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คํานํา 

 

 รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวช้ีวัด (KPI)และตาม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 

เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) นี้ เป็นการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานและการรายงาน

ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ โดยได้รวบรวมผลการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 

1-4 จากส่วนงานและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงผลการดําเนินงานในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่ส่วน

งานและหน่วยงานสามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไว้ และมีบางส่วนท่ีได้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทําให้มีการเปล่ียนแปลงกิจกรรมการดําเนินงานบางส่วน

เพ่ือให้สอดคล้องกันสถานการณ์ล็อคดาวน์ของรัฐบาล 

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงาน

ความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวช้ีวัด (KPI) นี้ จะเป็นประโยชน์ในการ

ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานและเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของผู้บริหารส่วนงานและหน่วยงาน ให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ท่ีมุ่ งเน้นการพัฒนาสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ด้วยปรัชญา “ดํารงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐท่ีสุด 

(A life of wisdom is the most wondrous of all)” และปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

(Wisdom for Community Empowerment)” โดยใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางในการขับเคล่ือนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ผ่าน

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2563 เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีกําหนดไว้

ว่า “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน  สู่สากล” โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยพะเยา เป็น

มหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงระดับสากล ผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษา

และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน 

ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้นํา และสร้างสรรค์ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งและความย่ังยืนของชุมชน 

และสังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุก

พันธกิจ  

  ภายใต้พันธกิจ 5 ด้านของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ ่งประกอบไปด้วย (1) ผลิตคนไทยใน

ศตวรรษที่ 21 (2) วิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและ

สังคม (4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินเพ่ือความเป็นไทย และ (5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล 

(Good Governance) และเรียนรู้เปล่ียนแปลงร่วมกัน  

 โดยได้นําพันธกิจมาใช้ในการกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผน

ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (2) ยุทธศาสตร์การ

สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นําทางด้านวิชาการ (3) ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อ

พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ (4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมให้ย่ังยืน (5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ และ (6) 

ยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  

  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) การเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ

ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม นําไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ีย่ังยืน

ของสังคมไทย มหาวิทยาลัยพะเยามีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแบบมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต การสร้าง

นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ การบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล 



 
 

เป้าหมายคือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) อันจะส่งผลไปสู่การปรับ

โครงสร้างประเทศไทยเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 มุ ่งเน้นและให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคี

เครือข่าย อันจะนํามาสู่การพัฒนาในทุกชุมชน ทุกภาคส่วน ท้ังในระดับกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ ระดับ

ภาค และระดับประเทศ เพ่ือสร้าง “ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน”  

    คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือให้

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 

ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการ

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย การจัดทําแผนฯ ฉบับนี้เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกกลุ่มมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย รวมท้ังการกําหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อ

ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 – 2567 นี้ประกอบด้วย กรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์ แผนการเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ 

กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โครงร่างองค์กร รายละเอียดของแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 

2567 และแนวทางการติดตามประเมินผล เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปรายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน ราย 12 เดือน และแผนปฏิบัติการ  

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 

(1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน  

 ตัวช้ีวัดเร่งด่วน ได้ ดําเนินการเสร็จส้ิน  5 กิจกรรม  และแผนปฏิ บัติการได้

ดําเนินการเสร็จส้ิน 11 กิจกรรม  ยกเลิกโครงการ 10 กิจกรรม เนื่องจาก โรคระบาดไวรัส

โคโรน่า COVID-19    

(2) ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม  

ตัวชี้วัดเร่งด่วน ได้ดําเนินการเสร็จส้ิน  2 กิจกรรม และแผนปฏิบัติการ ยังไม่มีการ

ดําเนินงาน เนื่องจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า COVID-19 

(3) ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ  

ตัวชี้วัดเร่งด่วน ได้ดําเนินการเสร็จส้ิน 1 กิจกรรม และแผนปฏิบัติการได้ดําเนินการ

เสร็จส้ิน 2 กิจกรรม  

(4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ย่ังยืน  

ตัวชี้วัดเร่งด่วน ได้ดําเนินการเสร็จส้ิน 2 กิจกรรม และแผนปฏิบัติการได้ดําเนินการ

เสร็จส้ิน 1 กิจกรรม ยกเลิกโครงการ 1 กิจกรรม เนื่องจาก โรคระบาดไวรัสโคโรน่า COVID-

19    

(5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ  

ตัวชี้วัดเร่งด่วน และแผนปฏิบัติการ ยังไม่มีการดําเนินงาน เนื่องจากโรคระบาดไวรัส

โคโรน่า COVID-19 

         (6) ยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  

ตัวชี้วัดเร่งด่วน ได้ดําเนินการเสร็จส้ิน  2 กิจกรรม ในส่วน การประเมิน Green office 

กิจกรรมการรณรงค์การประหยัดพลังงาน ผ่านรับรองสํานักงานสีเขียวจากกรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับทองแดง และแผนปฏิบัติการได้ดําเนินการเสร็จส้ิน 4 กิจกรรม   

 

 

 

 



 
 

   รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ราย 12 เดือน) 

 

  รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับการจัดสรร

งบประมาณไว้จํานวน 380,000 บาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  182,682 บาท คิดเป็นร้อยละ 

48.07  นอกจากน้ันคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ยังได้รับงบประมาณจากแหล่งทุน

ภายนอกและจัดโครงการนอกแผนปฏิบัติการ รวม 441,660  บาท คิดเป็นร้อยละ 53.75 ของงบประมาณ

ท้ังหมด  โดยมีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 

2563) เป็นจํานวนเงินท้ังส้ิน 624,342 บาท 
 

โครงการในแผนปฏิบัติการ 

โครงการ งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการใน

ศตวรรษท่ี 21 

  

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับกิจการนิสิต

ท่ีเน้นผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (English, IT (Digital), การ

ส่ือสาร การแสดงออก บุคลิกภาพ, Talent mobility, ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต 

                 20,000  

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 โครงการอบรมทักษะการใช้เครื่องมือและการเตรียม

สารเคมีในห้องปฏิบัติการ  

                 12,000  

กิจกรรมย่อยที่ 1.3 โครงการพัฒนาวิชาการสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (เสนอ

ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ) โครงการ paper  

                  5,000  

กิจกรรมย่อยที่ 1.5 ส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการดําเนินชีวิต (พัฒนา

กาย ใจ และบุคลิกภาพ) 

                  5,000  

กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ   

กิจกรรมย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะ   

กิจกรรมย่อยที่ 3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการ

สอน อาจารย์ท่ีปรึกษา ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์ด้านการสอน   

