ประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัตถ์ อัจฉริยมนตรี
เสนอ
คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตัง้ เป็นคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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คำนำ
ตามที ่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ไ ด้ ก ำหนดกรอบน โยบายและแนวทางการพั ฒ นาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ในช่ว งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 เพื่อใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดี ค ณะ
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คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรต่อไป
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บทสรุปผู้บริหาร
ประวัติ ผลงาน แนวทางการบริหาร และแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อ
เสนอคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี คณะเทคโนโลยี การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เพื่อประกอบการพิจารณา เป็นการนำนโยบาย และแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไปสู่การปฏิบตั ิ
ในช่วงปี พ.ศ. 2564-2567 โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 25602564 ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2562 โดยให้คำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) รวมทั้งการนำวิสัยทัศน์และแนว
ทางการบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดีไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ด้วยวิสัยทัศน์ “คณะเทคโนโลยีการเกษตรมุ่ง
สู่องค์กรอัจฉริยะเชิงพหุวิทยาการสมัยใหม่เพื่อเสริมรากฐานที่เข้มแข็งสู่ การพัฒนาท้องถิ่น ” จึงได้กำหนด
นโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรไว้ 3 นโยบาย ดังนี้
นโยบายที่ 1 ผลิตบัณฑิต และสร้างความโดดเด่นให้แก่หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อนำไปสู่
ความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายที่ 2 สนับสนุนการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และการให้บริการวิชาการ ตามพระบรมราโชบาย
ในการพัฒนาท้องถิ่น และบูรณาการร่วมกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล และความทันสมัยของเทคโนโลยี
จากนโยบายทั้ง 3 ข้อ จึงนำไปสู่แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของคณะฯ ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 1
ประวัติ และผลการปฏิบัติงาน
1. ชื่อ-สกุล

นายอัตถ์ อัจฉริยมนตรี

2. วัน/เดือน/ปีเกิด 9 พฤศจิกายน 2522 อายุ 41 ปี 5 เดือน
3. ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม)
4. ประวัติการศึกษา
วุฒิ

สาขาวิชา

สถาบัน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (เกษตรเชิงระบบ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีการศึกษาที่สำเร็จ
2548
2544

5. ประวัติการทำงาน
ตำแหน่ง

สังกัด

นักวิชาการเกษตรประจำสถานีวิจัย

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

เกษตรเขตชลประทาน

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ช่วงปีที่ทำงาน
พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2548 - 2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน

6. ประสบการณ์การทำงาน
6.1 ด้านการสอน
อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน)
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6.2 ด้านการบริหาร
6.2.1 หัวหน้าสถานวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(พ.ศ. 2554-2556)
6.2.2 รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(พ.ศ. 2556-2558)
6.2.3 ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(พ.ศ. 2560)
6.2.4 รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(พ.ศ. 2561-2562)
6.2.5 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(พ.ศ. 2563-2564)
3. ด้านการบริการวิชาการ
3.1 ที่ปรึกษาด้านระบบเกษตรอินทรีย์ สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน (SDGsPGS) จังหวัดเชียงใหม่
3.2 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3.3 ผู้แทนเครือข่ายคณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
3.4 ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน ในสถาบันอุดมศึกษา (สป.อว.)
3.5 คณะทำงานบริการวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
3.6 คณะทำงาน “สี่ประสาน” สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ส.ป.ก. เชียงใหม่)
3.7 คณะทำงาน “โครงการเกษตรวิชญา” สำนักงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
3.8 คณะทำงาน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3.9 คณะทำงาน โครงการพัฒนาศักยภาพโรเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชนโดยรอบ
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4. ด้านผลงานวิจัย
พ.ศ. 2564

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น เป็นระยะเวลา 1 ปี (ต.ค. 63 – ก.ย. 64) ซึ่งเป็นหัวหน้า
โครงการวิจัยเรื่อง การใช้แ นวทางการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการผลิต
พืชผักปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนบ้านม่วงคำ ตำบล
โป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. 2564

ผู้ร่วมวิจัยใน โครงการพัฒนา “แม่แจ่มดอยอัจฉริยะ” ด้วยระบบ Smart
Energy-Agriculture Learning Module ด้ า นพลั ง งานทางเลื อ กทาง
การเกษตรดิจิตอลขนาดเล็กต้นทุนต่ำ ในโรงเรียนขยายโอกาสและชุมชน
อ.แม่แ จ่ม จ.เชียงใหม่ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนพั ฒ นา
ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นระยะเวลา 1 ปี (ต.ค. 63 – ก.ย. 64)

พ.ศ. 2563

ได้ ร ั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จาก โครงการอนุ ร ั ก ษ์ พ ั น ธุ ก รรมพื ช อั น
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี (ต.ค. 62 – ก.ย. 63) ซึ่งเป็น
หั ว หน้ า โครงการวิ จ ั ย เรื ่ อ ง ศั ก ยภาพการให้ ผ ลผลิ ต และลั ก ษณะการ
เจริ ญ เติ บ โตของสมุ น ไพรเชี ย งดา (Gymnema inodorum (Lour.)
Decne) ในสภาพเกษตรอินทรีย์

พ.ศ. 2563

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น เป็นระยะเวลา 1 ปี (ต.ค. 62 – ก.ย. 63) ซึ่งเป็นหัวหน้า
โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลของวัสดุปลูกต่อการงอกของเมล็ดและการ
เจริญเติบโตของกัญชง

พ.ศ. 2562

ผู้ร่วมวิจัยในโครงการ การพัฒนาระบบโซ่อุปทานบุกในเขตพื้นที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ด้ว ยการ
มี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็น
ระยะเวลา 1 ปี (ต.ค. 61 – ก.ย. 62)
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พ.ศ. 2562

ผู ้ ร ่ ว มวิ จ ั ย ในโครงการ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากงานวิ จ ั ย ที ่ ม ี ผ ลลั พ ธ์ แ ละ
ผลกระทบต่อชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ สู่การถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ กลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สู่การเป็น
ชุมชนต้นแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 1 ปี (ต.ค. 61 – ก.ย. 62)

พ.ศ. 2562

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น เป็นระยะเวลา 1 ปี (ต.ค. 61 – ก.ย. 62) ซึ่งเป็นหัวหน้า
โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาศูน ย์เ รี ยนรู้ใ นพื ้ น ที่
ธนาคารอาหารชุมชนด้วยการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและไผ่อย่างมีส่วน
ร่วมกับชุมชนบ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. 2562

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
และโครงการอนุ ร ั ก ษ์ พ ั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื ่ อ งมาจากพระราชดำริ ฯ เป็ น
ระยะเวลา 1 ปี (ต.ค. 61 – ก.ย. 62) ซึ่งเป็นหัว หน้าโครงการวิจัยเรื่อง
การวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ในการปลูกชาเมี่ยง กาแฟ และมะแขว่น ในเขต
พื้นที่อำเภอแม่ริมและแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. 2561

ผู้ร่วมวิจัยในโครงการ การอนุรักษ์และพัฒนาห่วงโซ่อุปทานถั่วลายเสือ
จั ง หวั ด แม่ ฮ ่ อ งสอน เป็ น ระยะเวลา 1 ปี (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) ภายใต้
งบประมาณจากโครงการการอนุ ร ั ก ษ์ พ ั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื ่ อ งมาจาก
พระราชดำริสมเด็จ ประเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. ทุนวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน

พ.ศ. 2561

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
และโครงการอนุ ร ั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื ่ อ งมาจากพระราชดำริ ฯ เป็ น
ระยะเวลา 1 ปี (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) ซึ่งเป็นหั ว หน้าโครงการวิจัย เรื่อง
ศักยภาพการให้ผลผลิตและลักษณะการเจริญเติบโตของชาเมี่ยงในจังหวัด
เชียงใหม่
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พ.ศ. 2559

ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่มีผลลัพธ์แ ละ
ผลกระทบต่อชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สู่การถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อเพิ่ มมูลค่าทางเศรษฐกิจพื้นที่
อำเภอแม่ริมและอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นชุมชนต้นแบบ
พึ่งพาตนเองอย่า งยั ่ ง ยืน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นระยะเวลา 1 ปี (ต.ค. 58 – ก.ย. 59)

