
 

 
 

แผนปฏิบัติการ 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

สิงหาคม 2563 

มหาวิทยาลัยพะเยา 



 

คํานํา 
 

 แผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ได้จัดทําข้ึนเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา การจัดทําแผนฯ ฉบับนี้

เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และการเช่ือมโยงแผน

ยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมท้ังการกําหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผน

ยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็น

รูปธรรม 

 แผนปฏิบัติการคณะคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 นี้ประกอบด้วย โครงการตามแผนปฏิบัติการ / กิจกรรม ภายใต้ Super KPI (แผนปฏิบัติการ Super 

KPI ย่อย) 

 ในนามของผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านท่ี

ให้ความร่วมมือจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 นี้จนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

                                                                                   

        

  

                                                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธ์ิ สินค้างาม 

       คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
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 1.1 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  7 

 1.2 กรอบความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ     10 

 

บทที่ 2 โครงการตามแผนปฏิบัติการ  

2.1 สรุปจํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2564    11 
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บทที่ 3 การติดตามและรายงานผล       39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 1  

บทนํา 



 

บทนําคณะ 

คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2547 โดยมี

ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล เป็นหัวหน้าสํานักวิชาคนแรก ปัจจุบันมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญฤทธิ์ 

สินค้างาม เป็นคณบดี 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานซ่ึงมุ่งที่

จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีทางการเกษตร สัตวศาสตร์ การประมง อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ การ

ผลิตพืชอุตสาหกรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน

การเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งนอกจาก

จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนได้แล้ว ยังช่วยสกัดกั้นและลดค่าใช้จ่ายของนักเรียนที่

สําเร็จการศึกษาในภูมิภาคเหนือตอนบนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาด้านเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ต้องเข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยส่วนกลางหรือภูมิภาคอ่ืน 

  ด้านการจัดการเรียนการสอนประจําปีการศึกษา 2563 คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดการเรียนการสอน จํานวน  10 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรในระดับปริญญา

ตรี จํานวน 6 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 60 ระดับปริญญาโท จํานวน 4 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 40 โดยมี

รายช่ือหลักสูตร  

 1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ 

6) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 

7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร 

9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ 

10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง 

 



วิสัยทัศน์ (Vision) 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการผลิต

บัณฑิต การวิจัย และบริการวิชาการเกษตรเพื่อชุมชนและนานาชาติ 
 

พันธกิจ (Mission) 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยามีพันธกิจในการผลิต

กําลังคนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์สังคมและนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

สังคมและประเทศชาติ จึงดําเนินพันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  



 
 

จํานวนบุคลากรตําแหน่งทางวิชาการ 

ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการในช่วงปีงบประมาณ 2564 -2570   

          จํานวน : คน 

ลําดับ สาขา  
บุคลากร

ปัจจุบัน 

ตําแหน่ง หมายเหตุ 

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

1 สาขาวิชาการประมง 8 2 6 - -  

2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 8 2 5 1 -  

3 สาขาวิชาความปลอดภัย

ทางอาหาร 

4 3 1 - - ลาศึกษาต่อ 

1 คน 

4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร 

7 7 - - -  

5 สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ 

7 5 1 1   

6 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 8 3 4 1   

 

ตารางที่ 2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในช่วงปีการศึกษา 2564 -2570          จํานวน : คน 

ลําดับ สังกัด 
บุคลากร

ปัจจุบัน 

พนักงาน

ฯ 

ลูกจ้าง

ช่ัวคราว 

หมายเหตุ 

1 สํานักงานคณะ 26 26 -  

2 ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 6 - 6  

 

 

 

 



 
 

1.1 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาต ิ
กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 (คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาต)ิ 

นโยบาย อว สร้างคน สร้างองค์ความรู ้ สร้างนวัตกรรม ยกเครื่องมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร ์ 

ม.พะเยา 

1.การเตรียมคนและเสริมศักยภาพคน 2. การสร้างงานวจิัยและ

นวัตกรรม และการเป็น

ผูน้ําด้านวชิาการ 

3. การบริการวิชาการเพื่อ

พัฒนา 

4. การเสริมสร้าง
ส่งเสริมการทาํนุ

บํารุง
ศิลปะวัฒนธรรม

ให้ยั่งยืน 

5.การเสริมสรา้งและพัฒนาความ

เป็นสากล 

6.การบริหารที่มีประสิทธิภาพและ

โปร่งใส 

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

ผลสัมฤทธิ ์

Outcome 

1.การจัดการศึกษาตอบสนองต่อภาคการ

ผลิต บริการชุมชนและสังคม เป็นที่ยอมรับ

ใน ระดบัชาติและนานาชาต ิ 

2. อยู่และเรียนอยา่งมีความสุข (Happiness 

& Wellness) 

THE Impact Ranking 

TOP 10 

THE World Ranking 

2566 

Scimago 2566 

ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

Thainess & 

Cultural 

Enterprise 

International Networking 

World Ranking 

Conferencing 

1.มีระบบเทคโนโลย ีSmart Operation 

ที่ทันสมัย และผลกัดันมหาวิทยาลยั

พะเยาสู่การเป็น Smart University 

2. University Communication 

3. SDG 6,7,11,12,13,15  

4.UI Green 

เป้าหมาย

คณะ  64 – 

70 เพื่อวาง 

Road Map 

1.กําลังคนมีสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ 

สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะความเป็น 

ผู้ประกอบการหรือนักนวัตกร และมี

ความสามารถด้าน Community change 

agent (ตั้งคุณลกัษณะของแต่ละคณะ /ปีที่ 2 

ตั้งกิจกรรม /66-67 วัด คุณภาพ)  

2. อัตลักษณ์นิสิต 3 ด้าน 

 

 

 

 

Publication (Number) 

UOE ในมุมมองของคณะ 

Mentoring System 

1.Academic Services  (Non- 

Profit)  

2.Commercialized (Profit) 

3.Learning Space เพื่อตอบ

โจทย์อะไร เพื่อใคร  

1.Thainess  

2. Cultural 

Enterprise / 

Cultural 

Innovation 

nternational  (Personal 

Development) (หลักสูตร) 

(เครือข่าย 

Green Office 

ITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 (คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาต)ิ 

นโยบาย อว สร้างคน สร้างองค์ความรู ้ สร้างนวัตกรรม ยกเครื่องมหาวิทยาลัย 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ      

ผลลัพธ ์

Output 

1.กําลังคนมีสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ 

สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะความเป็น 

ผู้ประกอบการหรือนักนวัตกร และมี

ความสามารถด้าน Community change 

agent (Start นิสิตรหัส 63) 2. มีระบบและ

กลไกในการดูแลให้คําปรึกษาแก่นสิติที่มี

ปัญหาสุขภาพจติในทุกระดบั 

THE Impact Ranking 

TOP 10 

THE World Ranking 

2566 

Scimago 2566 

UPITI 

Intellectual Property 

Cultural 

Space/Cultural 

Entrepreneur 

Cultural 

Innovation 

International Networking 

World Ranking 

Conferencing 

1.การดําเนินงานของมหาวทิยาลัยมี

ประสทิธิภาพเพิ่มขึ้น และผูร้ับบริการ

มีความพึงพอใจ  

2. Corporate Communication 

Development  

3. ภูมิทัศน์สวยงาม และระบบ

สาธารณูปโภคทีด่กีารสัญจรอย่าง

เป็นระบบ ปลอดภยั และเปน็มิตรกับ

สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่าง

ประหยัด และพลังงานทดแทน 

ต้นแบบของชุมชนของการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ชี้วัดหลัก 1.1 บัณฑิตมีงานทาํ   

