
 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 

 คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2565 เป็นจำนวนเงิน 3,275,241 

บาท มรีายละเอยีดดังนี ้

 1. ค่าธรรมเนยีมการศกึษา   2,636,730  

 2. ค่าเช่ารถตู ้1 คัน      376,800  

 3. คา่ตอบแทนงานวจิัย รอ้ยละ 2.5        93,873  

 4. ค่าสมัครเขา้ศกึษาระดับบัณฑติศกึษา      19,000  

 5. รายไดศู้นย์ฝกึอบรมวชิาชพีและบรกิารนานาชาต ิ     148,838 

     ดา้นเกษตรและอาหาร   

 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 งบประมาณ 

1.1 ค่าจา้งลูกจา้งชั่วคราว   

         1.1.1 ค่าจา้งชั่วคราวรายวัน  -  

1.2 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   

        1.2.1 คา่ตอบแทน   

             1) คา่ปฏิบัตงิานนอกเวลาทำการ 15,000 

             2) ค่าตอบแทนการสอน 20,000 

             3) ค่าเบี้ยประชุม 40,000 

       1.2.2 ค่าใช้สอย   

            1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก และค่าพาหนะ    

             - นเิทศนสิติฝกึงานและสหกิจศกึษา   80,000 

             - ค่าเดนิทางคณะผูบ้รหิาร 60,000 

             -  คา่พัฒนาบุคลากร  (39*7500)+(25*5000) 417,500 

            2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมนิคุณภาพระดับคณะ/หลักสูตร 70,000 

            3) คา่ซ่อมแซม/คา่ซอ่มบำรุงรักษา 40,000 

            4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/คา่เช่าเครื่องพมิพ ์ 45,000 

            5) คา่จัดซื้อของที่ระลกึและเลี้ยงรับรอง 15,000 



รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 งบประมาณ 

            6) ค่าใช้จ่ายการสนบัสนุนทำวจิัยระดับป.ตรแีละป.โท 80,000 

            7) ค่าบำรงุสมาชกิประจำปขีองสภาคณบดสีาขาการเกษตรและสภา

อุตสาหกรรมเกษตร+สัตวศาสตร ์

50,000 

            8) คา่ใชจ้่ายในการจัดการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 200,000 

           9) คา่ใชจ้่ายในการประชาสัมพันธ์และวเิทศสมัพันธ์ 50,000 

          10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำป ี 5,000 

          11) ค่าเช่ารถตู ้จำนวน 1 คัน เดอืนละ 31,400 บาท  376,800 

          12) ค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงหลักสูตร  25,000 

          13) คา่ใชส้อยอื่นๆ 370,054 

       1.2.3 ค่าวัสดุ   

            1) วัสดุการศกึษา   

              - ค่าวสัด ุ เครื่องแก้ว สารเคมี  100,000 

              - ค่ารายวชิา ป.ตร ี(3 ภาค) 216,000 

            2) วัสดุสำนักงาน         20,000 

            3) วัสดุคอมพวิเตอร ์ 20,000 

            4) วสัดงุานบา้นงานครวั 20,000 

            5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 65,000 

1.3 ค่าสาธารณูปโภค   

       1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค   

            1) ค่าไปรษณยี ์ 25,000 

1.4 เงนิอุดหนุน   

      1.4.1 โครงการในแผนปฏบิัตกิาร (ดา้นวชิาการ+บรหิาร)   

            1) โครงการดา้นการเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคน 156,000 

            2) โครงการสง่เสรมิการบรหิารที่มปีระสทิธภิาพและโปร่งใส 100,000 



รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 งบประมาณ 

       1.4.2 อุดหนุนการดำเนนิโครงการของหลักสูตร (ป.ตร ี6 หลักสูตร ป.โท 4 

หลักสูตร) 

62,500 

       1.4.3 อดุหนุนศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง 60,000 

       1.4.4 อุดหนนุศูนย์ฝกึอบรมวชิาชพีและบรกิารนานาชาตฯิ 148,838 

       1.4.5 เงนิอดุหนุนเพื่อพฒันางานวจิัยและนักวจิยั (93,873*40%) 37,549 

กองทุนกจิการนสิติ   

         1) โครงการพัฒนานสิติ 85,000 

กองทุนสนิทรัพย์ถาวร   

         1) ครุภัณฑ์สำนักงาน 20,000 

         2) ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ 20,000 

         3) ครภุัณฑ์ประชาสมัพันธ ์ 30,000 

กองทุนวจิัย   

         1) โครงการดา้นการสรา้งงานวจิัยและนวตักรรมและการเป็นผูน้ำ

ทางดา้นวชิาการและวจิัย 

40,000 

กองทุนบรกิารวชิาการ   

         1) โครงการบรกิารวชิาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ (การ

ถ่ายทอดองค์ความรูเ้กษตรสมัยใหม่ใหชุ้มชนและนทิรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล) 

60,000 

กองทุนศลิปวัฒนธรรม   

         1) โครงการการเสรมิสรา้งและส่งเสรมิการทำนุบำรุงศลิปะและ

วัฒนธรรมใหย้ั่งยนื 

30,000 

รวม 3,275,241 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปโครงการตามแผนปฏบิัตกิาร ประจำปีงบประมาณ 2565 

     คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวทิยาลัยพะเยา 

 

หน่วยงาน จำนวนโครงการ/กจิกรรม  งบประมาณ (บาท) 

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

  

1. โครงการด้านการเตรยีมคนและ

เสรมิสรา้งศักยภาพคน (ด้านการ

จัดการเรยีนการสอน) 

12 156,000 

2. โครงการด้านการเตรยีมคนและ

เสรมิสรา้งศักยภาพคน (ด้านคุณภาพ

นสิติ) 

10 85,000 

3. โครงการด้านการเตรยีมคนและ

เสรมิสรา้งศักยภาพคน (สนับสนุนการ

ดำเนนิโครงการของหลักสูตร) 

10 62,500 

4. โครงการดา้นวจิัยและนวัตกรรม

พัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

2 40,000 

5. โครงการด้านบรกิารวชิาการดว้ย

องค์ความรู้และนวัตกรรม 

2 60,000 

6. โครงการด้านทำนุบำรุง

ศลิปะวัฒนธรรมและสบืสานเอกลักษณ์

ความเป็นไทย 

3 30,000 

7. โครงการบรหิารจัดการทันสมัยมี

ประสทิธภิาพ โปร่งใส และ 

มธีรรมาภบิาล 

6 100,000 

  



รายงานโครงการตามแผนปฏบิัตกิารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

  

โครงการตามแผนปฏบิัตกิารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

1. โครงการด้านการเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน) 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผดิชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

 กจิกรรมที่ 1 โครงการส่งเสรมิและ

พัฒนาขีดความสามารถด้านวชิาการ

ในศตวรรษที่ 21 

    

1 1.1 โครงการบูรณาการการจัดการเรยีน

การสอนกับกจิการนิสติที่เนน้ผลการ

เรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนมทีักษะในศตวรรษท่ี 21 

(English, IT (Digital), การสื่อสาร การ

แสดงออก บุคลกิภาพ, Talent mobility, 

ส่งเสรมิอัตลักษณ์ของนสิิต) 

ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสทิธิ์ 

15,000 ต.ค.64-ส.ค. 65 

2 1.2 โครงการอบรมทักษะการใช้

เครื่องมือและการเตรยีมสารเคมีใน

หอ้งปฏบัิตกิาร  

ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสทิธิ์ 

10,000 ต.ค.64-ส.ค. 65 

3 1.3 โครงการพัฒนาวชิาการสำหรบันิสติ

บัณฑติศกึษา (เสนอผลงานวชิาการใน

การประชุมวชิาการระดับชาต/ินานาชาต)ิ 

โครงการ paper  

ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสทิธิ์ 

5,000 ต.ค.64-ส.ค. 65 

4 1.4 โครงการพัฒนาทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษแก่นสิติ  

ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสทิธิ์ 

8,000 ต.ค.64-ส.ค. 65 

5 1.5 ส่งเสรมิกจิกรรมพุทธเกษตรเพื่อการ

ดำเนินชวีติ (พัฒนากาย ใจ และ

บุคลกิภาพ)  

ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสทิธิ์ 

5,000 ต.ค.64-ส.ค. 65 

6 1.6 ปฐมนเิทศและเตรยีมความพรอ้ม

ดา้นวชิาการในระดับบัณฑติศกึษา  

ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสทิธิ์ 

6,000 ต.ค.64-ส.ค. 65 

7 1.7 อบรมการเขียน I THESIS และ

จรยิธรรมในการวจิัยระดับบัณฑติศกึษา  

ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสทิธิ์ 

5,000 ต.ค.64-ส.ค. 65 

 กจิกรรมที่ 2 โครงการพฒันาทักษะ

วชิาชีพนิสติคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

   

8 2.1 โครงการนำนิสติศกึษาดูงาน 

(ภาครัฐ/เอกชน)  

ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสทิธิ์ 

60,000 ต.ค.64-ส.ค. 65 



โครงการตามแผนปฏบิัตกิารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

1. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน) 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผดิชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

9 2.2 โครงการเกษตรวชิาการบัณฑติและ

มหาบัณฑติ และ Job fair  

ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสทิธิ์ 

20,000 ต.ค.64-ส.ค. 65 

10 2.3 โครงการ FoSTAT  ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสทิธิ์ 

10,000 ต.ค.64-ส.ค. 65 

 กจิกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาอาจารย์

และบคุลากรของคณะ 

ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสทิธิ์ 

  

11 3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์

ดา้นการจัดการเรยีนการสอน อาจารย์ท่ี

ปรกึษา ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์

ดา้นการสอน   

ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสทิธิ์ 

6,000 ต.ค.64-ส.ค. 65 

12 3.2 โครงการสนับสนุนอาจารยพ์ัฒนา

ดา้นการพัฒนาหลักสูตร  

ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสทิธิ์ 

6,000 ต.ค.64-ส.ค. 65 

รวมงบประมาณ 156,000  

 

โครงการตามแผนปฏบิัตกิารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

2. โครงการด้านการเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนิสิต) 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผดิชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 กจิกรรมที ่1 กจิกรรมไหวค้ร ู ผศ.ดร.วัชระ แลนอ้ย 2,000  ต.ค.64-ส.ค. 65 

2 กจิกรรมที่ 2 กจิกรรมพบผู้ปกครองและ

ปฐมนเิทศนสิติใหม่ 

ผศ.ดร.วัชระ แลนอ้ย 
5,000  

ต.ค.64-ส.ค. 65 

3 ก ิจกรรมที ่  3 ก ิจกรรมกีฬาสัมพันธ์

เกษตร มพ. 

ผศ.ดร.วัชระ แลนอ้ย 
5,000  

ต.ค.64-ส.ค. 65 

4 กจิกรรมที่ 4 กจิกรรมศษิย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.วัชระ แลนอ้ย 5,000  ต.ค.64-ส.ค. 65 

5 กจิกรรมที่ 5 กจิกรรมรับขวัญบัณฑติ ผศ.ดร.วัชระ แลนอ้ย 10,000  ต.ค.64-ส.ค. 65 

6 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาผู้นำและ

สรา้งเครอืข่ายนิสติ  

ผศ.ดร.วัชระ แลนอ้ย 
13,000  

ต.ค.64-ส.ค. 65 

7 กิจกรรมที ่ 7 กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อ

ก อ ง ท ุ น ก า ร ศ ึ ก ษ า น ิ ส ิ ต ค ณ ะ

เกษตรศาสตร ์

ผศ.ดร.วัชระ แลนอ้ย 2,000  ต.ค.64-ส.ค. 65 



โครงการตามแผนปฏบิัตกิารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

2. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนสิติ) 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผดิชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

8 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมการเตรียมความ

พร้อมของนิสิตก่อนฝึกงานและสหกิจ

ศกึษา 

ผศ.ดร.วัชระ แลนอ้ย 15,000  ต.ค.64-ส.ค. 65 

9 กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและ 

Job fair 

ผศ.ดร.วัชระ แลนอ้ย 10,000  ต.ค.64-ส.ค. 65 

10 ก ิจกรรมที ่  10 การพัฒนาหลักส ูตร 

‘ผูป้ระกอบการด้านอาหารและเกษตร’ 

ผศ.ดร.วัชระ แลนอ้ย 18,000  ต.ค.64-ส.ค. 65 

รวมงบประมาณ 85,000  

 

โครงการตามแผนปฏบิัตกิารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

3. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (สนับสนุนการดำเนนิโครงการของ

หลักสูตร) 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผดิชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการ “พัฒนานสิติด้านการพัฒนา

วชิาการและพัฒนาทักษะสู่วชิาชีพ”  

หลักสูตร วท.บ.(การประมง) 

ดร.กรทิพย์ กันนกิาร ์ 6,000 ต.ค.64-ส.ค. 65 

2 โครงการ "การจัดการองค์ความรู ้(KM) 

เพ่ือดำเนนิกิจกรรม AUN-QA version 4 

และ การปรับปรงุหลักสูตร วท.บ. 

เกษตรศาสตร์ 2565"  

ดร.บุญร่วม คดิคา้ 7,000 ต.ค.64-ส.ค. 65 

3 โครงการ "การฝกึอบรมผูค้วบคมุการ

ผลิตอาหาร" หลักสูตร วท.บ. (ความ

ปลอดภัยทางอาหาร) 

ดร.ยพุารัตน์ โพธิเศษ 6,000 ต.ค.64-ส.ค. 65 

4 โครงการ "สอนเสรมิเพิ่มความรู้ และ

สรา้งแนวคดิดา้นเทคโนโลยกีารเกษตร

สำหรบัอนาคต" หลักสูตร ทล.บ

(เทคโนโลยกีารเกษตร) 

ดร.พนตินาฎ อู่

พุฒินันท ์

3,000 ต.ค.64-ส.ค. 65 

5 โครงการอบรมสัมมนาใหค้วามรูแ้ก่นสิติ 

คณาจารย ์และผูส้นใจ ในเรื่อง 

กระบวนการผลิต การควบคุมคณุภาพ 

มาตรฐาน และกฎหมายอาหาร 

ดร.รณกร สรอ้ยนาค  8,000 ต.ค.64-ส.ค. 65 



โครงการตามแผนปฏบิัตกิารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

3. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (สนับสนุนการดำเนนิโครงการของ

หลักสูตร) 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผดิชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

หลักสูตร วท.บ. (วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร)  

6 โครงการ Update ความรูง้านปศุสัตว์ยคุ

ใหม่กับภาคเอกชน หลักสูตร วท.บ. 

(สัตวศาสตร)์ 

ดร.พันธภรณ์ สุภัค

กาญจน์กุล 

8,000 ต.ค.64-ส.ค. 65 

7 โครงการ "Future skills ทักษะแหง่

อนาคตหลังยุคโควดิสำหรบันัก

เทคโนโลยชีีวภาพ ครัง้ท่ี 1 หลักสูตร วท.

ม. (เทคโนโลยชีีวภาพ) 

ผศ.ดร.สุภาพร ภัสสร 6,000 ต.ค.64-ส.ค. 65 

8 โครงการ “ Help & Care การสรา้งแรง

บันดาลใจในการตีพมิพ์ระดับนานาชาต ิ

โดยระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)

ครัง้ท่ี 1” หลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยี

และนวัตกรรมการประมง) 

ผศ.ดร.ฉัตรมงคล 

สุวรรณภูมิ 

5,000 ต.ค.64-ส.ค. 65 

9 โครงการ เปิดโลกทัศน์ และพัฒนา

คุณภาพผลงานวชิาการ  หลักสตูร วท.

ม. (วทิยาศาสตร์การเกษตร) 

ผศ.ดร.วพิรพรรณ ์

เน่ืองเม็ก 

8,000 ต.ค.64-ส.ค. 65 

10 โครงการพัฒนาหัวข้อวจิัยสำหรับรองรับ

นสิติปรญิญาโทร่วมกับผูป้ระกอบการ

ท้องถ่ิน วท.ม.   (สัตวศาสตร์)  

ผศ.ดร.พยงุศักดิ์ 

อนิต๊ะวชิา 

5,500 ต.ค.64-ส.ค. 65 

รวมงบประมาณ 62,500  

 

โครงการตามแผนปฏบิัตกิารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

4. โครงการด้านการสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวชิาการ 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผดิชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 กจิกรรมที ่1 กจิกรรม Paper Camp ครัง้

ท่ี2  

ผศ.ดร.พยงุศักดิ์ อนิต๊ะ

วชิา 

20,000 ต.ค.64-ส.ค. 65 

2 กจิกรรมที่ 2 กจิกรรมแบ่งปัน

ประสบการณ์จากนักวจิัยพี่เลี้ยงใหก้ับ

นักวจิัยสายสนับสนุน 

ผศ.ดร.พยงุศักดิ์ อนิต๊ะ

วชิา 

20,000 ต.ค.64-ส.ค. 65 



โครงการตามแผนปฏบิัตกิารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

4. โครงการด้านการสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวชิาการ 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผดิชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

รวมงบประมาณ 40,000  

 

โครงการตามแผนปฏบิัตกิารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

5. โครงการด้านการบริการวชิาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผดิชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล  ผศ.ดร.พยงุศักดิ์ อนิต๊ะ

วชิา 

20,000 ธ.ค.64-ก.พ. 65 

2 โครงการพัฒนาและเรยีนรูก้ระบวนการ

ถ่ายทอดองค์ความรูเ้กษตรสมัยใหม่ให้

ชุมชน 

ผศ.ดร.พยงุศักดิ์ อนิต๊ะ

วชิา 

40,000 ต.ค.64-ส.ค. 65 

รวมงบประมาณ 60,000  

 

โครงการตามแผนปฏบิัตกิารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

6. โครงการด้านการเสรมิสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยนื 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผดิชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 กจิกรรมที ่1 กจิกรรมทำบุญคณะฯ   ผศ.ดร.วัชระ แลนอ้ย 15,000 ม.ีค.-เม.ย.65 

2 กจิกรรมที่ 2 กจิกรรมส่งเสรมิ

เอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผา้ไทยแบบ

สไตล์เกษตร 

ผศ.ดร.วัชระ แลนอ้ย - ก.พ.-ม.ีค.2565 

3 กจิกรรมที่ 3 กจิกรรมกาดโกง้โคง้-กนิ

อยู่วิถีล้านนา  

ผศ.ดร.วัชระ แลนอ้ย 15,000 ม.ีค.-เม.ย. 2565 

รวมงบประมาณ 30,000  

 

โครงการตามแผนปฏบิัตกิารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

7. โครงการด้านการบริหารที่มปีระสทิธภิาพและโปร่งใส 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผดิชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบคุลากร ผศ.ดร.วพิรพรรณ ์

เน่ืองเม็ก 

30,000 พ.ย.2564-ส.ค. 