พ.ศ. 2559

ผู ้ ร ่ ว มโครงการวิ จ ั ย เรื ่ อ ง การประเมิ น ความเปราะบางเชิ ง พื ้ น ที ่ แ ละ
ผลกระทบต่อระบบนิเวศเกษตรอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ: กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับงบประมาณ
สนั บ สนุ น จากได้ ร ั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จากสำนั ก งานประสานงาน
โครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ เป็น
ระยะเวลา 1 ปี (ต.ค. 58 – ก.ย. 59)

พ.ศ. 2557

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เป็นระยะเวลา 1 ปี (ธ.ค. 57 – พ.ย. 58) ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาระบบผลิตพืชผักพื้นบ้านเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของ
กลุ่มเกษตรกรรวมใจพอเพียง ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. 2556

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เครือข่ายภาคเหนือ เป็น
ระยะเวลา 1 ปี (พ.ค. 55 – เม.ย. 56) ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื ่อ ง
แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตพืชผักปลอดภัยของชุ มชน
เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. 2556

ได้ร ับ งบประมาณสนั บสนุนจากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักงาน กปร. ระยะเวลา 1 ปี (พ.ค. 55– เม.ย. 56)
ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การขยายผลการปลูกหญ้าแฝกสู่ชุมชน
ชนบท ณ หมู่ที่ 9 หมู่บ้านเอียก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
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พ.ศ. 2554

ได้รับงบประมาณสนับสนุ นจากกองทุนวิจั ยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ศักยภาพการให้ผล
ผลิตและลักษณะการเจริญเติบโตของแก่นตะวันในสภาพเกษตรอินทรีย์

พ.ศ. 2552

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสำนักงาน
คณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ (วช.) เป็ น ระยะเวลา 1 ปี ซึ ่ ง เป็ น หั ว หน้ า
โครงการวิจัยเรื่อง การกำหนดมาตรฐานการใช้น้ำหมักชีวภาพจากเศษวัสดุ
อินทรีย์ต่อการ เจริญเติบโตของพืชผัก

พ.ศ. 2547

ผู้ร่วมวิจัยใน โครงการวิจัยระบบการบริหารศัตรูพืชผักโดยไม่ใช้สารเคมีกำจัด
ศัตรูพืชด้วยระบบการทำน้ำ หมักชีวภาพ ภายใต้โครงการอาหารเชียงใหม่
ปลอดภัย ณ สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่

5. ด้านผลงานทางวิชาการ
อัตถ์ อัจฉริยมนตรี. (2562). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้วยแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยของชุมชน
หนองปลามัน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้ง
ที่ 5 แบบบรรยาย ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. (น. 34-43). 15 มีนาคม, 2562. พิษณุโลก:
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อัตถ์ อัจฉริยมนตรี. (2560). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและแปลงสาธิตเพื่อผลิตพืชผักพื้นบ้าน
ปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกรชุมชนช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการพัฒนา
ชุมชนและคุณภาพชีวิต. 5(1), 131-141.
ตำรา “หลักพืชศาสตร์” พ.ศ. 2559
อัตถ์ อัจฉริยมนตรี. (2558). แนวทางการมีส่วนร่วมในการขยายพันธุ์หญ้าแฝก ชุมชนบ้านเอียก ตำบลสันป่า
ยาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้ง
ที่ 53 สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ . (น. 1537-1543). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กรุงเทพฯ.
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อัตถ์ อัจฉริยมนตรี. (2557). ศักยภาพการให้ผลผลิตและลักษณะการเจริญเติบโตของแก่นตะวันในสภาพ
เกษตรอินทรีย์. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 สาขาพืช . (น.
1049-1054). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.
อัตถ์ อัจฉริยมนตรี. (2557). การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากเศษวัสดุอินทรีย์ Bio-extracted Production from
Organic Residue. วนิดาการพิมพ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่.
อัตถ์ อัจ ฉริย มนตรี . (2555). การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากเศษวัสดุอินทรีย์ Bio-extracted Production from
Organic Residue. วนิดาการพิมพ์. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
อัตถ์ อัจฉริยมนตรี. (2555). การปลูกแก่นตะวันในสภาพเกษตรอินทรีย์. วนิดาการพิมพ์. สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
เอกสารประกอบการสอน ระดับปริญญาตรี “การผลิตผัก” พ.ศ. 2553
ตำรา “หลักการไม้ผล” พ.ศ. 2553
จตุรงค์ พวงมณี กุหลาบ อุตสุข และอัตถ์ อัจฉริยมนตรี. (2547). ระบบการบริหารศัตรูพืชผักโดยไม่ใช้สารเคมี
กำจัดศัตรูพืช. โครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย. สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน, ศูนย์วิจัยเพื่อ
เพิ่มผลผลิต, คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
6. ด้านอื่นๆ
5.1 คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5.2 คณะกรรมการบริหารสโมสรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5.3 คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราภัฏเชียงใหม่
5.4 ผู้ช่วยเลขาสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราภัฏเชียงใหม่
5.5 คณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.)
5.6 คณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณสมบัติการจ้างเหมาบริการ
5.7 คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5.8 คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5.9 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
5.10 คณะกรรมการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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5.11 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5.12 คณะกรรมการสถานวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5.13 คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5.14 คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
5.15 คณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5.16 คณะกรรมการฝ่ายขานชื่อบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ส่วนที่ 2
วิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ในช่วงปี พ.ศ. 2564-2567
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ในช่ว งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 เพื่อใช้เป็น กรอบในการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประกอบด้วย
1. การจัดการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์ และ/หรือมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.
2562 โดยให้คำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) รวมทั้งการนำวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของ
อธิการบดีไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
2. ผลิตบัณฑิตและสร้างความโดดเด่นในหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งนำไปสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (smart farm) ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่อไป
3. พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21th Century Skills) ได้แก่ 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 2) ทักษะ
สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และ 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ
จากกรอบนโยบายดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ข้าพเจ้าจึงได้จัดทำ วิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในช่วงปี พ.ศ. 2564-2567 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งประกอบด้วย สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนาประเทศในอนาคต นโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐ นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทาง
การบริหารงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศในอนาคต
จากกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งเป็นช่วง 5 ปีที่สอง
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งยังคงน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องนำทางในการขับเคลื่อน
และวางแผนในการพัฒนาประเทศ เพือ่ มุง่ ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:
SDGs) และครอบคลุมมิติการพัฒนา 6 ด้านหลัก ประกอบด้วย ความมั่นคง ความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยในทุกมิติต้องเผชิญกับความท้ายทายจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ที่แปรผันสูง และทวีความรุนแรงขึ้นใน
อนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 2 ปัจจัยหลัก คือ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Megatrends) และ
ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การ
พัฒนาการเกษตรของประเทศไทย รวมถึงการปรับตัวอย่างเร่งด่วนของสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบัณ ฑิต
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ซึ่งจะกล่าวพอสังเขปได้ดังนี้
1) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ที่มี
ผลกระทบต่อตลาดแรงงานที่ต้องใช้ทักษะในเทคโนโลยีระดับสูง ต้องวางแผนในการพัฒ นาและสร้างทั กษะ
(Re/Up-skill) การผลิตบัณฑิตรวมทั้งการพัฒนาทักษะของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงโอกาสจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทาง
กายภาพและชีวภาพ (Biotechnology) ล้วนแล้วส่งผลต่อการยกระดับผลิตภาพของภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging society) ความแตกต่างของลักษณะ
กลุ่มประชากรในแต่ละช่วงวัย (Generation gaps) และคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2566 ประเทศไทยจะกลายเป็น
สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ และสังคมสูงวัยระดับสุดยอด ในปี พ.ศ. 2577 ทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยไร้สารพิษตกค้าง สำหรับผู้สูงอายุที่ใส่ใจด้านสุขภาพมากขึ้น
3) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเกิดความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้น ในบางพื้นที่จะมีโอกาสเกิดภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงเกิดถี่ขึ้น ในขณะที่
หลายภูมิภาคอาจเผชิญกับการเกิดพายุรุนแรงขึ้น โดยภาคการเกษตรจะได้รับความเสียหายมากที่สุดเพราะต้อง
อาศัยปัจจัยทางธรรมชาติต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืชและปศุสัตว์ ทำให้ภาคการเกษตรต้องปรับตัว
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โดยการอาศัยองค์ความรู้และรู้เท่าทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร เช่น ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart
Agriculture) และระบบโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ (Plant Factory) เป็นต้น
4) อนาคตของงาน (Future of Work) การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมและการดำรงชีวิตทำให้ประเภท
ของงานเดิมเลือนหายไป มีงานใหม่มาทดแทนโดยเฉพาะแรงงานที่ต้องการทักษะขั้นสูง และงานที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม หรืองานสีเขียว (Green Jobs) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงข้างต้นนำไปสู่ความต้องการ
ทั ก ษะของแรงงานในลั ก ษณะใหม่ ที ่ ผ สมผสานระหว่ า งทั ก ษะทางปั ญ ญา (Cognitive) ทั ก ษะทางเทคนิ ค
(Technical Skills: STEM) และทักษะทางพฤติกรรม (Non-Cognitive) หรือทักษะด้านมนุษย์ (Human Skills)
นั่นคือ “ทักษะในศตวรรษที่ 21” (21st century skills) นอกจากนี้ในประชากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย (Gen-Y) ซึ่ง
มีความต้องการใช้ชีวิตที่มีความยืดหยุ่นและรักษาความสมดุลในชีวิต ทำให้การทำงานระยะต่อไปมีรูปแบบที่
หลากหลายมากขึ้น เช่น การจ้างงานชั่วคราว (Temporary) การจ้างงานบางช่วงเวลา (Part-time) การจ้างงาน
ตามความต้องการ (On-Call) การจ้างงานแบบแฝง (Disguised) งานอิสระ (Self-Employment) ที่ทำงานจาก
บ้าน (Work from Home) หรือทำงานทางไกล (Remote Work/ Telework) ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น โดย
รูปแบบของการทำงานใหม่นี้สอดคล้องกับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบ Gig Economy
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจากกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.
2566-2570) อาจโดยสรุปประเด็นสำคัญต่อการพัฒนาภาคการเกษตร และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรไว้ ดังนี้
1) แนวทางการปรับตัวของภาคเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย “เกษตรอัจฉริยะ”
2) การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตรในระดับสากลด้วย “GAP/SDGsPGS/IFOAM”
3) การเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยของแรงงานเกษตรที่เพิ่มขึ้น ต้องพัฒนาทักษะแรงงานที่ อายุน้อย
เพือ่ เพิ่มผลิตภาพในภาคการเกษตร โดยพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลากหลายตอบโจทย์ทุกช่วงวัย
4) การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะ Internet of Things (IoT) และเทคโนโลยีชีวภาพ
จะเป็ น โอกาสสำคั ญ สำหรั บ ภาคการเกษตรในการที ่ จ ะเพิ ่ ม ผลิ ต ภาพแรงงาน ลดการพึ ่ ง พา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างคุ้มค่า แม่นยำ เกิดประโยชน์สูงสุด และ
เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในภาคการเกษตรได้
5) พัฒนาภาคเกษตรใน 5 รูปแบบ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตร
แปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งการพัฒนาภาคการเกษตรในทั้ง 5 รูปแบบ จะช่วยสร้างและส่งเสริม
ความเข้มแข็งของภาคการเกษตรในระยะยาว ทั้งในมิติของการยกระดับผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม
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ในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทีท่ วีความรุนแรงมา
อย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงเกิดวิกฤตการณ์ทางสาธารณสุขเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบไปถึงมิติทางเศรษฐกิจและสังคม การ
ใช้ชีวิตของประชาชนที่ยากลำบากมากขึ้น รวมถึงผลกระทบในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาทุกแห่ง ที่
ต้องมีการปรับ ตัว และปรับเปลี่ยนรูป แบบการเรียนการสอนใหม่ แต่ยังคงได้มาตรฐานการเรียนรู้ที่มีคุ ณภาพ
เหมือนเดิม

2) นโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐ
เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะ
มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รัฐบาลจึงได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 –2580) ขึ้นเพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศ ได้ให้ความสำคัญกับการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ “ประเทศมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่
ผลประโยชน์ของชาติ หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบ ต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ พัฒนา อย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน หลากหลายมิติ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบไปด้วย 6 ด้าน ได้แก่
1) ด้านความมั่นคง ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
3) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
4) ด้านการสร้างโอกาส ความเท่าเทียม และความเสมอภาคทางสังคม
5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6) ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการเข้าถึงการให้บริการของ
ภาครัฐ
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อย่างไรก็ตามในการพัฒนาประเทศนอกจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เปรียบเสมือนกรอบเป้าหมายของ
ประเทศแล้ว ในการนำไปสู่การปฏิบัติที่เท้จริง จึงจำเป็นต้องมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560–2564) ที่ใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ โดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัด การความเสี่ยง
อย่ า งเหมาะสม ส่ ง ผลให้ ก ารพั ฒ นาประเทศสู ่ค วามสมดุ ล และเป้า หมายการพั ฒ นาที ่ย ั ่ง ยื น ( Sustainable
Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็น
การปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ในการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการ
เชื่อมต่อกั บ ยุ ทธศาสตร์ช าติ 20 ปี ขณะเดียวกันยัง ได้ กำหนดแนวคิ ด และกลไกการขับเคลื ่ อนและติ ด ตาม
ประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อกำกับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทาง และเกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาเพื่อ
ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย ณ ปัจจุบัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นั้นเข้าสู่ช่วง
ปลายของการวางกรอบเป้าหมายของการพัฒนาประเทศที่จะเปลี่ยนเข้าสู่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13 ซึ่งได้วิเคราะห์ภาพรวมของภาคเกษตรยังคงเป็นภาคการผลิตเดิมที่สำคัญ หากไม่มีการปรับตั วอาจมี
ความเสี่ยงที่จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันและส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
ของ ผลิตภาพของแรงงานต่ำ ซึ่งมีแรงงานวัยสูงอายุอยู่ในสัดส่วนที่สูง ความเสี่ยงจากสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศโลก และมาตรฐานผลิตผลทางการเกษตรที่สูงและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรในระบบ ที่สามารถผลิตบัณฑิตให้เป็น นักวิชาการเกษตร ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร และเป็น
เกษตรกรรุ่นใหม่ (young smart farmers) ที่เข้าใจในหลักการพัฒนาแบบองค์รวม และพัฒนาหลักสูตรนอกระบบ
เช่น หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ระบบคลังหน่วยกิต เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (smart farms) รวมถึงการนำผลลัพธ์จากการวิจัยไปสู่
การให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่ประชาชน รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้สามารถบูรณาการทำงาน
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน จากที่กล่าวมาข้างต้นล้วน
เป็ น แนวทางสำคั ญ ที ่ จ ะนำไปสู ่ เ ป้ า หมายของการสร้ า งกระบวนทั ศ น์ แ ห่ ง การ เรี ย นรู ้ ข องนั ก ศึ ก ษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรในยุคใหม่ ที่ได้มีโอกาสในการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ฝึกฝนในภาคปฏิบัติ ผ่านสถานการณ์จริง
เพื่อพร้อมสู่การทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตที่มคี วามพร้อมทั้งคุณวุฒิ
คุณภาพ และคุณธรรม
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3) นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ในมาตรา 7 “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น
สร้างสรรค์ศิล ปวิ ท ยา เพื่อความเจริญ ก้าวหน้า อย่า งมั่น คงและยั่ งยื นของปวงชน มีส ่ว นร่ว มในการจั ด การ
การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู” รวมทั้งได้กำหนดมาตรา
8 ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม มาตรา 7 ให้กำหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้ องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้อง
ให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ
ชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึก
ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีส มัยใหม่ให้ เหมาะสมกับ การ
ดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การ
บำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
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8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ในส่วนของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับปรับปรุง
ปี 2562 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561 ที่เป็นแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสนองต่อพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ตลอดจนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยมี วัตถุประสงค์ของแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางที่ชัดเจนในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวางแผนและ
กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และใช้เป็นกรอบแนวคิดของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยใน
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ เป้าหมายการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมียุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเป้าประสงค์ 4 ข้อ ได้แก่
1. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. มีการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา
3. บัณฑิตครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู และคุณลักษณะคนไทยที่
พึงประสงค์ 4 ประการ
4. บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา มีเป้าประสงค์ 3 ข้อ ได้แก่
1. มีการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
2. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีส มรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ และนานาชาติ
3. บัณฑิตมีอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าประสงค์ 3 ข้อ ได้แก่
1. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบครบวงจร (One Stop Service) ด้านภาษา ด้านศิลปวัฒนธรรม
และด้านสิ่งแวดล้อม
3. มหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนภารกิจที่มุ่งเน้นการสืบสานศาสตร์พระราชา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย มีเป้าประสงค์ 3 ข้อ ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
2. มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดีไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ด้วยนโยบาย
ทั้ง 7 นโยบาย ได้แก่
นโยบายที่ 1 การพัฒ นาท้องถิ่น เพื่อให้ส อดรับกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ศาสตร์พระราชา และ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
นโยบายที่ 2 การผลิตและพัฒ นาครู ให้มีอัตลักษณ์และสมรรถนะตามมาตรฐานวิช าชีพครู รวมทั้ง
ทักษะแห่งการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
นโยบายที ่ 3 การยกระดั บ บั ณ ฑิ ต ให้ ถ ึ ง พร้ อ มด้ ว ยอั ต ลั ก ษณ์ สมรรถนะและคุ ณ ลั ก ษณะที ่ พ ร้ อ ม
รองรับบริบทพลวัตของการเปลี่ยนแปลงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
นโยบายที่ 4 การพัฒ นาระบบบริห ารจัดการที่มี ประสิ ทธิภ าพด้ว ยหลั กธรรมาภิบาล และสามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
นโยบายที่ 5 การพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นโยบายที่ 6 การทะนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม
นโยบายที่ 7 การเผยแพร่ความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย “หนึ่งศตวรรษ ราชภัฏเชียงใหม่”
ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงต้องดำเนินงานให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดี ตามที่ได้
กำหนดไว้ ซึ่งจะต้องมีผู้นำที่มีภาวะผู้นำ รวมทั้ งเป็นเสาหลักของบุคลากรทุกภาคส่วนของคณะฯ ได้ ตลอดจนต้อง
ให้ความสำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับอย่างทั่วถึง เพื่อให้ทุกคนมีความ
เข้าใจไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน โดยต้องเน้นการมีส่วนร่วมและความร่วมมือร่วมใจจากทุกคนทุกฝ่าย ทั้ง
อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อนำไปสู่การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน
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4) การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดิมเป็นหมวดเกษตรกรรม สังกัดวิทยาลัยครู
เชียงใหม่ ต่อมาได้ยกฐานะเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521
โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การผลิตครูและส่ง เสริมวิทยฐานะครู ทำการวิจัย และ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม จนถึงปัจจุบัน
เป็นระยะเวลา 43 ปี ในปัจจุบัน พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีหลักสูตรในความรับผิดชอบ จำนวน 6
หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 2564
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562
หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจเกษตรและอาหาร หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 2564