1.2 บัณฑิตมีสมรรถนะตรงตามความ

ต้องการของผู้ใช ้ 

1.3 นวัตกรรมของนิสิต (Innovations in 

force)  

1.4 บัณฑิตผู้ประกอบการ  

1.5 คุณภาพชีวติของชุมชนที่เกิดจากการจัด

การศึกษา  

1.6 กําลังคนที่ผลติเพื่อตอบสนองตอ่

นโยบายสําคัญและเร่งด่วนของประเทศ เช่น 

ยานยนต ์สมัยใหม ่หุ่นยนต ์อเฎล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ  การเกษตรและเทคโนโลยชีฎีวภาพ 

การแพทย์ครบวงจร การบริหารจัดการขยะ 

Publication  Unit of 

Excellent Mentoring 

System 

Academic Services: UPITI 

Intellectual Property 

1. ชุมชนได้รับการ

พัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากด้วยทุน

ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

สามารถพัฒนา

เป็นผู้ประกอบการ

ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม  2. 

วิสาหกิจชุมชน

วัฒนธรรม 

Personal to International 

Lecturer Staff Student 

1. Smart Infrastructure/Smart 

Education/Smart Management 

2. Communication / Artificial 

Intelligence System / Friendly 

Environment  

3. Green Office / UI Green / SDG 

6,7,11,12,13,15 



 
 

กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 (คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาต)ิ 

นโยบาย อว สร้างคน สร้างองค์ความรู ้ สร้างนวัตกรรม ยกเครื่องมหาวิทยาลัย 

การท่องเที่ยว พลงังานและเคมีชีวภาพ 

วัสดุศาสตรแฎละเทคโนโลยีนาโน  

2.1 นิสิตมีสุขภาวะที่ด ี 

2.2 นิสิตมีอัตราการมีภาวะซึมเศร้า เครียด 

วิตกกังวล และการเจ็บป่วยลดลง  

2.3 นิสิตมีคุณภาพชิวิตที่ด ี 

2.4 นิสิตใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมี

ความสขุ 

ตัวชี้วัดรอง 1.1 ความร่วมมือในการผลิตกําลังคน

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐ/

เอกชน/ชุมชน (Corporate Academy)  

1.2 การจัดการศึกษารูปแบบ CWIE ใน

รูปแบบสหกิจศกึษาเต็มรูปแบบหรือรปูแบบ

อื่น  

1.3 การจัดการศึกษาเพื่อ Re-skills/Up-

skills  

1.4 หลักสูตรได้มาตรฐานระดบันานาชาต ิ

1.5 บัณฑิตมีความสามารถการใช้

ภาษาอังกฤษอย่างน้อยในระดับเพื่อการ

สื่อสาร  

1.6 บัณฑิตมีสมรรถนะดิจิทิฎลอยา่งนอ้ยใน

ระดับการใช้งานพืน้ฐาน  

1.7 อาจารย์มีคุณภาพการสอนอย่างมือ

อาชีพ  

2.1 นิสิตมีความพึงพอใจในคุณภาพการ

ให้บริการ / สวัสดิการ 

Publication  Unit of 

Excellent Mentoring 

System 

Non Profit 20 ชุมชนนวัตกรรม 

Learning Space 5  Profit : 

Academic Services Income 10 

ล้านบาทต่อป ี Commercialized 

Product  5 Products  

1 

1.นิสิตและ

บุคลากรมีองค์

ความรู้ด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม  

2.สามารถสร้าง

นวัตกรรมทาง 

วัฒนธรรม   

3.พัฒนาเป็น

ผู้ประกอบการ

ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม 

Personal to International  

Lecturer  

Staff  

Student 

1.การพัฒนาระบบ Smart Operation / 

การพัฒนาคลังข้อมูลกลาง Big Data 

/ การ พัฒนาระบบสารบรรณ

อิเล็คทรอนิกส ์ 

2. Quantity of channel / Decision 

Support System / Corporate Com. 

And IT Center  

3. ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบของชุมชนด้าน

สิ่งแวดล้อม 



 
 

1.2 ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 
กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 (คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาต)ิ 

นโยบาย อว สร้างคน สร้างองค์ความรู ้ สร้างนวัตกรรม ยกเครื่องมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 

1.การเตรียมคนและเสริมศักยภาพคน 2. การสร้างงานวจิัยและ

นวัตกรรม และการเป็น

ผูน้ําด้านวชิาการ 

3. การบริการวิชาการเพื่อ

พัฒนา 

4. การเสริมสร้าง
ส่งเสริมการทาํนุ

บํารุง
ศิลปะวัฒนธรรม

ให้ยั่งยืน 

5.การเสริมสรา้งและพัฒนาความ

เป็นสากล 

6.การบริหารที่มีประสิทธิภาพและ

โปร่งใส 

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

ผลสัมฤทธิ์ 

Outcome 

1.การจัดการศึกษาตอบสนองต่อภาคการ

ผลิต บริการ ชุมชนและสังคม เปน็ทีย่อมรับ

ในระดบัชาติและนานาชาต ิ

2. อยู่และเรียนอยา่งมีความสุข (Happiness 

& Wellness) 

THE Impact Ranking TOP 

10 

THE World Ranking 

2566 

Scimago 2566 

ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

Thainess & 

Cultural 

Enterprise 

International Networking 

World Ranking 

Conferencing 

1.มีระบบเทคโนโลย ีSmart Operation 

ที่ทันสมัย และผลกัดันมหาวิทยาลยั

พะเยาสู่การเป็น Smart University 

2. University Communication 

3. SDG 6,7,11,12,13,15  

4.UI Green 

เป้าหมาย

คณะ ป ี64  

1. จํานวน Non-degree program เพิ่มขึ้นปี

ละ 1 โปรแกรม  

2. ร้อยละของนิสติมีผลงานนวัตกรรมได้รับ

รางวัลการประกวดในระดับชาต/ินานาชาต ิ

3. คะแนน EdPEx มากกว่า 200 คะแนน  

4. ร้อยละ 95 นิสติมีสุขภาพจิตในระดับด ี 

1. จํานวนผลงานตพีิมพ์

ในวารสารนานาชาติ

เพิ่มขึ้นทุกปีไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 

2.จํานวนเงินสนับสนุน

วิจัยจากภายนอกเพิ่มขึ้น

ทุกป ี

จํานวนเงินสนับสนนุวิจัย

จากภายนอกเพิ่มขึ้นทุกป ี

1. Signature Product ด้านการ

สร้างคุณภาพชีวิต ให้กับชุมชน 

ได้รับการยอมรับในระดับชาต/ิ

นานาชาต ิ

2. จํานวนเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน 

ในการพัฒนา Signature 

Product เพิ่มขึ้นทุกป ี 

 

1. จํานวนของ

บริการ/

ผลิตภัณฑ์ทาง

วัฒนธรรม/ภูมิ

ปัญญาด้าน

สุขภาพเพิ่มขึ้น

ทุกปี  

 