2565 



โครงการตามแผนปฏบิัตกิารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

7. โครงการด้านการบริหารที่มปีระสทิธภิาพและโปร่งใส 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผดิชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

2 โครงการKM เพ่ือการพัฒนาองคก์ร ผศ.ดร.วพิรพรรณ ์

เน่ืองเม็ก 

20,000 พ.ค.-ส.ค. 2565 

3 โครงการการประเมินความพงึพอใจของ

บุคลากร 

ผศ.ดร.วพิรพรรณ ์

เน่ืองเม็ก 

- ก.พ.-ส.ค. 2565 

4 โครงการ การเตรยีมความพรอ้มสำหรบั

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ของหน่วยงานภาครัฐประจำป ี(ITA)  

ผศ.ดร.วพิรพรรณ ์

เน่ืองเม็ก 

- ม.ีค.-ส.ค. 2565 

5 โครงการการทบทวนแผนกลยุทธ์ 

ตดิตาม และประเมนิความสำเร็จของ

ปฏบิัตกิารและแผนกลยุทธ ์

ผศ.ดร.วพิรพรรณ ์

เน่ืองเม็ก 

50,000 ม.ีค.-ส.ค. 2565 

6 โครงการสำนักงานสเีขยีว (Green office) ผศ.ดร.วพิรพรรณ ์

เน่ืองเม็ก 

- ม.ีค.-ส.ค. 2565 

รวมงบประมาณ 100,000  

  



 
1. ช่ือโครงการ การเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

2. สถานภาพของโครงการ   โครงการเดมิ   โครงการใหม่   โครงการ Super KPI 

 

3. ความสอดคล้องกบัประเดน็ยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

  1. การเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคนใหมี้สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน  

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  1.1 เพื่อผลติกำลังคนใหมี้คณุลักษณะ สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

   1.1.1 ผลิตบัณฑติใหมี้คุณลักษณะ เป็น Community Change Agent หรอื 5C+ 

   1.1.2 พัฒนานสิติใหมี้อัตลักษณ์ (UP Identity)  พัฒนาสมรรถนะแห่งอนาคต 

 1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชพี  เชี่ยวชาญวชิาการ ชำนาญวชิาชพี และเป็น

ตน้แบบด้านการสอน 

  1.2 พัฒนากำลังคนใหมี้ทกัษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning) 

 1.2.1 พัฒนาทักษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning) ของนิสติ 

 1.2.2 พัฒนาระบบนเิวศน์เพื่อสนับสนุนการเรยีนรูต้ลอดชีวติ  

  1.2.3 ส่งเสรมิคุณภาพชีวตินสิติใหอ้ยู่และเรยีนอย่างมีความสุข 

  1.2.4 การยกระดับดา้นวชิาการสู่สากล 

  2. การสรา้งงานวจิัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  2.1 ผลงานด้านวจิัยและนวัตกรรม   มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และขับเคล่ือนชุมชนและสังคมสู่การมี

คุณภาพชวีติท่ีดขีึ้น 

   2.1.1 พัฒนาระบบนเิวศดา้นวจิัยและนวัตกรรม 

  2.2 ผลงานดา้นวจิัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีมคีุณภาพสามารถสรา้งรายได้เชงิพาณชิย ์

 2.2.1 พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมอืดา้นวจิัยและนวัตกรรม 

 2.2.2 การพัฒนาระบบบรหิารงานวจิัยนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาที่ยกระดับชุมชน

และก่อใหเ้กดิรายได ้

   2.3 คณุภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยในกลุ่มการวจิัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research 

  2.3.1 ส่งเสรมิพัฒนางานวจิัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยในระดับสากล (World Ranking) และการเป็นมหาวทิยาลัยในกลุ่มการวิจัยระดับแนวหนา้

ของโลก (Global and Frontier Research 

  3. การบรกิารวชิาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  3.1 การบรกิารวชิาการแก่สังคมและชุมชนใหมี้คุณภาพชีวติและความเป็นอยู่อย่างยั่งยนื    

แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ (ประมาณการ) 



   3.1.1 การพัฒนาระบบนเิวศของการบรกิารวิชาการ 

   3.2 มแีหล่งเรยีนรูแ้ละพัฒนาการเรยีนรูข้องสังคมและชุมชนทุกช่วงวัย 

 3.2.1 ส่งเสรมิพัฒนาองค์ความรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติของคนในชุมชน 

 3.2.2 พัฒนาแหล่งเรยีนรูชุ้มชนตน้แบบ 

   3.3 ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีมศีักยภาพในการแข่งขันสูงข้ึน 

  3.3.1 บ่มเพาะและสรา้งขีดวามสามารถในการแข่งขันของผูป้ระกอบการท้องถิ่นบ่มเพาะ

ผูป้ระกอบการใหม ่

  3.4  การบรกิารสุขภาพ และสาธารณสุขที่ทันสมัยแก่ชุมชนและผูสู้งอาย ุ

   3.4.1 ส่งเสรมิพัฒนาระบบบรกิารดา้นสุขภาพ/สาธารณสุขที่ทันสมัยฯ 

  3.4.2 ส่งเสรมิการพัฒนาสิ่งแวดลอ้มเพื่อสุขภาวะท่ีดี 

  4. การส่งเสรมิการทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาต ิ

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน    

 4.1.1. ส่งเสรมิศลิปะวัฒนธรรมทอ้งถ่ินและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ใหไ้ดร้ับการยอมรับใน

ระดับสากล 

  4.2 ยกระดับองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรค์เชงิพาณชิย ์(Cultural Enterprise) 

และความเป็นสากล 

 4.2.1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการทุนทางศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

 4.2.2 พัฒนาองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรคเ์ชิงพาณชิย์ (Cultural 

Enterprise) 

  5. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการท่ีทันสมัย มีประสทิธภิาพ โปร่งใส และมธีรรมาภบิาล 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  5.1  การพัฒนาคณุภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลศิ    

 5.1.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลศิ 

(EdPEx) 

 5.1.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

  5.2 การบรหิารงานมีธรรมาภบิาล และความโปร่งใสอยา่งยั่งยืน 

 5.2.1 ส่งเสรมิการสรา้งธรรมาภบิาลภายในมหาวทิยาลัยอยา่งยั่งยนื 

  5.3 สภาพแวดลอ้มของบุคลากรเกื้อหนุนและมปีระสทิธภิาพ    

 5.3.1 พัฒนาขดีความสามารถและบรหิารจัดการอัตรากำลังบุคลากรอยา่งเหมาะสมและมี

ประสทิธิภาพ (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY) 

  5.4 บรรยากาศการทำงานของบุคลากร (WORKFORCE Climate) 

 5.4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมของการทำงาน (Workplace Environment) 

 5.4.2  ส่งเสรมิการดำเนินงานตามนโยบายและสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากร (WORKFORCE 

enefits and Policies) 

  5.5 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 



 5.5.1 พัฒนาระบบการประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of WORKFORCE 

NGAGEMENT) 

 

4.  ผู้รับผดิชอบ 

ผูร้บัผดิชอบหลัก 1) ผศ.ดร.กัญญาณัฐ  สุนทรประสทิธิ์   โทร  3445       

ผูป้ระสานงาน  1) นางสาวเสาวนยี์ จอมสว่าง                                  โทร   3247  

                       2) นางกรวกิา ดวงปัญญารตัน ์   โทร 3247 

 

5. หลักการและเหตุผล 

การผลิตบัณฑิตที ่มีคุณภาพตามความต้องการตลาดและสังคม และ ด้านขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ 

Research University เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคน ภายใต้ Super KPI มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านการจัดการเรยีน

การสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู ้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) การพัฒนานสิติสู่การเป็นผูป้ระกอบการ และนักนวัตกร 

โดยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มคีวามรู้ความสามารถมีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รู้ทันโลกทันเทคโนโลยี มี

ทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ รวมท้ังการประกันคุณภาพการศกึษา  คณะ

เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยามีพันธกิจในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

จัดการเรยีนรูท้ี่เน้นการพัฒนาผูเ้รยีนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวจิัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและนำไปใช้

ประโยชน์ได้จรงิ เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

6. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อการจัดการเรยีนการสอนที่ส่งเสรมิการเรยีนรู ้ตลอดชวีติ (Life Long Learning)  

2. เพ่ือส่งเสรมิและพัฒนาขดีความสามารถดา้นวชิาการในศตวรรษท่ี 21 ของนสิิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

3. เพ่ือพัฒนาทักษะดา้นวชิาการของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรสายวชิาการ 35 คน 

 บุคลากรสายสนับสนุน 20 คน 

 นสิติ   200 คน 

 

8. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  

 ตัง้แต่เดอืนตุลาคม พ.ศ 2564 ถงึเดอืนกันยายน พ.ศ 2565 

 

9. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 

         งบประมาณมหาวทิยาลัย (รายได ้)  156,000  บาท 

หมวดเงนิ / รายการ งบประมาณ

ที่ใช ้(บาท) 

รวม (บาท) 



1. ค่าตอบแทน 

     1.1  วทิยากร/ผูท้รงคุณวุฒิ 

2. ค่าใช้สอย 

     2.1 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง  

3. ค่าวัสด ุ

     3.1 คา่อุปกรณ์สำนักงาน คอมพวิเตอร ์ 

 

20,000 

 

126,000 

 

10,000 

 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 156,000  

 

10. แผนการเบกิจ่ายงบประมาณ 

กจิกรรม 
แผนการดำเนนิโครงการปงีบประมาณ 2565 

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

ขัน้วางแผนงาน (P) 

1. สำรวจหาปัญหา 

2. วางแผนเพื่อเตรยีมความพรอ้ม 

 

* 

* 

 

* 

* 

          

ขัน้ดำเนนิการ (D) 

1. ขออนุมัตโิครงการ 

2. ดำเนินโครงการตามขัน้ตอน 

 

 

 

* 

* 

 

* 

* 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมที่ 1 โครงการส่งเสรมิและ

พัฒนาขดีความสามารถดา้นวชิาการ

ในศตวรรษท่ี 21 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

1.1 โครงการบูรณาการการจัดการ

เรยีนการสอนกับกิจการนิสติท่ี

เน้นผลการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนมี

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 (English, 

IT (Digital), การสื่อสาร การ

แสดงออก บุคลกิภาพ, Talent 

mobility, ส่งเสรมิอัตลักษณ์ของ

นสิติ) (15,000 บาท) 

    

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

1.2 โครงการอบรมทักษะการใช้

เครื่องมือและการเตรยีมสารเคมี

ในหอ้งปฏบัิตกิาร (10,000 บาท) 

        * * *  

1.3 โครงการพัฒนาวชิาการสำหรับ

นสิติบัณฑติศกึษา (เสนอผลงาน

วชิาการในการประชุมวชิาการ

    * * * * * * *  



กจิกรรม 
แผนการดำเนนิโครงการปงีบประมาณ 2565 

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

ระดับชาต/ินานาชาต)ิ โครงการ 

paper camp (5,000 บาท) 

1.4 โครงการพัฒนาทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษแก่นสิติ (8,000 

บาท) 

    * * * * * * *  

1.5 ส่งเสรมิกจิกรรมพุทธเกษตรเพื่อ

การดำเนินชวีติ (พัฒนากาย ใจ 

และบุคลกิภาพ) (5,000 บาท) 

    * * * * * * *  

1.6 ปฐมนเิทศและเตรยีมความพรอ้ม

ดา้นวชิาการในระดับ

บัณฑติศกึษา (6,000 บาท) 

       * * * *  

1.7 อบรมการเขียน I THESIS และ

จรยิธรรมในการวจิัยระดับ

บัณฑติศกึษา (5,000 บาท) 

   * * * * * * * *  

กจิกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาทกัษะ

วชิาชีพนสิติคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

    * * * * * * *  

   2.1 โครงการนำนสิติศกึษาดูงาน 

(ภาครัฐ/เอกชน) (60,000 บาท) 

   * * * * * * * *  

  2.2 โครงการเกษตรวชิาการบัณฑติ

และมหาบัณฑติ (20,000 บาท) 

   * * * * * * * *  

  2.3 โครงการ FoSTAT (10,000 

บาท) 

   * * * * * * * *  

กจิกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาอาจารย์

และบุคลากรของคณะ 

            

3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะ

อาจารย์ด้านการจัดการเรยีนการ

สอน อาจารยท์ี่ปรกึษา ตามกรอบ

มาตรฐานอาจารยด์า้นการสอน  

(6,000 บาท)  

   * * * * * * * *  

3.2 โครงการสนับสนุนอาจารย์

พัฒนาดา้นการพัฒนาหลักสูตร 

(6,000 บาท) 

   * * * * * * * *  

ขัน้สรปุและประเมินผล (C) 

1. สรุปผลการดำเนนิโครงการ 

           

* 

 

* 



กจิกรรม 
แผนการดำเนนิโครงการปงีบประมาณ 2565 

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

2. ประเมินผล * * 

ขัน้การนำผลการประเมนิไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1. ปรับปรุงตามผลการประเมิน 

           

 

* 

 

 

* 

 

11. ตวัช้ีวัดของกจิกรรมภายใต้โครงการประจำปี 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

1. ตัวช้ีวัดตาม KPI 

    การดำเนินกจิรรมใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

นสิติไดร้ับการพัฒนา 

2. ตวัช้ีวดัของโครงการ  

2.1 เชิงปรมิาณ    255 คน 

    2.2 เชงิคุณภาพ  รอ้ยละ 80 

 

12. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

 1. นิสติคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีการพัฒนาขีดความสามารถด้านวชิาการในศตวรรษที่ 

21  

2. บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มกีารพัฒนาทักษะดา้นวชิาการ 

  



1. ช่ือโครงการ โครงการดา้นพฒันานสิติกจิกรรมเสรมิหลักสูตร 

 

2. สถานภาพของโครงการ   โครงการเดมิ   โครงการใหม่   โครงการ Super KPI 

 

3. ความสอดคล้องกบัประเดน็ยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

  1. การเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคนใหมี้สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน  

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  1.1 เพื่อผลติกำลังคนใหมี้คณุลักษณะ สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

   1.1.1 ผลิตบัณฑติใหมี้คุณลักษณะ เป็น Community Change Agent หรอื 5C+ 

   1.1.2 พัฒนานสิติใหมี้อัตลักษณ์ (UP Identity)  พัฒนาสมรรถนะแห่งอนาคต 

 1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชพี  เชี่ยวชาญวชิาการ ชำนาญวชิาชพี และเป็น

ตน้แบบด้านการสอน 

  1.2 พัฒนากำลังคนใหมี้ทกัษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning) 

 1.2.1 พัฒนาทักษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning) ของนิสติ 

 1.2.2 พัฒนาระบบนเิวศน์เพื่อสนับสนุนการเรยีนรูต้ลอดชีวติ  

  1.2.3 ส่งเสรมิคุณภาพชีวตินสิติใหอ้ยู่และเรยีนอย่างมีความสุข 

  1.2.4 การยกระดับดา้นวชิาการสู่สากล 

  2. การสรา้งงานวจิัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  2.1 ผลงานด้านวจิัยและนวัตกรรม   มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และขับเคล่ือนชุมชนและสังคมสู่การมี

คุณภาพชวีติท่ีดขีึ้น 

   2.1.1 พัฒนาระบบนเิวศดา้นวจิัยและนวัตกรรม  

  2.2 ผลงานดา้นวจิัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีมคีุณภาพสามารถสรา้งรายได้เชงิพาณชิย ์

 2.2.1 พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมอืดา้นวจิัยและนวัตกรรม 

 2.2.2 การพัฒนาระบบบรหิารงานวจิัยนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาที่ยกระดับชุมชน

และก่อใหเ้กดิรายได ้

   2.3 คณุภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยในกลุ่มการวจิัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research 

  2.3.1 ส่งเสรมิพัฒนางานวจิัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยในระดับสากล (World Ranking) และการเป็นมหาวทิยาลัยในกลุ่มการวิจัยระดับแนวหนา้

ของโลก (Global and Frontier Research 

  3. การบรกิารวชิาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  3.1 การบรกิารวชิาการแก่สังคมและชุมชนใหมี้คุณภาพชีวติและความเป็นอยู่อย่างยั่งยนื    

แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ (ประมาณการ) 



   3.1.1 การพัฒนาระบบนเิวศของการบรกิารวิชาการ 

   3.2 มแีหล่งเรยีนรูแ้ละพัฒนาการเรยีนรูข้องสังคมและชุมชนทุกช่วงวัย 

 3.2.1 ส่งเสรมิพัฒนาองค์ความรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติของคนในชุมชน 

 3.2.2 พัฒนาแหล่งเรยีนรูชุ้มชนตน้แบบ 

   3.3 ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีมศีักยภาพในการแข่งขันสูงข้ึน 

  3.3.1 บ่มเพาะและสรา้งขีดวามสามารถในการแข่งขันของผูป้ระกอบการท้องถิ่นบ่มเพาะ

ผูป้ระกอบการใหม ่

  3.4  การบรกิารสุขภาพ และสาธารณสุขที่ทันสมัยแก่ชุมชนและผูสู้งอาย ุ

   3.4.1 ส่งเสรมิพัฒนาระบบบรกิารดา้นสุขภาพ/สาธารณสุขที่ทันสมัยฯ 

  3.4.2 ส่งเสรมิการพัฒนาสิ่งแวดลอ้มเพื่อสุขภาวะท่ีดี 

  4. การส่งเสรมิการทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาต ิ

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน    

 4.1.1. ส่งเสรมิศลิปะวัฒนธรรมทอ้งถ่ินและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ใหไ้ดร้ับการยอมรับใน

ระดับสากล 

  4.2 ยกระดับองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรค์เชงิพาณชิย ์(Cultural Enterprise) 

