แผนการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ประจำปีงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยพะเยา

คำนำ
แผนการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ
พ.ศ. 2561 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย การจัดทำแผนฯ ฉบับนีเ้ น้น
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และการเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่าง
เป็นรูปธรรม
แผนการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 นี้ประกอบด้วย ข้อมูลบุคลากร แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และแผนการขอตำแหน่งทาง
วิชาการ เป็นต้น

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญฤทธิ์ สินคางาม)
คณบดีคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
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ส่วนที่ 1
ลักษณะองค์กร
1.1 สภาพแวดล้อมภายนอก
(1) ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น การกระจายโอกาสทาง
การศึกษา แต่เดิมอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2538 ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรได้ มี ม ติ
เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 พระบามสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพ ลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พุทธศักราช 2553 ขึ้นและได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จึงได้ถือว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัย
นเรศวร พร้อมมุ่งสู่การพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้ มาตรฐานสากล
รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ ดังปณิธาน
“ปั ญ ญาเพื่ อ ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน” โดยมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนโดย 16 คณะ 2 วิ ท ยาลั ย
แบ่ ง เป็ น 3 กลุ ่ ม สาขาวิ ช า ได้ แ ก่ กลุ ่ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กลุ ่ ม สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(1.1) ประวัติความเป็นมาของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิท ยาลัย นเรศวร พะเยา ได้ก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐ มนตรีเ มื่อวันที่ 20 มิถุนายน
2538 ซึ่ ง อนุ มั ติ “โครงการกระจายโอกาสทางการศึ ก ษาไปยั ง ส่ ว นภู มิ ภ าค (จั ง หวั ด พะเยา) ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร” และเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539 คณะรัฐมนตรีมีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัย
นเรศวร พะเยา ซึ่ ง สถานที่ ที่ ใ ช้ จั ด การเรี ย นการสอนในปั จ จุ บั น ตั้ ง อยู่ ณ ตำบลแม่ ก า อำเภอเมื อ ง
จังหวัด พะเยา มหาวิท ยาลัยนเรศวร ได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดพะเยาในการเข้า
ใช้ ป ระโยชน์พื้นที่เ ป็นที่ตั้ งของมหาวิ ท ยาลัย โดยได้เ ปิด รับ นิสิตสาขาวิชาที่เ กี่ย วข้อ งกับ วิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีค รั้ งแรกในปี ก ารศึ ก ษา 2543 ใน 3 สาขาวิ ช าคื อ สาขาวิ ช าพื ช ศาสตร์ สาขาวิ ช าการ
ประมง และสาขาวิ ช าอุ ต สาหกรรมเกษตรมี ก ารบริ ห ารหลั ก สู ต รโดยสำนั ก วิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย
นเรศวร วิทยาเขตพะเยา
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 สำนัก วิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยาได้มีการ
แบ่ ง การบริ ห ารออกเป็ น กลุ ่ ม วิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ กลุ ่ ม วิ ช าศิ ล ปศาสตร์ และกลุ ่ ม วิ ช า
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งการทำงานตามหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารหลั ก สู ต รของ 3 สาขาวิ ช า คื อ สาขาวิ ช าพื ช ศาสตร์
สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยนิสิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรจะต้อง
ย้ า ยไปเรี ย น ณ มหาวิ ท ยาลัย นเรศวร พิ ษ ณุ โ ลก ในชั้ น ปี ที่ 3-4 และในปีก ารศึก ษา 2548 เป็ นต้นมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา มีแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา ทำให้
กลุ ่ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ห น้ า ที ่ ใ นการบริ ห ารหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ บ ั ณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยารวมเป็น 5 หลักสูตร (5 สาขาวิชา)
ต่ อ มา เมื ่ อ วั น ที ่ 28 มิ ถ ุ น ายน 2547 มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา ได้ ม ี ก ารปรั บ
โครงสร้างการบริหารงานภายในวิทยาเขตโดยมีการปรับโครงสร้างด้านวิชาการขึ้นใหม่ ประกอบด้วย
สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สำนัก วิชาวิท ยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สำนัก วิชาวิท ยาศาสตร์สุขภาพ สำนัก วิชา
วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนัก วิชาวิศวกรรมศาสตร์ และตามมติที่ป ระชุมสภามหาวิท ยาลั ย
นเรศวร ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 114 (4/2547) เมื่ อ วั น ที่ 24 สิ ง หาคม 2547 สำนั ก วิ ช าเกษตรศาสตร์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มปรั บ ขึ้ น เป็ น สำนั ก วิ ช าเกษตรศาสตร์ แ ละทรั พ ยากร ธรรมชาติ
มี ดร.สั น ธิ วั ฒ น์ พิ ท ั ก ษ์ พ ล เป็ น หั ว หน้ า สำนั ก วิ ช าคนแรกจึ ง ได้ ย กระดั บ เป็ น หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า
ภาควิชา
ในปีการศึกษา 2552 สำนักวิชาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้เปิดหลักสูตร
เพิ่มอีก 2 หลัก สูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (แขนงวิชาสัต วศาสตร์)
และการผลิตพืชอุตสาหกรรม และตั้งแต่ปีก ารศึก ษา 2553 เป็นต้นมา สำนัก วิชาเกษตรศาสตร์ฯ ทำ
การสอนนิสิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรทั้ง 4 ชั้นปี ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
เมื ่ อ วั น ที ่ 17 กรกฎาคม 2553 มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา ได้ ย กฐานะเป็ น
มหาวิท ยาลัย ในกำกับ ของรัฐ ไม่เ ป็นส่ว นของราชการและเปลี่ย นชื่อเป็น “มหาวิท ยาลัย พะเยา” ดังนั้น
สำนั ก วิ ช าเกษตรศาสตร์ และทรั พ ยากรธรรมชาติ จึ ง ได้ ย กฐานเป็ น องค์ ก รเที ย บเท่ า กั บ คณะและได้
เปลี่ยนเป็น คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติโดยปัจจุบันมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญฤทธิ์
สินค้างาม เป็นคณบดี
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานซึ่งมุ่งที่
จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีท างการเกษตร สั ต วศาสตร์ การประมง อุ ต สาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชี วภาพ การ
ผลิ ต พื ช อุ ต สาหกรรม และการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ มาผสมผสานกั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ าน
การเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งนอกจาก
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จะช่ ว ยพัฒนาเศรษฐกิ จของภาคเหนื อตอนบนได้ แล้ว ยั ง ช่ วยสกัดกั้นและลดค่าใช้ จ่ายของนัก เรีย นที่
สำเร็ จ การศึ ก ษาในภู มิ ภ าคเหนื อ ตอนบนที่ ป ระสงค์ จ ะเข้ า ศึ ก ษาในสาขาวิ ช าด้ า นเกษตรศาสตร์ แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ต้องเข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยส่วนกลางหรือภูมิภาคอื่น
(2) หลักสูตรและบริการ
ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนประจำปี ก ารศึ ก ษา 2563 คณะเกษตรศาสตร์ แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดการเรียนการสอน จำนวน 10 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรในระดับปริญญา
ตรี จำนวน 6 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 60 ระดับปริญญาโท จำนวน 4 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 40 โดยมี
รายชื่อหลักสูตร
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