1.จํานวน นิสิต อาจารย์/

นักวิจัยแลกเปลี่ยน (inbound-

outbound) เพิ่มขึ้นทุกปี  

2.จํานวนครั้งของการจัดประชุม

วิชาการระดบันานาชาต ิอย่าง

น้อย 2 ปีครัง้ 

3.จํานวนเครือข่ายความร่วมมือ

ระดับนานาชาต ิ

 

1.จํานวนผลงาน R2R / แนวปฏิบัติ

ในการปรับปรุงระบบการทํางาน

เพิ่มขึ้น 

2.คะแนนการประเมิน UI Green 

เพิ่มขึ้น 

3.คะแนนการประเมิน ITA เพิ่มขึ้น 

4.จํานวนเรื่องของข้อร้องเรียนที่

เกิดขึ้นในหน่วยงานไม่เกิน 2 เรื่องตอ่

ป ี 



 
 

 

บทที่ 2 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

2.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2564 

     คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

หน่วยงาน จํานวนโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ (บาท) 

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

  

1. โครงการด้านการเตรียมคนและ

เสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการ

จัดการเรียนการสอน) 

12 175,000 

2. โครงการด้านการเตรียมคนและ

เสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านคุณภาพ

นิสิต) 

11 85,000 

3. โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมและการเป็นผู้นําทางด้าน

วิชาการ 

3 40,000 

4. โครงการด้านการบริการวิชาการเพื่อ

พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

2 60,000 

5. โครงการด้านการเสริมสร้างและ

ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมให้ย่ังยืน 

3 30,000 

6. โครงการด้านการเสริมสร้างและ

พัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

4 40,000 

7. โครงการด้านการบริหารที่มี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

6 100,000 

 

  

 

 



 
 

2.2 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

  

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

1. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน) 

ลําดับ ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

 กิจกรรมที ่1 โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการใน

ศตวรรษที่ 21 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ 

สุนทรประสิทธิ์ 

   

1 1.1 โครงการบูรณาการการจัดการเรียน

การสอนกับกิจการนิสิตที่เน้นผลการ

เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 

(English, IT (Digital), การสื่อสาร การ
แสดงออก บุคลิกภาพ, Talent mobility, 

ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต) (20,000 

บาท) 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ 

สุนทรประสิทธิ์ 

20,000 ม.ค.-ส.ค. 2564 

2 1.2 โครงการอบรมทักษะการใช้

เคร่ืองมือและการเตรียมสารเคมีใน

ห้องปฏิบัติการ (12,000 บาท) 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ 

สุนทรประสิทธิ์ 

12,000 มิ.ย..-ส.ค. 2564 

3 1.3 โครงการพัฒนาวิชาการสําหรับนิสิต

บัณฑิตศึกษา (เสนอผลงานวิชาการใน

การประชุมวิชาการระดับชาต/ินานาชาติ) 

โครงการ paper camp (5,000 บาท) 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ 

สุนทรประสิทธิ์ 

5,000 ก.พ.-ส.ค. 2564 

4 1.4 โครงการพัฒนาทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษ (10,000 บาท) 
ผศ.ดร.กัญญาณัฐ 

สุนทรประสิทธิ์ 

10,000 ก.พ.-ส.ค. 2564 

5 1.5 ส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการ

ดําเนินชีวิต (พัฒนากาย ใจ และ

บุคลิกภาพ) (5,000 บาท) 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ 

สุนทรประสิทธิ์ 

5,000 ก.พ.-ส.ค. 2564 

6 1.6 ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม

ด้านวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา 

(7,000 บาท) 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ 

สุนทรประสิทธิ์ 

7,000 ก.พ.-ส.ค. 2564 

7 1.7 อบรมการเขียน I THESIS และ

จริยธรรมในการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

(10,000 บาท) 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ 

สุนทรประสิทธิ์ 

10,000 ก.พ.-ส.ค. 2564 

 กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะ

วิชาชีพนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ 
ผศ.ดร.กัญญาณัฐ 

สุนทรประสิทธิ์ 

  



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

1. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน) 

ลําดับ ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

8 2.1 โครงการนํานิสิตศึกษาดูงาน 

(ภาครัฐ/เอกชน) (65,000 บาท) 
ผศ.ดร.กัญญาณัฐ 

สุนทรประสิทธิ์ 

65,000 ม.ค..-ส.ค. 2564 

9 2.2 โครงการเกษตรวิชาการบัณฑิตและ

มหาบัณฑิต และ Job fair (20,000 บาท) 
ผศ.ดร.กัญญาณัฐ 

สุนทรประสิทธิ์ 

20,000 ม.ค..-ส.ค. 2564 

10 2.3 โครงการ FoSTAT (10,000 บาท) ผศ.ดร.กัญญาณัฐ 

สุนทรประสิทธิ์ 

10,000 ม.ค..-ส.ค. 2564 

 กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาอาจารย์

และบุคลากรของคณะ 
ผศ.ดร.กัญญาณัฐ 

สุนทรประสิทธิ์ 

  

11 3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์

ด้านการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ที่

ปรึกษา ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์

ด้านการสอน  (6,000 บาท) 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ 

สุนทรประสิทธิ์ 

6,000 ม.ค..-ส.ค. 2564 

12 3.2 โครงการสนับสนุนอาจารย์ในการ

จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ I 

Classroom และสื่อออนไลน ์(5,000 

บาท) 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ 

สุนทรประสิทธิ์ 

5,000 ม.ค..-ส.ค. 2564 

รวมงบประมาณ 175,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

2. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนิสิต) 

ลําดับ ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมไหว้ครู ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 2,000 พ.ย. 2563 

2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพบผู้ปกครองและ

ปฐมนิเทศนิสิตใหม ่

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 5,000 มิ.ย. 2564 

3 กิจกรรมที่  3 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์

เกษตร มพ. 

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 5,000 ก.พ.-ส.ค. 2564 

4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ ์ ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 5,000 ก.พ. 2564 

5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมรับขวัญบัณฑิต ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 10,000 ก.พ. 2564 

6 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาผู้นําและ

สร้างเครือข่ายนิสิต  

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 13,000 ต.ค. 2563 



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

2. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนิสิต) 

ลําดับ ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

7 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือ

ก อ ง ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า นิ สิ ต ค ณ ะ

เกษตรศาสตร ์

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 2,000 เม.ย.-ส.ค. 2564 

8 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมการเตรียมความ

พร้อมของนิสิตก่อนฝึกงานและสหกิจ

ศึกษา 

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 15,000 ม.ค. 2564 

9 กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและ 

Job fair 

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 10,000 เม.ย. 2564 

10 กิจกรรมที่  10 การพัฒนาหลักสูตร 

‘ผู้ประกอบการด้านอาหารและเกษตร’ 

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 13,000 ต.ค. 2563-ก.ย. 

2564 

11 กิจกรรมที่ 11 Food Fish For Farm บริการ

วิชาการเกษตรแบบ Online 

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 5,000 ต.ค. 2563-ก.ย. 

2564 

รวมงบประมาณ 85,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

3. โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นําทางด้านวิชาการ 

ลําดับ ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม Paper Camp 

คร้ังท่ี2  

ผศ.ดร.พยุงศักด์ิ อินต๊ะวิชา 20,000 ม.ค.-ก.พ.

2564 

2 กจิกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาการ

เขียนตํารา หนังสือ 

ผศ.ดร.พยุงศักด์ิ อินต๊ะวิชา 10,000 ม.ค.-ส.ค. 