                  5,000  



 
 

กิจกรรมย่อยที่ 3.2 โครงการสนับสนุนอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนด้วย

ระบบ I Classroom และส่ือออนไลน์  

                  5,000  

โครงการพัฒนานิสิต   

กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการ 4 จอบ                    15,000  

กิจกรรมย่อยที่ 5 โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์                    5,000  

กิจกรรมย่อยที่ 6 โครงการรับขวัญบัณฑิต                  10,000  

กิจกรรมย่อยที่ 9 โครงการการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนฝึกงานและสห

กิจศึกษา   

                  5,000  

กิจกรรมย่อยที่ 11 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการผลิตส่ือเพื่อ

ประชาสัมพันธ์   

                  6,206  

โครงการส่งเสริมการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส   

กิจกรรมย่อย 1 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่

ผู้บริหาร( 

                 14,476  

กิจกรรมย่อย 4 การประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และการประเมินผล

การปฎิบัติงานด้วยระบบ 360 องศา (-) 

                      -    

กิจกรรมย่อย 2 การทบทวนแผนกลยุทธ์ ติดตาม และประเมินความสําเร็จของ

ปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์  

                 30,000  

กิจกรรมย่อย 3 KM เพื่อการพัฒนาองค์กร                   15,000  

โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นําทางด้าน

วิชาการ+วิจัยสถาบัน 

  

โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ (โครงการ

ฝึกอบรมวิชาชีพและนิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล) 

  

กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ                    10,000  

กิจกรรมย่อยที่ 2 นิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล                   10,000  

โครงการการเสริมสร้างและส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ย่ังยืน   

กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงการเกี่ยวข้าว                   10,000  

รวม 182,682 



 
 

 

โครงการนอกแผนปฏิบัติการ 

โครงการ งบประมาณ (บาท) 

โครงการ Meeting of the Mind      5,000 

โครงการประชุมบุคลากร(วันขึ้นปีใหม่)  21,000 

โครงการเกษตรแฟร์ 415,660 

รวม 441,660 

  

 

  



 
 

ส่วนที่ 1 

ลักษณะองค์กร 

 

1.1 สภาพแวดล้อมภายนอก 

 (1) ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที ่จัดตั ้งขึ ้นเพื ่อเป็นการกระจายโอกาสทาง

การศึกษา แต่เดิมอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2538 ต่อมาในปี พ .ศ . 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติ

เปล่ียนช่ือเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และเมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 พระบามสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พุทธศักราช 2553 ข้ึนและได้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จึงได้ถือว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัย

นเรศวร พร้อมมุ่งสู่การพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีศักยภาพและผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

รวมท้ังการพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพ้ืนท่ี ดังปณิธาน 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” โดยมีการจัดการเรียนการสอนโดย 16 คณะ 2 วิทยาลัย

แบ่ง เป ็น  3 กลุ ่มสาขาวิชา  ได ้แก ่ กลุ ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

(1.1) ประวัติความเป็นมาของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 

2538 ซึ ่งอนุมัติ “โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค (จังหวัดพะเยา) ของ

มหาวิทยาล ัยน เรศวร” และเมื ่อว ัน ที ่ 8 ต ุลาคม  2539 คณะรัฐมนตรีม ีมต ิให ้เป ลี ่ยน ชื ่อ เป ็น

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ซึ่งสถานที่ที่ใช้จัดการเรียนการสอนในปัจจุบันตั้งอยู่ ณ ตําบลแม่กา 

อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

พะเยาในการเข้าใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย โดยได้เปิดรับนิสิตสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งแรกในปีการศึกษา 2543 ใน 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรมีการบริหารหลักสูตรโดยสํานักวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 สํานักวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยาได้มีการ

แบ่งการบริหารออกเป ็นกลุ ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ ่มวิชาศิลปศาสตร์ และกลุ ่มวิชา



 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งการทํางานตามหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มีหน้าที ่รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรของ 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยนิสิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรจะต้อง

ย้ายไปเรียน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ในชั้นปีที่ 3-4 และในปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา มีแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา ทําให้

กลุ ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที ่ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยารวมเป็น 5 หลักสูตร (5 สาขาวิชา) 

ต่อมา เมื ่อว ันที ่ 28 มิถ ุนายน  2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได ้ม ีการปรับ

โครงสร้างการบริหารงานภายในวิทยาเขตโดยมีการปรับโครงสร้างด้านวิชาการขึ้นใหม่ ประกอบด้วย 

สํานักวิชาเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร สํานักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สํานักวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

นเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 114 (4/2547) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 สํานักวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรับขึ้นเป็นสํานักวิชาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

มี  ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล เป็นหัวหน้าสํานักวิชาคนแรกจึงได้ยกระดับเป็นหน่วยงานเทียบเท่า

ภาควิชา 

ในปีการศึกษา 2552 สํานักวิชาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้เปิดหลักสูตร

เพิ่มอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (แขนงวิชาสัตวศาสตร์) 

และการผลิตพืชอุตสาหกรรม และตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา สํานักวิชาเกษตรศาสตร์ฯ ทํา

การสอนนิสิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรทั้ง 4 ช้ันปี ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

เมื ่อ ว ัน ที ่ 17 กรกฎาคม  2553 มหาว ิทยาล ัยน เรศวร  พะเยา  ได ้ยกฐานะเป ็น

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไม่เป็นส่วนของราชการและเปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” ดังนั้น

สํานักวิชาเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติจึงได้ยกฐานเป็นองค์กรเทียบเท่ากับคณะและได้

เปลี่ยนเป็น คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติโดยปัจจุบันมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ 

สินค้างาม เป็นคณบดี 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานซ่ึงมุ่งท่ี

จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีทางการเกษตร สัตวศาสตร์ การประมง อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ การ

ผลิตพืชอุตสาหกรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน

การเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งนอกจาก



 
 

จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนได้แล้ว ยังช่วยสกัดกั้นและลดค่าใช้จ่ายของนักเรียนท่ี

สําเร็จการศึกษาในภูมิภาคเหนือตอนบนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาด้านเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ต้องเข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยส่วนกลางหรือภูมิภาคอ่ืน 

 

  (2) หลักสูตรและบริการ 

  ด้านการจัดการเรียนการสอนประจําปีการศึกษา 2563 คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดการเรียนการสอน จํานวน  11  หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรในระดับปริญญา

ตรี จํานวน 7 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 63.64 ระดับปริญญาโท จํานวน 4 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 36.36 

โดยมีรายช่ือหลักสูตร  

 1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ 

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

7) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร 

10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ 

11) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง 



 
 

