พิษณุโลก   

กลาง  150,000                          

4  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน 
ภายนอก และพื้นทีจ่ัดการศึกษา  ตาก  

กลาง  150,000                          

5  โครงการศึกษาและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก และพีน้
ที่จัดการศึกษาและจัดท าค าเสนอขอ
ครุภัณฑ์งบลงทุนประจ าปี 2565-2570  

กลาง  -                          
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 ระยะเวลาดา้เนินงาน   ผลลัพธ์ที่คาดว่า
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 กลยุทธ์ที ่5.6 การพัฒนาความร่วมมอืระหว่างประเทศตาม
พันธกิจของคณะ  

- 200,000 -                             

      
1  

 โครงการสร้างเครือข่ายความรว่มมือ
ระหว่างประเทศตามพันธกิจของคณะ   

 กลาง   200,000                           คณะมีร่วมมือกับ
หน่วยงานตา่งๆ 
ตามพันธกจิของ
คณะ   

  

      - 5,046,040 3,798,000                             
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ส่วนที ่4 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สู่การปฏิบัติ 
 

คณะได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมที่จะได้ 
ด าเนินการ ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 

1. ก าหนดเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมที่จะได้ด าเนินการให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
2. ผู้บริหารทุกระดับในสังกัด ต้องตระหนักถึงความส าคัญของการใช้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มา

เป็นกรอบในการบริหารจัดการ 
3. จัดการชี้แจง สร้างความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้แก่บุคลากรระดับ

ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม สามารถบูรณาการนโยบายในแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. กรณีมีความจาเป็นและเร่งด่วน สานักงานคณบดีอาจสนับสนุนทรัพยากรในการเคลื่อนแผนปฏิบัติ 

ราชการไปก่อน เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการ 
5. ก าหนดทิศทางและแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผน ดังนี้ 

5.1 ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานในแต่ละประเด็น 
ยุทธศาสตร์ โดยประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็น
รายไตรมาส 

5.2 พัฒนาตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยแสวงหา
วิธีการประเมินที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ 

5.3 สร้างระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน เพ่ือให้ได้
สารสนเทศที่ถูกต้อง สามารถปรับปรุงแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 

5.4 สร้างการเชื่อมโยงสารสนเทศระหว่างระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันมีความถูกต้อง สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

 
4.1 การก้ากับติดตามประเมินผล 

จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ คือ การประเมินการน าแผนปฏิบัติราชการไป
ปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร เพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนปฏิบัติราชการได้ ซึ่ง
จะแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์และตอบสนองต่อนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ อันจะนามาสู่
บทสรุปจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 

1. การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและการใช้
งบประมาณประจ าปี 

1.1วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และรวบรวมรายงานผลการด าเนินงาน

ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564 
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2. เพ่ือทราบสภาพ ปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินงานของโครงการ 
3. เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน  ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

1.2 เป้าหมาย 
1. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ  ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
2. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  ทุกไตรมาส 
3. สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  หลังสิ้นสุดโครงการ สิ้นปีงบประมาณ 

รายงานเป็นรูปเล่ม เอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
1.3 วิธีด าเนินการ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564 
2. จัดท าแผนติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 
3. จัดท าปฏิทินก าหนดการติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการ  และรายงาน 
4.   แจ้งทุกกลุ่ม/หน่วย ผู้ที่เก่ียวข้อง และผู้รับผิดชอบโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ2564 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบติดตาม หรือแบบ
รายงานที่ก าหนด  

          5.   ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการ  ตามปฏิทินที่ก าหนด 
          6.   สรุปผลการด าเนินงาน 

1.4 ระยะเวลาด าเนินการ 
  หน่วยงานภายในสังกัดของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จะต้อง
ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และรายงานการใช้
งบประมาณประจ าปี แต่ละไตรมาสดังนี้ 

ครั้งที ่1 (ไตรมาสที่ 1) ระหว่างวันที่ (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม) 
ครั้งที ่2 (ไตรมาสที่ 2) ระหว่างวันที่ (1 มกราคม – 31 มีนาคม ) 
ครั้งที ่3 (ไตรมาสที่ 3) ระหว่างวันที่ (1 เมษายน – 30 มิถุนายน ) 
ครั้งที ่4 (ไตรมาสที่ 4) ระหว่างวันที่ (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน) 

2. การประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลาในการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือน าข้อมูลมาเปรียบเทียบผลการดาเนินงานจริงกับค่า
เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ในแต่ละปีการประเมินผลการด าเนินงาน คณะฯ ได้ก าหนดวิธีการและเกณฑ์การวัดประเมินผล
ดังนี้ 

ขั้นที ่1 ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ ระบุผลการด าเนินงานแต่ละตัวชี้วัดว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุหรือไม่บรรลุตามค่า
เป้าหมายหรือไม ่

ขั้นที ่2 น าผลการประเมินขั้นตอนที่ 1 มาด าเนินการค านวณผลการด าเนินงานเป็นค่าร้อยละของ 
ความส าเร็จ โดยวิธีการดังนี้ 
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ร้อยละของความส าเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
= ผลการด าเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมาย x 100 

                                                จ านวนตัวชีว้ัดทั้งหมด 
ขั้นที ่3 น าผลการประเมินร้อยละของความส าเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีมาเปรียบเทียบหาระดับความส าเร็จ ตามเกณฑ์การเปรียบเทียบคะแนนและความส าเร็จ ดังนี้ 
ร้อยละของความส าเร็จ ระดับความส าเร็จ ระดับผลการดาเนินงาน 

80.01 – 100.00 5 ดีมาก 
60.01 – 80.00 4 ดี 
40.01 – 60.00 3 พอใช้ 
20.01 – 40.00 2 ต้องปรับปรุง 
0.00 – 20.00 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ทั้งนี้การรายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปี สามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้ 

ครั้งที ่1 รายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม) 
ครั้งที ่2 รายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม - 30 กันยายน) 

โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร  และน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแผนการด าเนินงานของคณะในปีต่อไป 
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ตัวชี้วัดของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
และการสนองตอบตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/  ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมายปี 2564 ผู้ก้ากับ/รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือผลิตก้าลังคนเป็นนักปฏิบตัิวชิาชีพ (Hands-on) ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านอุตสาหกรรม
การเกษตร 
  เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท้า หลังจบ

การศึกษา 
ร้อยละ 80 รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและ

กิจการนักศึกษา 

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนากระบวน
คัดเลือกนักศึกษา 

(SAT-1) จ านวนกิจกรรมที่เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการส่งเสริมการรับ
นักศึกษา 

จ านวน 4 รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 

  (RL-1) ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา ร้อยละ 90 คณบดี และรองคณบดีฝ่าย
วิชาการและกิจการนักศึกษา 

  (RL-Kpi-2). สัดส่วนการรับนักศึกษาสายวิชาชีพต่อสายวิชาการ 
เป็น 70 : 30 หรือนักศึกษาจากกลุ่มคนวัยเรียนต่อวัยท างาน  

คน  1,030 คณบดี และรองคณบดีฝ่าย
วิชาการและกิจการนักศึกษา 

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาหลักสูตรที่
มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ 
เป็นผู้ประกอบการ และ
สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

(SAT-2.จ านวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ เป็น
ผู้ประกอบการ และสามารถปฏิบัติงานได้จริง 

หลักสูตร 19 หลักสูตร 
 (หลักสูตรใหม่ , 
ปวส., ปรับปรุง,  
Non-degree) 

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 
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กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการเรียน
การสอน โดยมุ่งเน้นการสร้าง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

(SAT-3.จ านวนหลักสูตรที่น านวัตกรรม และเทคโนโลยีมา
พัฒนาการเรียนการสอน อย่างน้อยหลักสูตรละ 3 กิจ+B10:B11
กรรม และจ านวนรายวิชาที่ด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้น 

หลักสูตร 8 รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 

  (RL-Kpi-3) ร้อยละหลักสูตรวิชาชีพหรือหลักสูตรปฏิบัติการที่
สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน  

ร้อยละ 80 คณบดี และรองคณบดีฝ่าย
วิชาการและกิจการนักศึกษา 

  (RL-Kpi-4.) ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
และประสบความส าเร็จ 

ร้อยละ 80 คณบดี และรองคณบดีฝ่าย
วิชาการและกิจการนักศึกษา 

  (RL-Kpi-5) ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ 

ร้อยละ 90 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ
นักศึกษา 

  (RL-Kpi-7) ร้อยละของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ ร้อยละ 10 คณบดี และรองคณบดีฝ่าย
วิชาการและกิจการนักศึกษา 