2564 

3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแบ่งปัน

ประสบการณ์จากนักวิจัยพ่ีเล้ียง

ให้กับนักวิจัยสายสนับสนุน 

ผศ.ดร.พยุงศักด์ิ อินต๊ะวิชา 10,000 ม.ค.-ส.ค. 

2564 

รวมงบประมาณ 40,000  

 

 

 



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

4. โครงการด้านการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

ลําดับ ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล  ผศ.ดร.พยุงศักด์ิ อินต๊ะวิชา 20,000 ธ.ค.2563-

ก.พ. 2564 

2 โครงการบริการวิชาการในวันงาน 

“เกษตรแฟร์และการประชุม

วิชาการการเกษตรประจําปี 

ผศ.ดร.พยุงศักด์ิ อินต๊ะวิชา 40,000 มี.ค.-ก.ค.

2564 

รวมงบประมาณ 60,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

5. โครงการด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ย่ังยืน 

ลําดับ ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทําบุญคณะฯ 

สงกรานต์ 

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 15,000 มี.ค.-เม.ย.

2564 

2 กจิกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริม

เอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย

แบบสไตล์เกษตร 

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย - ก.พ.-มี.ค.

2564 

3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมกาดโก้งโค้ง-

กินอยู่วิถีล้านนา  

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 15,000 มี.ค.-เม.ย. 

2564 

รวมงบประมาณ 30,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

6. โครงการด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

ลําดับ ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 10,000 พ.ย.2563-

เม.ย. 2564 

2 โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 10,000 พ.ค.-มิ.ย.

2564 

3 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษใน

ระดับ  B2 สําหรับบุคลากร 

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 10,000 ก.พ.-มี.ค.

2564 



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

6. โครงการด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

ลําดับ ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

4 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษใน

ระดับ  A2 สําหรับบุคลากร 

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 10,000 มี.ค.-เม.ย. 

2564 

รวมงบประมาณ 40,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

7. โครงการด้านการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

ลําดับ ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร 

ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 20,000 พ.ย.2563-

ส.ค. 2564 

2 โครงการKM เพื่อการพัฒนาองค์กร ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 20,000 พ.ค.-ส.ค. 

2564 

3 โครงการการประเมินความพึง

พอใจของบุคลากร 

ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก - ก.พ.-ส.ค. 

2564 

4 โครงการ การเตรียมความพร้อม

สําหรับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

ประจําปี (ITA)  

ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก - มี.ค.-ส.ค. 

2564 

5 โครงการการทบทวนแผนกลยุทธ์ 

ติดตาม และประเมินความสําเร็จ

ของปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ 

ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 60,000 มี.ค.-ส.ค. 

2564 

6 โครงการสํานักงานสีเขียว (Green 

office) 

ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก - มี.ค.-ส.ค. 

2564 

รวมงบประมาณ 100,000  
 

 

 

 



 
 

ชื่อโครงการ   การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนของคณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการในศตวรรษท่ี 21 

กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

กิจกรรมย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผู้รับผิดชอบ    1) ผศ.ดร.กัญญาณัฐ  สุนทรประสิทธิ์  โทร  3445       

ผู้ประสานงาน 1) นางสาวเสาวนีย์ จอมสว่าง                                 โทร.....   3247  

                  2) นางกรวิกา ดวงปัญญารัตน์   โทร.....  3247 

 

หลักการและเหตุผล 

การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามความต้องการตลาดและสังคม และ ด้านขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

ไปสู่ Research University เพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็น

รูปธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ภายใต้ Super KPI มหาวิทยาลัย

พะเยา ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต (Life Long Learning) การพัฒนานิสิต

สู่การเป็นผู้ประกอบการ และนักนวัตกร โดยการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถมี

มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รู้ทันโลกทันเทคโนโลยี มีทักษะท่ีสนองตอบต่อความต้องการของ

ตลาดแรงงานเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ รวมท้ังการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยามีพันธกิจในการผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการ

เรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์สังคมและ

นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต (Life Long Learning)  

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ 

3. เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาการของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย 



 
 

- บุคลากรสายวิชาการ   จํานวนร้อยละ 80    

- บุคลากรสายบริการ   จํานวนร้อยละ 80    

- นิสิต    จํานวนร้อยละ 80    

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปริมาณ  : นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม 

              บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 

80 เปอร์เซ็นต์ 

80 เปอร์เซ็นต์ 

คุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ 80 เปอร์เซ็นต์ 

เวลา     : ดําเนินการสําเร็จตามแผนที่ตั้งไว้ 80 เปอร์เซ็นต์ 

    

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ เร่ิมต้นเดือนตลุาคม 2563 ส้ินสุดเดือนกันยายน 2564 รวมระยะเวลา

ท้ังส้ิน ..12..เดือน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมีการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต (Life Long Learning)  

2. พัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตคณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

3. พัฒนาทักษะด้านวิชาการของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 

เอกสารแนบท้าย 

กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน    

            1) โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน งบประมาณ 175,000 บาท 

 

12. แผนดําเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. สํารวจหาปัญหา 

2. วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อม 

 

* 

* 

 

* 

* 

          

ขั้นดําเนินการ (D) 

1. ขออนุมัติโครงการ 

2. ดําเนินโครงการตามขั้นตอน 

 

 

 

* 

* 

 

* 

* 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กิจกรรมที ่1 โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการ

ในศตวรรษที่ 21 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

1.1 โครงการบูรณาการการจัดการ

เรียนการสอนกับกิจการนิสิตที่

เน้นผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี

ทักษะในศตวรรษที่ 21 (English, 

IT (Digital), การสื่อสาร การ
แสดงออก บุคลิกภาพ, Talent 

mobility, ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ

นิสิต) (20,000 บาท) 

    

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

1.2 โครงการอบรมทักษะการใช้
เคร่ืองมือและการเตรียมสารเคมี

ในห้องปฏิบัติการ (12,000 บาท) 

        * * *  

1.3 โครงการพัฒนาวิชาการสําหรับ

นิสิตบัณฑิตศึกษา (เสนอผลงาน

วิชาการในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/นานาชาติ) โครงการ 

paper camp (5,000 บาท) 

    * * * * * * *  

1.4 โครงการพัฒนาทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษ (10,000 บาท) 

    * * * * * * *  

1.5 ส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อ
การดําเนินชีวิต (พัฒนากาย ใจ 

และบุคลิกภาพ) (5,000 บาท) 

    * * * * * * *  

1.6 ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม
ด้านวิชาการในระดับ

บัณฑิตศึกษา (7,000 บาท) 

    * * * * * * *  

1.7 อบรมการเขียน I THESIS และ

จริยธรรมในการวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษา (10,000 บาท) 

    * * * * * * *  

กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะ

วิชาชีพนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

    * * * * * * *  

   2.1 โครงการนํานิสิตศึกษาดูงาน 

(ภาครัฐ/เอกชน) (65,000 บาท) 

   * * * * * * * *  



 
 

  2.2 โครงการเกษตรวิชาการบัณฑิต

และมหาบัณฑิต และ Job fair 

(20,000 บาท) 

   * * * * * * * *  

  2.3 โครงการ FoSTAT (10,000 

บาท) 

   * * * * * * * *  

กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาอาจารย์

และบุคลากรของคณะ 

            

3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะ

อาจารย์ด้านการจัดการเรียนการ

สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ตามกรอบ

มาตรฐานอาจารย์ด้านการสอน  

(5,000 บาท) 