และความเป็นสากล 

 4.2.1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการทุนทางศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

 4.2.2 พัฒนาองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรคเ์ชิงพาณชิย์ (Cultural 

Enterprise) 

  5. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการท่ีทันสมัย มีประสทิธภิาพ โปร่งใส และมธีรรมาภบิาล 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  5.1  การพัฒนาคณุภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลศิ    

 5.1.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลศิ 

(EdPEx) 

 5.1.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

  5.2 การบรหิารงานมีธรรมาภบิาล และความโปร่งใสอยา่งยั่งยืน 

 5.2.1 ส่งเสรมิการสรา้งธรรมาภบิาลภายในมหาวทิยาลัยอยา่งยั่งยนื 

  5.3 สภาพแวดลอ้มของบุคลากรเกื้อหนุนและมปีระสทิธภิาพ    

 5.3.1 พัฒนาขดีความสามารถและบรหิารจัดการอัตรากำลังบุคลากรอยา่งเหมาะสมและมี

ประสทิธิภาพ (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY) 

  5.4 บรรยากาศการทำงานของบุคลากร (WORKFORCE Climate) 

 5.4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมของการทำงาน (Workplace Environment) 

 5.4.2  ส่งเสรมิการดำเนินงานตามนโยบายและสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากร (WORKFORCE 

enefits and Policies) 

  5.5 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 



 5.5.1 พัฒนาระบบการประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of WORKFORCE 

NGAGEMENT) 

 

4.  ผู้รับผดิชอบ 

ผูร้บัผดิชอบหลัก 1) ผศ.ดร.วัชระ แลนอ้ย   โทร  3447       

ผูป้ระสานงาน  1) นายจักรพงศ์ ธุระพ่อคา้   โทร   3247 

 

5. หลักการและเหตุผล 

การผลิตบัณฑิตที ่มีคุณภาพตามความต้องการตลาดและสังคม และ ด้านขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ 

Research University เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคน ภายใต้ Super KPI มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านการจัดการเรยีน

การสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู ้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) การพัฒนานสิติสู่การเป็นผูป้ระกอบการ และนักนวัตกร 

โดยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มคีวามรู้ความสามารถมีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รู้ทันโลกทันเทคโนโลยี มี

ทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ รวมท้ังการประกันคุณภาพการศกึษา  คณะ

เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยามีพันธกิจในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

จัดการเรยีนรูท้ี่เน้นการพัฒนาผูเ้รยีนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวจิัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและนำไปใช้

ประโยชน์ได้จรงิ เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ  

โครงการพัฒนานิสิตกจิกรรมเสรมิหลักสูตร ประกอบด้วยกจิกรรมย่อยต่างๆ ที่ส่งเสริมใหน้ิสิตเกดิอัตลักษณ์ 

UP Identity ทัง้ในด้านของสุขภาพ บุคลิกภาพ และสุนทรียภาพ ได้แก่ กจิกรรมไหวค้รู การพบปะผูป้กครองนิสิต กีฬา

สานสัมพันธ์ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ รับขวัญบัณฑิต สร้างผู้นำและเครอืข่ายนิสิต ทอดผ้าป่าเพื่อกองทุนการศึกษา เตรียม

ความพรอ้มก่อนฝกึสหกจิและฝกึงาน ปัจฉิมนเิทศ และการพัฒนาผูป้ระกอบการดา้นอาหารและเกษตร เป็นตน้ 

 

6. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อการจัดการเรยีนการสอนที่ส่งเสรมิการเรยีนรู ้ตลอดชวีติ (Life Long Learning)  

2) เพ่ือส่งเสรมิและพัฒนาขดีความสามารถดา้นวชิาการในศตวรรษท่ี 21 ของนสิิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

3) เพ่ือส่งเสรมิ UP IDENTITY ของนสิติคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรสายวชิาการ 35 คน 

 บุคลากรสายสนับสนุน 20 คน 

 นสิติ   400 คน 

 

8. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  

 ตัง้แต่เดอืนตุลาคม พ.ศ 2564 ถงึเดอืนกันยายน พ.ศ 2565 

 

9. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 



         งบประมาณมหาวทิยาลัย (รายได ้)  85,000  บาท 

หมวดเงนิ / รายการ งบประมาณ

ที่ใช ้(บาท) 

รวม (บาท) 

1. ค่าตอบแทน 

     1.1  วทิยากร/ผูท้รงคุณวุฒิ 

2. ค่าใช้สอย 

     2.1 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง  

3. ค่าวัสด ุ

     3.1 คา่อุปกรณ์สำนักงาน คอมพวิเตอร ์ 

 

- 

 

85,000 

 

- 

 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 85,000  

 

10. แผนการเบกิจ่ายงบประมาณ 

กจิกรรม 
แผนการดำเนนิโครงการปงีบประมาณ 2565 

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

ขัน้วางแผนงาน (P) 

3. สำรวจหาปัญหา 

4. วางแผนเพื่อเตรยีมความพรอ้ม 

 

* 

* 

 

* 

* 

          

ขัน้ดำเนนิการ (D) 

3. ขออนุมัตโิครงการ 

4. ดำเนินโครงการตามขัน้ตอน 

 

 

 

* 

* 

 

* 

* 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมที่ 1 กจิกรรมไหวค้รู         *    

กจิกรรมที่ 2 กจิกรรมพบ

ผูป้กครองและปฐมนเิทศนสิติ

ใหม่ 

        *    

กจิกรรมที่ 3 กจิกรรมกฬีา

สัมพันธ์เกษตร มพ. 

   *         

กจิกรรมที่ 4 กจิกรรมศษิย์เก่า

สัมพันธ์ 

    *  *      

กจิกรรมที่ 5 กจิกรรมรับขวัญ

บัณฑติ 

    *  *      

กจิกรรมที่ 6 กจิกรรมพัฒนา

ผูน้ำและสรา้งเครอืข่ายนสิติ 

* *           



กจิกรรม 
แผนการดำเนนิโครงการปงีบประมาณ 2565 

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

กจิกรรมที่ 7 กจิกรรมทอดผา้ปา่

เพ่ือกองทุนการศกึษานสิติคณะ

เกษตรศาสตร์ 

    *        

กจิกรรมที่ 8 กจิกรรมการเตรยีม

ความพรอ้มของนิสติก่อนฝกึงาน

และสหกจิศกึษา 

          * * 

กจิกรรมที่ 9 กจิกรรมปัจฉิม

นเิทศและ Job fair 

     *       

กจิกรรมที่ 10 การพัฒนา 

‘ผูป้ระกอบการด้านอาหารและ

เกษตร’ 

     *       

ขัน้สรปุและประเมินผล (C) 

3. สรุปผลการดำเนนิโครงการ 

4. ประเมินผล 

           

* 

* 

 

* 

* 

ขัน้การนำผลการประเมนิไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

2. ปรับปรุงตามผลการประเมิน 

           

 

* 

 

 

* 

 

11. ตวัช้ีวัดของกจิกรรมภายใต้โครงการประจำปี 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

1. ตัวช้ีวัดตาม KPI 

    การดำเนินกจิรรมใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

จัดกจิกรรมตามแผน 

2. ตวัช้ีวดัของโครงการ  

2.2 เชิงปรมิาณ     400 คน 

    2.2 เชิงคุณภาพ  รอ้ยละ 85 

 

12. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

  สรา้งอัตลักษณ์บัณฑติใหเ้กิดกับนสิติคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวทิยาลัยพะเยา 

  



1. ช่ือโครงการ “พัฒนานสิติด้านการพัฒนาวชิาการและพฒันาทักษะสู่วชิาชพี”  หลักสตูร วท.บ.(การ

ประมง) 

 

2. สถานภาพของโครงการ   โครงการเดมิ   โครงการใหม่   โครงการ Super KPI 

 

3. ความสอดคล้องกบัประเดน็ยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

  1. การเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคนใหมี้สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน  

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  1.1 เพื่อผลติกำลังคนใหมี้คณุลักษณะ สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

   1.1.1 ผลิตบัณฑติใหมี้คุณลักษณะ เป็น Community Change Agent หรอื 5C+ 

   1.1.2 พัฒนานสิติใหมี้อัตลักษณ์ (UP Identity)  พัฒนาสมรรถนะแห่งอนาคต 

 1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชพี  เชี่ยวชาญวชิาการ ชำนาญวชิาชพี และเป็น

ตน้แบบด้านการสอน 

  1.2 พัฒนากำลังคนใหม้ทัีกษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning) 

 1.2.1 พัฒนาทักษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning) ของนิสติ 

 1.2.2 พัฒนาระบบนเิวศน์เพื่อสนับสนุนการเรยีนรูต้ลอดชีวติ  

  1.2.3 ส่งเสรมิคุณภาพชีวตินสิติใหอ้ยู่และเรยีนอย่างมีความสุข 

  1.2.4 การยกระดับดา้นวชิาการสู่สากล 

  2. การสรา้งงานวจิัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  2.1 ผลงานด้านวจิัยและนวัตกรรม   มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และขับเคล่ือนชุมชนและสังคมสู่การมี

คุณภาพชวีติท่ีดขีึ้น 

   2.1.1 พัฒนาระบบนเิวศดา้นวจิัยและนวัตกรรม 

   1.1.2 พัฒนานสิติใหมี้อัตลักษณ์ (UP Identity)  พัฒนาสมรรถนะแห่งอนาคต 

 1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชพี  เชี่ยวชาญวชิาการ ชำนาญวชิาชพี และเป็น

ตน้แบบด้านการสอน 

  2.2 ผลงานดา้นวจิัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีมคีุณภาพสามารถสรา้งรายได้เชงิพาณชิย ์

 2.2.1 พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมอืดา้นวจิัยและนวัตกรรม 

 2.2.2 การพัฒนาระบบบรหิารงานวจิัยนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาที่ยกระดับชุมชน

และก่อใหเ้กดิรายได ้

   2.3 คณุภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อมุง่สู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยในกลุ่มการวจิัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research 

แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 (ประมาณการ) 



  2.3.1 ส่งเสรมิพัฒนางานวจิัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยในระดับสากล (World Ranking) และการเป็นมหาวทิยาลัยในกลุ่มการวิจัยระดับแนวหนา้

ของโลก (Global and Frontier Research 

  3. การบรกิารวชิาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  3.1 การบรกิารวชิาการแก่สังคมและชุมชนใหมี้คุณภาพชีวติและความเป็นอยู่อย่างยั่งยนื    

   3.1.1 การพัฒนาระบบนเิวศของการบรกิารวิชาการ 

   3.2 มแีหล่งเรยีนรูแ้ละพัฒนาการเรยีนรูข้องสังคมและชุมชนทุกช่วงวัย 

 3.2.1 ส่งเสรมิพัฒนาองค์ความรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติของคนในชุมชน 

 3.2.2 พัฒนาแหล่งเรยีนรูชุ้มชนตน้แบบ 

   3.3 ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีมศีักยภาพในการแข่งขันสูงข้ึน 

  3.3.1 บ่มเพาะและสรา้งขีดวามสามารถในการแข่งขันของผูป้ระกอบการท้องถิ่นบ่มเพาะ

ผูป้ระกอบการใหม ่

  3.4  การบรกิารสุขภาพ และสาธารณสุขที่ทันสมัยแก่ชุมชนและผูสู้งอาย ุ

   3.4.1 ส่งเสรมิพัฒนาระบบบรกิารดา้นสุขภาพ/สาธารณสุขที่ทันสมัยฯ 

  3.4.2 ส่งเสรมิการพัฒนาสิ่งแวดลอ้มเพื่อสุขภาวะท่ีดี 

  4. การส่งเสรมิการทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาต ิ

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน    

 4.1.1. ส่งเสรมิศลิปะวัฒนธรรมทอ้งถ่ินและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ใหไ้ดร้ับการยอมรับใน

ระดับสากล 

  4.2 ยกระดับองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรค์เชงิพาณชิย ์(Cultural Enterprise) 

และความเป็นสากล 

 4.2.1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการทุนทางศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

 4.2.2 พัฒนาองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรคเ์ชิงพาณชิย์ (Cultural 

Enterprise) 

  5. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการท่ีทันสมัย มีประสทิธภิาพ โปร่งใส และมธีรรมาภบิาล 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  5.1  การพัฒนาคณุภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลศิ    

 5.1.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลศิ 

(EdPEx) 

 5.1.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

  5.2 การบรหิารงานมีธรรมาภบิาล และความโปร่งใสอยา่งยั่งยืน 

 5.2.1 ส่งเสรมิการสรา้งธรรมาภบิาลภายในมหาวทิยาลัยอยา่งยั่งยนื 

  5.3 สภาพแวดลอ้มของบุคลากรเกื้อหนุนและมปีระสทิธภิาพ    

 5.3.1 พัฒนาขดีความสามารถและบรหิารจัดการอัตรากำลังบุคลากรอยา่งเหมาะสมและมี

ประสทิธิภาพ (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY) 



  5.4 บรรยากาศการทำงานของบุคลากร (WORKFORCE Climate) 

 5.4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมของการทำงาน (Workplace Environment) 

 5.4.2  ส่งเสรมิการดำเนินงานตามนโยบายและสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากร (WORKFORCE 

enefits and Policies) 

  5.5 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 

 5.5.1 พัฒนาระบบการประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of WORKFORCE 

NGAGEMENT) 

 

4.  ผู้รับผดิชอบ 

หัวหนา้โครงการ    ดร. กรทิพย์  กันนกิาร ์     โทร.........3445, 089-855-9684..................... 

ผูป้ระสานงาน   .....ดร. กรทิพย์  กันนกิาร ์     โทร.........3445, 089-855-9684..................... 

 

5. หลักการและเหตุผล 

  

สาขาวิชาการประมงเป็นสาขาวิชาที่มุ ่งเน้นผลิตทรัพยากรบุคคลทางเทคโนโลยีการประมงที่มีความรู้

ความสามารถทางดา้นการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมความเป็น

ผู้ประกอบการธุรกิจประมง  และการจัดการทรัพยากรทางน้ำพรอ้มสรา้งจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำ

และสัตว์น้ำ โดยสาขาวิชาการประมงเล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพรอ้มของนิสิตเพื่อก้าวเขา้สู่วิชาชีพใน

การทำงาน จึงไดจ้ัดใหม้ีโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานให้กับนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภายใต้

โครงการ “พัฒนานสิิตสาขาวชิาการประมงด้านการพัฒนาวชิาการและพัฒนาทักษะสูว่ชิาชีพ” ซึ่งเป็นโครงการ

ที่ช่วยเสริมและเตรียมความพร้อมของนสิิตและเสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิตให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ของนิสิต โดย

พัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด (thinking) การใช้คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและระบบ 

ทักษะดา้นการใชชี้วติ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะด้านทัศนคติเพื่อความ

มจีติสาธารณะ  

   

 

6. วัตถุประสงค ์

  1) เพื่อเตรยีมความพรอ้มของนสิติและเสรมิสรา้งศักยภาพของบัณฑติใหมี้สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

 2) เพื่อพฒันานสิิตในสาขาวชิาการประมงในดา้นการพัฒนาวชิาการและพัฒนาทักษะสู่วชิาชพี 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรสายวชิาการ 8 คน 

 บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน 

 นสิติ   10 คน 

 



8. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  

 ตัง้แต่เดอืนตุลาคม พ.ศ 2564 ถงึเดอืนกันยายน พ.ศ 2565 

 

9. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 

         งบประมาณมหาวทิยาลัย (รายได ้)  6,000 บาท 

หมวดเงนิ / รายการ งบประมาณ

ที่ใช ้(บาท) 

รวม (บาท) 

1. ค่าตอบแทน 

     1.1 ค่าตอบแทนวทิยากร (ภายใน) (500 บาท * 4 ชั่วโมง * 1 วัน) 

2. ค่าใช้สอย 

     2.1 ค่าอาหารกลางวัน (จำนวน 20 คน * 1 ม้ือ * 100 บาท/ม้ือ  

     2.2 ค่าอาหารว่าง (20 คน * 2 ม้ือ * 50 บาท/ม้ือ)  

3. ค่าวัสด ุ

      - 

 

2,000 

 

2,000 

2,000 

- 

 

2,000 

 

2,000 

2,000 

- 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,000 6,000 

 

10. แผนการเบกิจ่ายงบประมาณ 

กจิกรรม งบประมาณ แผนการดำเนินโครงการ 

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

1. ประชุมเตรยีมความพร้อม

เพื่อจัดทำโครงการ 

             

2. จัดทำโครงการ               

3. สรุปรายงานผลการดำเนนิ

โครงการ 

             

 

11. ตวัช้ีวัดของกจิกรรมภายใต้โครงการประจำปี 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

1. ตัวช้ีวัดตาม KPI 

    การดำเนินกจิกรรมใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

ร้อยละ 80 

2. ตวัช้ีวดัของโครงการ  

2.1 เชิงปรมิาณ    20 คน 

    2.2 เชิงคุณภาพ  รอ้ยละ 80 

 

12. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

 1) นสิติในสาขาวิชาการประมงมีสมรรถนะและทักษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning)  



 2) นิสิตในสาขาวชิาการประมงมีความรู้ด้านการพัฒนาวชิาการและความพรอ้มในทักษะสู่วิชาชีพ ทั้งการใช้

ชวีติ ทักษะการทำงานร่วมกับผูอ้ื่น และทักษะดา้นทัศนคตเิพื่อความมจีติสาธารณะ 

 

  



1. ช่ือโครงการ "การจัดการองค์ความรู้ (KM) เพื่อดำเนนิกจิกรรม AUN-QA version 4 และ การปรับปรุง

หลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ 2565" 

 

2. สถานภาพของโครงการ   โครงการเดมิ   โครงการใหม่   โครงการ Super 

KPI 

 

3. ความสอดคล้องกบัประเดน็ยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

  1. การเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคนใหม้สีมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน  

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  1.1 เพื่อผลติกำลังคนใหมี้คณุลักษณะ สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

   1.1.1 ผลิตบัณฑติใหมี้คุณลักษณะ เป็น Community Change Agent หรอื 5C+ 

   1.1.2 พัฒนานสิติใหมี้อัตลักษณ์ (UP Identity)  พัฒนาสมรรถนะแห่งอนาคต 

 1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชพี  เชี่ยวชาญวชิาการ ชำนาญวชิาชพี และเป็น