ในด้านอัตรากำลังของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีบุคลากรสายวิชาการที่เป็นอาจารย์ประจำทั้งหมด 27
คน ประกอบไปด้วยอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 26 คน และอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 1 คน ส่วนจำนวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง มีจำนวนทั้งสิ้น 24 คน โดยอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มีค่าร้อยละมากกว่า
เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา (ร้อยละ 40) อย่างไรก็ตามคณะฯ ยังคงต้องมีแนวทางการสร้าง
แรงจูงใจและแนะนำแหล่งทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อาจารย์ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
(ตารางที่ 1 และ 2)
ในด้านตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการรวมทั้งสิ้น 9
คน โดยแบ่งเป็นระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 7 คน และระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน 2 คน (ตารางที่ 1)
จากข้อมูลซึ่งร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการนั้นยังคงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ
60) ซึ่งทางคณะต้องเร่งออกมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอีก อย่าง
น้อย 6 คน จึงจะผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
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ตารางที่ 1 จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามระดับการศึกษา
จำนวนบุคลากรสายวิชาการ (คน)

ระดับการศึกษา /

ร้อยละ

ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

ผศ.

รศ.

(คุณวุฒิ)

ปริญญาตรี

-

-

-

-

ปริญญาโท

7

2

1

33.33

ปริญญาเอก

11

5

1

66.66

รวม

18

7

2

66.66

25.92

7.42

ร้อยละ
(ตำแหน่งวิชาการ)

100

ข้อมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ตารางที่ 2 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน
ประเภทบุคลากร
สายสนับสนุน
1. ข้าราชการ
2. ลูกจ้างประจำ
3. พนักงานมหาวิทยาลัย
4. พนักงานชั่วคราว
5. พนักงานราชการ
6. พนักงานลูกจ้าง
โครงการ
รวม

จำแนกตามคุณวุฒิการศึกษา

รวม

ต่ำกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

0
0
9
0
0
0

0
0
6
0
2
0

0
0
7
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
22
0
2
0

9

8

7

0
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ข้อมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ในด้านจำนวนนักศึกษาทุกหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 168 คน
ซึ่งในภาพรวมแล้วมีจำนวนการคงอยู่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรในชั้นปีที่ 4 หรือในปีการศึกษาปัจจุบัน
เมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษาแรกเข้าแนวโน้มลดลง จึงต้องมีมาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วน (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในช่วงปีการศึกษา 2559-2563
ปีการศึกษาและจำนวนที่
รับเข้า

จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (จำนวนจริง)
ในแต่ละปีการศึกษา (ร้อยละ)

1. วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
ปีการศึกษา จำนวน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
2559
44
36 33 30
1
2560
44
44 42 26
2561
30
30 23
2562
13
8
2563
14
12
2. วท.บ. (สัตวศาสตร์)
ปีการศึกษา จำนวน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
2559
24
18 18 14
1
2560
36
19 19 19
2561
22
18 18
2562
12
8
2563
4
4
3. วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ปีการศึกษา จำนวน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
2559
30
23 22 22
1
2560
24
18 18 18
2561
23
17 15
2562
11
9
7
2563
8
7
ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564

การคงอยู่ของชั้นปี 4
หรือปีปัจจุบันเทียบ
กับนักศึกษาแรกเข้า
(ร้อยละ)
68
59
77
62
86
(ร้อยละ)
58
53
82
67
100
(ร้อยละ)
73
75
65
64
88
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อย่างไรก็ตามทางคณะฯ ร่วมกับหลักสูตรต้องหากิจกรรมในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร ที่ช่วยสร้างสรรค์
พลังเชิงบวกให้นักศึกษามีความรักในวิชาชีพเกษตรศาสตร์ เป็นแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ เพื่อ
พัฒนาสัมมาชีพของตนเองได้ต่อไปภายหลังสำเร็จการศึกษา
ในด้านงบประมาณที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับการจัดสรรจากมหาวิท ยาลัย ประจำปีงบประมาณ
2564 รวมทั้งสิ้น 27,848,300 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 26,054,700 บาท และเป็นเงินรายได้
จำนวน 1,793,600 บาท และงบประมาณในโครงการวิ จ ั ย ที ่ ไ ด้ ร ั บ การจั ด สรรอุ ด หนุ น ทุ น วิ จ ั ย คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 13,148,150 บาท โดยได้มาจากแหล่งทุนทั้งภายในและ
ภายนอก ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2564 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ในด้านผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในปีการศึกษา
2562 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ สกอ. (จำนวน 13 ตัวบ่งชี้) พบว่า ภาพรวม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีผลการประเมินค่าคะแนน เท่ากับ 4.62 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ระดับดีมาก
(ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 สรุปผลการประเมินทุกตัวบ่งชี้
องค์ประกอบ
1. การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคณ
ุ วุฒิ ป.เอก
1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
1.5 การบริการนักศึกษาระดับ ป.ตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ ป.ตรี
2. การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
3. การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
4. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของคณะเพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน (13 ตัวบ่งชี้)