   * * * * * * * *  

3.2 โครงการสนับสนุนอาจารย์ในการ

จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ I 

Classroom และสื่อออนไลน ์(5,000 

บาท) 

   * * * * * * * *  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปผลการดําเนินโครงการ 

2. ประเมินผล 

           

* 

* 

 

* 

* 

ขั้นการนําผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1. ปรับปรุงตามผลการประเมิน 

           

 

* 

 

 

* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กิจกรรมที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการในศตวรรษที่ 21   งบประมาณ 

อาหารและ

อาหารว่าง วิทยากร 

อุปกรณ์

สํานักงาน 

1.1    โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับกิจการนิสิตที่เน้นผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 (IT (Digital), พัฒนาความเป็นผู้ประกอบกา, การสื่อสาร การแสดงออก บุคลิกภาพ, Talent 

mobility, ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต) (20,000 บาท) 

20000 
15500 4500   

      

1.2    โครงการอบรมทักษะการใช้เครื่องมือและการเตรียมสารเคมีในห้องปฏิบัติการ (12,000 บาท) 12000 12000     

1.3    โครงการพัฒนาวิชาการสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (เสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/นานาชาติ) โครงการ paper camp (5,000 บาท) 
5000 

5000     

1.4    โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (10,000 บาท) 10000 7000 3000   

1.5    ส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการดําเนินชีวิต (พัฒนากาย ใจ และบุคลิกภาพ) (5,000 บาท) 5000 5000     

1.6 ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา 7000 5500 1500   

1.7 อบรมการเขียน I THESIS และจริยธรรมในการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 10000 6000 3000 1000 

กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ         

   2.1 โครงการนํานิสิตศึกษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน) (65,000 บาท) 65000       

  2.2 โครงการเกษตรวิชาการบัณฑิตและมหาบัณฑิต และ Job fair (20,000 บาท) 20000 15000 2000 3000 

  2.3 โครงการ FoSTAT (10,000 บาท) 10000       

กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะ         

3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ที่ปรึกษา ตามกรอบมาตรฐาน

อาจารย์ด้านการสอน  (5,000 บาท)  
6000 

5000 1000   

3.2 โครงการสนับสนุนอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ I Classroom และสื่อออนไลน ์(5,000 

บาท) 
5000 

5000     

 



 
 

 

1. รหัสโครงการ    

2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพนิสิตและส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 () ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นําทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ย่ังยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

2. ผู้รับผิดชอบ 

4.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวิทยาลัยพะเยา 

4.2 ผูรั้บผิดชอบ         ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย                                           โทร 3446 

4.3 ผู้ประสานงาน      นายจักร์พงศ ์ธุระพ่อค้า     โทร 3156 

 

3. หลักการและเหตุผล 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดทําโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยาขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของนิสิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะศตวรรษที่ 

21 ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ของมหาวิทยาลัยพะเยา อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่

ช่วยพัฒนานิสิตให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งในด้านนของ สุขภาพ บุคลาภาพ และ

สุนทรียภาพ โดย 

เพื่อเป็นการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ นอกจากการมีหลักสูตรระยะสั้น Non-degree คือ 

หลักสูตร SMART FARMING และ SMART MEAT PROCESSORS แล้ว การพัฒนาหลักสูตร แบบ Credit bank จึงเป็น

เป้าหมายสําคัญอีกประการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผูน้ําทางด้านวิชาการ เพื่อให้

มีหลักสูตรการ UP Skills และ Re Skills ให้กับผู้สนใจท่ัวไปได ้

ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ที่แท้จริง จึงได้จัดทําโครงการพัฒนา 

“หลักสูตร ผู้ประกอบการด้านอาหารและเกษตร” ขึ้น ซึ่งมีลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิต มี

กลุ่มผู้เรียนเป้าหมายคือ นักเรียน เกษตรกร และผู้สนใจด้านการเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารและเกษตร  

ในด้านการบริการวิชาการนั้น คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ดําเนินการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม 

เพื่อเป็นการนําองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย ไปสู่การปฏิบัต ิเพื่อพัฒนาชุมชน โดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีคุณภาพ

ชีวิตและการพัฒนาด้านการเกษตรตามความต้องการของเกษตรกรโดยทั่วไป 

ทั้งนี้จากการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสถานการณ์ของโลก เกษตรกรท่ัวไปมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้

เพื่อการพัฒนาตนเองมากขึ้น ดังนั้น คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ

ให้บริการวิชาการในรูปแบบ Online จึงได้จัดทําโครงการ Food Fish For Farm บริการวิชาการเกษตรแบบ Online ขึ้น 
 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการ 



 
 

โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 11 กิจกรรม ได้แก่ 

1. กิจกรรมไหว้ครู 

2. กิจกรรมพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม ่

3. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์เกษตร มพ. 

4. กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

5. กิจกรรมรับขวัญบัณฑิต 

6. กิจกรรมพัฒนาผูน้ําและสร้างเครือข่ายนิสิต  

7. กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อกองทุนการศึกษานิสิตคณะเกษตรศาสตร์ 

8. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนฝึกงานและสหกิจศึกษา 

9. กิจกรรมปัจฉมินเิทศและ Job fair 

10. การพัฒนาหลักสูตร ‘ผู้ประกอบการด้านอาหารและเกษตร’ 

11. Food Fish For Farm บริการวิชาการเกษตรแบบ Online 

 

4. วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมให้นิสิตและบัณฑิตของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีอัตลักษณ์และมคุีณลักษณะทาง

คุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

5. ตัวบ่งชี้ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและค่าเป้าหมาย 

จัดกิจกรรมครบ 12 กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2563 และมีผลการดําเนินการเป็นที่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ในระดับดีมาก 

 

6. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหาที่จะดําเนินการ  

  การฝกึอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย   การค้นคว้า สํารวจ วิเคราะห ์ทดสอบและตรวจสอบ 

  การวางระบบ ออกแบบและประดษิฐ์     การให้คําปรึกษาทางวิชาการและวชิาชพี 

  การใหบ้ริการวิจัย      การใหบ้ริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 

  การเขยีนทางวชิาการและงานแปล    การใหบ้ริการทางดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา 

  การใหบ้ริการสารสนเทศ     อ่ืน ๆ (ระบุ) เนือ้หาของกจิกรรมมีความแตกตา่งกันไป 

 

7. งบประมาณดําเนนิการ (ประมาณการ) (งบเดิม) 

 งบประมาณมหาวทิยาลัย (แผน่ดนิ และ/หรือ รายได)้       85,000              บาท   จาก                                          

 งบประมาณจากแหลง่ทุนภายนอก                       บาท จาก                                                           . 

 

 

 

 

 



 
 

 

10. แผนดําเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

ขออนุมัติโครงการและเตรียม

แผนการดําเนินกิจกรรม 

            

ขั้นดําเนินการ (D) 

ดําเนินกิจกรรมในโครงการดังนี้ 

            

1. กิจกรรมไหว้ครู             

2. กิจกรรมพบผู้ปกครองและ

ปฐมนิเทศนิสิตใหม ่

            

3. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์เกษตร 

มพ. 