 (3) เป้าหมายการดําเนินงานตามพันธกิจ 

 ด้านการกําหนดเป้าหมายสู่ความสําเร็จ มหาวิทยาลัยพะเยาได้กําหนดเป้าหมายของการ

ดําเนินงานตามพันธกิจหลัก 5 ด้าน  

1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 

2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือความเป็นไทย 

5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

   เพ่ือมุ่งสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และเพ่ือใช้เป็นตัวช้ีวัดสําหรับ

วัดประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทุกด้าน ดังตารางต่อไปนี้ 

   

 

  



 
 

 

ตารางที่ 3 เป้าหมายและแนวทางการดําเนินงานด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา 

 

หลักสูตร ความสําคัญต่อความสําเร็จ แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ 

1. 1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

5 หลักสูตร 

1)   บัณฑิตมีงานทํา 

2) ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจในคุณภาพ

บัณฑิต 

3) ผู้เรียนในพื้นที่ภาคเหนือมีโอกาส
ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น 

1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

2) พัฒนาคุณภาพ บัณฑิตให้ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพทักษะตามศตวรรษที่ 21 

(3Rs8Cs) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาคุณภาพได้

ตามศักยภาพ 

1.2 การจัดการศกึษาควบ

ระดับปริญญาตรี 2 

ปริญญา จํานวน 1 คู่ 

1) บัณฑิตมีโอกาสได้งานทําเพิ่มขึ้น 

2) บัณฑิตมีทักษะทางอาชีพที่

หลากหลาย ตอบสนองต่อ 

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

2) พัฒนาคุณภาพ บัณฑิตให้ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพทักษะตามศตวรรษที่ 21 

(3Rs8Cs) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาคุณภาพได้

ตามศักยภาพ 

4) พัฒนาความรู ้และทักษะทัง้ 2 ปริญญา 

1.3 หลักสูตรระดับบัณฑติ ศึกษา

ปริญญาโท 3 หลักสูตร (แผน ก 

และ ข) ปริญญาเอก - 

หลักสูตร (แบบ 1.1 และ 2.1) 

ผู้เรียนสามารถนําความรู ้   

องค์ความรู ้และหรือองค์ความรู้ใหม่

ไปใช้ในการต่อยอดและพัฒนาการ

ประกอบอาชีพ 

1) การพัฒนาทักษะด้านการวิจัย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถนําองค์ความรู้ และ

หรือองค์ความรู้ใหม่ไปใช้ในการต่อยอดและพัฒนาการประกอบอาชพี 

2) พัฒนาสร้างสรรค ์สร้างนวัตกรรมให้ก้าวหน้าและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชงิพาณชิย์ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคม ลดปัญหา

ความยากจน ชุมชนเข้มแข็ง 

 

  



 
 

ตารางที่ 3 เป้าหมายและแนวทางการดําเนินงานด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา (ต่อ) 

 

หลักสูตร ความสําคัญต่อความสําเร็จ แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ 

1.4 การจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีควบ 

   ปริญญาโท 2 คู่ 

 

 

1) บัณฑิตมีโอกาสการได้งานทํา

เพิ่มขึ้น 

2) บัณฑิตมีทักษะเฉพาะทาง

เชี่ยวชาญ และมีศักยภาพใน 

การประกอบอาชีพของบัณฑิต 

1) พัฒนาคุณภาพ บัณฑิตให้ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพทักษะตามศตวรรษที่ 21 

(3Rs8Cs) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

2) พัฒนาความรู ้และทักษะทัง้ 2 ปริญญา 

3) การพัฒนาทักษะด้านการวิจัย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถนําองค์ความรู้ และ

หรือองค์ความรู้ใหม่ไปใช้ในการต่อยอดและพัฒนาการประกอบอาชพี 

1.5 การจัดการศึกษา 

ลักษณะอื่น หลักสูตรระยะสั้น 

2 หลักสูตร ดังนี้  

  1.SMART FARM 

  2. SMART MEAT 

ผู้เรียนมีทักษะที่เรียนเพิ่มขึ้น สามารถ

นําไปพัฒนาอาชีพได้  

(Re-skills, Up-skills) 

1) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาคุณภาพได้

ตามศักยภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางที่ 4 เป้าหมายและแนวทางการวิจัย 

 

บริการ ความสําคัญต่อความสําเร็จ แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ 

การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่นําไปสู่การถ่ายทอดและ

พัฒนาสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมให้ก้าวหน้าและสามารถ

นําไปใชป้ระโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชงิ

พาณิชย์  

ชุมชน และผู้ประกอบการสามารถนํา

งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 

1) การพัฒนาทักษะด้านการวิจัย การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และสามารถนําองค์ความรู้ และ

หรือองค์ความรู้ใหม่ไปใช้ในการต่อยอดและ

พัฒนาการประกอบอาชพี 

 

ตารางที่ 5 เป้าหมายและแนวทางการดําเนินงานบริการวิชาการ 

 

บริการ ความสําคัญต่อความสําเร็จ แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรเพื่อพัฒนา

ชุมชนและสังคม  ยกระดับการศึกษา สร้างรายได ้

และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนและ

สังคมที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมี

ความเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจากความแตกต่างและ

เหลื่อมล้ํา เกิดสังคมความสุข 

ชุมชน และผู้ประกอบการสามารถ

นําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม  

ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้ และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ

ชุมชนและสังคม 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางที่ 6 เป้าหมายและแนวทางการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

บริการ ความสําคัญต่อคธวามสําเร็จ แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ 

การดํารงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ การ

ทํานุบํารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์และ

พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม รวมถงึการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

เกิดการทํานุบํารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ

สาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะ

และวัฒนธรรม รวมถึงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

เชื่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนา

ประยุกต์ การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยการบรหิารจัดการ และการ

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นระบบ 

 

 

ตารางที่ 7 เป้าหมายและแนวทางการบริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

 

บริการ ความสําคัญต่อความสําเร็จ แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ 

การบริหารคน บริหารงาน ด้วยความ

โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

1) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นใน

การดําเนินงาน เพื่อกระบวนการมีส่วนร่วม  

สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และเป้าหมายการดําเนินงานในพันธ

กิจต่าง ๆ กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาร่วมกัน ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพสร้างระบบการบริหารบนพื้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมี

การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

 

 

 



 
 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดให้บริการหน่วยความเป็นเลิศทางวิชาการและหน่วยงาน

ปฏิบัติการความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เพื่อบูรณาการทางวิชาการกับการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติงานจากประสบการณ์จริงของนิสิต ให้บริการเพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของประชาชน นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านหน่วยงานบริการต่าง ๆ ดังนี้ 