(3) เป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจ
ด้ า นการกำหนดเป้ า หมายสู ่ ค วามสำเร็ จ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาได้ ก ำหนดเป้ า หมายของการ
ดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 5 ด้าน
1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21
2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์
3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน
เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัด สำหรั บ
วัด ประเมินความสำเร็ จของการดำเนิ นงานแผนยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒนามหาวิท ยาลัย ทุก ด้ าน ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
หลักสูตร
ความสำคัญต่อความสำเร็จ
1. 1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 1) บัณฑิตมีงานทำ
6 หลักสูตร
2) ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจในคุณภาพ
บัณฑิต
3) ผู้เรียนในพื้นที่ภาคเหนือมีโอกาส
ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
1.2 การจัดการศึกษาควบ
1) บัณฑิตมีโอกาสได้งานทำเพิ่มขึน้
ระดับปริญญาตรี 2
2) บัณฑิตมีทักษะทางอาชีพที่
ปริญญา จำนวน 1 คู่
หลากหลาย ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต

1)
2)
3)
1)
2)
3)
4)

1.3 หลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษาปริญญาโท 4 หลักสูตร
(แผน ก และ ข) ปริญญาเอก หลักสูตร (แบบ 1.1 และ 2.1)

ผู้เรียนสามารถนำความรู้
องค์ความรู้ และหรือองค์ความรู้
ใหม่ไปใช้ในการต่อยอดและ
พัฒนาการประกอบอาชีพ

แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ
พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มคี ุณภาพและมีประสิทธิภาพ
พัฒนาคุณภาพ บัณฑิตให้ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพทักษะตามศตวรรษที่ 21
(3Rs8Cs) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวติ และพัฒนาคุณภาพได้
ตามศักยภาพ
พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มคี ุณภาพและมีประสิทธิภาพ
พัฒนาคุณภาพ บัณฑิตให้ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพทักษะตามศตวรรษที่ 21
(3Rs8Cs) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวติ และพัฒนาคุณภาพได้
ตามศักยภาพ
พัฒนาความรู้ และทักษะทัง้ 2 ปริญญา

1) การพัฒนาทักษะด้านการวิจัย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถนำองค์ความรู้
และหรือองค์ความรู้ใหม่ไปใช้ในการต่อยอดและพัฒนาการประกอบอาชีพ
2) พัฒนาสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมให้ก้าวหน้าและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคม ลดปัญหา
ความยากจน ชุมชนเข้มแข็ง

ตารางที่ 1 เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา (ต่อ)
หลักสูตร
1.4 การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีควบ
ปริญญาโท 2 คู่

ความสำคัญต่อความสำเร็จ
1) บัณฑิตมีโอกาสการได้งานทำ
เพิ่มขึ้น
2) บัณฑิตมีทักษะเฉพาะทาง
เชี่ยวชาญ และมีศักยภาพใน
การประกอบอาชีพของบัณฑิต

1.5 การจัดการศึกษา
ผู้เรียนมีทักษะที่เรียนเพิ่มขึ้น สามารถ
ลักษณะอื่น หลักสูตรระยะสั้น นำไปพัฒนาอาชีพได้
3 หลักสูตร ดังนี้
(Re-skills, Up-skills)
1. หลักสูตรนักเทคโนโลยี
นวัตกรรมการจัดการเกษตรสู่
Smart Farming
2. โครงการผลิตนักแปรรูป
เนื้อสัตว์อัจฉริยะ (Smart
Meat Processors)
3. ประกาศนียบัตรการเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตของกลุ่ม
อุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหารแบบบูรณาการ

แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ
1) พัฒนาคุณภาพ บัณฑิตให้ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพทักษะตามศตวรรษที่ 21
(3Rs8Cs) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)
2) พัฒนาความรู้ และทักษะทัง้ 2 ปริญญา
3) การพัฒนาทักษะด้านการวิจัย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถนำองค์ความรู้
และหรือองค์ความรู้ใหม่ไปใช้ในการต่อยอดและพัฒนาการประกอบอาชีพ
1) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวติ และพัฒนาคุณภาพได้
ตามศักยภาพ

ตารางที่ 2 เป้าหมายและแนวทางการวิจัย
บริการ
การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรูใ้ หม่นำไปสู่การถ่ายทอดและ
พัฒนาสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมให้ก้าวหน้าและสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมใน
เชิงพาณิชย์

ความสำคัญต่อความสำเร็จ
ชุ ม ชน และผู ้ ประกอบการสามารถนำ
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้

แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ
1) การพัฒนาทักษะด้านการวิจัย การวิเคราะห์
สังเคราะห์ และสามารถนำองค์ความรู้ และ
หรือองค์ความรู้ใหม่ไปใช้ในการต่อยอดและ
พัฒนาการประกอบอาชีพ

ตารางที่ 3 เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการ
บริการ
ความสำคัญต่อความสำเร็จ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรเพื่อพัฒนา ชุมชน และผู้ประกอบการสามารถ
ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้ นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนและ
สังคมที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขี นึ้ สังคมมี
ความเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจากความแตกต่าง
และเหลื่อมล้ำ เกิดสังคมความสุข

แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้ และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ชุมชนและสังคม

ตารางที่ 4 เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
บริการ
การดำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ การ
ทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์และ
พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

ความสำคัญต่อคธวามสำเร็จ
เกิดการทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู
สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนา
ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ
เชื่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
ประยุกต์ การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยการบริหารจัดการ และ
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นระบบ

ตารางที่ 5 เป้าหมายและแนวทางการบริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน
บริการ
การบริหารคน บริหารงาน ด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

ความสำคัญต่อความสำเร็จ
1) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นใน
การดำเนินงาน เพื่อกระบวนการมีส่วนร่วม
สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงานในพันธ
กิจต่าง ๆ กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาร่วมกัน ร่วมพัฒนาองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพสร้างระบบการบริหารบนพืน้ ฐานข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถือและมี
การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

คณะเกษตรศาสตร์ แ ละทรั พ ยากรธรรมชาติ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ได้ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารหน่ ว ยความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการและหน่ ว ยงาน
ปฏิบัติการความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เพื่อบูรณาการทางวิชาการกับการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติงานจากประสบการณ์จริงของนิสิต ให้บริการเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของประชาชน นิสติ และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านหน่วยงานบริการต่าง ๆ ดังนี้

ตารางที่ 6 หน่วยงานบริการและลักษณะการให้บริการ
ลำดับ
1

ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง

2

ศูนย์ฝกึ อบรมวิชาชีพและบริการ
นานาชาติดา้ นเกษตรและอาหาร

สังกัด
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ลักษณะการให้บริการ
การถ่ายทอดองค์ความรูด้ ้านการเกษตร ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร
การฝึกอบรมวิชาชีพในด้านการเกษตร และบริการวิเคราะห์
ผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร

1

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์
เพื่อการดำเนินการตามพั นธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (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 พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วย
การเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ที่มีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพตรงตามความต้อ งการ
ของตลาดแรงงานสามารถทำงานเพื่ อ ดำรงชี พ และช่ ว ยเหลื อ สั ง คม พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐานนวัตกรรม เพื่อการ
แข่งขันของประเทศ ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อ “สาน
ความคิด สร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียง การยอมรับ
ของชุมชน สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ ด้วยยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน ได้แก่
1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน
2) ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ
3) ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ
4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ
6) ยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
(1.2.1) วัตถุประสงค์หลัก (Core Objectives)
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และตลาดแรงงาน
2. เพื่ อ พั ฒ นาไปสู่ ม หาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย (Research University) ผลิ ต ผลงานวิ จั ย และ
นวั ต กรรมมีคุณภาพที่ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้นึ และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจ
ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม
3. เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable life quality)
4. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาสู่
สากล และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural enterprise)
5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติ และ
นานาชาติ
6. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองค์กรด้วยระบบ
บริหารงานที่ทันสมัย (Smart University) คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้
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(5) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีบุคลากรสาย
วิชาการ จำนวนทั้งสิน้ 42 คน ประกอบไปด้วย ผูท้ ี่มตี ำแหน่งอาจารย์ จำนวน 16 คน และผู้ที่มีตำแหน่ง
ทางวิชาการในระดับผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จำนวน 21 คน รองศาสตราจารย์ 5 คน ศาสตราจารย์ - คน
มีบุคลากรสายสนับสนุน จำนวนทั้งสิน้ 26 คน โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังต่อไปนี้
ตารางที่ 7 ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564)
รายละเอียด
2560
2561
2562
2563
สายวิชาการ
วุฒิปริญญาโท
7
7
6
5
วุฒิปริญญาเอก
37
37
37
37
สายสนับสนุน
วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี
1
1
1
1
วุฒิปริญญาตรี
17
17
17
17
วุฒิปริญญาโท
6
6
6
6
วุฒิปริญญาเอก
2
2
2
2