            

4. กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ ์             

5. กิจกรรมรับขวัญบัณฑิต             

6. กิจกรรมพัฒนาผู้นํ าและ

สร้างเครือข่ายนิสิต  

            

7. กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อกอง

ทุนการศึ กษานิ สิ ตคณะ

เกษตรศาสตร ์

            

8. กิจกรรมการเตรียมความ

พร้อมของนิสิตก่อนฝึกงาน

และสหกิจศึกษา 

            

9. กิจกรรมปัจฉิมนิ เทศและ 

Job fair 

            

10. ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร 

‘ผู้ประกอบการด้านอาหาร

และเกษตร’ 

            

11. Food Fish For Farm บริการ

วิชาการเกษตรแบบ Online 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)             

ขั้นการนําผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

            

 

 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นําทางด้านวิชาการ และ

วิจัยสถาบัน 

2. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (….) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 () ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นําทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ย่ังยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

3. ผู้รับผิดชอบ 

4.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวิทยาลัยพะเยา 

4.2 ผูรั้บผิดชอบ ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา                         โทร 3446 

4.3 ผู้ประสานงาน นางสาวณัฐธดา ขัตธิ   โทร 3156 

 

4. หลักการและเหตุผล 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ต้องพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจัของคณะให้เกิดการผลิตผลงานวิจัย

ด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ้การผลิตคุณภาพ สนองตอบต่อความต้องการของชุมชน สังคม และต่อภาคเศรษฐกิจในเชิง

พาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม เกิดการเพิ่มของบุคลากรที่มุ่งสู่การทําวิจัยทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับรายได้คุณภาพชีวิตของ

คนในชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน แหล่งองค์ความรู้สําหรับถ่ายทอดความรู้สู่สังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีการเกษตรเป็นรากฐานที่สําคัญ แก้ไขความยากจนของประเทศ และเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม ได้แก่ 

(1) กิจกรรม Paper Camp คร้ังที่2 

(2) กิจกรรมพัฒนาการเขียนตํารา หนังสือ 

(3) กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จากนักวิจัยพี่เลี้ยงให้กับนักวิจัยสายสนับสนุน 

 

5. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นําทางด้านวิชาการของคณะฯ 

2. เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับ super KPI ท่ีคณะจะต้องมีผลการตีพิมพ์ระดับนานาชาติปีละ 

25 เร่ือง 

 

 

 

 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการ 



 
 

6. ตัวบ่งชี้ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 85 คน 

2. เชิงคุณภาพ : การตอบแบบสอบถามประเมินความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 85 

3. เชิงเวลา : การดําเนินโครงการแล้วเสร็จตรงตามแผน สิงหาคม 2564 

4. เชิงงบประมาณ : ใช้งบประมาณตามที่ตั้งไว้ .......40,000........ บาท 

 

7. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหาที่จะดําเนินการ  

  การฝกึอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย   การค้นคว้า สํารวจ วิเคราะห ์ทดสอบและตรวจสอบ 

  การวางระบบ ออกแบบและประดษิฐ์    การใหคํ้าปรึกษาทางวิชาการและวชิาชพี 

  การใหบ้ริการวิจัย      การใหบ้ริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 

  การเขยีนทางวชิาการและงานแปล    การใหบ้ริการทางดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา 

  การใหบ้ริการสารสนเทศ     อ่ืน ๆ (ระบุ) เนือ้หาของกจิกรรมมีความแตกตา่งกันไป 

 

8. งบประมาณดําเนนิการ (ประมาณการ) (งบเดิม) 

งบประมาณมหาวทิยาลัย (แผน่ดนิ และ/หรือ รายได)้        40,000          บาท  

 - ค่าตอบแทนวิทยากร ภายนอกมหาวิทยาลัย  (4x2x1000 บาท)    8,000 บาท 

 - ค่าเดินทางวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย          5,000 บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยาการภายในมหาวิทยาลัย (1 คน : 500 บาท)      -

 บาท  - ค่าของท่ีระลึกวิทยากร (4 คน : 500 บาท)   

    2,000 บาท   

 - ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม        5,260 บาท 

 - ค่าเช่าเหมาสถานท่ีจัดกิจกรรม         5,000 บาท 

 - ค่าอาหารกลางวัน (67 คน*120 บาท)        8,040 บาท 

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (67 คน*120 บาท)       6,700 บาท 

  รวม (สี่หม่ืนบาทถ้วน)       40,000 บาท 

  (ทุกรายการถัวเฉล่ียกันได้) 

                    

งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก            -           บาท

                                                           . 
 

 



 
 

10. แผนดําเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

ขออนุมัติโครงการและเตรียม

แผนการดําเนินกิจกรรม 

            

ขั้นดําเนินการ (D) 

ดําเนินกิจกรรมในโครงการดังนี้ 

            

1. กิจกรรม Paper Camp คร้ัง

ที่2 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)             

ขั้นการนําผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

            

 

  



 
 

 

1. ชื่อโครงการ การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ด้านการเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา 

2. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (….) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นําทางด้านวิชาการ 

 () ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (….) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ย่ังยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

3. ผู้รับผิดชอบ 

4.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวิทยาลัยพะเยา 

4.2 ผูรั้บผิดชอบ ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา                                โทร 3446 

4.3 ผู้ประสานงาน นางสาวณัฐธดา ขัตธิ    โทร 3156 

 

4. หลักการและเหตุผล 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จะสนองตอบต่อ ปณิธานแน่วแน่ของมหาวิทยาลัย “ปัญญา

เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรตามความต้องการของชุมชน สังคม 

ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แก้ไขความยากจนของประเทศ และเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ได้แก่ 

(1) กิจกรรม 1 คณะ 1 โมเดล  

(2) กิจกรรมบริการวิชาการในวันงาน “เกษตรแฟร์และการประชุมวิชาการการเกษตรประจําปี 

5. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ชุมชนและสังคมมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างย่ังยืน (Sustainable life) ตามยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. ตัวบ่งชี้ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและค่าเป้าหมาย 

จัดกิจกรรมครบ 6 กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2564  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน 

2. เชิงคุณภาพ : การตอบแบบสอบถามประเมินความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 85 

3. เชิงเวลา : การดําเนินโครงการแล้วเสร็จตรงตามแผน กุมภาพนัธ์ 2564 

4. เชิงงบประมาณ : ใช้งบประมาณตามที่ตั้งไว้ .......60,000........ บาท 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการ  



 
 

7. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหาที่จะดําเนินการ  

  การฝกึอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย   การค้นคว้า สํารวจ วิเคราะห ์ทดสอบและตรวจสอบ 

  การวางระบบ ออกแบบและประดษิฐ์    การใหคํ้าปรึกษาทางวิชาการและวชิาชพี 

  การใหบ้ริการวจัิย      การใหบ้ริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 

  การเขยีนทางวชิาการและงานแปล    การใหบ้ริการทางดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา 

  การใหบ้ริการสารสนเทศ     อ่ืน ๆ (ระบุ) เนือ้หาของกจิกรรมมคีวามแตกตา่งกันไป 

 

8. งบประมาณดําเนนิการ (ประมาณการ) (งบเดิม) 

งบประมาณมหาวทิยาลัย (แผน่ดนิ และ/หรือ รายได)้         60,000            บาท   

 - ค่าตอบแทนวิทยากร  (1x6000 บาท)       6,000 บาท 

 - ค่าเดินทางวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย          6,000 บาท 

 - ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม       6,000 บาท 

- ค่าป้ายจัดกิจกรรม             6,000 บาท   

 - ค่าอาหารกลางวัน (120 คน*100 บาท)      12,000 บาท 

             - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (120 คน*50 บาท)       6,000  บาท 

  - ค่าวัสดุการฝกึอบรม        18,000 บาท 

รวม (หกหม่ืนบาทถ้วน)       60,000 บาท 
 งบประมาณจากแหลง่ทุนภายนอก                       บาท จาก                                                           . 