คะแนนประเมินเฉลี่ย
ตนเอง กรรมการ
4.34
4.35
3.51
3.51
5.00
5.00
2.56
2.56
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

5.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.50

5.00

4.00

5.00
4.70

5.00
4.62

ผลการ
ประเมิน
ระดับดี

ระดับดีมาก

ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี

ระดับดีมาก
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5) วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อให้การบริหารงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและภารกิจ
ดังกล่าว รวมถึงนโยบายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก ำหนดไว้ จึงกำหนดนโยบาย และเป้าหมายของการ
บริหารงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 โดยการบูรณาการหลักการ แนวคิด
และ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25512565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) การพัฒนา
การศึกษาภายใต้กรอบ Thailand 4.0 แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25602564) ฉบับ ปรับ ปรุง ปี 2562 และการนำวิส ัยทัศน์และแนวทางการบริห ารมหาวิ ท ยาลัย ของอธิการบดี ไ ป
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทาง และ
ประมวลเป็นวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในช่วงปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564-2567 ดังนี้

วิสัยทัศน์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมุ่งสู่องค์กรอัจฉริยะเชิงพหุวิทยาการสมัยใหม่เพื่อเสริมรากฐานที่เข้มแข็งสู่การพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาตามหลักสังคมวิถีใหม่ และบูรณาการศาสตร์เชิงพหุว ิทยาการ (Multi-disciplinary
Sciences) อย่างมีคุณภาพ เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทสี่ อดคล้องกับความต้องการของประเทศ และครอบคลุมผู้รับบริการทุกช่วงวัย
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรอัจฉริยะและอุตสาหกรรมเกษตรที่มีคุณภาพสู่สากล
3. บริการวิชาการตามพระราโชบายการพัฒนาท้องถิ่ นให้มีความเข้มแข็ง ในมิติด้านการศึกษา เศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และความทันสมัยของ
เทคโนโลยี พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสู่องค์กรอัจฉริยะ
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เป้าหมาย
เพื่อให้การบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงกำหนดเป้าหมายของการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้
1. Smart Students: เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูง ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
ตามอัตลักษณ์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ตลอดจนสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ ผู้รับบริการทุกช่วงวัย โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ
ทั้งในและต่างประเทศ
2. Smart Researchs & Extensions: เพื่อ สนับสนุน การสร้า งสรรค์ง านวิจั ยและนวั ตกรรมที่ มุ ่ ง สู่
เกษตรอัจฉริยะ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ สู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่สร้างความก้าวหน้าของ
บุคลากร สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และสนับสนุนในการนำการวิจัยไปบรูณาการสู่การเรียนการ
สอนเพื่อเสริมรากฐานและความเข้มแข็งในการพัฒนาท้องถิ่น
3. Smart Local Services: เพื่อสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการให้ บริการด้านวิชาการใน
พื้นที่เป้าหมายของคณะฯ และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการตามพระราโชบายการพัฒนาท้องถิ่น
บูรณาการพันธกิจร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และ
ชุมชนท้องถิ่น ได้ ร ่ว มกัน พัฒ นาท้องถิ่น ให้เข้มแข็งในมิติด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนให้มีความรู้ความเข้าใจในคุณค่า และความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
4. Smart Organization: เพื ่ อ มุ่ ง สู ่ อ งค์ ก รอั จ ฉริ ย ะ ด้ ว ยการพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรให้มปี ระสิทธิภาพ ด้วยความสมดุล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และความทันสมัยของเทคโนโลยี

นโยบายการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อให้การบริหารงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องนโยบายและแนวทางพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในช่วงปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564- 2567 ได้ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย เป็นไปตามยุทธศาสตร์ และ/หรือ
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับ
ปรั บ ปรุ ง ปี พ.ศ. 2562 โดยให้ ค ำนึ ง ถึ ง ยุ ท ธศาสตร์ช าติร ะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และยุ ท ธศาสตร์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) รวมทั้งการนำวิสัยทัศน์และแนว
ทางการบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดีไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ จึงได้กำหนดการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรไว้ 3 นโยบาย ดังนี้
นโยบายที่ 1 ผลิตบัณฑิต และสร้างความโดดเด่น ให้แก่หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อ
นำไปสู่ความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
เป้าหมาย:
1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทั้งในระดับ Degree Non-Degree และหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้น (Short Course) ให้เกิดความโดดเด่น ในการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกช่วงวัย
และสนองความต้องการของท้องถิ่น รวมถึง ส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ทุกหลักสูตรผ่านช่องทางต่าง ๆ
ให้เป็นที่รู้จักสู่สังคม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตของคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ด้วยการเรียนการสอนที่บูรณาการศาสตร์เชิงพหุวิทยาการ การ
สื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ การเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกับการมีจิตอาสา พร้อมกับปลูกฝังแนวคิดของศาสตร์
พระราชาให้กับนักศึกษาและเยาวชน
3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agricultural
Technology) และประสานความร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (ECOA) ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาของคณะฯ
4. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่ เน้นการฝึกปฏิบัติจริง โดยจัดรูปแบบสถาณึฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่ของคณะฯ ตามความเหมาะสมของสาขาวิชา รวมถึงร่วมฝึก
ปฏิบัติจากพื้นที่ผู้รับบริการด้านวิชาการ และแหล่งเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่พร้อม
ในการประกอบสัมมาชีพ และเลี้ยงชีพตนเองได้ภายหลังสำเร็จการศึกษา
5. เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการในการยกระดับศักยภาพและพัฒนากำลังคน (Up-skill Re-skill และ New-skill) กับเครือข่ายเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานเอกชน และชมรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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นโยบายที่ 2 สนับสนุนการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และการให้บริการวิชาการ ตามพระบรมราโชบาย
ในการพัฒนาท้องถิ่น และบูรณาการร่วมกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าหมาย:
1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานวิจัย ในการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาข้อเสนองานวิจัย และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือการวิจัยกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานรับทุนวิจัย ให้สามารถรับงบประมาณการวิจัยจากหน่วยงานให้
ทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้
3. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ ทำโครงการบริการวิชาการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดวิทยาการเกษตร
สมัยใหม่ ดัดแปลงหรือต่อยอดนวัตกรรมสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาตามความต้อการของท้องถิ่น โดยพัฒนา
ข้อเสนอโครงการจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (คพท.) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และโครงการพัฒนาการลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม เป็นต้น
4. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บูรณาการเรียนการสอนร่วมกับงานวิจัยหรือการบริการวิชาการ แก่
ชุมชน ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จากชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นขุมทรัพย์แห่งการ
เรียนรู้
5. เพื่อพัฒนาเครื อข่ายความร่วมมือ การบริการวิชาการกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ -แม่ฮ่องสอน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวั ด
เชียงใหม่ รวมทั้งผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้าง
ผลงานที่เป็นเชิงประจักษ์ต่อสังคม รวมถึงเผยแพร่ความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย “หนึ่งศตวรรษ ราชภัฏ
เชียงใหม่”
6. เพื่อส่งเสริมงานด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ให้เกิดการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรม ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมทีส่ ำคัญของประเทศไทย และวัฒนธรรมล้านนา
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นโยบายที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล และความทันสมัยของเทคโนโลยี
เป้าหมาย:
1. เพื่อมุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สร้างการมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคี และ
สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสุขภาวะทีด่ ี และมีความสุขในการทำงาน
2. เพื่อบริหารงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3. เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของทีมบริหาร และพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่
4. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้ใช้งาน
ได้อย่างสะดวก ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5. เพื่อพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
6. เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร และศิษย์เก่าสัมพันธ์ให้มี
ความเข้มแข็ง สร้างสรรค์ และมีความทันสมัย
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ความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับนโยบายชาติ
แผนที่ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
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แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2562
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แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี พ.ศ. 2564-2567 ที่สอดคล้องกับแผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุง
ปี 2562 โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