2564
5
37
1
18
6
2

ตารางที่ 8 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 25602564)
รายละเอียด
2560
2561
2562
2563
2564
อาจารย์
29
23
22
17
16
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
11
16
17
20
21
รองศาสตราจารย์
3
4
4
5
5
ตารางที่ 9 ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564)
รายละเอียด
2560
2561
2562
2563
สายวิชาการ
วุฒิปริญญาโท
7
7
6
5
วุฒิปริญญาเอก
37
37
37
37

2564
5
37
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สายสนับสนุน
วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิปริญญาโท
วุฒิปริญญาเอก

1
17
6
2

1
17
6
2

1
17
6
2

1
17
6
2

1
18
6
2
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โดยมีโครงสร้างองค์กร ดังนี้

โครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้
1. ผศ. ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม
2. ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก
3. ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์
4. ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย
5. ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา
6. ผศ.ดร.ไวพจน์ กันจู
7. ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก
8. ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา
9. ผศ.ดร.สุภาพร ภัสสร
10. ผศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัย
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายภูมิทัศน์และบริหารจัดการฟาร์ม
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตร์การเกษตร
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวศาสตร์
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เทคโนโลยีชีวภาพ
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
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เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตการประมง
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเกษตรศาสตร์
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตความปลอดภัย
ทางอาหาร
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสัตวศาสตร์
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
เทคโนโลยีการเกษตร

11. ดร.กรทิพย์ กันนิการ์
12. ดร.บุญร่วม คิดค้า
13. ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ
14. ดร.คุณากร ขัตศิ รี
15. ดร.พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล
16. ดร.พนิตนาฎ อู่พุฒนิ ันท์

รายชื่อพนักงานสายวิชาการ (อาจารย์) จำแนกตามสาขาวิชา ดังนี้
ชื่อ

ลำดับ
ที่

ตำแหน่ง

นามสกุล

คุณวุฒสิ ูงสุด

สถานะ

ทางวิชาการ

สาขาวิชาการประมง
1

ดร.กรทิพย์ กันนิการ์

อาจารย์

ปร.ด.(เพาะเลีย้ งสัตว์น้ำ)

ปฏิบัตงิ าน

2

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปร.ด .(ว ิทยา ศา ส ตร์ ก า ร ปฏิบัตงิ าน
ประมง)

3

ผศ.ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปร.ด. (เพาะเลีย้ งสัตว์น้ำ)

4

รศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ด.(ความหลากหลายทาง ปฏิบัตงิ าน
ชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์

5

ผศ.ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปร.ด. (เทคโนโลยี ช ี ว ภาพ ปฏิบัตงิ าน
เกษตร)

6

รศ.ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปร.ด.(เทคโนโลยีการประมงฯ

7

ผศ.ศิริลักษณ์ ตันเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ม. (วิ ท ยาศาสตร์ ก าร ปฏิบัตงิ าน
ประมง)

ปฏิบัตงิ าน

ปฏิบัตงิ าน

6
ลำดับ
ที่
8

ชื่อ

ตำแหน่ง

นามสกุล
ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล

คุณวุฒสิ ูงสุด

สถานะ

ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph. D. ( Aquatic Environment ปฏิบัตงิ าน
Science)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
1

ดร.บุญร่วม คิดค้า

อาจารย์

วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) ปฏิบัตงิ าน

2

ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปร.ด. (การปรับปรุงพันธุ์พชื )

ปฏิบัตงิ าน

3

ดร.ภาวินี จันทร์วจิ ิตร

อาจารย์

วท.ด. (พืชสวน)

ปฏิบัตงิ าน

4

รศ.ดร.มนัส ทิตย์วรรณ

รองศาสตราจารย์

Ph.D. (Post management)

ปฏิบัตงิ าน

5

ผศ.ดร.วาสนา พิทักษ์พล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D. (Postharvest
Horticulture)

ปฏิบัตงิ าน

6

ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ด. (ชีววิทยา)

ปฏิบัตงิ าน

7

ผศ.ดร.ไวพจน์ กันจู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปร.ด. (เทคโนโลยี ช ี ว ภาพ ปฏิบัตงิ าน
เกษตร)

8

ผศ.ดร.สุกัลยา ภู่ทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.(Horticulture)

ปฏิบัตงิ าน

สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร
1

ผศ.ดร.หทั ย ทิ พ ย์ นิ ม ิ ต รเกี ย รติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ไกล

Ph.D. (Agricultural and
Environmental Sciences)

ปฏิบัตงิ าน

2

ดร.วราภรณ์ กุศลารักษ์

อาจารย์

วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร)

ลาศึกษาต่อ

3

ผศ.ดร.ตระกูล พรหมจักร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ด.(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร)

ปฏิบัตงิ าน

4

ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ

อาจารย์

ปร.ด.(เทคโนโลยีการอาหาร)

ปฏิบัตงิ าน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1

ดร.ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์

อาจารย์

Ph.D.(Food Science )

ปฏิบัตงิ าน

2

ดร.คุณากร ขัตศิ รี

อาจารย์

ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร)

ปฏิบัตงิ าน

7
ชื่อ

ลำดับ
ที่

ตำแหน่ง

นามสกุล

คุณวุฒสิ ูงสุด

สถานะ

ทางวิชาการ

3

นางสาวเนวิชญานิ์ วุฒนิ ธิ ิศานันท์

อาจารย์

วท.ม. (พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร)