 

10. แผนดําเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

ขออนุมัติโครงการและเตรียม

แผนการดําเนินกิจกรรม 

            

ขั้นดําเนินการ (D) 

ดําเนินกิจกรรมในโครงการดังนี้ 

            

(1) กิจกรรมโครงการ 1 คณะ 1 

โมเดล 

            

(2) กิจกรรมบริการวิชาการใน

วันงาน “เกษตรแฟร์และ

การประชุมวิชาการ

การเกษตรประจําปี 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)             

ขั้นการนําผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

            



 
 

1. ชื่อโครงการ การเสริมสร้างและส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ย่ังยืนด้านการ

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (….) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นําทางด้านวิชาการ 

 (….) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (.x.) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ย่ังยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

3. ผู้รับผิดชอบ 

6.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวิทยาลัยพะเยา 

6.2 ผูรั้บผิดชอบ ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย                               โทร 3446 

6.3 ผู้ประสานงาน นางสาวณัฐธดา ขัตธิ    โทร 3156 

 

4. หลักการและเหตุผล 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จะดํารงรักษาไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติเป็นสิ่งที่คน

ไทย 

และทุกหน่วยงานของชาติต้องให้ความสําคัญ รวมถึงการทํานุบํารุง อนุรักษ ์ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค ์และพัฒนาให้เป็น

สมบัติของชาติ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ให้กับนิสิต บุคลากร ชุมชนและสังคมประกอบด้วยกิจกรรม

ย่อย 4 กิจกรรม ได้แก่ 

(1) กิจกรรมทําบุญคณะฯ สงกรานต ์ 

(2) กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยแบบสไตล์เกษตร 

(3) กิจกรรมกาดโก้งโค้ง-กินอยู่วิถีล้านนา 
 

5. วัตถุประสงค์ 

เพื่อบุคลากรของคณะสืบสาน อนุรักษ ์ฟื้นฟู ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และพัฒน 

สู่สากลและตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. ตัวบ่งชี้ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและค่าเป้าหมาย 

จัดกิจกรรมครบ 9 กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2563 และมีผลการดําเนินการเป็นที่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ในระดับดีมาก 

 

7. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหาที่จะดําเนินการ  

  การฝกึอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย   การค้นคว้า สํารวจ วิเคราะห ์ทดสอบและตรวจสอบ 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการ 



 
 

  การวางระบบ ออกแบบและประดษิฐ์    การใหคํ้าปรึกษาทางวิชาการและวชิาชพี 

  การใหบ้ริการวิจัย      การใหบ้ริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 

  การเขยีนทางวชิาการและงานแปล    การใหบ้ริการทางดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา 

  การใหบ้ริการสารสนเทศ     อ่ืน ๆ (ระบุ) เนือ้หาของกจิกรรมมีความแตกตา่งกันไป 

 

8. งบประมาณดําเนนิการ (ประมาณการ) (งบเดิม) 

 งบประมาณมหาวทิยาลัย (แผน่ดนิ และ/หรือ รายได)้       30,000           บาท จาก                                            

. 

 งบประมาณจากแหลง่ทุนภายนอก                       บาท จาก                                                           . 

 

12. แผนดําเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

3. ขออนุมัติโครงการและเตรียม

แผนการดําเนินกิจกรรม 

            

ขั้นดําเนินการ (D) 

3. ดําเนินกิจกรรมในโครงการดังนี้ 

            

    1. กิจกรรมทําบุญคณะฯ 

สงกรานต์  

            

    2. กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์การ

แต่งกายด้วยผ้าไทยแบบสไตล์เกษตร 

            

    3. กิจกรรมกาดโก้งโค้ง-กินอยู่วิถี

ล้านนา 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)             

ขั้นการนําผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

กิจกรรม งบประมาณ อาหารและอาหารว่าง ค่าใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที ่1 กิจกรรมทําบุญคณะฯ 

สงกรานต์ 

5,000  5,000  

กิจกรรมที ่3 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์

การแต่งกายด้วยผ้าไทยแบบสไตล์เกษตร 

-    

กิจกรรมที ่4 กิจกรรมกาดโก้งโค้ง-กินอยู่

วิถีล้านนา 

15,000  10,000 5,000 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9. ชื่อโครงการ การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติด้านการเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

10. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (….) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นําทางด้านวิชาการ 

 (….) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (….) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ย่ังยืน 

 (.x.) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

11. ผู้รับผิดชอบ 

6.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวิทยาลัยพะเยา 

6.2 ผูรั้บผิดชอบ ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย                              โทร 3446 

6.3 ผู้ประสานงาน นางสาวณัฐธดา ขัตธิ    โทร 3156 

 

12. หลักการและเหตุผล 

การเป็นสังคมโลกเกิดขึ้น เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมถูกหลอมรวม และแลกเปลี่ยน

กันอย่างรวดเร็ว คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติจะต้องมีการเตรียมความพร้อมและปรับตัวเพื่อให้เป็นที่

รู้จักและยอมรับ ทั้งในส่วนภูมิภาคและในระดับสากล หรือนานาชาติ ด้วยคุณภาพของอาจารย์ นิสิต หลักสูตร

ผลงาน และสิ่งแวดล้อมที่ดีประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม ได้แก่ 

(4) กิจกรรมสหกิจศกึษาตา่งประเทศ 

(5) กิจกรรมสง่เสริมความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาในตา่งประเทศ 
(6) กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับ  B2 สําหรับบุคลากร 

(7) กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับ  A2 สําหรับบุคลากร 

 

13. วัตถุประสงค์ 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีช่ือเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติและตาม

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

14. ตัวบ่งชี้ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและค่าเป้าหมาย 

จัดกิจกรรมครบ 9 กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2563 และมีผลการดําเนินการเป็นที่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ในระดับดีมาก 

 

15. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหาที่จะดําเนินการ  

  การฝกึอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย   การค้นคว้า สํารวจ วิเคราะห ์ทดสอบและตรวจสอบ 

  การวางระบบ ออกแบบและประดษิฐ์    การใหคํ้าปรึกษาทางวิชาการและวชิาชพี 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการ 



 
 

  การใหบ้ริการวิจัย      การใหบ้ริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 

  การเขยีนทางวชิาการและงานแปล    การใหบ้ริการทางดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา 

  การใหบ้ริการสารสนเทศ     อ่ืน ๆ (ระบุ) เนือ้หาของกจิกรรมมีความแตกตา่งกันไป 

 

16. งบประมาณดําเนนิการ (ประมาณการ) (งบเดิม) 

 งบประมาณมหาวทิยาลัย (แผน่ดนิ และ/หรือ รายได)้        40,000           บาท   จาก                   . 

 งบประมาณจากแหลง่ทุนภายนอก                       บาท จาก                                                           . 

