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คำนำ

แผนปฏิบัติการคณะคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา การจัดทำแผนฯ 

ฉบับนี้เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และการเชื่อมโยง

แผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผล

แผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็น

รูปธรรม 

แผนปฏิบัติการคณะคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 นี้ประกอบด้วย โครงการตามแผนปฏิบัติการ / กิจกรรม ภายใต้ Super KPI (แผนปฏิบัติการ Super 

KPI ย่อย) 

ในนามของผูบ้ริหารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่

ให้ความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 นีจ้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

      ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินคา้งาม 

 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
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บทที่ 1 

บทนำ 

บทนำคณะ 

คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2547 โดยมี

ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล เป็นหัวหน้าสำนักวิชาคนแรก ปัจจุบันมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญฤทธิ์ 

สินค้างาม เป็นคณบดี 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานซึ่งมุ่งที่

จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีทางการเกษตร สัตวศาสตร์ การประมง อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ การ

ผลิตพืชอุตสาหกรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน

การเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งนอกจาก

จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนได้แล้ว ยังช่วยสกัดกั้นและลดค่าใช้จ่ายของนักเรียนที่

สำเร็จการศึกษาในภูมิภาคเหนือตอนบนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาด้านเกษตรศา สตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ต้องเข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยส่วนกลางหรือภูมิภาคอื่น  

ด้านการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2564 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) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร

9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาสัตวศาสตร์



10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง

วิสัยทัศน์ (Vision) 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการผลิต

บัณฑติ การวิจัย และบริการวิชาการเกษตรเพื่อชุมชนและนานาชาติ 

พันธกิจ (Mission) 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยามีพันธกิจในการผลิต

กำลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

สังคมและประเทศชาติ จงึดำเนินพันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2561  



จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการ 

ตารางที่ 1 จำนวนบุคลากรสายวิชาการในปีงบประมาณ 2565 

  จำนวน : คน 

ลำดับ สาขา 
บุคลากร

ปัจจุบัน 

ตำแหน่ง หมายเหต ุ

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

1 สาขาวิชาการประมง 8 1 6 1 - 

2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 8 2 5 1 - 

3 สาขาวิชาความปลอดภัย

ทางอาหาร 

4 2 2 - - 

4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร 

7 7 - - -

5 สาขาวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร 

7 5 1 1 

6 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 8 3 4 1 ลาศึกษาต่อ 

1 คน 

ตารางที่ 2 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนในปีการศึกษา 2565           จำนวน : คน 

ลำดับ สังกัด บุคลากรปัจจุบัน พนักงานฯ ลูกจ้างชั่วคราว หมายเหต ุ

1 สำนักงานคณะ 26 26 - 

2 ศูนย์ศกึษาเศรษฐกิจพอเพียง 6 - 6



1.1 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

กรอบประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 
พันธกิจ ผลิตกำลังคนท่ีมสีมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต 
วิจัยและนวตักรรมพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม 
บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

และสบืสานเอกลักษณ ์
ความเป็นไทย 

บริหารจดัการทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 
ม.พะเยา 

1. การเตรยีมคนและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคตตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

3. การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

4. การส่งเสรมิการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อความเป็นไทยและ
เอกลักษณ์ของชาติ

5. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลยั

พะเยา 

มหาวิทยาลยัสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

เป้าประสงค ์ 1.1 เพื่อผลิตกำลังคนให้มี
คุณลักษณะ สมรรถนะและทักษะ
แห่งอนาคต ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

 (SDG 3,4,14) 
1.2 พัฒนากำลังคนให้มีทักษะการ

เรียนรูต้ลอดชีวิต (Life Long 
Learning) 

(SDG 3,4,5,11,17) 

2.1 ผลงานด้านวิจัยและนวตักรรมมี
คุณภาพ เป็นประโยชน์ และขับเคลื่อน
ชุมชนและสังคมสู่การมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น (SDG 9,17) 
2.2 ผลงานด้านวิจัย นวัตกรรม และ
ทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีคุณภาพ
สามารถสรา้งรายได ้
เชิงพาณิชย์ (SDG 9,17) 
2.3 คุณภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World 
Ranking) และมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัในกลุ่มการวิจัยระดบั
แนวหน้าของโลก (Global and 
Frontier Research) (SDG 9,17) 