Strategy Map

วิสัยทัศน์ “คณะเทคโนโลยีการเกษตรมุ่งสู่องค์กรอัจฉริยะชิงพหุวิทยาการสมัยใหม่เพื่อเสริมรากฐานที่เข้มแข็งสู่การพัฒนาท้องถิ่น”า

การเพื่อเสริมรากฐานที่เข้มแข็งสู่สังคม
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ส่วนที่ 3
แนวทางการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จากนโยบายและเป้าหมาย รวมทั้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องนโยบายและแผนพัฒนา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม จึงกำหนดแนวทางในการนำนโยบายไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/
โครงการและตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชัฏเชีย งใหม่ ระยะ 5 ปี (2560-2564) ฉบับ
ปรับปรุง ปี 2562 และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดี ไว้ดังนี้
นโยบายที่ 1 ผลิตบัณฑิต และสร้างความโดดเด่น ให้แก่หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อ
นำไปสู่ค วามเชี่ยวชาญด้า นนวัต กรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร บนพื้น ฐานของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตในหลักสูตรที่เป็นความเชี่ยวชาญของคณะเทคโนโลยีการเกษตรภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีสมรรถนะที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในทักษะวิชาชีพ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ด้านดิจิทัล
และสร้างสรรค์นวัตกรรม
3. มีลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ มีความอดทน มีความมุ่งมั่น มีจิตอาสา มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมี
คุณธรรมจริยธรรม
4. สืบสานการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ในการพัฒนาตนเองและถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้คณะฯ เป็นที่รู้จัก
2. พัฒนาการเรียนการสอนที่บูรณาการศาสตร์เชิงพหุวิทยาการ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม
3. เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 และพื้นฐานศาสตร์พระราชา ทั้งในระดับบุคลากรและนักศึกษา
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4. ส่งเสริมระบบสวัสดิการและสวั สดิภาพแก่บุคลากรและนักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์
1. การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. บุคลากรมีศักยภาพในด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ โดดเด่น มีความทันสมัย เรียนรู้ได้ทุกช่วงวัย สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมและทิศทางการพัฒนาประเทศ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร ทั้งในและต่างประเทศ
รวมถึงเครือข่ายศิษย์เก่า
3. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพอาจารย์ แ ละบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ให้ ม ี ค วามก้ า วหน้ า ใน
สายงานอย่างมืออาชีพ
นโยบายที่ 2 สนับสนุนการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และการให้บริการวิชาการ ตามพระบรมรา
โชบายในการพัฒนาท้องถิ่น และบูรณาการร่วมกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. ประชาชนและท้องถิ่น ได้รับองค์ความรู้และนวัตกรรมเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดำรงชีวิตที่ดีขึ้น
2. คณะฯ ร่วมเผยแพร่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย “หนึ่งศตวรรษ ราชภัฏเชียงใหม่”
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวั ฒนธรรมการเกษตรในท้องถิ่น
กลยุทธ์
1. พัฒ นาและปรั บ ปรุงระบบสารสนเทศงานวิจ ัย ในการบริห ารงานวิจัย ให้ม ีประสิ ทธิ ภ าพ
สามารถบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน และการบริการท้องถิ่นแบบครบวงจร
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2. พัฒนานักวิจัยให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
3. ส่งเสริมให้คณาจารย์ทำโครงการบริการวิชาการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดวิทยาการเกษตรสมัยใหม่
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายและความเชี่ยวชาญของคณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
4. แสวงหาและพัฒนาต่อยอดงานวิจัย งานบริการชุมชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อหารายได้ และ
ลดการพึ่งพาภาครัฐ และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
5. ส่งเสริมงานด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ให้เกิดการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมทีส่ ำคัญของประเทศไทย และวัฒนธรรมล้านนา
นโยบายที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล และความทันสมัยของเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบของ
มหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์
1. คณะฯ มีการบริหารงานจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
2. มีการบริหารทรัพยากรได้อย่า งมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเกิดประโยชน์สูงสุด
3. มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และบุคลากรทำงานได้อย่างมีความสุข
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการบริหารแบบรวมศูนย์ให้บริการแบบมืออาชีพเพื่อประสิทธิภาพและเกิดความ
ประหยัดและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
2. ปรับปรุงอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ ที่สามารถบูรณาการ
กับการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดบรรยากาศในทำงานอย่างมีความสุข และปลอดภัย
3. พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ การประหยัด และการลดการพึ่งพาภาครัฐ
4. พัฒนาระบบบริหารงานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร และศิษย์เก่าสัมพันธ์ให้มี
ความเข้มแข็ง สร้างสรรค์ และมีความทันสมัย
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ส่วนที่ 4
แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ 1. ผลิตบัณฑิตในหลักสูตรที่เป็นความเชี่ยวชาญของคณะเทคโนโลยีการเกษตรภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีสมรรถนะที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในทักษะวิชาชีพ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ด้านดิจิทัล และสร้างสรรค์นวัตกรรม
3. มีลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ มีความอดทน มีความมุ่งมั่น มีจิตอาสา มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีคุณธรรมจริยธรรม
4. สืบสานการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ในการพัฒนาตนเองและถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

1.1 พัฒนาระบบและกลไก 1.1.1 โครงการพัฒนาระบบและ 1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้า
การรับนักศึกษา และสร้าง
กลไกการรับนักศึกษาให้ได้
เรียนในคณะเพิ่มขึ้นจากปี
ภาพลักษณ์ที่ดีให้คณะฯ
นักเรียนทั้งในด้านจำนวน
ที่ผา่ นมา
เป็นที่รู้จัก
และคุณภาพ
1.1.2 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์
ของคณะฯ ถ่ายทอดผ่านสื่อ
ที่ทันสมัยและหลากหลาย
รูปแบบแก่โรงเรียนเป้าหมาย
ในจังหวัดเชียงใหม่และ
แม่ฮ่องสอน
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ค่าเป้าหมาย
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67
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1.2 พัฒนาการเรียนการ
สอนที่บูรณาการ
ศาสตร์เชิงพหุ
วิทยาการ และการ
สร้างนวัตกรรม

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

1.2.1 โครงการพัฒนาสถานีฝึก
2. ร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จ
ประสบการณ์วิชาชีพด้าน
การศึกษาในระยะเวลาที่
เกษตรและอุตสาหกรรม
กำหนด และมีงานทำหรือ
เกษตร
ประกอบอาชีพอิสระภายใน
1.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่ฟาร์ม
1 ปี
เกษตรอัจฉริยะ (Smart
3. ร้อยละของความพึงพอใจ
Farm) บูรณาการกับการ
ต่อหลักสูตร กิจกรรมและ
เรียนการสอน การวิจัย และ
การดำรงชีวิตของนักศึกษา
การบริการวิชาการ
ชั้นปีสุดท้าย หรือบัณฑิต
1.2.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์และบุคลากรคณะ
ให้มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนยุคใหม่
1.2.4 โครงการพัฒนาสื่อและ
ระบบการเรียนการสอนและ
การประเมินผล
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ค่าเป้าหมาย
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แผนงาน/โครงการ

1.3 เสริมสร้างทักษะใน
1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
ศตวรรษที่ 21 และพื้นฐาน
“นวัตกรรมเกษตรไทย ก้าว
ศาสตร์พระราชา ทั้งใน
ไกลบนพืน้ ฐานศาสตร์
ระดับบุคลากรและนักศึกษา
พระราชา” เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเอง การ
ประกอบสัมมาชีพ และเป็น
หลักการดำรงชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 ให้แก่นักศึกษา บุคลากร
ศิษย์เก่า และประชาชน
ผู้สนใจ
1.3.2 โครงการวันวิชาการเกษตร
“Smart Agriculture Day
Camp” เพื่อเพิ่มทักษะการ
เรียนรู้นวัตกรรมเกษตร
สมัยใหม่จากผู้เชี่ยวขาญ
ระดับชาติและนานาชาติ
1.3.3 โครงการ “ผลิตได้ต้องขาย
ให้เป็น” ร่วมกับสวนเกษตรครู
น้อย