 

12. แผนดําเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

4. ขออนุมัติโครงการและเตรียม

แผนการดําเนินกิจกรรม 

            

ขั้นดําเนินการ (D) 

4. ดําเนินกิจกรรมในโครงการดังนี้ 

            

1) กิจกรรมสหกิจศึกษา

ต่างประเทศ 

            

2) กิจกรรมส่งเสริมความ

ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา

ในต่างประเทศ 

            

3) กิจกรรมพัฒนา

ภาษาอังกฤษในระดับ  B2 

สําหรับบุคลากร 

            

4) กิจกรรมพัฒนา

ภาษาอังกฤษในระดับ  A2 

สําหรับบุคลากร 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)             

ขั้นการนําผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

            

 

 

 

 

 



 
 

กิจกรรม งบประมาณ อาหารและอาหารว่าง ค่าใช้สอย วัสดุ 

1) กิจกรรมสหกิจศึกษาต่างประเทศ 10,000 3,000 5,000 2,000 

2) กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 

10,000 5,000 5,000  

3) กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษใน

ระดับ  B2 สําหรับบุคลากร 

10,000 5,000 5,000  

4) กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษใน

ระดับ  A2 สําหรับบุคลากร 

10,000 5,000 5,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

2. คณะ  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ําทางด้านวิชาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาต ิ

 () ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส      

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ    

5.2 ผูรั้บผิดชอบ        ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก    โทร  3154  

5.3 ผู้ประสานงาน  นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์    โทร  3156  

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเป้าหมาย 

ปริมาณ  : บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 60 คน 

คุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ 80 เปอร์เซ็นต์ 

เวลา     : ดําเนินการสําเร็จตามแผนที่ตั้งไว ้ 100 เปอร์เซ็นต์ 

งบประมาณ  : งบประมาณสนับสนุน 60,000 บาท 

 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัต ิ–สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

 มกราคม – สิงหาคม 2564          

 

8. รายละเอียดโครงการ 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ปฏิบัติตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยคือ การผลิตบัณฑิต 

การวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ดังนั้นจึงได้โครงการส่งเสริมการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

และโปร่งใส คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นการสื่อสารภายในองค์กรโดยตรง ในการถ่ายทอด

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปี รวมท้ังการนําเสนอผลการดําเนินงานของคณะฯ ด้านต่างๆ การรับฟัง

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 



 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรภายในคณะฯ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของ

คณะฯ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและทําให้การบริหารจัดการด้านต่างๆ ของคณะฯ เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดย

ประกอบด้วยกิจกรรม 

(1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

(2) KM เพื่อการพัฒนาองค์กร 

(3) การประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
(4) การเตรียมความพร้อมสําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจําป ี(ITA) 

(5) การทบทวนแผนกลยุทธ ์ติดตาม และประเมินความสาํเร็จของปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ 

(6) Green office 

 

9. งบประมาณดําเนนิการ (ประมาณการ)  100,000  บาท 

 

10. แผนดําเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

ขออนุมัติโครงการและเตรียม

แผนการดําเนินกิจกรรม 

            

ขั้นดําเนินการ (D) 

ดําเนินกิจกรรมในโครงการดังนี้ 

            

(1) การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร 

            

(2) KM เพื่อการพัฒนาองค์กร             

(3) การประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากร 

            

(4) การเตรียมความพร้อม

สําหรับการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส

ของหน่วยงานภาครัฐ

ประจําป ี(ITA) 

            

(5) การทบทวนแผนกลยุทธ ์

ติดตาม และประเมิน

ความสําเร็จของปฏิบัติการ

และแผนกลยุทธ์ 

            

(6) Green office             



 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)             

ขั้นการนําผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

            

 

กิจกรรม งบประมาณ อาหารและอาหารว่าง ค่าใช้สอย วัสดุ 

1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 20,000 8,000 10,000 2,000 

2) KM เพื่อการพัฒนาองค์กร 20,000 8,000 10,000 2,000 

3) การประเมินความพึงพอใจของ

บุคลากร 

-    

4) การเตรียมความพร้อมสําหรับ

การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

ประจําป ี(ITA) 

-    

5) การทบทวนแผนกลยุทธ ์ติดตาม 

และประเมินความสําเร็จของ

ปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ 

60,000 30,000 30,000  

6) Green office -    

 

 

 

 

 

       



 
 

บทที่ 3 

การติดตามและประเมินผล 

 

3.1 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  พ .ศ .  2564 มี วัตถุประสงค์ เพื่อใ ห้ทราบถึง

ความก้าวหน้าของการดําเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังเพื่อนําประสบการณ์จากการทํางานไปกําหนดนโยบายการบริหารงาน

เ พ่ื อ พัฒน า มห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้ เ จ ริญ ก้ า ว ห น้ า แ ล ะ บ ร ร ลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ต่ อ ไ ป  

โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดําเนินงานท้ังใน 

เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการดําเนินงานกับผลการดําเนินงาน 

และกา ร เ บิ ก จ่ า ย งบปร ะมาณของทุ กห น่ ว ย ง าน ในมหา วิ ทย า ลั ยพะ เ ย า  เ พ่ื อ เ สนอ ต่ อ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ ดังรูปแสดงผัง 

การประเมินต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ผังการประเมินความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 

  

 



 
 

  กองแผนงาน พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ e-BUDGET) เพื่อ

นํามาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ รวมท้ังติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีถูกต้องแม่นยํา เช่ือถือได้ และมีความโปร่งใส 

ตรวจสอบผลการดําเน ินงานได้ตลอดเวลา  ซึ ่งจะสามารถนําผลลัพธ์จากระบบ  E-BUDGET                    

ไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดใช้งานระบบในระยะท่ี 3 ด้านการจัดการ 

วางแผนด้านงบประมาณประจําปี การวางแผนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปี ด้านการรายงาน

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปี  และผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของหน่วยงาน 

ในรอบ 6 เดือน  และรอบ 12 เดือน  

 

3.2 ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบความสําเร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ มีระบบและกลไกดังน้ี 

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการท่ีมุ่งนําเสนอผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการท่ีเป็นกลาง กําหนดเกณฑ์การประเมินท่ีชัดเจน 

โปร่งใส มีมาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์      
กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวช้ีวัดการดําเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน 

ผู้อํานวยการ หัวหน้างาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งช้ีและ

ตามกรอบเวลาท่ีกําหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ังการนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

4) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อคณบดี ต่ออธิการบดี คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.3 กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 

 สํานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุตริตแห่งชาติ ได้กําหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณละ 2 คร้ัง ผ่านทางการรายงานแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – 

มีนาคม 2564 ) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2564 – กันยายน 2564) 

 

3.4 องค์ประกอบของรายงานผลการดําเนินงาน 

  การรายงานผลประเมินความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้

มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อกําหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการรายงาน 

ดังน้ี 

1) การรายงานผลการประเมินความสําเร็จของแผนปฏิบัติการคณะ ประจําปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

2) การรายงานผลการประเมินความสําเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ พ.ศ. 2564 
                  

 ซ่ึ ง กระบวนการป ฏิ บั ติ ง าน ท้ั งหมด  จะป ฏิ บั ติ การ ผ่ านระบบการ จัดการ 

ด้านงบประมาณและแผนงาน (e-Budget) และใช้ข้อมูลจากระบบการจัดการด้านงบประมาณ 

และแผนงาน (e-Budget) ในการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณนั้นๆ    

 

.......................................... 