ตน้แบบด้านการสอน 

  1.2 พัฒนากำลังคนใหมี้ทกัษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning) 

 1.2.1 พัฒนาทักษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning) ของนิสติ 

 1.2.2 พัฒนาระบบนเิวศน์เพื่อสนับสนุนการเรยีนรูต้ลอดชีวติ  

  1.2.3 ส่งเสรมิคุณภาพชีวตินสิติใหอ้ยู่และเรยีนอย่างมีความสุข 

  1.2.4 การยกระดับดา้นวชิาการสู่สากล 

  2. การสรา้งงานวจิัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  2.1 ผลงานด้านวจิัยและนวัตกรรม   มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และขับเคล่ือนชุมชนและสังคมสู่การมี

คุณภาพชวีติท่ีดขีึ้น 

   2.1.1 พัฒนาระบบนเิวศดา้นวจิัยและนวัตกรรม  

  2.2 ผลงานดา้นวจิัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีมคีุณภาพสามารถสรา้งรายได้เชงิพาณชิย ์

 2.2.1 พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมอืดา้นวจิัยและนวัตกรรม 

 2.2.2 การพัฒนาระบบบรหิารงานวจิัยนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาที่ยกระดับชุมชน

และก่อใหเ้กดิรายได ้

   2.3 คณุภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยในกลุ่มการวจิัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research 

  2.3.1 ส่งเสรมิพัฒนางานวจิัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยในระดับสากล (World Ranking) และการเป็นมหาวทิยาลัยในกลุ่มการวิจัยระดับแนวหนา้

ของโลก (Global and Frontier Research 

  3. การบรกิารวชิาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ (ประมาณการ) 

 



 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  3.1 การบรกิารวชิาการแก่สังคมและชุมชนใหมี้คุณภาพชีวติและความเป็นอยู่อย่างยั่งยนื    

   3.1.1 การพัฒนาระบบนเิวศของการบรกิารวิชาการ 

   3.2 มแีหล่งเรยีนรูแ้ละพัฒนาการเรยีนรูข้องสังคมและชุมชนทุกช่วงวัย 

 3.2.1 ส่งเสรมิพัฒนาองค์ความรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติของคนในชุมชน 

 3.2.2 พัฒนาแหล่งเรยีนรูชุ้มชนตน้แบบ 

   3.3 ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีมศีักยภาพในการแข่งขันสูงข้ึน 

  3.3.1 บ่มเพาะและสรา้งขีดวามสามารถในการแข่งขันของผูป้ระกอบการท้องถิ่นบ่มเพาะ

ผูป้ระกอบการใหม ่

  3.4  การบรกิารสุขภาพ และสาธารณสุขที่ทันสมัยแก่ชุมชนและผูสู้งอาย ุ

   3.4.1 ส่งเสรมิพัฒนาระบบบรกิารดา้นสุขภาพ/สาธารณสุขที่ทันสมัยฯ 

  3.4.2 ส่งเสรมิการพัฒนาสิ่งแวดลอ้มเพื่อสุขภาวะท่ีดี 

  4. การส่งเสรมิการทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาต ิ

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน    

 4.1.1. ส่งเสรมิศลิปะวัฒนธรรมทอ้งถ่ินและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ใหไ้ดร้ับการยอมรับใน

ระดับสากล 

  4.2 ยกระดับองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรค์เชงิพาณชิย ์(Cultural Enterprise) 

และความเป็นสากล 

 4.2.1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการทุนทางศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

 4.2.2 พัฒนาองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรคเ์ชิงพาณชิย์ (Cultural 

Enterprise) 

  5. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการท่ีทันสมัย มีประสทิธภิาพ โปร่งใส และมธีรรมาภบิาล 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  5.1  การพัฒนาคณุภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลศิ    

 5.1.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลศิ 

(EdPEx) 

 5.1.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

  5.2 การบรหิารงานมีธรรมาภบิาล และความโปร่งใสอยา่งยั่งยืน 

 5.2.1 ส่งเสรมิการสรา้งธรรมาภบิาลภายในมหาวทิยาลัยอยา่งยั่งยนื 

  5.3 สภาพแวดลอ้มของบุคลากรเกื้อหนุนและมปีระสทิธภิาพ    

 5.3.1 พัฒนาขดีความสามารถและบรหิารจัดการอัตรากำลังบุคลากรอยา่งเหมาะสมและมี

ประสทิธิภาพ (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY) 

  5.4 บรรยากาศการทำงานของบุคลากร (WORKFORCE Climate) 

 5.4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมของการทำงาน (Workplace Environment) 

 5.4.2  ส่งเสรมิการดำเนินงานตามนโยบายและสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากร (WORKFORCE 

enefits and Policies) 

 

 
 



  5.5 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 

 5.5.1 พัฒนาระบบการประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of WORKFORCE 

NGAGEMENT) 

 

4.  ผู้รับผดิชอบ 

หัวหนา้โครงการ ดร.บุญรว่ม คดิคา้   โทร 3150 

ผูป้ระสานงาน    ผศ.ดร. สุกัลยา ภู่ทอง โทร 3148 

 

5. หลักการและเหตุผล 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 พ.ศ. 2563 เรื่อง วิธกีารผลติ เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และ

การเก็บรักษาอาหาร กำหนดใหผู้ผ้ลิตอาหารจัดใหมี้ผูค้วบคุมการผลิตอาหารท่ีผ่านการฝกึอบรมตามหลักสูตรที่ได้รับ

การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร จึงไดร้่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในการจัดใหม้กีารฝกึอบรม

ในหลักสูตรผูค้วบคุมการผลติอาหารข้ึนสำหรบันิสติและผูป้ระกอบการอาหารท่ัวไป 

 นิสิตที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้จะได้รับใบอนุญาตผู้ผลิตอาหาร ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสมัคร

งานหลังจากสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอาหารจะสามารถผลิตอาหารได้สอดคล้องตามข้อกำหนด

ของกฎหมาย 

 

6. วัตถุประสงค ์

  เพื่อฝกึอบรมเตรยีมความพรอ้มใหก้ับนสิติและผูส้นใจท่ัวไปในการขอใบอนุญาตผูค้วบคุมการผลติอาหาร 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรสายวชิาการ 9 คน 

 บุคลากรสายสนับสนุน 6 คน 

 นสิติ   30 คน 

 

8. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  

 ตัง้แต่เดอืนตุลาคม พ.ศ 2564 ถึงเดอืนกันยายน พ.ศ 2565 

 

9. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 

         งบประมาณมหาวทิยาลัย (รายได ้)  7,000  บาท 

หมวดเงนิ / รายการ งบประมาณ

ที่ใช ้(บาท) 

รวม (บาท) 



1. ค่าตอบแทน- 

2. ค่าใช้สอย 

     2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (50 บาท/คน/มื้อ) 30 + 15 คน 

     2.2 ค่าอาหารกลางวัน (75 บาท/คน/ม้ือ) จำนวน 30 + 15 คน 

     2.3 คา่ของสำหรับแจกในกจิกรรม โครงการ หรอืเพื่อประชาสัมพันธ์   

3. ค่าวัสด-ุ 

 

 

 

2,250 

3,375 

1,375 

 

 

2,250 

3,375 

1,375 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,000 7,000 

 

10. แผนการเบกิจ่ายงบประมาณ 

กจิกรรม งบประมาณ แผนการดำเนินโครงการ 

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

กจิกรรม การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้

เก่ียวกับ AUN-QA version 4 

ของคณาจารย์ในหลักสูตรและ

บุคคลากรสายสนับสนุน 

1,875      * * *     

กจิกรรม การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้

กับนสิิตหลักสูตร วท.บ. 

เกษตรศาสตร์ ในดา้นการ

จัดการหลักสูตรและความ

ตอ้งการในการพัฒนาหลักสูตร 

ปรับปรุง 2565 

5,125    * * *       

 

11. ตวัช้ีวัดของกจิกรรมภายใต้โครงการประจำปี 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

1. ตัวช้ีวัดตาม KPI 

    การดำเนินกจิรรมใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

บุคคลากรและนสิติของหลักสูตร

ได้รับการพัฒนา 

2. ตวัช้ีวดัของโครงการ  

เชิงปรมิาณ    

เชิงคุณภาพ 

45 คน 

รอ้ยละ 80 

 

12. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1) บุคลากรของหลักสูตรมคีวามเขา้ใจเกี่ยวกับ AUN-QA version 4 ช่วยเพิ่มประสทิธิภาพการจัดการเรียน

การสอนของหลักสูตรใหไ้ดคุ้ณภาพสูงข้ึน 



2) ได้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ เพื่อนำไปปรับปรุง

แนวทางการจัดการเรยีนการสอนและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 



1. ช่ือโครงการ "การฝกึอบรมผู้ควบคุมการผลติอาหาร" หลักสูตร วท.บ. (ความปลอดภยัทางอาหาร) 

 

2. สถานภาพของโครงการ   โครงการเดมิ   โครงการใหม่   โครงการ Super 

KPI 

 

3. ความสอดคล้องกบัประเดน็ยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

  1. การเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคนใหม้สีมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน  

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  1.1 เพื่อผลติกำลังคนใหมี้คณุลักษณะ สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

   1.1.1 ผลิตบัณฑติใหมี้คุณลักษณะ เป็น Community Change Agent หรอื 5C+ 

   1.1.2 พัฒนานสิติใหมี้อัตลักษณ์ (UP Identity)  พัฒนาสมรรถนะแห่งอนาคต 

 1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชพี  เชี่ยวชาญวชิาการ ชำนาญวชิาชพี และเป็น

ตน้แบบด้านการสอน 

  1.2 พัฒนากำลังคนใหมี้ทกัษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning) 

 1.2.1 พัฒนาทักษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning) ของนิสติ 

 1.2.2 พัฒนาระบบนเิวศน์เพื่อสนับสนุนการเรยีนรูต้ลอดชีวติ  

  1.2.3 ส่งเสรมิคุณภาพชีวตินสิติใหอ้ยู่และเรยีนอย่างมีความสุข 

  1.2.4 การยกระดับดา้นวชิาการสู่สากล 

  2. การสรา้งงานวจิัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  2.1 ผลงานด้านวจิัยและนวัตกรรม   มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และขับเคล่ือนชุมชนและสังคมสู่การมี

คุณภาพชวีติท่ีดขีึ้น 

   2.1.1 พัฒนาระบบนเิวศดา้นวจิัยและนวัตกรรม  

  2.2 ผลงานดา้นวจิัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีมคีุณภาพสามารถสรา้งรายได้เชงิพาณชิย ์

 2.2.1 พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมอืดา้นวจิัยและนวัตกรรม 

 2.2.2 การพัฒนาระบบบรหิารงานวจิัยนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาที่ยกระดับชุมชน

และก่อใหเ้กดิรายได ้

   2.3 คณุภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยในกลุ่มการวจิัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research 

  2.3.1 ส่งเสรมิพัฒนางานวจิัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยในระดับสากล (World Ranking) และการเป็นมหาวทิยาลัยในกลุ่มการวิจยัระดับแนวหน้า

ของโลก (Global and Frontier Research 

  3. การบรกิารวชิาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ (ประมาณการ) 

 

 

 

 

 

 



  3.1 การบรกิารวชิาการแก่สังคมและชุมชนใหมี้คุณภาพชีวติและความเป็นอยู่อย่างยั่งยนื    

   3.1.1 การพัฒนาระบบนเิวศของการบรกิารวิชาการ 

   3.2 มแีหล่งเรยีนรูแ้ละพัฒนาการเรยีนรูข้องสังคมและชุมชนทุกช่วงวัย 

 3.2.1 ส่งเสรมิพัฒนาองค์ความรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติของคนในชุมชน 

 3.2.2 พัฒนาแหล่งเรยีนรูชุ้มชนตน้แบบ 

   3.3 ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีมศีักยภาพในการแข่งขันสูงข้ึน 

  3.3.1 บ่มเพาะและสรา้งขีดวามสามารถในการแข่งขันของผูป้ระกอบการท้องถิ่นบ่มเพาะ

ผูป้ระกอบการใหม ่

  3.4  การบรกิารสุขภาพ และสาธารณสุขที่ทันสมัยแก่ชุมชนและผูสู้งอาย ุ

   3.4.1 ส่งเสรมิพัฒนาระบบบรกิารดา้นสุขภาพ/สาธารณสุขที่ทันสมัยฯ 

  3.4.2 ส่งเสรมิการพัฒนาสิ่งแวดลอ้มเพื่อสุขภาวะท่ีดี 

  4. การส่งเสรมิการทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาต ิ

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน    

 4.1.1. ส่งเสรมิศลิปะวัฒนธรรมทอ้งถ่ินและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ใหไ้ดร้ับการยอมรับใน

ระดับสากล 

  4.2 ยกระดับองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรค์เชงิพาณชิย ์(Cultural Enterprise) 

และความเป็นสากล 

 4.2.1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการทุนทางศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

 4.2.2 พัฒนาองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรคเ์ชิงพาณชิย์ (Cultural 

Enterprise) 

  5. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการท่ีทันสมัย มีประสทิธภิาพ โปร่งใส และมธีรรมาภบิาล 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  5.1  การพัฒนาคณุภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลศิ    

 5.1.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลศิ 

(EdPEx) 

 5.1.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

  5.2 การบรหิารงานมีธรรมาภบิาล และความโปร่งใสอยา่งยั่งยืน 

 5.2.1 ส่งเสรมิการสรา้งธรรมาภบิาลภายในมหาวทิยาลัยอยา่งยั่งยนื 

  5.3 สภาพแวดลอ้มของบุคลากรเกื้อหนุนและมปีระสทิธภิาพ    

 5.3.1 พัฒนาขดีความสามารถและบรหิารจัดการอัตรากำลังบุคลากรอยา่งเหมาะสมและมี

ประสทิธิภาพ (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY) 

  5.4 บรรยากาศการทำงานของบุคลากร (WORKFORCE Climate) 

 5.4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมของการทำงาน (Workplace Environment) 

 5.4.2  ส่งเสรมิการดำเนินงานตามนโยบายและสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากร (WORKFORCE 

enefits and Policies) 

  5.5 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 

 

 

 

 

 



 5.5.1 พัฒนาระบบการประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of WORKFORCE 

NGAGEMENT) 

 

4.  ผู้รับผดิชอบ 

หัวหนา้โครงการ ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ  โทร 3447 

ผูป้ระสานงาน   ผศ.ดร.ตระกูล พรหมจักร โทร 3447 

 

5. หลักการและเหตุผล 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 พ.ศ. 2563 เรื่อง วิธกีารผลติ เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และ

การเก็บรักษาอาหาร กำหนดใหผู้ผ้ลิตอาหารจัดใหมี้ผูค้วบคุมการผลิตอาหารท่ีผ่านการฝกึอบรมตามหลักสูตรที่ได้รับ

การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร จึงไดร้่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในการจัดใหม้กีารฝกึอบรม

ในหลักสูตรผูค้วบคุมการผลติอาหารข้ึนสำหรบันิสติและผูป้ระกอบการอาหารท่ัวไป 

 นิสิตที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้จะได้รับใบอนุญาตผู้ผลิตอาหาร ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสมัคร

งานหลังจากสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอาหารจะสามารถผลิตอาหารได้สอดคล้องตามข้อกำหนด

ของกฎหมาย 

 

6. วัตถุประสงค ์

  เพื่อฝกึอบรมเตรยีมความพรอ้มใหก้ับนสิติและผูส้นใจท่ัวไปในการขอใบอนุญาตผูค้วบคุมการผลติอาหาร 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรสายวชิาการ 0 คน 

 บุคลากรสายสนับสนุน 0 คน 

 นสิติ   25 คน 

 

8. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  

 ตัง้แต่เดอืนตุลาคม พ.ศ 2564 ถึงเดอืนกันยายน พ.ศ 2565 

 

9. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 

         งบประมาณมหาวทิยาลัย (รายได ้)  6,000  บาท 

หมวดเงนิ / รายการ งบประมาณ

ที่ใช ้(บาท) 

รวม (บาท) 

1. ค่าตอบแทน 

     1.1 ค่าตอบแทนวทิยากร (1,000 x 6 ชม.)  

     1.2 ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ 

 

6,000 

 

6,000 



2. ค่าใช้สอย 

     2.1  

     2.2 .............................. 

3. ค่าวัสด ุ

     3.1 ...............................  