3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคมและชุมชนให้มี
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน   (SDG 
3,4,9,11,17) 
3.2 มีแหล่งเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของสังคมและ
ชุมชนทุกช่วงวัย  (SDG 4,5,11,17) 
3.3 ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีมีศักยภาพในการแข่งขัน
สูงขึ้น (SDG 9,17) 
3.4 การบริการสุขภาพ และสาธารณสุขที่ทันสมัยแก่
ชุมชนและผูสู้งอายุ (SDG 3,17) 

4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุง
ศิลปะ วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น  (SDG 11,17) 
4.2 ยกระดับองค์ความรู้ทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม สู่งาน
สร้างสรรคเ์ชิงพาณิชย์ 
(Cultural Enterprise) และ
ความเป็นสากล  (SDG 
9,11,17) 

5.1 การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล 
 (SDG 17) 
5.2 การบริหารงานมีธรร
มาภิบาล และความ
โปร่งใสอย่างยั่งยืน (SDG 
16,17) 
5.3 สภาพแวดล้อมของ
บุคลากรเกื้อหนุนและ 
มีประสิทธิภาพ (SDG 
16,17) 
5.4 บรรยากาศการทำงาน
ของบุคลากร 



กรอบประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 
พันธกิจ ผลิตกำลังคนท่ีมสีมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต 
วิจัยและนวตักรรมพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม 
บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

และสบืสานเอกลักษณ ์
ความเป็นไทย 

บริหารจดัการทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 
ม.พะเยา 

1. การเตรยีมคนและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคตตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

3. การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

4. การส่งเสรมิการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อความเป็นไทยและ
เอกลักษณ์ของชาติ

5. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลยั

พะเยา 

มหาวิทยาลยัสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 
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5.5 ความผูกพันของ
บุคลากร (Workforce 
Engagement) (SDG 
16,17) 
5.6 วัฒนธรรมองค์กร 
(Organizational 
Culture) (SDG 16,17) 
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5.8 มหาวิทยาลัยได้รับ
การจัดอันดับ
สถาบันการศึกษาสีเขียวท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ระดับโลก (UI 
Green)   (SDG11,15,17) 

กลยุทธ์ 1.1.1 ผลิตบัณฑิตให้มีคณุลักษณะ 
เป็น Community Change Agent 
หรือ 5C+ 
 (SDG 4,17) 
1.1.2 พัฒนานิสิตให้มีอัตลักษณ์ 
(SDG 3,4,17) 
(UP Identity)  พัฒนาสมรรถนะ
แห่งอนาคต 
1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
มืออาชีพ  เช่ียวชาญวิชาการ 

2.1.1 พัฒนาระบบนิเวศด้านวิจัยและ
นวัตกรรม (SDG 9,17) 
2.2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมอื
ด้านวิจัยและนวัตกรรม (SDG 9,17) 
2.2.2 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาที่
ยกระดับชุมชนและก่อให้เกิดรายได้ 
(SDG 9,17) 
2.3.1 ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสูก่าร

3.1.1 การพัฒนาระบบนิเวศของการบริการวิชาการ 
(SDG 3,4,9,11,17) 
3.2.1 ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน (SDG 4,5,11,17) 
3.2.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนตน้แบบ (SDG 
4,5,11,17) 
3.3.1 บ่มเพาะและสร้างขีดวามสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการท้องถิ่นบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่  
(SDG 9,17) 

4.1.1. ส่งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
เอกลักษณ์ความเป็นไทย ให้
ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล 
(SDG 11,17) 
4.2.1 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทุนทางศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น  (SDG 
9,11,17) 

5.1.1 การพัฒนาคุณภาพ
องค์กรตามเกณฑ์การ
ประกันคณุภาพองค์กร
เพื่อความเป็นเลิศ 
(EdPEx) 
(SDG 17) 
5.1.2 การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนับสนุนการพัฒนา
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ชำนาญวิชาชีพ และเป็นต้นแบบ 
ด้านการสอน (SDG 4) 
1.2.1 พัฒนาทักษะการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต (Life Long Learning) ของ
นิสิต (SDG 4,11,17) 
1.2.2 พัฒนาระบบนิเวศน์เพื่อ
สนับสนุนการเรยีนรู้ตลอดชีวิต(SDG 
4,11,17) 
1.2.3 ส่งเสริมคณุภาพชีวิตนิสิตให้
อยู่และเรียนอย่างมีความสุข (SDG 
3,4,5,11,17) 
1.2.4 การยกระดับด้านวิชาการสู่
สากล (SDG 4,17) 

จัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับสากล 
(World Ranking) และการเป็น
มหาวิทยาลยัในกลุ่มการวิจัยระดบั
แนวหน้าของโลก (Global and 
Frontier Research) (SDG 9,17) 

3.4.1 ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพ/
สาธารณสุขท่ีทันสมัยฯ (SDG 3,17) 
3.4.2 ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอ้มเพื่อสุขภาวะทีด่ี 
(SDG 3,17) 

4.2.2 พัฒนาองค์ความรู้ทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม สู่งาน
สร้างสรรคเ์ชิงพาณิชย์ 
(Cultural Enterprise)  
(SDG 9,11,17) 

คุณภาพองค์กร (SDG 
16,17) 
5.2.1 ส่งเสริมการสร้าง
ธรรมาภิบาลภายใน
มหาวิทยาลยัอย่างยั่งยืน 
(SDG 16,17) 
5.3.1 พัฒนาขีด
ความสามารถและบรหิาร
จัดการอัตรากำลังบุคลากร
อย่างเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 
(WORKFORCE 
CAPABILITY and 
CAPACITY) (SDG 16,17) 
5.4.1 พัฒนา
สภาพแวดล้อมของการ
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ทำงาน (Workplace 
Environment)  (SDG 
16,17) 
5.4.2  ส่งเสริมการ
ดำเนินงานตามนโยบาย
และสิทธิประโยชน์สำหรับ
บุคลากร (WORKFORCE 
Benefits and Policies)   
(SDG 16,17) 
5.5.1 พัฒนาระบบการ
ประเมินความผูกพันของ
บุคลากร (Assessment 
of WORKFORCE 
ENGAGEMENT) (SDG 
16,17) 
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5.6.1 เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
ให้เกิดการสื่อสารที่เปิด
กว้าง การทำงานท่ีให้ผล
การดำเนินการที่ดี และ
บุคลากรมีความผูกพัน
(SDG 16,17) 
5.6.2 กำหนดวัฒนธรรม
องค์กรให้สนับสนุน
วิสัยทัศน์และค่านิยม 
(SDG 16,17) 
5.7.1 พัฒนาระบบการ
จัดการผลการปฎิบตัิงาน
ของบุคลากรสนับสนุนให้
เกิดการทำงานท่ีให้ผลการ
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ดำเนินการทีด่ี (SDG 
16,17) 
5.7.2 พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงาน 
(PERFORMANCE 
Development) 
5.7.3 พัฒนาประสิทธิผล
ของการเรียนรู้และการ
พัฒนา (LEARNING and 
Development 
EFFECTIVENESS) (SDG 
16,17) 

5.8.1 พัฒนากายภาพ 
และสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ 
UI Green สู่การเป็น
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วิจัยและนวตักรรมพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม 
บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

และสบืสานเอกลักษณ ์
ความเป็นไทย 

บริหารจดัการทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 
ม.พะเยา 

1. การเตรยีมคนและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคตตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

3. การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

4. การส่งเสรมิการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อความเป็นไทยและ
เอกลักษณ์ของชาติ

5. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลยั

พะเยา 

มหาวิทยาลยัสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

มหาวิทยาลยัต้นแบบใน
การสร้างความยั่งยืน 
(SDG 11,15,17) 

1.2 กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ 

กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

พันธกิจ ผลิตกำลังคนท่ีมสีมรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคต

วิจัยและนวตักรรมพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

บริการวิชาการด้วยองค์
ความรู้และนวัตกรรม

ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบสาน
เอกลักษณ์ความเป็นไทย

บริหารจดัการทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรร

มาภิบาล



ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 
1. การเตรยีมคนและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคตตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงาน

2. การสร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิง
พาณิชย์

3. การบริการวิชาการด้วย
องค์ความรู้และนวัตกรรม
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

4. การส่งเสรมิการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทยและ
เอกลักษณ์ของชาติ

5. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

มหาวิทยาลัยสร้างปญัญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

เป้าหมายคณะ 

ปี 65 

1. จำนวน Non-degree program

เพิ่มขึน้ปีละ 1 โปรแกรม

2. ร้อยละของนิสิตมีผลงาน

นวัตกรรมได้รับรางวัลการ

ประกวดในระดับชาติ/นานาชาติ

3. คะแนน EdPEx มากกว่า 200

คะแนน

4. ร้อยละ 95 นิสิตมีสุขภาพจิตใน

ระดับดี

1. จำนวนผลงานตีพมิพ์ใน

วารสารนานาชาติเพิ่มขึน้ทกุปีไม่

น้อยกว่าร้อยละ 5

2.จำนวนเงินสนับสนุนวิจัยจาก

ภายนอกเพิ่มขึน้ทกุปี

จำนวนเงินสนับสนุนวิจัยจาก

ภายนอกเพิ่มขึน้ทกุปี

1. Signature Product ด้านการ

สรา้งคุณภาพชีวติ ใหก้ับชุมชน

ไดรั้บการยอมรับในระดับชาติ/

นานาชาติ

2. จำนวนเครือข่ายความ

ร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ใน

การพัฒนา Signature Product

เพิ่มขึน้ทุกปี

1. จำนวนของบรกิาร/ผลิตภัณฑ์ทาง

วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาด้านสุขภาพเพิม่ขึน้ทุก

ปี

1.จำนวนผลงาน R2R / แนวปฏิบัติใน

การปรับปรุงระบบการทำงานเพิ่มขึน้

2.คะแนนการประเมิน UI Green

เพิ่มขึน้

3.คะแนนการประเมิน ITA เพิ่มขึน้

4.จำนวนเร่ืองของข้อร้องเรียนที่เกิดขึน้

ในหน่วยงานไม่เกิน 2 เรื่องต่อปี



บทที่ 2 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

2.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 

     คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

หน่วยงาน จำนวนโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. โครงการด้านการเตรียมคนและ

เสริมสรา้งศักยภาพคน (ด้านการ

จัดการเรยีนการสอน)

12 156,000 

2. โครงการด้านการเตรียมคนและ

เสริมสรา้งศักยภาพคน (ด้านคุณภาพ

นิสติ)

10 85,000 

3. โครงการด้านการเตรียมคนและ

เสริมสรา้งศักยภาพคน (สนับสนุนการ

ดำเนนิโครงการของหลักสูตร)

10 62,500 

4. โครงการด้านวิจัยและนวัตกรรม

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

2 40,000 

5. โครงการด้านบริการวิชาการด้วย

องค์ความรู้และนวัตกรรม

2 60,000 

6. โครงการด้านทำนุบำรุง

ศลิปะวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์

ความเป็นไทย

3 30,000 

7. โครงการบริหารจัดการทันสมัยมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และ

มีธรรมาภิบาล

6 100,000 



2.2 รายงานผลการกำกับติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ รอบ 6 เดือน 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบัิตงิาน ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 

โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ดา้นการจัดการเรียนการสอน)

กจิกรรมที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาขดีความสามารถด้าน

วิชาการในศตวรรษที่ 21

1 1.1 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับกิจการนิสติท่ีเนน้

ผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมทัีกษะในศตวรรษท่ี 21 (English, IT (Digital), การ

สื่อสาร การแสดงออก บุคลกิภาพ, Talent mobility, ส่งเสริมอัตลักษณ์

ของนิสติ) 

15,000 1 20 มี.ค. 2565

2 1.2 โครงการอบรมทักษะการใชเ้ครื่องมือและการเตรียมสารเคมีใน

ห้องปฏบัิตกิาร  

10,000 0 ก.ค-ส.ค 2565

3 1.3 โครงการพัฒนาวิชาการสำหรับนสิิตบัณฑิตศกึษา (เสนอผลงาน

วชิาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ) โครงการ paper  

5,000 0 ม.ค. 2565

4 1.4 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นสิิต 8,000 0 ม.ิย.-ก.ค. 2565

5 1.5 ส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการดำเนินชวีติ (พัฒนากาย ใจ 

และบุคลิกภาพ)  

5,000 0 ส.ค. 2565

6 1.6 ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมดา้นวชิาการในระดับ

บัณฑิตศกึษา  

6,000 0 มิ.ย.-ก.ค. 2565

7 1.7 อบรมการเขียน I THESIS และจรยิธรรมในการวจิัยระดับ

บัณฑิตศกึษา  

5,000 0 ม.ค. 2565

กจิกรรมที่ 2 โครงการพฒันาทักษะวิชาชพีนสิิตคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ 

8 2.1 โครงการนำนสิิตศกึษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน) 60,000 0 ม.ค-ส.ค. 2565



ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบัิตงิาน ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 