  (RL-Kpi-10) ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีผลการเรียนรู้
เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด 

ร้อยละ 85 คณบดี และรองคณบดีฝ่าย
วิชาการและกิจการนักศึกษา 

  (RL-Kpi-11) ร้อยละของหลักสูตรบูรณาการ การเรียนรู้กับการ
ท างาน  

ร้อยละ 100 คณบดี และรองคณบดีฝ่าย
วิชาการและกิจการนักศึกษา 

กลยุทธ์ 1.4  จัดเตรียมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งภายใน
และภายนอก 

4.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา ต่อสิ่ง
สนับสนุนในแต่ละหลักสูตร 

ร้อยละ 80 รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 
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กลยุทธ์ 1.5  พัฒนานักศึกษา
ตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 

(SAT-5) ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
และ TQF 5ด้าน 

ร้อยละ 85 รองคณบดี ก ากับดูแล ฝ่าย
วิชาการและกิจการนักศึกษา 

  

(SAT-6) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามความ
เชี่ยวชาญ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ร้อยละ  100 รองคณบดี ก ากับดูแล ฝ่าย
วิชาการและกิจการนักศึกษา 

  (RL-Kpi-14) ร้อยละของนักศึกษาผ่านการส่งเสริมทักษะการ
ด ารงชีวิต การท างานในศตวรรษท่ี 21 และพัฒนานักศึกษาให้
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85 คณบดี และรองคณบดีฝ่าย
วิชาการและกิจการนักศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์ชุมชนและประเทศชาติ 

  

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ :  ร้อยละผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ชุมชน
ประเทศชาติ หรือสร้างมูลค่า องค์ความรู้ใหม่ และเผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ า   

ร้อยละ  12 รองคณบดี ก ากับดูแล ฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

กกลยุทธ์ 2.1 พัฒนานักวิจัย (SAT-7) ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนาและสามารถจัดท า
วิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ตามแผน  

ร้อยละ 80 รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

  (RL-Kpi-21) จ านวนผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
และผลงานบริการวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ และ
นานาชาติ 

ผลงาน 50 รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

กลยุทธ์ 2.2 จัดหาแหล่งทุน
ภายนอก 

(SAT-8) ผลลัพท์ตามวัตถุประสงค์ที่เกิดจากการด าเนินการ
ระหว่างคณะกับแหล่งทุน เช่น (วัดผลตามวัตถุประสงค์หรือ
ตัวชี้วัดโครงการ) 

แหล่งทุน 6 รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
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กลยุทธ์ 2.3 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ 

(SAT-9) จ านวนเครือข่ายงานวิจัยทีมี MOU ร่วมกัน   จ านวน  6  
เครือข่าย (นักวิจัยท างานร่วมกันจากMOU, และมีกิจกรรมจาก
MOU)  เครือข่ายระหว่างประเทศ  

เครือข่าย 8 รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์และ
แผน 

กลยุทธ์ 2.4 พัฒนาวารสาร
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเกษตร 

(SAT-10) วารสารคณะวิทย์ ปีละ 2 ฉบับ  ทุกๆ 6 เดือน ฉบับ 2 รองคณบดี ก ากับดูแล ฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  น้าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และศาสตร์พระราชา มาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 

  

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : จ านวนชุมชนที่เข็มแข็งจากการน า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และศาสตร์พระราชา ไป
ประยุกต์ใช้ 

ชุมชน 6 รองคณบดี ก ากับดูแล ฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ 3.1 ศึกษาความเป็นไป
ได้ของการบริการวิชาการแก่ 
ชุมชน 

(SAT-11) จ านวนชุมขน ที่สถานศึกษาไปวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของ กิจกรรมที่ให้บริการ 

ชุมชน  6 รองคณบดี ก ากับดูแล ฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

กลยุทธ์  3.2 การบริการ
วิชาการได้ผลลัพท์ตามแผน
บริการวิชาการที่ก้าหนดไว้ตาม
วัตถุประสงค์  

(SAT-12) จ านวนโครงการที่มีการประเมินความส าเร็จผลลัพท์
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ (ชุมชนเข้มแข็ง, บุรณาการกับ
รายวิชา) 

จ านวน
โครงการ 

10 รองคณบดี ก ากับดูแล ฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาการบริการ
วิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
หน่วยงาน  