     3.2 .............................. 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,000 6,000 

 

10. แผนการเบกิจ่ายงบประมาณ 

กจิกรรม งบประมาณ แผนการดำเนินโครงการ 

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

การฝกีอบรมผูค้วบคุมการผลติ

อาหาร 

6,000             

 

11. ตวัช้ีวัดของกจิกรรมภายใต้โครงการประจำปี 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

1. ตัวช้ีวัดตาม KPI 

    การจัดฝกึอบรมผูค้วบคุมการผลติอาหาร 

 

1 ครัง้ 

2. ตวัช้ีวดัของโครงการ  

เชิงปรมิาณ    

จำนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

 

25 คน 

 

12. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1) นสิติไดร้ับใบอนุญาตผูผ้ลิตอาหาร ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสมัครงาน 

2) ผูป้ระกอบการอาหารสามารถผลติอาหารไดส้อดคลอ้งตามขอ้กำหนดของกฎหมาย 

3) ผูบ้รโิภคสามารถเข้าถึงอาหารท่ีปลอดภัยตามมาตรฐาน 

  



1. ช่ือโครงการ "สอนเสรมิเพ่ิมความรู้ และสร้างแนวคดิด้านเทคโนโลยกีารเกษตรสำหรับอนาคต" หลักสูตร 

ทล.บ(เทคโนโลยกีารเกษตร) 

 

2. สถานภาพของโครงการ   โครงการเดมิ   โครงการใหม่   โครงการ Super 

KPI 

 

3. ความสอดคล้องกบัประเดน็ยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

  1. การเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคนใหม้สีมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน  

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  1.1 เพื่อผลติกำลังคนใหมี้คณุลักษณะ สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

   1.1.1 ผลิตบัณฑติใหมี้คุณลักษณะ เป็น Community Change Agent หรอื 5C+ 

   1.1.2 พัฒนานสิติใหมี้อัตลักษณ์ (UP Identity)  พัฒนาสมรรถนะแห่งอนาคต 

 1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชพี  เชี่ยวชาญวชิาการ ชำนาญวชิาชพี และเป็น

ตน้แบบด้านการสอน 

  1.2 พัฒนากำลังคนใหมี้ทกัษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning) 

 1.2.1 พัฒนาทักษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning) ของนิสติ 

 1.2.2 พัฒนาระบบนเิวศน์เพื่อสนับสนุนการเรยีนรูต้ลอดชีวติ  

  1.2.3 ส่งเสรมิคุณภาพชีวตินสิติใหอ้ยู่และเรยีนอย่างมีความสุข 

  1.2.4 การยกระดับดา้นวชิาการสู่สากล 

  2. การสรา้งงานวจิัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  2.1 ผลงานด้านวจิัยและนวัตกรรม   มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และขับเคล่ือนชุมชนและสังคมสู่การมี

คุณภาพชวีติท่ีดขีึ้น 

   2.1.1 พัฒนาระบบนเิวศดา้นวจิัยและนวัตกรรม 

  2.2 ผลงานดา้นวจิัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีมคีุณภาพสามารถสรา้งรายได้เชงิพาณชิย ์

 2.2.1 พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมอืดา้นวจิัยและนวัตกรรม 

 2.2.2 การพัฒนาระบบบรหิารงานวจิัยนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาที่ยกระดับชุมชน

และก่อใหเ้กดิรายได ้

   2.3 คณุภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยในกลุ่มการวจิัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research 

  2.3.1 ส่งเสรมิพัฒนางานวจิัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยในระดับสากล (World Ranking) และการเป็นมหาวทิยาลัยในกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้า

ของโลก (Global and Frontier Research 

  3. การบรกิารวชิาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ (ประมาณการ) 



 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  3.1 การบรกิารวชิาการแก่สังคมและชุมชนใหมี้คุณภาพชีวติและความเป็นอยู่อย่างยั่งยนื    

   3.1.1 การพัฒนาระบบนเิวศของการบรกิารวิชาการ 

   3.2 มแีหล่งเรยีนรูแ้ละพัฒนาการเรยีนรูข้องสังคมและชุมชนทุกช่วงวัย 

 3.2.1 ส่งเสรมิพัฒนาองค์ความรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติของคนในชุมชน 

 3.2.2 พัฒนาแหล่งเรยีนรูชุ้มชนตน้แบบ 

   3.3 ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีมศีักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น 

  3.3.1 บ่มเพาะและสรา้งขีดวามสามารถในการแข่งขันของผูป้ระกอบการท้องถิ่นบ่มเพาะ

ผูป้ระกอบการใหม ่

  3.4  การบรกิารสุขภาพ และสาธารณสุขที่ทันสมัยแก่ชุมชนและผูสู้งอาย ุ

   3.4.1 ส่งเสรมิพัฒนาระบบบรกิารดา้นสุขภาพ/สาธารณสุขที่ทันสมัยฯ 

  3.4.2 ส่งเสรมิการพัฒนาสิ่งแวดลอ้มเพื่อสุขภาวะท่ีดี 

  4. การส่งเสรมิการทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาต ิ

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน    

 4.1.1. ส่งเสรมิศลิปะวัฒนธรรมทอ้งถ่ินและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ใหไ้ดร้ับการยอมรับใน

ระดับสากล 

  4.2 ยกระดับองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรค์เชงิพาณชิย ์(Cultural Enterprise) 

และความเป็นสากล 

 4.2.1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการทุนทางศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

 4.2.2 พัฒนาองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรคเ์ชิงพาณชิย์ (Cultural 

Enterprise) 

  5. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการท่ีทันสมัย มีประสทิธภิาพ โปร่งใส และมธีรรมาภบิาล 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  5.1  การพัฒนาคณุภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลศิ    

 5.1.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลศิ 

(EdPEx) 

 5.1.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

  5.2 การบรหิารงานมีธรรมาภบิาล และความโปร่งใสอยา่งยั่งยืน 

 5.2.1 ส่งเสรมิการสรา้งธรรมาภบิาลภายในมหาวทิยาลัยอยา่งยั่งยนื 

  5.3 สภาพแวดลอ้มของบุคลากรเกื้อหนุนและมปีระสทิธภิาพ    

 5.3.1 พัฒนาขดีความสามารถและบรหิารจัดการอัตรากำลังบุคลากรอยา่งเหมาะสมและมี

ประสทิธิภาพ (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY) 

  5.4 บรรยากาศการทำงานของบุคลากร (WORKFORCE Climate) 

 5.4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมของการทำงาน (Workplace Environment) 

 5.4.2  ส่งเสรมิการดำเนินงานตามนโยบายและสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากร (WORKFORCE 

enefits and Policies) 



  5.5 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 

 5.5.1 พัฒนาระบบการประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of WORKFORCE 

NGAGEMENT) 

 

4.  ผู้รับผดิชอบ 

หัวหนา้โครงการ ..ดร.พนิตนาฎ อู่พุฒนิันท์  โทร. 086-591-2191 

ผูป้ระสานงาน      ดร.พนตินาฎ อู่พุฒินันท์  โทร. 086-591-2191 

 

5. หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปกีารศึกษา 2563 จากผลการดำเนนิงานของหลักสูตรที่ผ่านมา 

พบปัญหาที ่สำคัญคือ นิสิตมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที ่กำหนดของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะวิชาทางด้าน

วิทยาศาสตร์ ได้แก่ วิชาเคมี ชวีวิทยา และจุลชวีวทิยา เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดเนื่องมาจากหลายปัจจัย เช่น นิสิตที่เข้ามา

เรียนไม่ได้จบจากสายวิทย์-คณิต การปรับตัวของนิสิตที่เพิ่งเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ด้านความประพฤติ ด้าน

วิชาการ การเรียนรู้ด้วยตัวเอง และการแบ่งเวลา ทำให้นสิิตโดยเฉพาะในชั้นปทีี่ 1 ส่วนใหญ่ค่อนข้างมปีัญหาผลการ

เรียน โดยจะส่งผลต่อการศึกษาในชั ้นปีถัดไป และเป็นอุปสรรคในการจัดแผนการเรียนให้เหมาะสม  ดังนั ้นทาง

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร จึงจัด “โครงการสอนเสริมเพิ่มความรู้  สร้างแนวคิดด้าน

เทคโนโลยกีารเกษตรสำหรบัอนาคต” ข้ึน ทัง้นี้เพื่อทำการสำรวจรายวิชาพื้นฐานต่างๆ ท่ีประสงค์จะใหส้อนเสริม และ

เพื่อให้นิสิตเรียนตามแผน และนิสิตตกแผนการศกึษาได้รับการสอนเสริม หรือกิจกรรมเสริมความรู้รูปแบบต่างๆ ใน

รายวิชาดังกล่าวจากรุ่นพี่ อาจารย์ และวิทยากรจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อช่วยให้นิสิตมี

แรงจูงใจในการเรียน มีผลการเรียนที่ดีขึ้น ลดอัตราการลาออกกลางคัน และมีส่วนช่วยให้นิสิตสามารถสำเร็จ

การศกึษาตามแผนการศึกษาของหลักสูตรไดภ้ายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี ้ทางหลักสูตรจะสอดแทรกแนวคิด 

และสรา้งแรงบันดาลใจในดา้นเทคโนโลยกีารเกษตร เพื่อใหนิ้สติเห็นภาพการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 

 

6. วัตถุประสงค ์

 เพื่อจัดกิจกรรมสอนเสรมิเพื่อเพิ่มความรู ้และเพิ่มประสทิธภิาพการเรยีนในรายวชิาต่าง ๆ ให้กับนิสิตช้ันปีท่ี 

1 และนสิติตกแผนของหลักสูตรเทคโนโลยบัีณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร  

7. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรสายวชิาการ ..... คน 

 บุคลากรสายสนับสนุน ..... คน 

 นสิติ    20 คน 

 

8. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  

 ตัง้แต่เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2564ถึงเดอืนกันยายน พ.ศ. 2565 

 



 

9. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 

         งบประมาณมหาวทิยาลัย (รายได ้)  3,000  บาท 

หมวดเงนิ / รายการ งบประมาณ

ที่ใช ้(บาท) 

รวม (บาท) 

1. ค่าตอบแทน 

     1.1 ค่าจา้ง / ค่าตอบแทน สำหรับรุ่นพี่ / อาจารย ์/ วิทยากร / นิสติช่วยงาน 

2. ค่าใช้สอย 

     2.1 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการสอน / แบบฝกึหัด / แบบสอบถาม /  

           แบบประเมิน 

3. ค่าวัสด ุ

     3.1 ค่าวัสดุ เครื่องเขยีน อุปกรณ์ 

 

2,000 

 

500 

 

 

500 

 

 

2,000 

 

500 

 

 

500 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,000 3,000 

 

10. แผนการเบกิจ่ายงบประมาณ 

กจิกรรม งบประมาณ แผนการดำเนินโครงการ 

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

1. ขัน้วางแผนงาน (P) 

1.1 การสำรวจข้อมูลและการ 

ประสานงาน 

1.2 การแต่งตัง้คณะกรรมการฯ 

500  

* 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

    

2. ขัน้ดำเนนิการ (D) 

2.1 ขออนุมัตโิครงการ 

2.2 ดำเนนิโครงการตามขัน้ตอน 

2,000   

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

3. ขัน้สรปุและประเมินผล (C) 

3.1 สรุป 

3.2 ประเมนิผล 

500     

* 

* 

    

* 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

4. ขัน้การนำผลการประเมินไป

4.1 ปรับปรุงโครงการ (A) 

     

* 

    

* 

   

 

 

* 

 

 

11. ตวัช้ีวัดของกจิกรรมภายใต้โครงการประจำปี 



ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

1. ตัวช้ีวัดตาม KPI 

    การดำเนินกจิรรมใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

2. ตวัช้ีวดัของโครงการ  

2.1 เชิงปรมิาณ    16 คน 

    2.2 เชิงคุณภาพ  รอ้ยละ 80 

 

12. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

 นสิติสาขาเทคโนโลยกีารเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ฯ ที่เข้าร่วมโครงการมีผลการเรยีนท่ีดขีึ้น โดยเฉพาะวิชา

ท่ีไดร้ับการสอนเสรมิ เพื่อช่วยลดปัญหานสิติมผีลการเรยีนต่ำกว่าเกณฑ์ และลดปัญหาการ drop out ของนิสติลงได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ช่ือโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่นสิติ คณาจารย์ และผูส้นใจ ในเรื่อง กระบวนการผลติ การควบคุม

คุณภาพ มาตรฐาน และกฎหมายอาหาร หลักสูตร วท.บ. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร) 

 

2. สถานภาพของโครงการ   โครงการเดมิ   โครงการใหม่   โครงการ Super KPI 

 

3. ความสอดคล้องกบัประเดน็ยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

  1. การเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคนใหมี้สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน  

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  1.1 เพื่อผลติกำลังคนใหมี้คณุลักษณะ สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

   1.1.1 ผลิตบัณฑติใหมี้คุณลักษณะ เป็น Community Change Agent หรอื 5C+ 

   1.1.2 พัฒนานสิติใหมี้อัตลักษณ์ (UP Identity)  พัฒนาสมรรถนะแห่งอนาคต 

 1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชพี  เชี่ยวชาญวชิาการ ชำนาญวชิาชพี และเป็น

ตน้แบบด้านการสอน 

  1.2 พัฒนากำลังคนใหม้ทัีกษะการเรยีนรูต้ลอดชีวติ (Life Long Learning) 

 1.2.1 พัฒนาทักษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning) ของนิสติ 

 1.2.2 พัฒนาระบบนเิวศน์เพื่อสนับสนุนการเรยีนรูต้ลอดชีวติ  

  1.2.3 ส่งเสรมิคุณภาพชีวตินสิติใหอ้ยู่และเรยีนอย่างมีความสุข 

  1.2.4 การยกระดับดา้นวชิาการสู่สากล 

  2. การสรา้งงานวจิัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  2.1 ผลงานด้านวจิัยและนวัตกรรม   มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และขับเคล่ือนชุมชนและสังคมสู่การมี

คุณภาพชวีติท่ีดขีึ้น 

   2.1.1 พัฒนาระบบนเิวศดา้นวจิัยและนวัตกรรม  

  2.2 ผลงานดา้นวจิัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีมคีุณภาพสามารถสรา้งรายได้เชงิพาณชิย ์

 2.2.1 พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมอืดา้นวจิัยและนวัตกรรม 

 2.2.2 การพัฒนาระบบบรหิารงานวจิัยนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาที่ยกระดับชุมชน

และก่อใหเ้กดิรายได ้

   2.3 คณุภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยในกลุ่มการวจิัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research 

  2.3.1 ส่งเสรมิพัฒนางานวจิัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยในระดับสากล (World Ranking) และการเป็นมหาวทิยาลัยในกลุ่มการวิจัยระดับแนวหนา้

ของโลก (Global and Frontier Research 

  3. การบรกิารวชิาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 (ประมาณการ) 



  3.1 การบรกิารวชิาการแก่สังคมและชุมชนใหมี้คุณภาพชีวติและความเป็นอยู่อย่างยั่งยนื    

   3.1.1 การพัฒนาระบบนเิวศของการบรกิารวิชาการ 

   3.2 มแีหล่งเรยีนรูแ้ละพัฒนาการเรยีนรูข้องสังคมและชุมชนทุกช่วงวัย 

 3.2.1 ส่งเสรมิพัฒนาองค์ความรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติของคนในชุมชน 

 3.2.2 พัฒนาแหล่งเรยีนรูชุ้มชนตน้แบบ 

   3.3 ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีมศีักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น 

  3.3.1 บ่มเพาะและสรา้งขีดวามสามารถในการแข่งขันของผูป้ระกอบการท้องถิ่นบ่มเพาะ

ผูป้ระกอบการใหม ่

  3.4  การบรกิารสุขภาพ และสาธารณสุขที่ทันสมัยแก่ชุมชนและผูสู้งอาย ุ

   3.4.1 ส่งเสรมิพัฒนาระบบบรกิารดา้นสุขภาพ/สาธารณสุขที่ทันสมัยฯ 

  3.4.2 ส่งเสรมิการพัฒนาสิ่งแวดลอ้มเพื่อสุขภาวะท่ีดี 

  4. การส่งเสรมิการทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาต ิ

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน    

 4.1.1. ส่งเสรมิศลิปะวัฒนธรรมทอ้งถ่ินและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ใหไ้ดร้ับการยอมรับใน

ระดับสากล 

  4.2 ยกระดับองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรค์เชงิพาณชิย ์(Cultural Enterprise) 

และความเป็นสากล 

 4.2.1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการทุนทางศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

 4.2.2 พัฒนาองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรคเ์ชิงพาณชิย์ (Cultural 

Enterprise) 

  5. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการท่ีทันสมัย มีประสทิธภิาพ โปร่งใส และมธีรรมาภบิาล 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  5.1  การพัฒนาคณุภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลศิ    

 5.1.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลศิ 

(EdPEx) 

 5.1.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

  5.2 การบรหิารงานมีธรรมาภบิาล และความโปร่งใสอยา่งยั่งยืน 

 5.2.1 ส่งเสรมิการสรา้งธรรมาภบิาลภายในมหาวทิยาลัยอยา่งยั่งยนื 

  5.3 สภาพแวดลอ้มของบุคลากรเกื้อหนุนและมปีระสทิธภิาพ    

 5.3.1 พัฒนาขดีความสามารถและบรหิารจัดการอัตรากำลังบุคลากรอยา่งเหมาะสมและมี

ประสทิธิภาพ (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY) 

  5.4 บรรยากาศการทำงานของบุคลากร (WORKFORCE Climate) 

 5.4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมของการทำงาน (Workplace Environment) 

 5.4.2  ส่งเสรมิการดำเนินงานตามนโยบายและสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากร (WORKFORCE 

enefits and Policies) 

  5.5 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 



 5.5.1 พัฒนาระบบการประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of WORKFORCE 

NGAGEMENT) 

 

4.  ผู้รับผดิชอบ 

หัวหนา้โครงการ    ดร. คุณากร ขัตศิร ี     โทร       3611, 089-757-7614..................... 

ผูป้ระสานงาน       ดร. คณุากร ขัตศิร ี     โทร       3611, 089-757-7614..................... 