ตัวชี้วัด
4. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต
5. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การ
วัดผล CEFR (B1)
6. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่าน
การทดสอบและมีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
7. ร้อยละของจำนวนนักศึกษา
ของคณะฯ ที่ได้รับรางวัลใน
ด้านวิชาการ นวัตกรรม
เกษตร และกิจการ
นักศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
8. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3
หรือเทียบเท่า
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แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

1.3.4 โครงการ “Smart Digital 9. จำนวนศิษย์เก่าที่เข้ารับการ
in VUCA world” เพื่อ
พัฒนา
ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะ 10.ระดับความพึงพอใจของ
ด้านดิจิทัลในยุควิถีชีวิตใหม่
ศิษย์เก่า
1.3.5 โครงการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาใน
คณะฯ
1.3.6 โครงการพัฒนานักศึกษา
ตามความเชี่ยวชาญของ
สาขาวิชา ที่เน้นการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ
1.3.7 โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาและเตรียมความ
พร้อมการทำงานของบัณฑิต
1.3.8 โครงการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมที่สอดคล้อง
กับท้องถิ่น
1.3.9 โครงการ Up and Re
Skills สำหรับศิษย์เก่า
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แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

63
2

1.4 ส่งเสริมระบบสวัสดิการ 1.4.1 โครงการสนับสนุนและ
11. จำนวนโครงการ/ กิจกรรม
และสวัสดิภาพแก่บุคลากร
ช่วยเหลือเพื่อสวัสดิภาพและ
ทีส่ ่งเสริมสวัสดิภาพให้
และนักศึกษาให้มีคุ ณ ภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษา
บุคลากรและนักศึกษา
ชีวิตที่ดี
ตามหลักปรัชญาของ
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
เศรษฐกิจพอเพียง
12. ความพึงพอใจของบุคลากร 3.51
1.4.2 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ
และนักศึกษาที่มตี ่อระบบ
และกีฬาสานสัมพันธ์
สวัสดิการของคณะฯ
“Smart Health and Sport
Wellness” สำหรับนักศึกษา
และบุคลากรของคณะฯ
1.4.3 การเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษา
และบุคลากรของคณะฯ

ค่าเป้าหมาย
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ยกระดับคุณภาพการศึกษา
1. การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. บุคลากรมีศักยภาพในด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

2.1 ปรับปรุงและพัฒนา
2.1.1 โครงการปรับปรุงหลักสูตร 1. จำนวนหลักสูตรที่มคี วาม
หลักสูตรให้โดดเด่น มีความ
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ทันสมัยและได้มาตรฐาน
ทันสมัย สอดคล้องกับความ
ด้ า นอุ ด มศึ ก ษา เพื ่ อ ให้ มี
ตามกรอบมาตรฐาน
ต้องการของสังคมและทิศ
ความทันสมัยและบูรณาการ
คุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF)
ทางการพัฒนาประเทศ
กับ สาขาวิช าของหน่ว ยงาน 2. จำนวนหลักสูตร
ภายใต้หลักปรัชญาของ
จัดการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ประกาศนียบัตร (Nonเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละ
degree) ที่ได้รับการ
บัณฑิตศึกษา
พัฒนาขึน้
2.1.2 โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร 3. จำนวนหลักสูตรฝึกอบรม
ฝึกอบรมระยะสั้น ที่โดดเด่น
ระยะสั้นที่ได้รับการ
ทัน สมัย และเหมาะสำหรั บ
พัฒนาขึ้น
ประชาชนทุกช่วงวัย
2.1.3 โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ป ร ะ ก า ศ น ี ย บ ั ต ร ( Nondegree)
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แผนงาน/โครงการ

2.2 สร้างเครือข่ายความ
2.2.1 โครงการสร้างความร่วมมือ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
ทางวิชาการทั้งในและ
สถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร
ต่างประเทศเพื่อการ
ทั้งในและต่างประเทศ
แลกเปลี่ยนบุคลากรและ
รวมถึงเครือข่ายศิษย์เก่า
นักศึกษา และการพัฒนา
หลักสูตรร่วม (Joint
Programs)
2.2.2 โครงการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการและ
กิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับ
ศิษย์เก่า
2.3 ส่งเสริมและพัฒนา
2.3.1 สนับสนุนเครือข่ายงานวิจัย
ศักยภาพอาจารย์และ
การเข้าร่วมนำเสนอผลงานทาง
บุคลากรสายสนับสนุนให้มี
วิชาการของบุคลากร
ความก้าวหน้าในสายงาน
2.3.2 โครงการสนับสนุนการเข้า
อย่างมืออาชีพ
ร่วมอบรมและพัฒนาให้
อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น และการเข้าสู่ตำแหน่ง
ทางวิชาการ

ตัวชี้วัด
4. จำนวนหลักสูตรที่ได้มีการ
พัฒนาขึ้นใหม่ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น
5. จำนวนเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการและ
วิชาชีพกับองค์กรภาครัฐ
และเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

6. จำนวนอาจารย์ที่เสนอขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ
7. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
8. จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ
พัฒนาบุคลากรของคณะฯ
9. หน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย
ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ
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แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

2.3.3 โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนให้ขึ้นสู่ตำแหน่งที่
สูงขึ้น
2.3.4 ยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่
บุคลากรที่ได้ทำผลงานตาม
ความเชี่ยวชาญของตนเองและ
ของคณะฯ
2.3.5 สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพ
หรือร่วมเป็นเจ้าภาพในจัด
ประชุมวิชาการระดับ
เครือข่ายราชภัฏ/ระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ/การ
ประกวด/แข่งขันเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการแก่นักศึกษา ในวาระ
ครบรอบ 100 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ (2567)

ระดับชาติและนานาชาติ
ทั้ง Onsite และ Online
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สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1. ประชาชนและท้องถิ่นได้รับองค์ความรู้และนวัตกรรมเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น
2. คณะฯ ร่วมเผยแพร่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย “หนึ่งศตวรรษ ราชภัฏเชียงใหม่”
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมการเกษตรในท้องถิ่น

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

3.1 พัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศงานวิจัย
ในการบริหารงานวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถ
บูรณาการเข้ากับการเรียน
การสอน และการบริการ
ท้องถิ่นแบบครบวงจร

3.1.1 โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า ร ะ บ บ
สารสนเทศบริ ห ารงานวิ จั ย
และงานบริการวิชาการให้เป็น
ปัจจุบันและทันสมัย
3.1.2 โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ
เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young
Smart Farmer Academy
Center) ด้วยแนวคิด “สร้าง
บัณฑิตก้าวไกล ด้วยงานวิจัยที่
ก้าวหน้า ให้บริการการวิชาการ
และคำปรึกษา เพื่อนำพา
การเกษตรของไทยให้ยั่งยืน”

1. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ
ทุนวิจัยต่อจำนวนอาจารย์
ประจำคณะ
2. จำนวนงานวิจัย/งาน
บริการวิชาการ/นวัตกรรม
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติ/
นานาชาติ/ได้จดสิทธิบัตร/
ได้จดอนุสิทธิบัตร
3. จำนวนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่
สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
4. จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์
งานวิจัยและบริการ
วิชาการของคณะฯ
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3.2 พัฒนานักวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของนักวิจัย
และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