(SAT-13) จ านวนรายรับที่เกิดจากการบริการวิชาการ ต่อปี  บาท / ปี 6,000,000 รองคณบดี ก ากับดูแล ฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 
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  (RL-Kpi-18) ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับความรู้จากการพัฒนา
ทักษะการวิจัย บริการวิชาการ ที่สามารถน าไปสู่การได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัย บริการวิชาการ หรือผลงานตีพิมพ์ หรือ
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน    

ร้อยละ 70 สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ 

  (RL-Kpi-21) จ านวนผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
และผลงานบริการวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ และ
นานาชาติ 

ผลงาน 50 สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท้านุบ้ารุงศิลปและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์: นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ 
ในศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ  80 รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์และ
แผน 

กลยุทธ์  4.1 สนับสนุนกิจกรรม
ที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีการ
ประเมินผลลัพท์ความส าเร็จ
กิจกรรมนั้น 

(SAT-14) ร้อยละของกิจกรรมที่มีการประเมินความส าเร็จ และ
เกิดผลลัพท์ตามเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์และ
แผน 

  (RL-Kpi-23) ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 90 รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์และ
แผน 
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  (RL-Kpi-24) จ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนาและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่ีบูรณาการกับ
การเรียนการสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา  

โครงการ/
กิจกรรม 

3 รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์และ
แผน 

  (RL-Kpi-28) จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีนักศึกษาและบุคลากร
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
และผู้เรียน 

โครงการ/
กิจกรรม 

4 รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์และ
แผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ 

  

ต้วชี้วัดเป้าประสงค์ : ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 ร้อยละ 80 รองคณบดี ฝ่ายงานยุทธศาสตร์
และแผน 

กลยุทธ์ 5.1 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
และบูรณาการข้อมูลรอบด้าน
อย่างเป็นระบบ  

(SAT-15) จ านวนระบบสารสนเทศท่ีได้พัฒนา  น าไปบูรณาการ
และใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ระบบ 1 รองคณบดี ฝ่ายงานยุทธศาสตร์
และแผน 

กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีระบบและกลไก
การบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่
องค์กรคุณภาพ 

(SAT-16) ร้อยละความส าเร็จของการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่
องค์กรคุณภาพ 

ร้อยละ 80 รองคณบดี ฝ่ายงานบริหาร 

กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมการ
ปฎิบัติงานให้ผลการประเมิน

(SAT-17) จ านวนหลักสูตรผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ไม่น้อยกว่าระดับ 3.70 

หลักสูตร 4 รองคณบดี  ฝ่ายงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 



 

        แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 71 

ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/  ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมายปี 2564 ผู้ก้ากับ/รับผิดชอบ 

คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
ดี 

กลยุทธ์ 5.4 พัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน
ให้มีความรู้เชิงวิชาชีพ และมี
ผลส้าเร็จตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

(SAT-18) ร้อยละของบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ร้อยละ  10 รองคณบดี ฝ่ายงานบริหาร 

  (RL-Kpi-8) ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับความรู้จากการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบศตวรรษที่ 21 และวิชาชีพที่
เหมาะสมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง 

ร้อยละ 80 คณบดี และรองคณบดีฝ่าย
วิชาการและกิจการนักศึกษา 

  (RL-Kpi-9)  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 คณบดี และรองคณบดีฝ่าย
วิชาการและกิจการนักศึกษา 

กลยุทธ์ 5.5 พัฒนา
สภาพแวดล้อมภายใน 
ภายนอก และพื้นที่จัด
การศึกษา สายวิทยาศาสตร์ให้
มีบรรยากาศที่ดี ในการจัดการ
เรียนการสอน 

(SAT-19) จ านวนของหน่วยงานที่ผ่านการประเมินสภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสภาพแวดล้อมภายนอก 

แห่ง 6 รองคณบดี ทุกฝ่าย 



 

        แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 72 

ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/  ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมายปี 2564 ผู้ก้ากับ/รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ 5.6 พัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ตาม
พันธกิจของคณะ 

(SAT-20) ผลลัพท์ความส าเร็จที่เกิดจากกิจกรรมความร่วมมือ 
ระหว่างคณะกับหน่วยงานระหว่างประเทศ 

กิจกรรม 6 รองคณบดี ก ากับดูแล ฝ่ายงาน
ยุทธศาสตร์และแผน 

 