 

5. หลักการและเหตุผล 

  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย

พะเยา ได้จัดการเรียนการสอนในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการผลิตบัณฑิตที่

ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ในภาคอุตสาหกรรมเกษตร โดยคำนงึถึงสถานการณ์หรือการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจซึ่งมีคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและมีการสร้างสมดุลการพัฒนาเพื่อให้ทันกับสถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและสังคม โดยเล็งเห็นความสำคัญของเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคนให้มีสมรรถนะ

และทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน แก่นิสิตเพื่อก้าวเขา้สู่วิชาชีพในการทำงาน รวมถึง

พัฒนาสมรรถนะอาจารย์  ให้ทันต่อสถานการณ์ด้วยองค์ความรู ้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงได้จัดให้มีโครงการ

เสริมสร้างความรูท้ี่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารให้กับนิสิต บุคลากร และผู้สนใจ ภายใต้โครงการ 

“อบรมสัมมนาให้ความรู้แก่นิสิต คณาจารย์ และผู้สนใจ ในเรื่อง กระบวนการผลติ การควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน 

และกฎหมายอาหาร” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ กฎหมายอาหาร มาตรฐานอาหาร และเทคโนโลยี

สมัยใหม่ เสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิตให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของ

ตลาดแรงงานพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ของนิสิต โดยพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ 

ทักษะการส่ือสาร และทักษะการคดิ เพื่อเตรยีมตัวเขา้สู่ตลาดแรงงานไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ 

   

 

6. วัตถุประสงค ์

  1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจด้านกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน และกฎหมาย

อาหารแก่นสิติ และบุคลากร และเสรมิสรา้งศักยภาพของบัณฑติใหมี้สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

 2) เพื่อพัฒนานิสิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ในด้านการพัฒนาวิชาการ วิธคีิดเพื่อ

รองรับความตอ้งการของตลาดแรงงานในอนาคต 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรสายวชิาการ 7 คน 

 บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน 

 นสิติ   80 คน 

 

 



8. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  

 ตัง้แต่เดอืนตุลาคม พ.ศ 2564 ถงึเดอืนกันยายน พ.ศ 2565 

 

9. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 

         งบประมาณมหาวทิยาลัย (รายได ้)  8,000 บาท 

หมวดเงนิ / รายการ งบประมาณ

ที่ใช ้(บาท) 

รวม (บาท) 

1. ค่าตอบแทน 

     1.1 ค่าจา้ง / ค่าตอบแทน สำหรับ วทิยากร / อาจารย์ / นสิติช่วยงาน 

2. ค่าใช้สอย 

     2.1 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา 

     2.2 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรมสัมมนา / แบบสอบถาม /  

           แบบประเมิน 

3. ค่าวัสด ุ

      3.1 ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อปุกรณ ์สำนักงาน 

 

4,000 

 

3,000 

500 

 

 

500 

 

4,000 

 

3,000 

500 

 

 

500 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,000 8,000 

 

10. แผนการเบกิจ่ายงบประมาณ 

กจิกรรม งบประมาณ แผนการดำเนินโครงการ 

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

1. ประชุมเตรยีมความพร้อม

เพื่อจัดทำโครงการ 

             

2. จัดทำโครงการ               

3. สรุปรายงานผลการดำเนนิ

โครงการ 

             

 

11. ตวัช้ีวัดของกจิกรรมภายใต้โครงการประจำปี 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

1. ตัวช้ีวัดตาม KPI 

    การดำเนินกจิกรรมใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

ร้อยละ 80 

2. ตวัช้ีวดัของโครงการ  

2.1 เชิงปรมิาณ    80 คน 

    2.2 เชิงคุณภาพ  รอ้ยละ 80 

 

12. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 



 1) นิสิต คณาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีสมรรถนะและ

ทักษะการเรยีนรูต้ลอดชีวติ (Life Long Learning)  

 2) นิสิต คณาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีความรู้

ดา้นกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน และกฎหมายอาหาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ช่ือโครงการ Update ความรู้งานปศสุัตว์ยุคใหม่กับภาคเอกชน หลักสูตร วท.บ. (สัตวศาสตร)์ 

 

2. สถานภาพของโครงการ   โครงการเดมิ   โครงการใหม่   โครงการ Super KPI 

 

3. ความสอดคล้องกบัประเดน็ยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

  1. การเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคนใหมี้สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน  

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  1.1 เพื่อผลติกำลังคนใหมี้คณุลักษณะ สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

   1.1.1 ผลิตบัณฑติใหมี้คุณลักษณะ เป็น Community Change Agent หรอื 5C+ 

   1.1.2 พัฒนานสิติใหมี้อัตลักษณ์ (UP Identity)  พัฒนาสมรรถนะแห่งอนาคต 

 1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชพี  เชี่ยวชาญวชิาการ ชำนาญวชิาชพี และเป็น

ตน้แบบด้านการสอน 

  1.2 พัฒนากำลังคนใหม้ทัีกษะการเรยีนรูต้ลอดชีวติ (Life Long Learning) 

 1.2.1 พัฒนาทักษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning) ของนิสติ 

 1.2.2 พัฒนาระบบนเิวศน์เพื่อสนับสนุนการเรยีนรูต้ลอดชีวติ  

  1.2.3 ส่งเสรมิคุณภาพชีวตินสิติใหอ้ยู่และเรยีนอย่างมีความสุข 

  1.2.4 การยกระดับดา้นวชิาการสู่สากล 

  2. การสรา้งงานวจิัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  2.1 ผลงานด้านวจิัยและนวัตกรรม   มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และขับเคล่ือนชุมชนและสังคมสู่การมี

คุณภาพชวีติท่ีดขีึ้น 

   2.1.1 พัฒนาระบบนเิวศดา้นวจิัยและนวัตกรรม 

   1.1.2 พัฒนานสิติใหมี้อัตลักษณ์ (UP Identity)  พัฒนาสมรรถนะแห่งอนาคต 

 1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชพี  เชี่ยวชาญวชิาการ ชำนาญวชิาชพี และเป็น

ตน้แบบด้านการสอน 

  2.2 ผลงานดา้นวจิัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีมคีุณภาพสามารถสรา้งรายได้เชงิพาณชิย ์

 2.2.1 พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมอืดา้นวจิัยและนวัตกรรม 

 2.2.2 การพัฒนาระบบบรหิารงานวจิัยนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาที่ยกระดับชุมชน

และก่อใหเ้กดิรายได ้

   2.3 คณุภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยในกลุ่มการวจิัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research 

แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 (ประมาณการ) 



  2.3.1 ส่งเสรมิพัฒนางานวจิัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยในระดับสากล (World Ranking) และการเป็นมหาวทิยาลัยในกลุ่มการวิจัยระดับแนวหนา้

ของโลก (Global and Frontier Research 

  3. การบรกิารวชิาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  3.1 การบรกิารวชิาการแก่สังคมและชุมชนใหมี้คุณภาพชีวติและความเป็นอยู่อย่างยั่งยนื    

   3.1.1 การพัฒนาระบบนเิวศของการบรกิารวิชาการ 

   3.2 มแีหล่งเรยีนรูแ้ละพัฒนาการเรยีนรูข้องสังคมและชุมชนทุกช่วงวัย 

 3.2.1 ส่งเสรมิพัฒนาองค์ความรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติของคนในชุมชน 

 3.2.2 พัฒนาแหล่งเรยีนรูชุ้มชนตน้แบบ 

   3.3 ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีมศีักยภาพในการแข่งขันสูงข้ึน 

  3.3.1 บ่มเพาะและสรา้งขีดวามสามารถในการแข่งขันของผูป้ระกอบการท้องถิ่นบ่มเพาะ

ผูป้ระกอบการใหม ่

  3.4  การบรกิารสุขภาพ และสาธารณสุขที่ทันสมัยแก่ชุมชนและผูสู้งอาย ุ

   3.4.1 ส่งเสรมิพัฒนาระบบบรกิารดา้นสุขภาพ/สาธารณสุขที่ทันสมัยฯ 

  3.4.2 ส่งเสรมิการพัฒนาสิ่งแวดลอ้มเพื่อสุขภาวะท่ีดี 

  4. การส่งเสรมิการทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาต ิ

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน    

 4.1.1. ส่งเสรมิศลิปะวัฒนธรรมทอ้งถ่ินและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ใหไ้ดร้ับการยอมรับใน

ระดับสากล 

  4.2 ยกระดับองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรค์เชงิพาณชิย ์(Cultural Enterprise) 

และความเป็นสากล 

 4.2.1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการทุนทางศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

 4.2.2 พัฒนาองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรคเ์ชิงพาณชิย์ (Cultural 

Enterprise) 

  5. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการท่ีทันสมัย มีประสทิธภิาพ โปร่งใส และมธีรรมาภบิาล 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  5.1  การพัฒนาคณุภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลศิ    

 5.1.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลศิ 

(EdPEx) 

 5.1.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

  5.2 การบรหิารงานมีธรรมาภบิาล และความโปร่งใสอยา่งยั่งยืน 

 5.2.1 ส่งเสรมิการสรา้งธรรมาภบิาลภายในมหาวทิยาลัยอยา่งยั่งยนื 

  5.3 สภาพแวดลอ้มของบุคลากรเกื้อหนุนและมปีระสทิธภิาพ    

 5.3.1 พัฒนาขดีความสามารถและบรหิารจัดการอัตรากำลังบุคลากรอยา่งเหมาะสมและมี

ประสทิธิภาพ (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY) 



  5.4 บรรยากาศการทำงานของบุคลากร (WORKFORCE Climate) 

 5.4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมของการทำงาน (Workplace Environment) 

 5.4.2  ส่งเสรมิการดำเนินงานตามนโยบายและสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากร (WORKFORCE 

enefits and Policies) 

  5.5 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 

 5.5.1 พัฒนาระบบการประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of WORKFORCE 

NGAGEMENT) 

 

4.  ผู้รับผดิชอบ 

หัวหนา้โครงการ    ดร. พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล     โทร       3447, 081-796-0184..................... 

ผูป้ระสานงาน       ดร. พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล     โทร       3447, 081-796-0184..................... 

 

5. หลักการและเหตุผล 

  

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ได้คำนึงถึงสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่นำมาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร โดยมีคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และมีการสร้างสมดุลการพัฒนาเพื่อให้ทันกับสถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและสังคม โดยเล็งเห็นความสำคัญของเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคนให้มีสมรรถนะ

และทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน แก่นิสิตเพื่อกา้วเข้าสู่วชิาชพีในการทำงาน รวมถึง

พัฒนาสมรรถนะอาจารย์  ให้ทันต่อสถานการณ์การผลิตปศุสัตว์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเป็นต้นแบบในการ

จัดการเรยีนการสอน จงึไดจ้ัดใหมี้โครงการเสรมิสรา้งความรูด้า้นงานปศุสัตวใ์หกั้บนิสิต บุคลากร และผูส้นใจ ภายใต้

โครงการ “Update ความรู้งานปศุสัตว์ยุคใหม่กับภาคเอกชน” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ และ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานปศุสัตว์ เสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิตให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนอง

ความต้องการของตลาดแรงงานพัฒนาทักษะการเรียนรูต้ลอดชีวิต (Life Long Learning) ของนสิิต โดยพัฒนาทักษะ

ทางด้านวชิาการ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด (thinking) การใช้คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและระบบ ทักษะด้าน

การใช้ชีวิต ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ทักษะการทำงานร่วมกับผู ้อื ่น และทักษะด้านทัศนคติเพื ่อความมีจิต

สาธารณะ  

   

 

6. วัตถุประสงค ์

  1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานปศุสัตว์ แก่นิสิต และบุคลากร และเสริมสร้าง

ศักยภาพของบัณฑติใหมี้สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

 2) เพื่อพฒันานสิิตในสาขาวชิาสัตวศาสตรใ์นดา้นการพัฒนาวชิาการและพัฒนาทักษะสู่วชิาชพี 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรสายวชิาการ 7 คน 

 บุคลากรสายสนับสนุน 3 คน 



 นสิติ   60 คน 

 

8. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  

 ตัง้แต่เดอืนตุลาคม พ.ศ 2564 ถงึเดอืนกันยายน พ.ศ 2565 

 

9. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 

         งบประมาณมหาวทิยาลัย (รายได ้)  8,000 บาท 

หมวดเงนิ / รายการ งบประมาณ

ที่ใช ้(บาท) 

รวม (บาท) 

1. ค่าตอบแทน 

     1.1 ค่าจา้ง / ค่าตอบแทน สำหรับ วทิยากร / รุ่นพ่ี / อาจารย์ / นสิติช่วยงาน 

2. ค่าใช้สอย 

     2.1 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง (จำนวน 70 คน) 

     2.2 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการสอน / แบบฝกึหัด / แบบสอบถาม /  

           แบบประเมิน 

3. ค่าวัสด ุ

 

4,000 

 

3,500 

500 

 

 

4,000 

 

3,500 

500 

 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,000 8,000 

 

10. แผนการเบกิจ่ายงบประมาณ 

กจิกรรม งบประมาณ แผนการดำเนินโครงการ 

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

1. ประชุมเตรยีมความพร้อม

เพื่อจัดทำโครงการ 

             

2. จัดทำโครงการ               

3. สรุปรายงานผลการดำเนนิ

โครงการ 

             

 

11. ตวัช้ีวัดของกจิกรรมภายใต้โครงการประจำปี 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

1. ตัวช้ีวัดตาม KPI 

    การดำเนินกจิกรรมใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

ร้อยละ 80 

2. ตวัช้ีวดัของโครงการ  

2.1 เชิงปรมิาณ    70 คน 

    2.2 เชิงคุณภาพ  รอ้ยละ 80 

 



12. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

 1) นิสิตในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และบุคลากรมีสมรรถนะและทักษะการเรียนรู ้ตลอดชีวิต (Life Long 

Learning)  

 2) นิสิตในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และบุคลากร มีความรู้ดา้นการพัฒนาวิชาการและความพร้อมในทักษะสู่

วชิาชีพ ทัง้การใช้ชวีติ ทักษะการทำงานรว่มกับผูอ้ื่น และทักษะดา้นทัศนคตเิพื่อความมจีติสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ช่ือโครงการ "Future skills ทักษะแห่งอนาคตหลังยุคโควดิสำหรับนักเทคโนโลยชีวีภาพ คร้ังที่ 1 หลักสูตร 

วท.ม. (เทคโนโลยชีีวภาพ) 

 

2. สถานภาพของโครงการ   โครงการเดมิ   โครงการใหม่   โครงการ Super KPI 

 

3. ความสอดคล้องกบัประเดน็ยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

  1. การเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคนใหมี้สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน  

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  1.1 เพื่อผลติกำลังคนใหมี้คณุลักษณะ สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

   1.1.1 ผลิตบัณฑติใหมี้คุณลักษณะ เป็น Community Change Agent หรอื 5C+ 

   1.1.2 พัฒนานสิติใหมี้อัตลักษณ์ (UP Identity)  พัฒนาสมรรถนะแห่งอนาคต 

 1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชพี  เชี่ยวชาญวชิาการ ชำนาญวชิาชพี และเป็น

ตน้แบบด้านการสอน 

  1.2 พัฒนากำลังคนใหมี้ทกัษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning) 

    1.2.1 พัฒนาทักษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning) ของนิสติ 

 1.2.2 พัฒนาระบบนเิวศน์เพื่อสนับสนุนการเรยีนรูต้ลอดชีวติ  

  1.2.3 ส่งเสรมิคุณภาพชีวตินสิติใหอ้ยู่และเรยีนอย่างมีความสุข 

  1.2.4 การยกระดับดา้นวชิาการสู่สากล 

  2. การสรา้งงานวจิัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  2.1 ผลงานด้านวจิัยและนวัตกรรม   มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และขับเคล่ือนชุมชนและสังคมสู่การมี

คุณภาพชวีติท่ีดขีึ้น 

   2.1.1 พัฒนาระบบนเิวศดา้นวจิัยและนวัตกรรม 

  2.2 ผลงานดา้นวจิัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีมคีุณภาพสามารถสรา้งรายได้เชงิพาณชิย ์

 2.2.1 พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมอืดา้นวจิัยและนวัตกรรม 

 2.2.2 การพัฒนาระบบบรหิารงานวจิัยนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาที่ยกระดับชุมชน

และก่อใหเ้กดิรายได ้

   2.3 คณุภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยในกลุ่มการวจิัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research 

  2.3.1 ส่งเสรมิพัฒนางานวจิัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยในระดับสากล (World Ranking) และการเป็นมหาวทิยาลัยในกลุ่มการวิจัยระดับแนวหนา้

ของโลก (Global and Frontier Research 

  3. การบรกิารวชิาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ (ประมาณการ) 



  3.1 การบรกิารวชิาการแก่สังคมและชุมชนใหมี้คุณภาพชีวติและความเป็นอยู่อย่างยั่งยนื    

   3.1.1 การพัฒนาระบบนเิวศของการบรกิารวิชาการ 

   3.2 มแีหล่งเรยีนรูแ้ละพัฒนาการเรยีนรูข้องสังคมและชุมชนทุกช่วงวัย 

 3.2.1 ส่งเสรมิพัฒนาองค์ความรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติของคนในชุมชน 

 3.2.2 พัฒนาแหล่งเรยีนรูชุ้มชนตน้แบบ 

   3.3 ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีมีศักยภาพในการแข่งขันสูงข้ึน 

  3.3.1 บ่มเพาะและสรา้งขีดวามสามารถในการแข่งขันของผูป้ระกอบการท้องถิ่นบ่มเพาะ

ผูป้ระกอบการใหม ่

  3.4  การบรกิารสุขภาพ และสาธารณสุขที่ทันสมัยแก่ชุมชนและผูสู้งอาย ุ

   3.4.1 ส่งเสรมิพัฒนาระบบบรกิารดา้นสุขภาพ/สาธารณสุขที่ทันสมัยฯ 

  3.4.2 ส่งเสรมิการพัฒนาสิ่งแวดลอ้มเพื่อสุขภาวะท่ีดี 

  4. การส่งเสรมิการทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาต ิ

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน    

 4.1.1. ส่งเสรมิศลิปะวัฒนธรรมทอ้งถ่ินและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ใหไ้ดร้ับการยอมรับใน

ระดับสากล 

  4.2 ยกระดับองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรค์เชงิพาณชิย ์(Cultural Enterprise) 

และความเป็นสากล 

 4.2.1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการทุนทางศลิปวัฒนธรรมและภูมปิญัญาท้องถิ่น 

 4.2.2 พัฒนาองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรคเ์ชิงพาณชิย์ (Cultural 

Enterprise) 

  5. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการท่ีทันสมัย มีประสทิธภิาพ โปร่งใส และมธีรรมาภบิาล 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  5.1  การพัฒนาคณุภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลศิ    

 5.1.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลศิ 

(EdPEx) 

 5.1.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

  5.2 การบรหิารงานมีธรรมาภบิาล และความโปร่งใสอยา่งยั่งยืน 

 5.2.1 ส่งเสรมิการสรา้งธรรมาภบิาลภายในมหาวทิยาลัยอยา่งยั่งยนื 

  5.3 สภาพแวดลอ้มของบุคลากรเกื้อหนุนและมปีระสทิธภิาพ    

 5.3.1 พัฒนาขดีความสามารถและบรหิารจัดการอัตรากำลังบุคลากรอยา่งเหมาะสมและมี

ประสทิธิภาพ (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY) 

  5.4 บรรยากาศการทำงานของบุคลากร (WORKFORCE Climate) 

 5.4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมของการทำงาน (Workplace Environment) 

 5.4.2  ส่งเสรมิการดำเนินงานตามนโยบายและสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากร (WORKFORCE 

enefits and Policies) 

  5.5 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 



 5.5.1 พัฒนาระบบการประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of WORKFORCE 

NGAGEMENT) 

 

4.  ผู้รับผดิชอบ 

หัวหนา้โครงการ....ผศ. ดร..สุภาพร ภัสสร        . โทร...... 0946366647................. 