ปฏิบัตงิ าน

4

ดร.ไผ่แดง ขวัญใจ

อาจารย์

วท.ด.(เทคโนโลยีทางอาหาร)

ปฏิบัตงิ าน

5

ดร.รณกร สร้อยนาค

อาจารย์

วท.ด.(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร)

ปฏิบัตงิ าน

6

ดร.สกุลคุณ มากคุณ

อาจารย์

Ph.D. (Food Science)

ปฏิบัตงิ าน

7

ผศ.ดร.สุวลี ฟองอินทร์

อาจารย์

Ph.D. (Food Science)

ปฏิบัตงิ าน

สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
1

ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ

อาจารย์

วท.ด. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)

ปฏิบัตงิ าน

2

ผศ.ดร.พนิตนาฎ อู่พุฒนิ ันท์

อาจารย์

วท.ด. (จุลชีววิทยาประยุกต์)

ปฏิบัตงิ าน

3

ดร.รวิสรา รื่นไวย์

อาจารย์

ปร.ด. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)

ปฏิบัตงิ าน

4

ดร.วนิดา แซ่จึง

อาจารย์

D.Eng. (Biotechnology)

ปฏิบัตงิ าน

5

รศ.ดร.สุภัค มหัทธนพรรค

รองศาสตราจารย์

วท.ด. (ชีววิทยา)

ปฏิบัตงิ าน

6

ผศ.ดร.สุภาพร ภัสสร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.(Biochemistry and
Molecular Pharmacology)

ปฏิบัตงิ าน

7

ผศ.ดร.สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา อาจารย์

Ph.D(Biotechnology)

ปฎิบัตงิ าน

สาขาวิชาสัตวศาสตร์
1

ผศ.กฤตภาค บูรณวิทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ม. (การปรับปรุงพันธุ์สัตว์) ลาศึกษา
ต่อ

2

รศ.ดร.โชค โสรัจกุล

รองศาสตราจารย์

Dr.sc.agr.

ปฏิบัตงิ าน

3

ดร.พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล

อาจารย์

วท.ด. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)

ปฏิบัตงิ าน

4

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.(Animal Science)

ปฏิบัตงิ าน

8
ลำดับ
ที่

ชื่อ

ตำแหน่ง

นามสกุล

คุณวุฒสิ ูงสุด

สถานะ

ทางวิชาการ

5

ดร.ธนาพร บุญมี

อาจารย์

วท.ด.(เทคโนโลยีเนื้อสัตว์)

ปฏิบัตงิ าน

6

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doctor of Agricultural
Sciences Animal Science)

ปฏิบัตงิ าน

7

ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศศ.ม. (ธุรกิจการเกษตร)

ปฏิบัตงิ าน

8

ผศ.ดร.สุรีย์พร แสงวงศ์

อาจารย์

Ph.D.(Animal Science)

ปฏิบัตงิ าน

ตารางที่ 11 รายชื่อพนักงานสายสนับสนุน
ลำดับ
ที่

ชื่อ

ตำแหน่ง

นามสกุล

คุณวุฒสิ ูงสุด

สถานะ

ทางวิชาการ

1

ดร.กนกอร ศรีม่วง

นักวิทยาศาสตร์

ปร.ด.(เทคโนโลยีชวี ภาพ)

ปฏิบัตงิ าน

2

นางกรวิกา ดวงปัญญารัตน์

นักวิชาการศึกษา

กศ.ม.(บริหารการศึกษา)

ปฏิบัตงิ าน

3

นายกิตติธัช ตุ้ยคำ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ปฏิบัตงิ าน

4

นายกฤตนน โชติพรม

นักวิทยาศาสตร์

วท.บ. (สัตวศาสตร์)

ปฏิบัตงิ าน

5

นายจักร์พงศ์ ธุระพ่อค้า

นักวิชาการศึกษา

ศศ.บ.(พัฒนาสังคม)

ปฏิบัตงิ าน

6

นางสาวจันทนา จันโจมศึก

นักวิทยาศาสตร์

วท.บ.(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางอาหาร)

ปฏิบัตงิ าน

7

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

ปฏิบัตงิ าน

8

นายชัยวัฒน์ จิตนารี

นักวิชาการเกษตร

วท.ม.(การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)

ปฏิบัตงิ าน

9

นางสาวณัฐธดา ขัตธิ

เจ้ า หน้ า ที ่ บ ริ ห ารงาน กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
ทั่วไป

ปฏิบัตงิ าน

9
ลำดับ
ที่

ชื่อ

ตำแหน่ง

นามสกุล

คุณวุฒสิ ูงสุด

สถานะ

ทางวิชาการ

10

ดร.ตฤณ เสรเมธากุล

นักวิทยาศาสตร์

วท.ด.(ปฐพีศาสตร์และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ)

ปฏิบัตงิ าน

11

นางสาวนฤมล สุทะ

นักวิทยาศาสตร์

วท.บ.(เทคโนโลยีชวี ภาพ)

ปฏิบัตงิ าน

12

นายปิยะ พันธ์แดง

นักวิทยาศาสตร์

วท.บ.(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร)

ปฏิบัตงิ าน

13

นางสาวเปรมดา ทิพย์เดโช

นักวิทยาศาสตร์

วท.ม.(ธุรกิจเกษตร)