 

ตารางที่ 10  หน่วยงานบริการและลักษณะการให้บริการ   

ลําดับ ชื่อหน่วยงาน สังกัด ลักษณะการให้บริการ 

1 ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงและ

ความอยู่รอดของมนุษยชาติ 

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร ตามปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

2 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและบริการ

นานาชาติด้านเกษตรและอาหาร 

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

การฝึกอบรมวิชาชีพในด้านการเกษตร และบริการวิเคราะห์

ผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร 

 



 
 

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์   

 

 (1) วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต 

การวิจัย และบริการวิชาการเกษตรเพื่อชุมชนและนานาชาติ” 

  

 (2) พันธกิจ (Missions) 

                คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยามีพันธกิจในการผลิตกําลังคนท่ีมี

คุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีตอบโจทย์สังคมและนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและ

ประเทศชาติ จึงดําเนินพันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

  1) ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 

 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรู้ความสามารถ  มีความรู้ภาษาอังกฤษท่ีส่ือสารได้ มีทักษะ

ท่ีสนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงาน เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดําเนินชีวิตอย่างมี

คุณธรรม ปรับตัวได้ในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา มีทักษะการเป็นผู้นําและการทํางานเป็นทีม รวมถึง

ทักษะ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ ด้วยหลักสูตรท่ีทันสมัย ยืดหยุ่น ตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม่ อาจารย์มีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ วิชาชีพ 

(Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะท่ีทันสมัย เปล่ียนแปลงกระบวนการจัด

การศึกษาใหม่ ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และวิธีเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะและการปฏิบัติร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต มีการ

บริหารจัดการท่ีสร้างความเชื่อมั่นกับผู้เรียนและความเชื่อถือให้กับชุมชนและสังคม ระบบการศึกษารองรับและ

ตอบโจทย์พื้นท่ีในการยกระดับการศึกษา ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุกระดับ พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล

และนานาชาติ 

 

  2) วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

 พัฒนาการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่นําไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนาสร้างสรรค์ สร้าง

นวัตกรรมให้ก้าวหน้าและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู่การ

เติบโตอย่างย่ังยืนของสังคม ลดปัญหาความยากจน ชุมชนเข้มแข็ง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศในเวทีโลก โดยเน้นการวิจัยมุ่งเป้าท่ีตอบโจทย์ชุมชน สังคม และความต้องการของประเทศ (Demand 

side) ส่งเสริมการเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การนําไปใช้ประโยชน์กับสังคม ด้วยการ

ร่วมมือกับผู้ใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตรเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ 

สามารถพัฒนายกระดับรายได้และเทคโนโลยีของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายการเข้าสู่ Thailand 4.0 



 
 

  

  3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

 การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม  ยกระดับการศึกษา 

สร้างรายได้ และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนและสังคมท่ีเกิดข้ึน เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สังคมมี

ความเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจากความแตกต่างและเหลื่อมล้ํา เกิดสังคมความสุข  

 

  4) ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 

 การดํารงไว้ซ่ึงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ การทํานุบํารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู  สืบสาน 

สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้ังภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย การเชื่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาประยุกต์ 

การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยการบริหารจัดการ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นระบบ 

 

    5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good Governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลง

ร่วมกัน 

 การบริหารคน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพ่ือเป้าหมาย

องค์กรท่ีดีมีคุณภาพและประโยชน์สุขของบุคลากร เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมรับรู้และแสดง

ความคิดเห็นในการดําเนินงาน เพื่อกระบวนการมีส่วนร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และเป้าหมาย

การดําเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาร่วมกัน ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างระบบการบริหารบนพื้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  



 
 

(3) ประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 

 เพื ่อการดําเนินการตามพันธกิจที ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ .ศ . 2561 - 2580) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี 

พ.ศ. 2561 - 2580 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และนโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยท่ีมี

คุณภาพในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถ

ทํางานเพื่อดํารงชีพและช่วยเหลือสังคม พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา และการส่งเสริม

การปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐานนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันของประเทศ ในประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิด สร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วม

สร้างแต่สิ่งท่ีดี อันจะนํามาซ่ึงชื่อเสียง การยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ ด้วยยุทธศาสตร์

หลัก 6 ด้าน ได้แก่  

 1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 2) ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นําทางด้านวิชาการ 

 3) ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ย่ังยืน 

 5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 6) ยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

 (4) วัตถุประสงค์หลัก (Core Objectives) 

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ ทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน 

2) เ พื ่อ พ ัฒ น า ไป สู ่ม ห า วิท ย าลัย วิจ ัย  ( Research Univers i ty)  ผลิต ผ ล ง า น วิจัย แ ล ะ

นวัตกรรมมีคุณภาพท่ีขับเคล่ือนชุมชน สังคม สู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจในเชิง

พาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม 

3) เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

และความเป็นอยู่อย่างย่ังยืน (Sustainable life quality) 

4) เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาสู่สากล  

และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural enterprise) 

5) เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้มีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

6) เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีทัศนคติท่ีดีและมีความภูมิใจในองค์กรด้วยระบบบริหารงานท่ี

ทันสมัย (Smart University) คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 



 
 

(5) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

     พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ราย 12 เดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ  มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนท้ังส้ิน 43 คน ประกอบไปด้วย ผู้ท่ีมีตําแหน่งอาจารย์ 

จํานวน 27. คน และผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 13 คน รองศาสตราจารย์ 3 

คน และศาสตราจารย์  - คน  

 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ราย 12 เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)  คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ มีบุคลากรสายสนับสนุน จํานวนท้ังส้ิน 26 คน ประกอบไปด้วย ผู้ท่ีมีตําแหน่งพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวน 26 คน ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน จํานวน 1 คน และลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

จํานวน 5 คน (ปฏิบัติงานภายในศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงฯ) 

 

 



 
 

โดยมีโครงสร้างองค์กร ดังนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

งานบริหารท่ัวไป 

- เลขานุการคณบดี 

- สารบรรณ   

- บริหารงานบุคคล   

- บริหารความเสี่ยง 

- การเงิน   

- พัสดุและระบบ

สาธารณูปโภค   

 เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ประธานหลักสูตร 

วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

วท.บ.(การประมง) 