ผูป้ระสานงาน   ....ดร. รวสิรา  รื่นไวย.์..........     โทร........0862172442.................. 

 

5. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้นั้นทำให้มนุษย์สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ มาได้อย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็

ตามการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในสังคมที่เกิดจากโรคระบาดขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบกับคนนับล้านอย่าง Covid-19 

และสภาวะภัยพิบัตจิากแวดล้อมที่เกิดขึ้น จะทำให้สังคมต้องการพัฒนามนุษย์ให้มีศักยภาพทางการเรียนรู้เพื่อการ

ดำเนนิชีวิตให้สมบูรณ์ และสามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาความรูไ้ด้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพนัน้ จำเป็นต้อง

เน้นเรื่องกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) ดังเช่น 1. ทักษะดา้น Empathy และ Design 

Thinking เป็นทักษะสำคัญท่ีจะทำใหนิ้สติเม่ือสำเร็จการศึกษาแล้วจะสามารถเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงองค์กรต่าง ๆ ไดอ้ย่าง

ประสบความสำเร็จ โดยทักษะนีจ้ะเน้นที่ความสามารถในการรับฟัง รับรู้ และทำความเข้าใจความต้องการของผู้ที่อยู่

ร่วมในองค์กร เข้าใจสภาพสิ่งแวดล้อมและปัญหาของผู้อื่นให้เร็วที่สุด เพื่อนำขอ้มูลเหล่านั้นมาระดมความคิด สร้าง

แนวทางในการแก้ไขปัญหา พัฒนางานของตนในองค์กรนั้น ๆ ได้อย่างดีในอนาคต 2. ทักษะแนวคดิแบบยืดหยุ่นเพื่อ

การเติบโตและพัฒนา (Growth Mindset) โดยความคล่องตัว (Agility) และความยืดหยุ่น (Resilience) จะเป็นทักษะใน

การปรับตัวของบุคลากรอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถประสานความร่วมมือ

กับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ Resilience เป็นความสามารถในการปรับตัวได้อย่าง

รวดเร็วหลังเผชิญกับปัญหา อุปสรรค ความท้าทาย หรือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นเสมือนความ

ยืดหยุ่นทางจิตใจที่ส่งผลต่อการตอบสนองต่อความคิดเชิงบวก ผลักดันจนเป็นพลังให้องค์กรสามารถก้าวข้ามและ

ผ่านพน้อุปสรรคต่างๆ ไปได ้ 3. Systems Thinking เป็นทักษะหน่ึงท่ีจะพัฒนาบุคลากรใหมี้ความสามารถในการเข้าใจ

ปัญหา สถานการณ์ หรือบริบทต่างๆ โดยการมองภาพรวมให้เป็นระบบโครงสร้างที ่เกี่ยวโยงต่อเนื ่องกัน มอง

ความสัมพันธ์ต่างๆ เชื่อมโยงจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ สามารถรวบรวมข้อมูลและประมวลความคิดอย่างมีเหตุมี

ผล เพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ถูกตอ้ง แม่นยำ รวดเร็ว 4. การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) เป็นอีกหนึ่งทักษะที่เสริมสร้างกระบวนการคิดโดย

การใช้วิจารณญาณหรือการตัดสินอย่างมีเหตุผลรอบด้าน เน้นการใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ การ

รวบรวมข้อมูลต่างๆ รอบด้าน ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน รวมไปถึงพิจารณาทางเลือกในทุกๆ ด้านที่อาจมีอิทธิพลต่อ

ข้อสรุป เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจและประเมินผลได้อย่างถูกต้อง 5. การใชป้ระโยชน์จากข้อมูลดิจิทัล (Digital 

and Data) การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น เช่น การใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์มาช่วยให้ได้ข้อมูลความต้องการมาพัฒนาต่อยอดงานของ องค์กรและสามารถนำขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ มา

เชื่อมโยงกัน 6. ทักษะภาษาต่างประเทศที่นำมาใช้พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ ผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษจะได้รับ

ผลตอบแทนในแง่ของชีวิตส่วนตัวและการประกอบวิชาชีพ จากที่กล่าวแล้วนั ้นดังนั้นเพื ่อเตรียมนิสิตในสาขา

เทคโนโลยีชีวภาพให้มีทักษะแห่งอนาคตและพร้อมทำงานในโลกยุคใหม่ อาจเริ่มต้นด้วยการสร้างการเรียนรู ้จาก

กจิกรรมเสรมิหลักสูตรน้ี โดยปลูกฝังใหน้สิติเปดิรับการเปลี่ยนแปลง เปิดใจเรยีนรูส่ิ้งใหม่ๆ วเิคราะห์สิ่งที่ขาด (Needs 

Analysis) และเสรมิสรา้งความรู้ ความเข้าใจ ผ่านการฝึกอบรมเพิ่มทักษะอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับนำเทคโนโลยีใหม่ 



ๆ เข้ามาใช้ในการทำงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรมีความพร้อมสำหรับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

6. วัตถุประสงค ์

  เพื่อเตรยีมนสิิตให้มีความรู ้ความเขา้ใจทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) นำไปสู่การพัฒนาตนเองใหป้รับตัว

เข้าการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกดิขึ้นในสังคมไดใ้นอนาคต  

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรสายวชิาการ ประมาณ 5-10 คน 

 บุคลากรสายสนับสนุน ประมาณ 1      คน 

 นสิติ   ประมาณ 5-10 คน 

 

8. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  

 ตัง้แต่เดอืนตุลาคม พ.ศ 2564 ถงึเดอืนกันยายน พ.ศ 2565 

 

9. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 

         งบประมาณมหาวทิยาลัย (รายได ้)  ....6,000...  บาท 

หมวดเงนิ / รายการ งบประมาณ

ที่ใช ้(บาท) 

รวม (บาท) 

1. ค่าตอบแทน 

     1.1 ...ค่าวทิยากร.....  

2. ค่าใช้สอย 

     2.1 ...ค่าถ่ายเอกสารและเขา้เล่ม.....  

     2.2 ...ค่าอาหารและเครื่องด่ืม......... 

3. ค่าวัสด ุ

     3.1 ....วัสดุสำนักงาน.......  

 

3,000 

 

  500 

2,000 

 

  500 

 

3000 

 

 

2500 

 

500 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,000 6,000 

 

10. แผนการเบกิจ่ายงบประมาณ 

กจิกรรม งบประมาณ แผนการดำเนินโครงการ 

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

1. ขัน้วางแผนงาน  

ตัง้คณะกรรมการดำเนินงาน 

    / /        

2. ขัน้ดำเนนิการ  

- ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

- ดำเนนิการจัดโครงการการ

โดยเชญิวทิยากรมาบรรยาย 

     / / /      



เชิงปฏบัิตกิารเพื่อใหนิ้สติมี

ความรู ้ความเข้าใจเรื่องทักษะที่

จำเป็นในอนาคต 

3. สรุปและประเมนิผลโครงการ        / /     

4. ขัน้การนำผลการประเมนิไป

ปรับปรุงโครงการ 

 

         / /   

 

11. ตวัช้ีวัดของกจิกรรมภายใต้โครงการประจำปี 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

1. ตัวช้ีวัดตาม KPI 

    การดำเนินกจิรรมใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

นิสิตผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะ

ในอนาคตมาใช้ในการเรียนอย่าง

นอ้ย 1 ทักษะ 

2. ตวัช้ีวดัของโครงการ  

2.1 เชิงปรมิาณ        15 คน 

    2.2 เชงิคุณภาพ  รอ้ยละ 70 

 

 

12. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

 การพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) จะเพิ่มศักยภาพของนิสิตในการเรียนและการดำเนินชีวิตให้

สมบูรณ์ขึ้น รวมทั้งช่วยให้เกิดทักษะการสืบค้นที่เหมาะสม เพื่อนำไปแก้ปัญหา และพัฒนางานที่รับผิดชอบได้อย่าง

ต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพน้ัน  

 

  



1. ช่ือโครงการ “ Help & Care การสรา้งแรงบันดาลใจในการตพีมิพ์ระดับนานาชาต ิโดยระบบพีเ่ลี้ยง 

(Mentoring System)คร้ังที่ 1” หลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยแีละนวัตกรรมการประมง) 

2. สถานภาพของโครงการ   โครงการเดมิ   โครงการใหม่   โครงการ Super KPI 

 

3. ความสอดคล้องกบัประเดน็ยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

  1. การเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคนใหม้สีมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน  

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  1.1 เพื่อผลติกำลังคนใหมี้คณุลักษณะ สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

   1.1.1 ผลิตบัณฑติใหมี้คุณลักษณะ เป็น Community Change Agent หรอื 5C+ 

   1.1.2 พัฒนานสิติใหมี้อัตลักษณ์ (UP Identity)  พัฒนาสมรรถนะแห่งอนาคต 

 1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชพี  เชี่ยวชาญวชิาการ ชำนาญวชิาชพี และเป็น

ตน้แบบด้านการสอน 

  1.2 พัฒนากำลังคนใหมี้ทกัษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning) 

 1.2.1 พัฒนาทักษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning) ของนิสติ 

 1.2.2 พัฒนาระบบนเิวศน์เพื่อสนับสนุนการเรยีนรูต้ลอดชีวติ  

  1.2.3 ส่งเสรมิคุณภาพชีวตินสิติใหอ้ยู่และเรยีนอย่างมีความสุข 

  1.2.4 การยกระดับดา้นวชิาการสู่สากล 

  2. การสรา้งงานวจิัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชงิพาณชิย์ 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  2.1 ผลงานด้านวจิัยและนวัตกรรม   มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และขับเคล่ือนชุมชนและสังคมสู่การมี

คุณภาพชวีติท่ีดขีึ้น 

  2.1.1 พัฒนาระบบนเิวศดา้นวจิัยและนวัตกรรม   

 2.2 ผลงานด้านวจิัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีคุณภาพสามารถสรา้งรายได้เชิงพาณชิย ์

 2.2.1 พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมอืดา้นวจิัยและนวัตกรรม 

 2.2.2 การพัฒนาระบบบรหิารงานวจิัยนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาที่ยกระดับชุมชน

และก่อใหเ้กดิรายได ้

  2.3 คุณภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยในกลุ่มการวจิัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research 

  2.3.1 สง่เสรมิพัฒนางานวจิยัและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวทิยาลัย

ในระดับสากล (World Ranking) และการเป็นมหาวทิยาลัยในกลุม่การวิจัยระดับแนวหน้าของ

โลก (Global and Frontier Research) 

  3. การบรกิารวชิาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  3.1 การบรกิารวชิาการแก่สังคมและชุมชนใหมี้คุณภาพชีวติและความเป็นอยู่อย่างยั่งยนื    

แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ (ประมาณการ) 



   3.1.1 การพัฒนาระบบนเิวศของการบรกิารวชิาการ 

  3.2 มแีหล่งเรยีนรูแ้ละพัฒนาการเรยีนรูข้องสังคมและชุมชนทุกช่วงวัย 

 3.2.2 พัฒนาแหล่งเรยีนรูชุ้มชนตน้แบบ 

   3.3 ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีมศีักยภาพในการแข่งขันสูงข้ึน 

  3.3.1 บ่มเพาะและสรา้งขีดวามสามารถในการแข่งขันของผูป้ระกอบการท้องถิ่นบ่มเพาะ

ผูป้ระกอบการใหม ่

  3.4  การบรกิารสุขภาพ และสาธารณสุขที่ทันสมัยแก่ชุมชนและผูสู้งอาย ุ

   3.4.1 ส่งเสรมิพัฒนาระบบบรกิารดา้นสุขภาพ/สาธารณสุขที่ทันสมัยฯ 

  3.4.2 ส่งเสรมิการพัฒนาสิ่งแวดลอ้มเพื่อสุขภาวะท่ีดี 

  4. การส่งเสรมิการทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาต ิ

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน    

4.1.1. ส่งเสรมิศลิปะวัฒนธรรมทอ้งถ่ินและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ใหไ้ดร้บัการยอมรับในระดับ

สากล 

  4.2 ยกระดับองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรค์เชงิพาณชิย ์(Cultural Enterprise) 

และความเป็นสากล 

 4.2.1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการทุนทางศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

 4.2.2 พัฒนาองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรคเ์ชิงพาณชิย์ (Cultural 

Enterprise) 

  5. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการท่ีทันสมัย มีประสทิธภิาพ โปร่งใส และมธีรรมาภบิาล 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

 5.1  การพัฒนาคุณภาพองคก์รเพื่อความเป็นเลศิ    

 5.1.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

  5.2 การบรหิารงานมีธรรมาภบิาล และความโปร่งใสอยา่งยั่งยืน 

 5.2.1 ส่งเสรมิการสรา้งธรรมาภบิาลภายในมหาวทิยาลัยอยา่งยั่งยนื 

  5.3 สภาพแวดลอ้มของบุคลากรเกื้อหนุนและมปีระสทิธภิาพ    

 5.3.1 พัฒนาขดีความสามารถและบรหิารจัดการอัตรากำลังบุคลากรอยา่งเหมาะสมและมี

ประสทิธิภาพ (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY) 

  5.4 บรรยากาศการทำงานของบุคลากร (WORKFORCE Climate) 

 5.4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมของการทำงาน (Workplace Environment) 

 5.4.2  ส่งเสรมิการดำเนินงานตามนโยบายและสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากร (WORKFORCE 

enefits and Policies) 

  5.5 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 

 5.5.1 พัฒนาระบบการประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of WORKFORCE 

NGAGEMENT) 

 

 



4.  ผู้รับผดิชอบ 

หัวหนา้โครงการ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ โทร 095-6974410 

ผูป้ระสานงาน   ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูม ิโทร 095-6974410 

 

5. หลักการและเหตุผล 

 ในการจัดทำโครงการ Help & Care การสร้างแรงบันดาลใจในการตพีิมพ์ระดับนานาชาต ิโดยระบบพี่เลีย้ง 

(Mentoring System) ครั ้งที ่ 1 คณาจารย์ได้ตระหนักถึงนิสิตและการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวทิยาลัยพะเยา เราได้

เน้นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู ้ทางด้าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง เพื่อนำไปพัฒนางานวิจัยขั้นสูงอันจะนำไปสร้างงานที่มีคุณภาพหรือองค์ความรู้

ใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ และนำไปสู่ความเป็นเลศิทางวิชาการทางด้านการประมงทั้งในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ นอกจากนี้หลักสูตรจะผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อ

ประเทศชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในท้องถิ่นทั้งทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการทรัพยากร

ประมงและสิ่งแวดลอ้มทางน้ำ และนวัตกรรมการประมง ตลอดจนการสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน เพื่อใหส้อดคล้อง

ก ับปณิธานของมหาว ิทยาลัย ค ือ “ปัญญาเพื ่อความเข ้มแข็งของช ุมชน” หร ือ “Wisdom for Community 

Empowerment”  

6. วัตถุประสงค ์

   เพื่อเป็นแรงบันดาลในและผลักดันให้นิสิตระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ

ประมงไดมี้ความตอ้งการตพีมิพ์ผลงานในระดับนานาชาต ิ

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรสายวชิาการ 7 คน 

 บุคลากรสายสนับสนุน 3 คน 

 นสิติ   3 คน 

 

8. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  

 ตัง้แต่เดอืนตุลาคม พ.ศ 2564 ถงึเดอืนกันยายน พ.ศ 2565 

 

9. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 

         งบประมาณมหาวทิยาลัย (รายได ้)  5,000  บาท 

หมวดเงนิ / รายการ งบประมาณ

ที่ใช ้(บาท) 

รวม (บาท) 

1. ค่าตอบแทน 

     1.1 ค่าวทิยากร 

2. ค่าใช้สอย 

     2.1 ค่าอาหารและเครื่องด่ืม 

 

3,000 

 

1,500 

 

3,000 

 

1,500 



     2.2 ค่าถ่ายเอกสาร 

3. ค่าวัสด ุ

     3.1 ...............................  

     3.2 .............................. 