ปฏิบัตงิ าน

14

นางวันวิสาข์ ดอกคำ

นักวิทยาศาสตร์

วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร)

ปฏิบัตงิ าน

15

นายศักดิ์ชัย เครือสาร

นักวิทยาศาสตร์

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

ปฏิบัตงิ าน

16

นายเศกสรรค์ อุปพงศ์

นักวิทยาศาสตร์

วท.บ.(การประมง)

ปฏิบัตงิ าน

17

นายสถิตย์พงษ์ ศรีพรหม

เจ้ า หน้ า ที ่ บ ริ ห ารงาน บธ.บ.(การจัดการธุรกิจ)
ทั่วไป

ปฏิบัตงิ าน

18

นางสุพรรณิการ์ พรหมสุริยา

นั ก วิ ช าการสั ต วบาล วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

ปฏิบัตงิ าน

19

นางสาวสุธิศา สุขสังข์ภา

นักวิชาการเกษตร

ปฏิบัตงิ าน

20

นางสุรีนาถ ครองสุข

นักวิชาการเงินและบัญชี บช.บ. (การบัญชี)

ปฏิบัตงิ าน

21

นางสาวเสาวนีย์ จอมสว่าง

นักวิชาการศึกษา

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

ปฏิบัตงิ าน

22

นางสาวหนึ่งฤทัย ปัญญาลึก

นักวิชาการพัสดุ

บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)

ปฏิบัตงิ าน

23

นายอภิชาต นุเสน

นักวิชาการเกษตร

วท.บ.(วิทยาศาสตร์)

ปฏิบัตงิ าน

24

นายอภินันท์ เร่งเร็ว

นักวิทยาศาสตร์

วท.บ.(พืชศาสตร์)

ปฏิบัตงิ าน

25

นายอิฐสะราม แสนสุภา

นักวิทยาศาสตร์

วท.บ.(การประมง)

ปฏิบัตงิ าน

26

นายอุทัย วงศ์ขัติ

คนงาน

ประถมศึกษาปีที่ 4

ปฏิบัตงิ าน

วท.ม.(การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)
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1.3 สภาวการณ์ขององค์การ
(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน)
จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในถึงจุดเด่น
ที่สามารถส่งเสริมพัฒนาได้และจุดด้อยที่ต้องปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
เพื่อพิจารณาถึงโอกาสในการพัฒนา และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ โดยมีผล
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยสรุปดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
1.
2.
3.
4.

หลักสูตรครอบคลุมต้นน้ำ กลางน้ำ ท้ายน้ำ
อาจารย์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มีรายวิชาปฏิบัติการ
มีรายวิชาเลือกมาก ตรงกับความต้องการ
ผูเ้ รียน
5. มีพ้นื ที่ให้นสิ ิตปฏิบัติงาน
6. อาจารย์ส่วนใหญ่จบปริญญาเอก
7. หลักสูตรระยะสั้น และลงชุมชน
8. การดูแลนิสิตทั่วถึงและใกล้ชิด
9. มีสโมสรนิสิตและโครงสร้างชัดเจน
10. มีแผนพัฒนานิสติ
11. ความสามัคคี
12. อาจารย์ +นักวิทยาศาสตร์ มีความใกล้ชิด
และมีทักษะในการดูแลนิสิต
13. บุคลากรมี อายุน้อย อยู่ในวัยทำงาน/
ประสบการณ์/ทัศนคติ /ใจดีมีเมตตา

จุดอ่อน (Weakness)
1. จำนวนนิสิตน้อย
2. คู่ความร่วมมือกับผูม้ ีส่วนได้เสีย
3. อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ที่สนับสนุนการเรียน
ไม่เพียงพอ
4. นิสติ มีความรูด้ ้านภาษาอังกฤษ และ
ทักษะพืน้ ฐานคอมพิวเตอร์ที่ใช้การเรียน
5. งบประมาณในการพัฒนาตนเองน้อย
6. นิสติ ยังมีความรูด้ ้านวิชาการต่ำ
7. ขาดการนำเสนอโครงสร้างที่ชัดเจน
ตามบทบาทหน้าที่
8. นิสติ ยังขาดความร่วมมือร่วมใจใน
ภาพรวมที่เกิดขึน้
9. งบประมาณไม่เพียงพอ
10. แผนพัฒนานิสิตทีมีการนำไปขยายผล
อย่างเป็นรูปธรรม และยังไม่ครอบคลุม
ทุกด้าน
11. ขาดความเชื่อมโยงระหว่างนิสติ ต่าง
สาขา+ระหว่างชั้นปี
12. ขาดคู่มือการทำงาน
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จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)
13. ไม่มีระบบการประเมินการทำงาน/
ผลงาน/กิจกรรม/คณะกรรมการ/
สโมสรนิสิต

(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค)

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

โอกาส (Opportunities)
ทำเล ที่ตงั้ ของมหาวิทยาลัยอยู่ในพืน้ ที่
เกษตร
เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสทางการ
ศึกษา
จัดทำโครงสร้างและแนะแนวทางการ
ทำงานร่วมกับ(อาจารย์+นักวิทย์+สโมสร
นิสติ )
จากปณิธานมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อ
ชุมชน มีพืน้ ที่ผลงานวิจัย ด้านเกษตร
และอาหาร ทำให้นิสติ สามารถได้ลง
พืน้ ที่ และปฏิบัติ
มีแหล่งทุนสำหรับพัฒนา/บ่มเพาะนิสิต
เป็นผู้ประกอบการ
นโยบายของมหาวิทยาลัย ทำ Credit
Bamk
มีส่อื ฟรี FB Line youtube tmister

1.
2.
3.
4.
5.
6.