3.1.3 โครงการจัดทำสื่อสร้างสรรค์
เพื ่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลงาน
การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ จ า
การพัฒนาท้องถิ่นของคณะฯ
3.2.1 โครงการสร้างนักวิจัยใหม่/ 5. จำนวนโครงการวิจัย/
นักวิจัยพี่เลี้ยง
บริการวิชาการ ที่บูรณาการ
3.2.2 โครงการบูรณาการงานวิจัย
ร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้ง
และการบริ ก ารวิ ช าการกั บ
ภายในและต่างประเทศ
หน่วยงานทั้งในภาครัฐ เอกชน 6. จำนวนงานบริการวิชาการ
และท้ อ งถิ ่ น ทั ้ ง ในประเทศ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตาม
และต่างประเทศ
พระราโชบายทีบ่ ุคลากร
3.2.3 โครงการแลกเปลี่ยนความรู้
คณะฯ เข้าร่วม
และประสบการณ์ ร ่ ว มกั บ 7. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้าน
ร่วมงานวิจัย/บริการชุมชน
การวิ จ ั ย สู ่ ร ะดั บ ชาติ แ ละ
ต่อนักศึกษาทั้งหมด
นานาชาติ
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แผนงาน/โครงการ

3.3 ส่งเสริมกลุ่มวิจัยและ 3.3.1 โครงการส่งเสริมกลุ่มบริการ
บริการชุมชนที่มุ่งเน้นการ
วิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ถ่ายทอดวิทยาการเกษตร
ตามพระราโชบาย
สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3.3.2 โครงการส่งเสริมการ
ตามพระราโชบาย และ
แสวงหาทุนของกลุ่มงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญของคณะที่
(Cluster) ตามความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องกับเป้าหมายของ
ของคณะฯ เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ท้องถิ่น
3.3.3 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริที่คณะฯ
รับผิดชอบ
3.4 แสวงหาและพัฒนา
3.4.1 โครงการวิจัยและบริการ
ต่อยอดงานวิจัย งานบริการ
วิชาการเพื่อรายได้ และ/หรือ
ชุมชนทั้งในและต่างประเทศ
ลดการพึ่งพาภาครัฐภายใต้
เพื่อหารายได้และลดการ
ระเบียบและกฎหมายที่
พึ่งพาภาครัฐ และสร้าง
เกี่ยวข้อง
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 3.4.2 โครงการเผยแพร่งานวิจัย
และงานบริการวิชาการสู่

ตัวชี้วัด
6. จำนวนชุมชนที่ได้รับการ
บริการจากคณะฯ อย่าง
ต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 ปี

7. แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
จากภายนอกทั้งในและ
ต่างประเทศ
8. โครงการบริการวิชาการ/
กิจกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่
คณะ
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แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

สาธารณะเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อสังคม
3.5 ส่งเสริมงานด้าน
3.5.1 โครงการส่งเสริมให้นักศึกษา 9. จำนวนหลักสูตรที่ส่งเสริมให้
นักศึกษามีคุณลักษณะแห่ง
กิจการนักศึกษาและศิษย์ มีคุณลักษณะแห่งการเป็น
การเป็น “วิศวกรสังคม”
เก่าสัมพันธ์ ให้เกิดการ
“วิศวกรสังคม”
10. ร้อยละของคณาจารย์
อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะ 3.5.2 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่าย
บุคลากร และนักศึกษาเข้า
และวัฒนธรรม ร่วมกันสืบ นักศึกษา และศิษย์เก่ามีจิตสำนึก
ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์
สานวัฒนธรรมทีส่ ำคัญของ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเทศไทยและ
อนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
วัฒนธรรมล้านนา
ท้องถิ่นของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย
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พัฒนาระบบบริหารจัดการของคณะฯ ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและมีประสิทธิภาพ
1. คณะฯ มีการบริหารงานจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
2. คณะฯ มีการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. คณะฯ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และบุคลากรทำงานได้อย่างมีความสุข

แผนงาน/โครงการ

4.1 พัฒนาระบบการ
4.1.1 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารแบบรวมศูนย์
สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
ให้บริการแบบมืออาชีพเพื่อ
ภายในคณะด้วยระบบ eประสิทธิภาพและเกิดความ
meeting และระบบประเมิน
ประหยัดและบริหารจัดการ
ภาระงานออนไลน์
ตามหลักธรรมาภิบาลได้
4.1.2 โครงการภารกิจจำเป็นและ
อย่างมีประสิทธิภาพ
เร่งด่วนสำหรับคณะฯ
4.1.3 โครงการการจัดการเรียน
การสอนคณะฯ
4.1.4 โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรและระดับคณะฯ
4.1.5 โครงการการจัดการความรู้

ตัวชี้วัด
1. ระดับความพึงพอใจของ
คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา ต่อระบบ
สารสนเทศเพื่อบริหาร
จัดการภายในคณะฯ
2. ร้อยละของผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี
3. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร
4. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ
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แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

4.1.6 โครงการควบคุมภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
4.1.7 โครงการพัฒนามาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการกลางคณะฯ และ
จัดหาครุภัณฑ์ที่ทันสมัย
4.1.8 โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์คณะฯ และ
ประเมินผลการบริหารจัดการ
ของคณะฯ
4.2 ปรับปรุงอาคารสถานที่ 4.2.1 โครงการจัดทำผังแม่บทการ 5. จำนวนโครงการที่สนับสนุน
ระบบสาธารณูปโภค
ใช้พื้นที่รองรับการขยายตัว
การพัฒนาฟาร์มเกษตร
สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์
ของมหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ
ที่สามารถบูรณาการกับการ 4.2.2 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 6. ระดับความพึงพอใจของ
เรียนการสอน เพื่อให้เกิด
และปรับปรุงพื้นที่คณะให้เป็น
นักศึกษาและบุคลากรที่มี
บรรยากาศในทำงานอย่าง
ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ (CMRU
ต่อสภาพแวดล้อมทาง
มีความสุขและปลอดภัย
Aggie Smart Farm)
กายภาพของคณะฯ
4.2.3 โครงการปรับปรุงระบบ
7. กิจกรรมทีป่ ฏิบัติเพื่อการ
สาธารณูปโภคและระบบรักษา
ประหยัดพลังงานและ
ความปลอดภัยของคณะฯ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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4.3 พัฒนาระบบและกลไก
การจัดหารายได้ และ
แนวทางการประหยัดและ
การลดการพึ่งพาภาครัฐ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

4.2.4 โครงการพัฒนาพื้นที่
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำและแหล่ง
น้ำสำรองเพื่อการเกษตร
4.2.5 โครงการ “คณะสีเขียว
(Green Faculty) รณรงค์ปลูก
จิตสำนึกการประหยัดพลังงาน
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย
4.3.1 โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ 7. จำนวนโครงการที่สามารถ
ทางการเงินเพื่อสร้าง
ลดการพึ่งพาภาครัฐและหา
เสถียรภาพทางการเงินของ
รายได้จากการดำเนินงาน
คณะฯ
ของคณะฯ นอกเหนือ
4.3.2 โครงการจัดหารายได้จาก
งานวิจัยและบริการวิชาการ
ผลผลิตจากการเรียนการ
สอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ ให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
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แผนงาน/โครงการ

4.4 พัฒนาระบบบริหารงาน 4.4.1 โครงการพัฒนาระบบ
สโมสรนักศึกษา และศิษย์
บริหารงานสโมสรนักศึกษา
เก่าสัมพันธ์ คณะ
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ของ
เทคโนโลยีการเกษตร ให้มี
คณะฯ
ความเข้มแข็ง สร้างสรรค์
4.4.2 สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า
และมีความทันสมัย
สัมพันธ์ให้เป็นรูปธรรม
4.4.3 สร้างความร่วมมือ และ
ประสานงานกับศิษย์เก่าเพื่อ
พัฒนาคณะฯ มหาวิทยาลัย และ
ชุมชนท้องถิ่น ในเชิงสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด
1. จำนวนหลักสูตรที่จัดตั้ง
เครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์
2. จำนวนโครงการหรือ
กิจกรรมที่มีความร่วมมือกับ
ศิษย์เก่าในการพัฒนาคณะฯ
หรือมหาวิทยาลัย หรือ
ชุมชนท้องถิ่น
3. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาและศิษย์เก่าที่มีต่อ
การบริหารงานสโมสรฯ ของ
คณะฯ
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