9 2.2 โครงการเกษตรวชิาการบัณฑิตและมหาบัณฑิต และ Job fair 20,000 0 ม.ีค.-เม.ย. 2565

10 2.3 โครงการ FoSTAT 10,000 0 ก.พ.-ก.ย. 2565

กจิกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาอาจารย์และบคุลากรของคณะ

11 3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน 

อาจารย์ท่ีปรึกษา ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์ด้านการสอน   

6,000 0 เม.ย.-ส.ค. 2565

12 3.2 โครงการสนับสนุนอาจารย์พัฒนาด้านการพัฒนาหลักสูตร 6,000 0 ม.ค.-ม.ิย. 2565

รวม 156,000

โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ดา้นคุณภาพนิสติ)

1 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมไหว้ครู 2,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

2 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสติใหม่ 5,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

3 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์เกษตร มพ. 5,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

4 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ 5,000 4 14-16 ก.พ. 65

5 กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมรับขวัญบัณฑิต 23,000 4 14-16 ก.พ. 65

6 กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมพัฒนาผู้นำและสรา้งเครือข่ายนสิิต 0 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

7 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อกองทุนการศึกษานิสิตคณะ

เกษตรศาสตร์ 

2,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

8 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนฝึกงาน

และสหกิจศกึษา 

15,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

9 กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมปัจฉิมนเิทศและ Job fair 10,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

10 กิจกรรมที่ 10 การพัฒนาหลักสูตร ‘ผู้ประกอบการด้านอาหารและ

เกษตร’ 

18,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 



ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบัิตงิาน ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 

รวม 85,000

โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (สนับสนุนการดำเนนิโครงการของหลักสูตร)

1 โครงการ “พัฒนานิสติดา้นการพัฒนาวิชาการและพัฒนาทักษะสู่

วชิาชีพ”  หลักสูตร วท.บ.(การประมง)

6,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

2 โครงการ "การจัดการองคค์วามรู้ (KM) เพื่อดำเนนิกิจกรรม AUN-QA

version 4 และ การปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ 2565"

7,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

3 โครงการ "การฝึกอบรมผู้ควบคมุการผลิตอาหาร" หลักสูตร วท.บ. 

(ความปลอดภัยทางอาหาร)

6,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

4 โครงการ "สอนเสริมเพิ่มความรู้ และสร้างแนวคิดดา้น

เทคโนโลยกีารเกษตรสำหรับอนาคต" หลักสูตร ทล.บ

(เทคโนโลยกีารเกษตร)

3,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

5 โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่นสิิต คณาจารย์ และผู้สนใจ ใน

เร่ือง กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน และ

กฎหมายอาหาร หลกัสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีาร

อาหาร) 

8,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

6 โครงการ Update ความรู้งานปศุสัตว์ยุคใหม่กับภาคเอกชน หลักสูตร 

วท.บ. (สัตวศาสตร์) 

8,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

7 โครงการ "Future skills ทักษะแห่งอนาคตหลังยุคโควิดสำหรับนัก

เทคโนโลยชีวีภาพ คร้ังท่ี 1 หลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ) 

6,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

8 โครงการ “ Help & Care การสร้างแรงบันดาลใจในการตีพิมพ์ระดับ

นานาชาต ิโดยระบบพี่เลีย้ง (Mentoring System)ครัง้ท่ี 1” หลักสูตร วท.ม. 

(เทคโนโลยแีละนวัตกรรมการประมง) 

5,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

9 โครงการ เปิดโลกทัศน์ และพัฒนาคุณภาพผลงานวชิาการ  หลกัสูตร 

วท.ม. (วทิยาศาสตร์การเกษตร) 

8,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

10 โครงการพัฒนาหัวข้อวจิัยสำหรับรองรับนสิิตปริญญาโทร่วมกับ

ผู้ประกอบการท้องถิ่น วท.ม.   (สัตวศาสตร์) 

5,500 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 



ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบัิตงิาน ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 

รวม 62,500

โครงการด้านวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรม Paper Camp ครัง้ท่ี2 20,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

2 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จากนกัวิจัยพ่ีเลีย้งใหก้ับ

นักวจิัยสายสนับสนุน

20,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

รวม 40,000

โครงการด้านบริการวิชาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม

1 โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล 20,000 0 ธ.ค.64-ก.พ. 65

2 โครงการพัฒนาและเรียนรู้กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรูเ้กษตร

สมัยใหม่ให้ชุมชน

40,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65

รวม 60,000

โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะวฒันธรรมและสบืสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย

1 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมทำบุญคณะฯ 15,000 4 7 ม.ค. 2565

2 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายดว้ยผ้าไทยแบบ

สไตล์เกษตร

- 0 ก.พ.-ม.ีค.2565

3 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมกาดโกง้โค้ง-กินอยู่วิถีล้านนา 15,000 0 ม.ีค.-เม.ย. 2565

รวม 30,000

โครงการบริหารจัดการทันสมัยมปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล

1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 30,000 0 พ.ย.2564-ส.ค. 