หัวหน้าสํานักงาน

งานแผนงาน 

- แผนและยุทธศาสตร์ 

- วิจัย   

- บริการวิชาการ   

- ทํานุบํารุงศิลปและ

วัฒนธรรม   

ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจ

พอเพียงและความอยู่

รอดของมนุษยชาต ิ

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ

และบริการนานาชาติ

ด้านเกษตรและ

อาหาร 

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์

วท.ม.(สัตวศาสตร์) 

วท.บ.(ความปลอดภัยทาง

วท.บ.(วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีการอาหาร) 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) 

งานวิชาการ 

- วิชาการปริญญาตรี   

- วิชาการปริญญาโท  

- ประกันคุณภาพการศึกษา  

- ฝึกงานและสหกิจศกึษา  

- กิจการนิสิตและแนะแนว

การศึกษา  

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

งานปฏิบัติการ 

 

ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) 

วท.ม.(เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การประมง) 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

หัวหน้าศูนย์ 



 
 

โครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้   

1. ผศ. ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

2. ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก  รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร 

3. ผศ.ดร.กัญญาณัฐ  สุนทรประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

การศึกษา 

4. ผศ.ดร.วัชระ  แลน้อย    รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต 

5. ผศ.ดร.พยุงศักด์ิ  อินต๊ะวิชา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

6. ผศ.ดร.ไวพจน์  กันจู   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภูมิทัศน์และบริหารจัดการฟาร์ม 

7. ดร.วนิดา แซ่จึง   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

8. ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตร์การเกษตร 

9. ผศ.ดร.พยุงศักด์ิ  อินต๊ะวิชา  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สัตวศาสตร์ 

10. ผศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง 

11. ดร.กรทิพย์  กันนิการ์   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตการประมง 

12. ดร.บุญร่วม คิดค้า   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเกษตรศาสตร์ 

13. ดร.ตระกูล พรหมจักร   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตความปลอดภัย 

ทางอาหาร 

14. ดร.รณกร สร้อยนาค   ประธานหลักสูตรรวิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีการอาหาร 

15. ดร.พันธภรณ์  สุภัคกาญจน์กุล  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสัตวศาสตร์ 

16. ผศ.ดร.สุภาพร ภัสสร   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

17. ดร.พนิตนาฎ  อู่พุฒินันท์  ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

เทคโนโลยีการเกษตร 

 

 

 



 
 

1.3 สภาวการณ์ขององค์การ 

 (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 

 จากการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการ

พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในถึงจุดเด่นท่ีสามารถ

ส่งเสริมพัฒนาได้และจุดด้อยท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข รวมท้ังประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือพิจารณาถึง

โอกาสในการพัฒนา และอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ โดยมีผลการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยสรุปดังนี้  

 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. หลักสูตรครอบคลุมต้นน้ํา กลางน้ํา ท้ายนํ้า 

2. อาจารย์มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

3. มีรายวิชาปฏิบัติการ 

4. มีรายวิชาเลือกมาก ตรงกบัความต้องการ

ผู้เรียน 

5. มีพ้ืนที่ให้นิสิตปฏิบัติงาน 

6. อาจารย์ส่วนใหญ่จบปริญญาเอก 

7. หลักสูตรระยะส้ัน และลงชุมชน 

8. การดูแลนิสิตท่ัวถึงและใกล้ชิด 

9. มีสโมสรนิสิตและโครงสร้างชัดเจน  

10. มีแผนพัฒนานิสิต  

11. ความสามัคคี 
12. อาจารย์ +นักวิทยาศาสตร์ มีความใกล้ชิดและ

มีทักษะในการดูแลนิสิต  

13. บุคลากรมี อายุน้อย อยู่ในวัยทํางาน/

ประสบการณ์/ทัศนคติ /ใจดีมีเมตตา 

1. จํานวนนิสิตน้อย 

2. คู่ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย 

3. อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีสนับสนุนการเรียนไม่

เพียงพอ 

4. นิสิตมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และ

ทักษะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ท่ีใช้การเรียน 

5. งบประมาณในการพัฒนาตนเองน้อย  

6. นิสิตยังมีความรู้ด้านวิชาการต่ํา 

7. ขาดการนําเสนอโครงสร้างท่ีชัดเจนตาม

บทบาทหน้าที่  

8. นิสิตยังขาดความร่วมมือร่วมใจใน

ภาพรวมท่ีเกิดข้ึน 

9. งบประมาณไม่เพียงพอ  

10. แผนพัฒนานิสิตทีมีการนําไปขยายผล

อย่างเป็นรูปธรรม และยังไม่ครอบคลุม

ทุกด้าน  

11. ขาดความเชื่อมโยงระหว่างนิสิตต่าง

สาขา+ระหว่างช้ันปี  

12. ขาดคู่มือการทํางาน 

13. ไม่มีระบบการประเมินการทํางาน/

ผลงาน/กิจกรรม/คณะกรรมการ/สโมสร

นิสิต 
 



 
 

 (2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ทําเล ท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นท่ี

เกษตร 

2. เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเปิดโอกาสทางการ

ศึกษา  

3. จัดทําโครงสร้างและแนะแนวทางการ

ทํางานร่วมกับ(อาจารย์+นักวิทย์+สโมสร

นิสิต) 

4. จากปณิธานมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือ

ชุมชน มีพื้นท่ีผลงานวิจัย ด้านเกษตรและ

อาหาร ทําให้นิสิตสามารถได้ลงพื้นที่ และ

ปฏิบัติ 

5. มีแหล่งทุนสําหรับพัฒนา/บ่มเพาะนิสิต

เป็นผู้ประกอบการ  

6. นโยบายของมหาวิทยาลัย ทํา Credit 

Bamk 

7. มีสื่อฟรี FB Line  youtube tmister 

 

1. ได้รับงบประมาณน้อย 

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสูงกว่า

มหาวิทยาลัยอ่ืน 

3. คู่แข่งทางการศึกษา 

4. สถานการณ์ Covid-19 

5. ระบบการรับนิสิตเข้าเรียนต่อ 

6. ช่วงเวลาท่ีเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาต่อท่ี

แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียน

ของนิสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนท่ี 2 

รายงานผลความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการคณะ 

 

2.1  กระบ วนการ จัด ทํ าแผน ยุทธศาสตร์ก ารพั ฒ นาคณ ะเกษตรศาสต ร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 – 2567 ได้จัดทําข้ึนเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความสอดคล้องและเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 

2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และ

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย การจัดทําแผนฯ ฉบับนี้เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และการเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมท้ังการกําหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน 

เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 – 2567 นี้ประกอบด้วย กรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์ แผนการเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ 

กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โครงร่างองค์กร รายละเอียดของแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 