อุปสรรค (Threats)
ได้รับงบประมาณน้อย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสูงกว่า
มหาวิทยาลัยอื่น
คู่แข่งทางการศึกษา
สถานการณ์ Covid-19
ระบบการรับนิสิตเข้าเรียนต่อ
ช่วงเวลาที่เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาต่อที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียน
ของนิสิต
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สมรรถนะของพนักงาน
พนักงานสายวิชาการ

ทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF)

ทักษะการผลิตและใช้ส่อื การสอนเทคโนโลยีที่ทันสมัย และทักษะ

การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน

ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความสัมพันธ์ที่ดกี ับชุมชนและสังคม และมีทักษะทางภาษา
เพื่อมุ่งสูค่ วามเป็นสากลและนานาชาติ

ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)

มุง่ สานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างสิ่งที่ดี ให้มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการ
ยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ
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พนักงานสายสนับสนุน

มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)

บริการที่ดี (Service Mind)

เชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)

ทางานเป็ นทีม (Teamwork)

ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)

มุ่งสานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างสิ่งที่ดีให้มหาวิทยาลัยพะเยาได้รบั การยอมรับจาก
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ

14

แผนการดำเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการบุคลากรสายวิชาการ
ให้มีอัตรากำลังเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตราฐานการจัด
การศึกษา

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทักษะ
ความก้าวหน้าทัง้ สาย
วิชาการ/สายบริการ

มาตรการ

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย

การตรวจสอบสัดส่วนบุคลากร ร้อยละจำนวน
ร้อยละ 50
สายวิชาการกับนิสิตตามค่า FTES บุคลากรสมดุล
ตามเกณฑ์ท่ี สกอ.กำหนด
กับการปฏิบัติ
ตามภารกิจ(โดย
ใช้สัดส่วนค่าFTES
ต่ออาจารย์
ประจำ ตาม
เกณฑ์ท่ี สกอ.
กำหนด)
1.การพัฒนาความก้าวหน้าทาง ร้อยละจำนวน
ร้อยละ 50
วิชาการ
บุคลากรเข้าร่วม
โครงการ

ข้อมูลการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

ร้อยละจำนวนบุคลากร
สมดุลกับการปฏิบัติ
ตามภาระกิจ (โดยใช้
สัดส่วนค่า FTEs ต่อ
อาจารย์ประจำตาม
เกณฑ์ สกอ. กำหนด)

คำนวนผลค่าสัดส่วน FTES ต่ออาจารย์ประจำ
ตามเกณฑ์ท่สี กอ. กำหนด โดยระบบสารสนเทศ
(ใช้การคำนวนจากจำนวนบุคลากรตามเกณฑ์
TQF)

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ดา้ นการ
จัดการเรียนการสอน อาจารย์ที่ปรึกษา ตาม
กรอบมาตรฐานอาจารย์ด้านการสอน
2. โครงการสนับสนุนอาจารย์ในการจัดการเรียน
การสอนด้วยระบบ I Classroom และสื่อออนไลน์
3.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
4. โครงการ KM เพื่อการพัฒนาองค์กร
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กลยุทธ์

มาตรการ
ก.ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ข.รองศาสตราจารย์

2.การพัฒนาความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ

ตัวชีว้ ัด
ร้อยละของ
บุคลากรสาย
วิชาการตำแหน่ง
อาจารย์ที่มี
คุณสมบัตคิ รบ
ตามเกณฑ์ ที่
ได้รับการแต่งตัง้
ตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ร้อยละของ
บุคลากรสาย
วิชาการตำแหน่ง
อาจารย์ที่มี
คุณสมบัตคิ รบ
ตามเกณฑ์ ที่
ได้รับการแต่งตัง้
ตำแหน่งรอง
ศาสตราจารย์

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 15 ของจำนวน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปีที่
ผ่านมา

ร้อยละ 5 ของจำนวนรอง
ศาสตราจารย์ ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม
5. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ ติดตาม และ
ประเมินความสำเร็จของปฏิบัติการและแผนกล
ยุทธ์
6. โครงการ Paper Camp ครัง้ ที่ 2
7. โครงการพัฒนาการเขียนตำรา หนังสือ
8. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับ B2
สำหรับบุคลากร
9. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับ A2
สำหรับบุคลากร
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กลยุทธ์

มาตรการ
ก.ชำนาญการ

3. การพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะบุคลากรในการ
ปฏิบัตงิ าน

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละของ
ร้อยละ 5 ของจำนวน
บุคลากรสาย
บุคลากรสายสนับสนุน
บริการที่มี
คุณสมบัตติ าม
เกณฑ์ตำแหน่ง
ปฏิบัตงิ าน (คุณ
วุฒปิ .ตรี) ที่มี
คุณสมบัตติ าม
เกณฑ์ ได้รับการ
พัฒนาเข้าสู่
ตำแหน่งชำนาญ
การ
ร้อยละบุคลากร ร้อยละ 100
สายวิชาการ/สาย
สนับสนุนเข้าร่วม
อบรม/พัฒนา
ตนเอง เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะ
ในการปฏิบัตงิ าน
ตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลการดำเนินงาน
บุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการแต่งตัง้ ให้
ดำรงตำแหน่งชำนาญ
การ

คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้
จัดสรรงบประมาณใน
การอบรม/พัฒนา
ตนเอง สำหรับบุคลากร
สายวิชาการ อัตราคน
ละ 7,500 บาท และ
สายสนับสนุน อัตราคน
ละ 5,000 บาท

โครงการ/กิจกรรม
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แผนการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

แผนการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

สาขาวิชาการประมง
1
ดร.กรทิพย์ กันนิการ์
2565
ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งผศ.
2
13 ก.ค.55
3
ผศ.ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์
ดำรงตำแหน่งผศ.
4 มี.ค.63
4
รศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ
ดำรงตำแหน่งผศ.
9 พ.ย. 60
ผศ.ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์
5
ดำรงตำแหน่งผศ.
22ต.ค.58
6
รศ.ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส
ดำรงตำแหน่งผศ.
22 ม.ค. 61
7
ผศ.ศิริลักษณ์ ตันเจริญ
ดำรงตำแหน่งผศ.
22 มี.ค. 61
8
ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล
ดำรงตำแหน่งผศ.
19 ก.ย. 57
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
9
ดร.บุญร่วม คิดค้า
2565
10
ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม
ดำรงตำแหน่งผศ.
22ต.ค.58
11
ดร.ภาวินี จันทร์วจิ ิตร
ยื่นขอประเมินการสอน

หมายเหตุ

2565
2566
ดำรงตำแหน่งรศ.
2 ต.ค. 63
ยื่นขอประเมินการสอน
31 ส.ค. 63
ดำรงตำแหน่ ง รศ. 29
เม.ย 63
2565
2565

2565

22 พ.ย. 64
12

รศ.ดร.มนัส ทิตย์วรรณ

13

ผศ.ดร.วาสนา พิทักษ์พล

14

ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก

15

ผศ.ดร.ไวพจน์ กันจู

16

ผศ.ดร.สุกัลยา ภู่ทอง

ผู้มีความรู้
ความสามารถ
ดำรงตำแหน่งผศ.
4 มิ.ย. 56
ดำรงตำแหน่งผศ.
31 ม.ค. 62
ดำรงตำแหน่งผศ.
25 ม.ค. 61
ดำรงตำแหน่งผศ.
22 พ.ย. 61

2565
2565
2565
2565
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ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

แผนการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร
17
ผศ.ดร.หทัยทิพย์ นิมติ รเกียรติ
ไกล
18
ดร.วราภรณ์ กุศลารักษ์
19
ผศ.ดร.ตระกูล พรหมจักร

ดำรงตำแหน่งผศ.
2565
19 มี.ค.58
2565
ดำรงตำแหน่งผศ.
2565
6 ม.ค. 63
20
ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ
ขอประเมินการสอน
14 ก.พ. 63
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
21
ดร.ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์
2565
22
ดร.คุณากร ขัตศิ รี
2565
23
นางสาวเนวิชญานิ์ วุฒนิ ธิ ิศานันท์ ยื่นขอประเมินการสอน
31 ม.ค. 65
24
ดร.ไผ่แดง ขวัญใจ
ขอประเมินการสอน
14 กพ 63
25
ดร.รณกร สร้อยนาค
2565
26
ดร.สกุลคุณ มากคุณ
2565
27
ผศ.ดร.สุวลี ฟองอินทร์
ดำรงตำแหน่งผศ.
2566
9 พ.ย. 63
สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
28
ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ
2564
29
ผศ.ดร.พนิตนาฎ อู่พุฒนิ ันท์
ดำรงตำแหน่งผศ.
2566
26 ต.ค. 63
30
ดร.รวิสรา รื่นไวย์
ขอประเมินการสอน
15 ต.ค. 62
31
ดร.วนิดา แซ่จงึ
ขอประเมินการสอน
3 มี.ค. 64
32
รศ.ดร.สุภัค มหัทธนพรรค
ดำรงตำแหน่งผศ.
ดำรงตำแหน่ ง รศ. 26
1 ก.พ.55
ต.ค. 61
33
ผศ.ดร.สุภาพร ภัสสร
ดำรงตำแหน่งผศ.
2565
23 ก.ค.61
34
ผศ.ดร.สุมนา เหลืองฐิติ
ดำรงตำแหน่งผศ.
2566
กาญจนา
5 มี.ค. 64
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

2566

หมายเหตุ
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ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

35

ผศ.กฤตภาค บูรณวิทย์

36

รศ.ดร.โชค โสรัจกุล

37

ดร.พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล

38

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา

39

ดร.ธนาพร บุญมี

40

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย

41

ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ

42

ผศ.ดร.สุรีย์พร แสงวงศ์

แผนการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
ดำรงตำแหน่งผศ.
9 ม.ค.60

หมายเหตุ
ลาศึกษาต่อ
ผู้มีความรู้
ความสามารถ

ขอประเมินการสอน
12 ม.ค. 64
ดำรงตำแหน่งผศ.
22 ก.ย. 60
ขอประเมินการสอน
14 ม.ค. 63
ดำรงตำแหน่งผศ.
5ม.ค.59
ดำรงตำแหน่งผศ.
30 ต.ค. 61
ดำรงตำแหน่งผศ.
30 มิ.ย 63

ยื่นขอประเมินการสอน
11 ต.ค. 62

2565
2565
2565