2565 

2 โครงการKM เพื่อการพัฒนาองคก์ร 20,000 0 พ.ค.-ส.ค. 2565

3 โครงการการประเมินความพงึพอใจของบุคลากร - 0 ก.พ.-ส.ค. 2565



ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบัิตงิาน ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 

4 โครงการ การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปี (ITA)

- 0 ม.ีค.-ส.ค. 2565

5 โครงการการทบทวนแผนกลยุทธ์ ติดตาม และประเมินความสำเร็จ

ของปฏบัิตกิารและแผนกลยุทธ์

50,000 0 ม.ีค.-ส.ค. 2565

6 โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) 30,000 0 ม.ีค.-ส.ค. 2565

รวม 100,000

รวมท้ังสิ้น 533,500

หมายเหตุ :  0 = ยังไม่ได้ขออนุมัติ   1= ขออนุมัติแล้ว   2= แต่งตั้งกรรมการแล้ว   3= ดำเนินการแล้วบางส่วน 

4= ดำเนินการเสร็จ   



บทที่ 3 

การติดตามและประเมินผล 

3.1 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนปฏิบ ัต ิการประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ม ีว ัตถ ุประสงค ์เพ ื ่อให ้ทราบถ ึง

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อนำประสบการณ์จากการทำงานไปกำหนดนโยบายการบริหารงาน

เพ ื ่ อพ ัฒนามหาว ิทยาล ั ย ให ้ เ จร ิญก ้ าวหน ้ าและบรรล ุ ว ิ ส ั ยท ัศน ์ ของอธ ิ ก ารบด ีต ่ อ ไป 

โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข ้อมูลผลการดำเนินงานทั ้งใน  

เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการดำเนินงานกับผลการดำเนินงาน  

และการ เบ ิ กจ ่ าย งบประมาณของท ุ กหน ่ วย งาน ในมหาว ิ ทยาล ั ยพะ เย า  เพ ื ่ อ เสนอต่ อ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ ดังรูปแสดงผัง  

การประเมนิต่อไปนี ้

รูปที่ 1 ผังการประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 



 
 

  กองแผนงาน พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ e-BUDGET) เพื่อ

นำมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ และมีความ

โปร่งใส ตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถนำผลลัพธ์จากระบบ E-BUDGET                    

ไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดใช้งานระบบในระยะที่ 3 ด้านการจัดการ 

วางแผนด้านงบประมาณประจำปี การวางแผนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการรายงาน

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี  และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน 

ในรอบ 6 เดือน  และรอบ 12 เดือน  

 

3.2 ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบความสำเร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ มีระบบและกลไกดังนี้ 

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ ่งนำเสนอผลผลิต 

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

เรียนรู้ และให้มกีารตดิตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

โปร่งใส มมีาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์       

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี ้ว ัดการดำเนินงาน ตั ้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน 

ผูอ้ำนวยการ หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้และ

ตามกรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื ่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการต่อคณบดี ต่ออธิการบดี คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 

สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุตริตแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัต ิการประจำปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ผ่านทางการรายงานแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – 

มีนาคม 2565 ) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 

3.4 องค์ประกอบของรายงานผลการดำเนินงาน 

การรายงานผลประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้

มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อกำหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการรายงาน 

ดังนี้ 

1) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการคณะ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

2) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ พ.ศ. 2565

ซ ึ ่ ง ก ร ะบวนการ ปฏ ิ บ ั ต ิ ง าน ท ั ้ ง หมด  จะปฏ ิ บ ั ต ิ ก า รผ ่ านระบบ การจ ั ดกา ร 

ด้านงบประมาณและแผนงาน (e-Budget) และใช้ข ้อมูลจากระบบการจัดการด้านงบประมาณ 

และแผนงาน (e-Budget) ในการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณนั้นๆ    

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