และแนวทางการติดตามประเมินผล เป็นต้น   

 ในนามของผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านท่ีให้

ความร่วมมือจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 
   

2.2 กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  

องค์ประกอบของรายงานผลการดําเนินงาน 

  การรายงานผลการดําเนิ นงานแผนงาน ยุทธศาสต ร์การพัฒ นามหาวิทยาลัยพะเยา  

พ.ศ. 2563 – 67 และแผนปฏิบัติการประจําปีของคณะ พ.ศ. 2563 ได้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผล

การดําเนินงานรอบ 6 เดือน และราย 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่

ตามข้อกําหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการรายงาน ดังนี้ 

1) การรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ราย 12 เดือน) 

2) การรายงานผลการประเมินความสําเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

พ.ศ. 2563 (ราย 12 เดือน) 



 
 

2.3 รายงานผลความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดสําคัญ Super KPI ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (ราย 12 เดือน) 

แบบฟอร์ม Super KPI คณะ เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ และ

การเชื่อมโยง 

Super KPI ตัวชี้วัด ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลการ

ดําเนินงาน  

หมาย

เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

กลยุทธ์ที่ 1.1  

มาตรการที่ 1.1.2  

จํานวนหลักสูตรระยะ

สั้น (Non-degree 

program) ที่มีความ

ร่วมมือกับหน่วยงาน 

หรือองค์กรวิชาชีพ 

2 หลักสูตร 1) การผลิตโคขุนแม่นยํา     

2) SMART MEAT (ไม่ได้ใช้

งบประมาณของ ม.) 

2 หลักสูตร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

1) ผลิตโคขุน

แม่นยํา 2) 

SMART MEAT 

ดําเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

กลยุทธ์ที่ 1.2  

มาตรการที่ 1.2.3  

จํานวนหลักสูตรที่

พัฒนาทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการอย่าง

เข้มข้น 

1 หลักสูตร/32

ชั่วโมง/2(2-0-4) 

หน่วยกิต 

ความปลอดภัยทางอาหาร   

(UP Agricultural 

Entrepreneurs) 

1 หลักสูตร นิสิตมีทักษะ (Skill) การเป็น

ผู้ประกอบการ 

ดําเนินการ

เรียบร้อยแล้ว      

 1. กจิกรรมการ

เรียนการสอน

ด้านความเป็น

ผู้ประกอบการ 

ด้านการตลาด

และทักษะ

ผู้ประกอบการ 

โครงการ

นวัตกรรมด้าน

การเกษตร 

สัตว ์ประมง 

แปรรูปและ

พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ และ

 



 
 

แบบฟอร์ม Super KPI คณะ เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ และ

การเชื่อมโยง 

Super KPI ตัวชี้วัด ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลการ

ดําเนินงาน  

หมาย

เหตุ 

ความปลอดภัย

ทางอาหาร  2.

อบรมให้ความรู้

ทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

3. พัฒนาทักษะ

ให้ ตัวแทนนิสิต

ด้านความเป็น

ผู้ประกอบการ

อย่างเข้มข้นจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

กลยุทธ์ที่ 1.3  

มาตรการที่ 1.3.2 

สื่ออิเล็คทรอนิกส์ 3 รายวิชา รายวิชา                          

1) เกษตรยั่งยืนเพื่อฟื้นฟู

วิถีเกษตรไทย    

2) เทคโนโลยีการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช   

3) Introduction to Animal 

Production 

3 รายวิชา ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้

สะดวกและงา่ยขึ้น 

ผลิตสื่อการ

สอนออนไลน์ใน

หัวขอ้ต่างๆ

เรียบร้อยแล้ว

ทั้ง 3 รายวิชา 

 



 
 

แบบฟอร์ม Super KPI คณะ เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ และ

การเชื่อมโยง 

Super KPI ตัวชี้วัด ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลการ

ดําเนินงาน  

หมาย

เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

กลยุทธ์ที่ 1.7 

มาตรการที่ 1.7.2  

ร้อยละของนิสิตที่มี

คุณภาพชีวิตในระดับดี 

ร้อยละของนิสติที่

มีคุณภาพชวีิตใน

ระดับดีขึ้นไป 

(ร้อยละ 60) 

กิจกรรมร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 

การพัฒนาพ้ืนที่

สําหรับนิสิต 

นิสิตมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี ดําเนินการ

ร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

กลยุทธ์ที่ 1.7  

มาตรการที่ 1.7.2 

จํานวนนิสิตที่มาขอรับ

การช่วยเหลือด้าน

สุขภาพจิต 

จํานวนนิสิตที่มา

ขอรับการ

ช่วยเหลือด้าน

สุขภาพจิตลดลง  

กิจกรรมร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 

มีศูนย์ให้คําปรึกษา 

และมีระบบกลไกใน

การดูแลให้

คําปรึกษาแก่นิสิตที่

มีปัญหาสุชภาพจิต 

นิสิตมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับด ี/  ดําเนินการ

ร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 

 



 
 

แบบฟอร์ม Super KPI คณะ เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ และ

การเชื่อมโยง 

Super KPI ตัวชี้วัด ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลการ

ดําเนินงาน  

หมาย

เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

กลยุทธ์ที่ 2.1  

มาตรการที่ 2.1.1 

จํานวนผลงานการ

ตีพิมพ์ในวารสาร

นานาชาติ ต่อปี 

20 ผลงาน การสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมและการเป็น

ผู้นําทางด้านวิชาการ+วิจัย

สถาบัน 

บุคลากรของคณะ

เกิดองค์ความรู้

เกี่ยวกับขั้นตอนการ

เขียนบทความ การ

ปรับแก้ จนถึงการ

ได้รับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารนานาชาติ 

การตีพิมพ์ และการ

เป็นผู้นําทางด้าน

วิชาการของคณะฯ  

เกิดการพัฒนาเครือขา่ยวจิัยระดับ

นานาชาติที่เข้มแข็ง พัฒนาความเป็น

สากลหรือนานาชาติของคณะ

เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 ดําเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 

ได้ผลงาน 25 

เรื่อง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

กลยุทธ์ที่ 2.3 

มาตรการที่ 

2.3.4 

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 

1 ผลงาน การสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมและการเป็น

ผู้นําทางด้านวิชาการ+

วิจัยสถาบั 

บุคลากรของคณะ

เกิดองค์ความรู้

เกี่ยวกับขั้นตอนการ

เขียนบทความ การ

ปรับแก้ จนถึงการ

ได้รับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารนานาชาติ 

การตีพิมพ์ และการ

เป็นผู้นําทางด้าน

วิชาการของคณะฯ  

สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ดําเนินการใน

ขั้นตอนมากว่า 

80% อยู่

ระหว่างดําเนืน

การขอรับรอง

พันธุ์ 

 



 
 

แบบฟอร์ม Super KPI คณะ เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ และ

การเชื่อมโยง 

Super KPI ตัวชี้วัด ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลการ

ดําเนินงาน  

หมาย

เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

กลยุทธ์ที่ 3.2  

มาตรการที่ 3.2.1 

Signature Product 

ผลงานบริการวิชาการ 

ที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

1 ผลงาน มหกรรมถ่ายทอด

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ด้านการเกษตรและอาหาร

ปลอดภัย: กว๊านพะเยา

เกษตรแฟร ์ครั้งที่ 1 เปิด

บ้านเมืองพะเยา 

จํานวนองค์ความรู้ที่

ได้ถ่ายทอด

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมด้าน

การเกษตรและ

อาหารปลอดภัย 

สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรในพ้ืนที่  (อยู่

ในระหว่างทําสัญญา) 

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการเรื่อง

ขอขึ้นทะเบียน

สิ้นค้า GI 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  

กลยุทธ์ที่ 4.2  

มาตรการที่ 4.2.2 

กิจกรรมหรือโครงการ

ที่ส่งเสริมความเป็นไทย 

เช่น ศิลปะ ดนตรี

นาฎศิลป์ ประเพณี

ท้องถิ่น 

1 กิจกรรม โครงการตลาดนัดวัฒ

ธรรมเกษตร (กาดโก้งโค้ง) 

1.มีกจิกรรมตลาด

นัดวัฒธรรมซึ่งเป็น

เวทีให้เกิดการเรียนรู้

ด้านศิลปวัฒธรรม 

2. นิสิตมีพื้นที่

จําหนา่ยผลิตภัณฑ์ที่

เกี่ยวข้องกับด้านวัฒ

ธรรม 

1.นิสิตมีสุนทรียภาพและได้เข้าใจ

ศิลปวัฒธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต

และการเกษตรมากขึ้น 

ดําเนินการเสร็จ

สิ้นทั้ง 2 

โครงการ 

 



 
 

แบบฟอร์ม Super KPI คณะ เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ และ

การเชื่อมโยง 

Super KPI ตัวชี้วัด ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลการ

ดําเนินงาน  

หมาย

เหตุ 

  1 กิจกรรม โครงการเกี่ยวข้าววันพอ่

สานต่อคําพ่อสอน 

1.นิสิตจัดกิจกรรม

เกี่ยวข้าวร่วมกับ

ชุมชนในพื้นที่จังหวัด

พะเยา 

2. นิสิตได้เรียนรูว้ัฒ

ธรรมประเพณีการ

เกี่ยวข้าวร่วมกับ

ชุมชน 

1.นิสิตคณะเกษตรเข้าใจกระบวนการ

เกี่ยวข้องและวัฒธรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การปลูกข้าว 

2.นิสิตและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดี

ต่อกัน 

ดําเนินการเสร็จ

สิ้นทั้ง 2 

โครงการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  

กลยุทธ์ที่ 5.1  

มาตรการที่ 5.1.3 

ร้อยละของบุคลากร

สายวชิาการ สอบผ่าน 

CEFR ระดับ B2 Upper 

Intermediate 

คะแนนมากกว่า

ร้อยละ 60 

กิจกรรมร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 

ยกระดับคุณภาพ

ของอาจารย์ เพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน 

อาจารย์เป็นที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติรองรับการเปิดการเรียนการ

สอนรับสากลในอนาคตอันใกล้ 

ดําเนินการ

ร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  

กลยุทธ์ที่ 5.1  

มาตรการที่ 5.1.3 

ร้อยละของบุคลากร

สายสนับสนุน สอบผ่าน 

CEFR ระดับ A2 

Elementary 

คะแนนมากกว่า

ร้อยละ 60 

กิจกรรมร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 50 ของ

บุคลากรสาย

สนับสนุน เข้าร่วม

โครงการ  

บุคลากรสายสนับสนุน สอบผ่าน 

CEFR ระดับ A2 Elementary 

ดําเนินการ

ร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 

 



 
 

แบบฟอร์ม Super KPI คณะ เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ และ

การเชื่อมโยง 

Super KPI ตัวชี้วัด ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลการ

ดําเนินงาน  

หมาย

เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  

กลยุทธ์ที่ 6.4  

มาตรการที่ 

6.4.3 

ระบบฐานข้อมูลการใช้

ประโยชน์ที่ดินทาง

การเกษตรในพื้นที่รอบ

มหาวิทยาลัยพะเยา 1 

ระบบ 

1 ฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลการใช้

ประโยชน์ที่ดินทาง

การเกษตรในพื้นที่รอบ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

1 ฐานข้อมูล มีข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินทาง

การเกษตรในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย

พะเยา 

ดําเนินการเสร็จ

สิ้นเรียบร้อย

แล้ว 

 

ผลประเมิน 

Green office 

ระดับทอง/ระดับเงิน/ 

ระดับทองแดง 

โครงการ

สํานักงานสีเขียว 

(Green office) 

1 ผลงาน ผ่านรับรอง

สํานักงานสีเขียว

จากกรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในระดับทองแดง 

ผลประเมิน Green office ระดับทองแดง  

     

    

หมายเหตุ : โครงการสํานักงานสีเขียว กองอาคารฯแจ้งว่า ทัง้7หน่วยงานของม.พะเยา ที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินตนเอง ยังไม่ได้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งยังไม่เข้าเกณฑ์การ

ประเมินของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   

             ดังนั้นในเบื้องต้น กองอาคารฯ แจ้งว่าจะนํามิเตอร์เก่าจากหอพักมาติดตั้งให้ที่คณะ แต่คณะอาจจะต้องตั้งค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินเพิ่มเติม เนื่องจากม.

พะเยาผ่านเกณฑ์ประเมินทุกหน่วยงาน แต่ไม่มีมิเตอร์ไฟฟา้ 

 

 

 



 
 

2.4 รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 12 เดือน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (ตุลาคม 2562 –กันยายน 2563) 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณที่ได้รับ คะแนนตัวชี้วัดรวม 

(ร้อยละ) 

แผน ผลการใช้จ่าย

จริง 

แผน ผล 

โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน     

 กิจกรรมย่อยที ่1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านวชิาการใน

ศตวรรษที่ 21 

    

1 กิจกรรมย่อยที ่1.1 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับกิจการนิสิตที่

เน้นผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 (English, IT (Digital), การ

สื่อสาร การแสดงออก บุคลิกภาพ, Talent mobility, ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต)  

20,000 20,000 4 4 

2 กิจกรรมย่อยที ่1.2 โครงการอบรมทักษะการใช้เครื่องมือและการเตรียมสารเคมี

ในห้องปฏิบัติการ  

12,000 12,000 4 4 

3 กิจกรรมย่อยที ่1.3 โครงการพัฒนาวิชาการสําหรับนิสิตบัณฑติศึกษา (เสนอ

ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ) โครงการ paper 

camp  

5,000 5,000 4 4 

4 กิจกรรมย่อยที ่1.4 โครงการติดอาวุธเพื่อเพิ่มศักยภาพการสอบแข่งขันสาย

วิชาการ  

8,000 ยกเลิกโครงการ 

เนื่องจาก  

COVID-19 

  

5 กิจกรรมย่อยที ่1.5 ส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการดําเนนิชีวิต (พัฒนากาย 

ใจ และบุคลิกภาพ)  

5,000 5,000 4 4 

 กิจกรรมย่อยที ่2 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ     



 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณที่ได้รับ คะแนนตัวชี้วัดรวม 

(ร้อยละ) 

6 กิจกรรมย่อยที ่2.1 โครงการนํานิสิตศึกษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน)  65,000 ยกเลิกโครงการ 

เนื่องจาก  

COVID-19 

  

7 กิจกรรมย่อยที ่2.2 โครงการเกษตรวิชาการบัณฑิตและมหาบัณฑิต  15,000 ยกเลิกโครงการ 

เนื่องจาก  

COVID-19 

  

8 กิจกรรมย่อยที ่2.3 โครงการ FoSTAT  10,000 ยกเลิกโครงการ 

เนื่องจาก  

COVID-19 

  

 กิจกรรมย่อยที ่3 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะ     

9 กิจกรรมย่อยที ่3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการ

สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์ด้านการสอน   

5,000 5,000 4 4 

10 กิจกรรมย่อยที ่3.2 โครงการสนับสนุนอาจารยใ์นการจัดการเรียนการสอนด้วย

ระบบ I Classroom และสื่อออนไลน์  

5,000 5,000 4 4 

โครงการด้านพัฒนานิสิต     

 โครงการพัฒนานิสิต     

11 กิจกรรมย่อยที ่1 โครงการ 4 จอบ   15,000 15,000 4 4 

12 กิจกรรมย่อยที ่2 โครงการไหว้ครู  2,000 ยกเลิกโครงการ 

เนื่องจาก  

COVID-19 

  



 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณที่ได้รับ คะแนนตัวชี้วัดรวม 

(ร้อยละ) 

13 กิจกรรมย่อยที ่3 โครงการพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่  3,000 ยกเลิกโครงการ 

เนื่องจาก  

COVID-19 

  

14 กิจกรรมย่อยที ่4 โครงการกีฬาสัมพันธ์เกษตร มพ.  5,000 ยกเลิกโครงการ 

เนื่องจาก  

COVID-19 

  

15 กิจกรรมย่อยที ่5 โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์  5,000 5,000 4 4 

16 กิจกรรมย่อยที ่6 โครงการรับขวัญบัณฑิต  10,000 10,000 4 4 

17 กิจกรรมย่อยที ่7 โครงการพัฒนาผู้นําและสร้างเครือข่ายนิสิต   10,000 ยกเลิกโครงการ 

เนื่องจาก  

COVID-19 

  

18 กิจกรรมย่อยที ่8 โครงการทอดผ้าป่าเพื่อกองทุนการศึกษานิสิตคณะ

เกษตรศาสตร์   

3,000 ยกเลิกโครงการ 

เนื่องจาก  

COVID-19 

  

19 กิจกรรมย่อยที ่9 โครงการการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนฝึกงานและสหกิจ

ศึกษา   

5,000 5,000 4 4 

20 กิจกรรมย่อยที ่10 โครงการปัจฉิมนิเทศและ Job fair   5,000 ยกเลิกโครงการ 

เนื่องจาก  

COVID-19 

  

21 กิจกรรมย่อยที ่11 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการผลิตสื่อเพื่อ

ประชาสัมพันธ์   

7,000 6,206 4 4 

โครงการด้านการบริหาร     



 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณที่ได้รับ คะแนนตัวชี้วัดรวม 

(ร้อยละ) 

 โครงการส่งเสริมการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส     

22 กิจกรรมย่อย 1 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปอ้งกันการทุจริตแก่

ผู้บริหาร 

15,000 14,476 4 4 

23 กิจกรรมย่อย 4 การประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และการประเมินผลการ

ปฎิบัติงานด้วยระบบ 360 องศา  

- - 4 4 

24 กิจกรรมย่อย 2 การทบทวนแผนกลยุทธ์ ติดตาม และประเมินความสําเร็จของ

ปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์  

30,000 30,000 4 4 

25 กิจกรรมย่อย 3 KM เพื่อการพัฒนาองค์กร  15,000 15,000 4 4 

26 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 10,000 ยกเลิกโครงการ 

เนื่องจาก  

COVID-19 

  

โครงการด้านการวิจัย     

 โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นําทางด้านวิชาการ+

วิจัยสถาบัน 

    

27 กิจกรรมย่อยที ่1 โครงการ Paper Camp ครั้งที่2  20,000 ยกเลิกโครงการ 

เนื่องจาก  

COVID-19 

  

28 กิจกรรมย่อยที ่2 กิจกรรมพัฒนาการเขียนตํารา หนังสือ  20,000 ยกเลิกโครงการ 

เนื่องจาก  

COVID-19 

  

โครงการด้านบริการวิชาการ     



 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณที่ได้รับ คะแนนตัวชี้วัดรวม 

(ร้อยละ) 

 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ (โครงการฝึกอบรม

วิชาชีพและนิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล) 

    

29 กิจกรรมย่อยที ่1 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ  (10,000) 10,000 10,000 4 4 

30 กิจกรรมย่อยที ่2 นิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล (10,000) 10,000 10,000 4 4 

โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     

 โครงการการเสริมสร้างและส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน     

31 กิจกรรมย่อยที ่1 โครงการทําบุญคณะฯ เกษตรสงกรานต ์(20,000) 20,000 ยกเลิกโครงการ 

เนื่องจาก  

COVID-19 

  

32 กิจกรรมย่อยที ่2 โครงการเกี่ยวข้าว (10,000) 10,000 10,000 4 4 

 รวม 380,000 182,682 100 56.25 

  

  



 
 

เอกสารอ้างอิง 

1. แผนพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567  

ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กองแผนงาน 