  500   500 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น (หา้พันบาทถว้น)  5,000 

 

10. แผนการเบกิจ่ายงบประมาณ 

กจิกรรม งบประมาณ แผนการดำเนินโครงการ 

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

1. เตรยีมโครงการและ

ประชาสัมพันธ์ 

             

2. จัดโครงการ              

3. ตดิตามผลครัง้ท่ี  1              

4. ตดิตามผลครัง้ท่ี 2              

5. สรุปผลโครงการ              

              

 

11. ตวัช้ีวัดของกจิกรรมภายใต้โครงการประจำปี 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

1. ตัวช้ีวัดตาม KPI 

    การดำเนินกจิรรมใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

นสิติตพีมิพ์ในระดับนานาชาต ิ

(เมื่อสำเร็จการศึกษา) 

2. ตวัช้ีวดัของโครงการ  

2.1 เชิงปรมิาณ    

เม่ือสำเรจ็การศึกษานสิติสามารถตพีมิพ์ในระดับนานาชาตไิด ้ 

 3 คน 

    2.2 เชิงคุณภาพ  รอ้ยละ 70 

 

12. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

 1. สามารถสรา้งแรงบันดาลใจใหนิ้สติเผยแพร่ผลงานทางวชิาการในระดับนานาชาต ิ 

 2. ความรูแ้ละเทคนิคต่างๆในการตีพมิพ์ในระดับนานาชาติ 

 

 

  



 

1. ช่ือโครงการ เปิดโลกทัศน์ และพัฒนาคณุภาพผลงานวชิาการ  หลักสูตร วท.ม. (วทิยาศาสตร์การเกษตร) 

2. สถานภาพของโครงการ   โครงการเดมิ   โครงการใหม่   โครงการ Super KPI 

 

3. ความสอดคล้องกบัประเดน็ยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

  1. การเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคนใหมี้สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน  

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  1.1 เพื่อผลติกำลังคนใหมี้คณุลักษณะ สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

   1.1.1 ผลิตบัณฑติใหมี้คุณลักษณะ เป็น Community Change Agent หรอื 5C+ 

   1.1.2 พัฒนานสิติใหมี้อัตลักษณ์ (UP Identity)  พัฒนาสมรรถนะแห่งอนาคต 

 1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชพี  เชี่ยวชาญวชิาการ ชำนาญวชิาชพี และเป็น

ตน้แบบด้านการสอน 

  1.2 พัฒนากำลังคนใหม้ทัีกษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning) 

 1.2.1 พัฒนาทักษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning) ของนิสติ 

 1.2.2 พัฒนาระบบนเิวศน์เพื่อสนับสนุนการเรยีนรูต้ลอดชีวติ  

  1.2.3 ส่งเสรมิคุณภาพชีวตินสิติใหอ้ยู่และเรยีนอย่างมีความสุข 

  1.2.4 การยกระดับดา้นวชิาการสู่สากล 

  2. การสรา้งงานวจิัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  2.1 ผลงานด้านวจิัยและนวัตกรรม   มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และขับเคล่ือนชุมชนและสังคมสู่การมี

คุณภาพชวีติท่ีดขีึ้น 

   2.1.1 พัฒนาระบบนเิวศดา้นวจิัยและนวัตกรรม 

  2.2 ผลงานดา้นวจิัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีมคีุณภาพสามารถสรา้งรายได้เชงิพาณชิย ์

 2.2.1 พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมอืดา้นวจิัยและนวัตกรรม 

 2.2.2 การพัฒนาระบบบรหิารงานวจิัยนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาที่ยกระดับชุมชน

และก่อใหเ้กดิรายได ้

   2.3 คณุภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยในกลุ่มการวจิัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research 

  2.3.1 ส่งเสรมิพัฒนางานวจิัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยในระดับสากล (World Ranking) และการเป็นมหาวทิยาลัยในกลุ่มการวิจัยระดับแนวหนา้

ของโลก (Global and Frontier Research 

  3. การบรกิารวชิาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  3.1 การบรกิารวชิาการแก่สังคมและชุมชนใหมี้คุณภาพชีวติและความเป็นอยู่อย่างยั่งยนื    

แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ (ประมาณการ) 



   3.1.1 การพัฒนาระบบนเิวศของการบรกิารวิชาการ 

   3.2 มแีหล่งเรยีนรูแ้ละพัฒนาการเรยีนรูข้องสังคมและชุมชนทุกช่วงวัย 

 3.2.1 ส่งเสรมิพัฒนาองค์ความรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติของคนในชุมชน 

 3.2.2 พัฒนาแหล่งเรยีนรูชุ้มชนตน้แบบ 

   3.3 ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีมศีักยภาพในการแข่งขันสูงข้ึน 

  3.3.1 บ่มเพาะและสรา้งขีดวามสามารถในการแข่งขันของผูป้ระกอบการท้องถิ่นบ่มเพาะ

ผูป้ระกอบการใหม ่

  3.4  การบรกิารสุขภาพ และสาธารณสุขที่ทันสมัยแก่ชุมชนและผูสู้งอาย ุ

   3.4.1 ส่งเสรมิพัฒนาระบบบรกิารดา้นสุขภาพ/สาธารณสุขที่ทันสมัยฯ 

  3.4.2 ส่งเสรมิการพัฒนาสิ่งแวดลอ้มเพื่อสุขภาวะท่ีดี 

  4. การส่งเสรมิการทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาต ิ

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน    

 4.1.1. ส่งเสรมิศลิปะวัฒนธรรมทอ้งถ่ินและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ใหไ้ดร้ับการยอมรับใน

ระดับสากล 

  4.2 ยกระดับองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรค์เชงิพาณชิย ์(Cultural Enterprise) 

และความเป็นสากล 

 4.2.1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการทุนทางศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

 4.2.2 พัฒนาองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรคเ์ชิงพาณชิย์ (Cultural 

Enterprise) 

  5. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการท่ีทันสมัย มีประสทิธภิาพ โปร่งใส และมธีรรมาภบิาล 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  5.1  การพัฒนาคณุภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลศิ    

 5.1.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลศิ 

(EdPEx) 

 5.1.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

  5.2 การบรหิารงานมีธรรมาภบิาล และความโปร่งใสอยา่งยั่งยืน 

 5.2.1 ส่งเสรมิการสรา้งธรรมาภบิาลภายในมหาวทิยาลัยอยา่งยั่งยนื 

  5.3 สภาพแวดลอ้มของบุคลากรเกื้อหนุนและมปีระสทิธภิาพ    

 5.3.1 พัฒนาขดีความสามารถและบรหิารจัดการอัตรากำลังบุคลากรอยา่งเหมาะสมและมี

ประสทิธิภาพ (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY) 

  5.4 บรรยากาศการทำงานของบุคลากร (WORKFORCE Climate) 

 5.4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมของการทำงาน (Workplace Environment) 

 5.4.2  ส่งเสรมิการดำเนินงานตามนโยบายและสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากร (WORKFORCE 

enefits and Policies) 

  5.5 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 



 5.5.1 พัฒนาระบบการประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of WORKFORCE 

NGAGEMENT) 

 

4.  ผู้รับผดิชอบ 

หัวหนา้โครงการ ดร.วพิรพรรณ์ เนื่องเม็ก   โทร  3154 

ผูป้ระสานงาน   นางกรวิกา ดวงปัญญารัตน์   โทร  3247 

 

5. หลักการและเหตุผล 

การผลิตบัณฑติท่ีมคีุณภาพตามความตอ้งการตลาดและสังคม และด้านขับเคล่ือนมหาวทิยาลัยไปสู่ Research 

University เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจในเชงิพาณชิย์อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์

ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ภายใต้ Super KPI มหาวิทยาลัยพะเยา ดา้นการจัดการเรียนการสอนที่

ส่งเสริมการเรยีนรู้ ตลอดชีวติ (Life Long Learning) การพัฒนานสิิตสู่การเป็นผู้ประกอบการ และนักนวัตกร โดยการ

ผลิตบัณฑติท่ีมคีุณภาพสูง  

 

6. วัตถุประสงค ์

  เพื่อเปดิโลกทัศน์ และพัฒนาคุณภาพผลงานวชิาการ  หลักสูตร วท.ม. (วทิยาศาสตรก์ารเกษตร) 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรสายวชิาการ ...8.. คน 

 บุคลากรสายสนับสนุน ...2.. คน 

 นสิติ   ...20.. คน 

 

8. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  

 ตัง้แต่เดอืนตุลาคม พ.ศ 2564 ถงึเดอืนกันยายน พ.ศ 2565 

 

9. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 

         งบประมาณมหาวทิยาลัย (รายได ้)  8,000  บาท 

หมวดเงนิ / รายการ งบประมาณที่ใช้ (บาท) รวม (บาท) 

1. ค่าตอบแทน 

     1.1 วทิยากร/ผูท้รงคุณวุฒิ 

2. ค่าใช้สอย 

   2.1 ค่าเดนิทาง ท่ีพัก 

   2.2 ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 

 

3,000 

 

2,000 

3,000 

 

3,000 

 

3,500 

1,000 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,000 8,000 

 

 



 

 

10. แผนการเบกิจ่ายงบประมาณ 

กจิกรรม งบประมาณ แผนการดำเนินโครงการ 

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

1. วางแผนงาน     *         

2. ดำเนนิโครงการ      * *       

3. ตดิตามและประเมนิผล        * *     

 

11. ตวัช้ีวัดของกจิกรรมภายใต้โครงการประจำปี 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

1. ตัวช้ีวัดตาม KPI 

    การดำเนินกจิรรมใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

นสิติไดร้ับการพัฒนา 

2. ตวัช้ีวดัของโครงการ  

2.1 เชิงปรมิาณ    ....30...คน 

    2.2 เชิงคุณภาพ  รอ้ยละ 80 

 

12. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

นสิติระดับบัณฑติศกึษาได้รับการพัฒนาดา้นวชิาการ การวจิัย และผลงาวชิาการ 

  



 

1. ช่ือโครงการ “พัฒนาหวัข้อวจิัยสำหรับรองรับนสิติปรญิญาโทร่วมกบัผู้ประกอบการทอ้งถิ่น”  

     หลักสูตร วท.ม. (สัตวศาสตร์) 

2. สถานภาพของโครงการ   โครงการเดมิ   โครงการใหม่   โครงการ Super KPI 

 

3. ความสอดคล้องกบัประเดน็ยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

  1. การเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคนใหมี้สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน  

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  1.1 เพื่อผลติกำลังคนใหมี้คณุลักษณะ สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

   1.1.1 ผลิตบัณฑติใหมี้คุณลักษณะ เป็น Community Change Agent หรอื 5C+ 

   1.1.2 พัฒนานสิติใหมี้อัตลักษณ์ (UP Identity)  พัฒนาสมรรถนะแห่งอนาคต 

 1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชพี  เชี่ยวชาญวชิาการ ชำนาญวชิาชพี และเป็น

ตน้แบบด้านการสอน 

  1.2 พัฒนากำลังคนใหม้ทัีกษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning) 

 1.2.1 พัฒนาทักษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning) ของนิสติ 

 1.2.2 พัฒนาระบบนเิวศน์เพื่อสนับสนุนการเรยีนรูต้ลอดชีวติ  

  1.2.3 ส่งเสรมิคุณภาพชีวตินสิติใหอ้ยู่และเรยีนอย่างมีความสุข 

  1.2.4 การยกระดับดา้นวชิาการสู่สากล 

  2. การสรา้งงานวจิัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  2.1 ผลงานด้านวจิัยและนวัตกรรม   มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และขับเคล่ือนชุมชนและสังคมสู่การมี

คุณภาพชวีติท่ีดขีึ้น 

   2.1.1 พัฒนาระบบนเิวศดา้นวจิัยและนวัตกรรม 

  2.2 ผลงานดา้นวจิัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีมคีุณภาพสามารถสรา้งรายได้เชงิพาณชิย ์

 2.2.1 พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมอืดา้นวจิัยและนวัตกรรม 

 2.2.2 การพัฒนาระบบบรหิารงานวจิัยนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาที่ยกระดับชุมชน

และก่อใหเ้กดิรายได ้

   2.3 คณุภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยในกลุ่มการวจิัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research 

  2.3.1 ส่งเสรมิพัฒนางานวจิัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยในระดับสากล (World Ranking) และการเป็นมหาวทิยาลัยในกลุ่มการวิจัยระดับแนวหนา้

ของโลก (Global and Frontier Research 

  3. การบรกิารวชิาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมเพื่อความเขม้แข็งของชุมชน 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ (ประมาณการ) 



  3.1 การบรกิารวชิาการแก่สังคมและชุมชนใหมี้คุณภาพชีวติและความเป็นอยู่อย่างยั่งยนื    

   3.1.1 การพัฒนาระบบนเิวศของการบรกิารวิชาการ 

   3.2 มแีหล่งเรยีนรูแ้ละพัฒนาการเรยีนรูข้องสังคมและชุมชนทุกช่วงวัย 

 3.2.1 ส่งเสรมิพัฒนาองค์ความรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติของคนในชุมชน 

 3.2.2 พัฒนาแหล่งเรยีนรูชุ้มชนตน้แบบ 

   3.3 ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีมศีักยภาพในการแข่งขันสูงข้ึน 

  3.3.1 บ่มเพาะและสรา้งขีดวามสามารถในการแข่งขันของผูป้ระกอบการท้องถิ่นบ่มเพาะ

ผูป้ระกอบการใหม ่

  3.4  การบรกิารสุขภาพ และสาธารณสุขที่ทันสมัยแก่ชุมชนและผูสู้งอาย ุ

   3.4.1 ส่งเสรมิพัฒนาระบบบรกิารดา้นสุขภาพ/สาธารณสุขที่ทันสมัยฯ 

  3.4.2 ส่งเสรมิการพัฒนาสิ่งแวดลอ้มเพื่อสุขภาวะท่ีดี 

  4. การส่งเสรมิการทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาต ิ

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน    

 4.1.1. ส่งเสรมิศลิปะวัฒนธรรมทอ้งถ่ินและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ใหไ้ดร้ับการยอมรับใน

ระดับสากล 

  4.2 ยกระดับองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรค์เชงิพาณชิย ์(Cultural Enterprise) 

และความเป็นสากล 

 4.2.1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการทุนทางศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

 4.2.2 พัฒนาองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรคเ์ชิงพาณชิย์ (Cultural 

Enterprise) 

  5. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการท่ีทันสมัย มีประสทิธภิาพ โปร่งใส และมธีรรมาภบิาล 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  5.1  การพัฒนาคณุภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลศิ    

 5.1.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลศิ 

(EdPEx) 

 5.1.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

  5.2 การบรหิารงานมีธรรมาภบิาล และความโปร่งใสอยา่งยั่งยืน 

 5.2.1 ส่งเสรมิการสรา้งธรรมาภบิาลภายในมหาวทิยาลัยอยา่งยั่งยนื 

  5.3 สภาพแวดลอ้มของบุคลากรเกื้อหนุนและมปีระสทิธภิาพ    

 5.3.1 พัฒนาขดีความสามารถและบรหิารจัดการอัตรากำลังบุคลากรอยา่งเหมาะสมและมี

ประสทิธิภาพ (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY) 

  5.4 บรรยากาศการทำงานของบุคลากร (WORKFORCE Climate) 

 5.4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมของการทำงาน (Workplace Environment) 

 5.4.2  ส่งเสรมิการดำเนินงานตามนโยบายและสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากร (WORKFORCE 

enefits and Policies) 

  5.5 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 



 5.5.1 พัฒนาระบบการประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of WORKFORCE 

NGAGEMENT) 

 

4.  ผู้รับผดิชอบ 

หัวหนา้โครงการ ผศ.ดร.พยงุศักดิ์ อนิต๊ะวชิา   โทร 094 346 6700 

ผูป้ระสานงาน   นายศักดิ์ชัย เครอืสาน  โทร 081 877 9728 

 

5. หลักการและเหตุผล 

  พัฒนากำลังคนให้มีทักษะการเรียนรู ้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) มีความจำเป็นอย่างยิ่ง 

โดยเฉพาะยุคโควิด ที่ประเทศไทยเราต้องพี่งการบริโภคในประเทศเป็นหลัก การสร้างหรือส่งเสริมให้เกิดธุรกิจใน

ท้องถิ่นจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้ขับเคลื่อนไปได้ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ทั ้งสองอย่าง 

หลักสูตรสัตวศาสตร์มหาบัณฑิต จึงนำเสนอโครงการพัฒนาหัวข้อวิจัยสำหรับรองรับนิสิตปริญญาโทร่วมกับ

ผูป้ระกอบการท้องถิ่นข้ึนมา 

 

6. วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อช่วยผูป้ระกอบการในทอ้งถ่ินใหมี้นวัตกรรมในการยกระดับรายได ้

 2. เพื่อพัฒนาหัวขอ้วจิัยร่วมกับผูป้ระกอบการ 

 3. เพื่อส่งเสรมิใหน้สิติไดเ้รยีนรูต้ลอดชวีติ 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรสายวชิาการ ...8.. คน 

 บุคลากรสายสนับสนุน ...3.. คน 

 นสิติ   ...10.. คน 

 

8. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  

 ตัง้แต่เดอืนตุลาคม พ.ศ 2564 ถงึเดอืนกันยายน พ.ศ 2565 

 

9. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 

         งบประมาณมหาวทิยาลัย (รายได ้)  5,500  บาท 

หมวดเงนิ / รายการ งบประมาณที่ใช้ (บาท) รวม (บาท) 

1. ค่าตอบแทน 

     1.1 ผูร้่วมบรรยาย  

2. ค่าใช้สอย 

     2.1 ค่าอาหาร 

1,000 

 

3,500 

1,000 

1,000 

 

3,500 

1,000 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,500 5,500 

 



10. แผนการเบกิจ่ายงบประมาณ 

กจิกรรม งบประมาณ แผนการดำเนินโครงการ 

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

1. วางแผนงาน     √         

2. ดำเนนิโครงการ      √        

3. ตดิตามและประเมนิผล       √       

 

11. ตวัช้ีวัดของกจิกรรมภายใต้โครงการประจำปี 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

1. ตัวช้ีวัดตาม KPI 

    การดำเนินกจิรรมใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ได้โจทย์วิจัย 

2. ตวัช้ีวดัของโครงการ  

2.2 เชิงปรมิาณ    ....10...คน 

    2.2 เชิงคุณภาพ  รอ้ยละ 70 

 

12. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

 1. ไดน้วัตกรรมท่ีเหมาะสมกับผูป้ระกอบการในท้องถ่ิน 

 2. ฐานองค์ความรูเ้กี่ยวกับงานวจิัยในท้องถ่ิน 

 3. ไดน้สิิตป.โท ทีมคีุณภาพ 

  



1. ช่ือโครงการ สรา้งงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ำทางดา้นวจิัย 

 

2. สถานภาพของโครงการ   โครงการเดมิ   โครงการใหม่   โครงการ Super KPI 

 

3. ความสอดคล้องกบัประเดน็ยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

  1. การเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคนใหมี้สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน  

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  1.1 เพื่อผลติกำลังคนใหมี้คณุลักษณะ สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

   1.1.1 ผลิตบัณฑติใหมี้คุณลักษณะ เป็น Community Change Agent หรอื 5C+ 

   1.1.2 พัฒนานสิติใหมี้อัตลักษณ์ (UP Identity)  พัฒนาสมรรถนะแห่งอนาคต 

 1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชพี  เชี่ยวชาญวชิาการ ชำนาญวชิาชพี และเป็น

ตน้แบบด้านการสอน 

  1.2 พัฒนากำลังคนใหมี้ทกัษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning) 

 1.2.1 พัฒนาทักษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning) ของนิสติ 

 1.2.2 พัฒนาระบบนเิวศน์เพื่อสนับสนุนการเรยีนรูต้ลอดชีวติ  

  1.2.3 ส่งเสรมิคุณภาพชีวตินสิติใหอ้ยู่และเรยีนอย่างมีความสุข 

  1.2.4 การยกระดับดา้นวชิาการสู่สากล 

  2. การสรา้งงานวจิัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  2.1 ผลงานด้านวจิัยและนวัตกรรม   มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และขับเคล่ือนชุมชนและสังคมสู่การมี

คุณภาพชวีติท่ีดขีึ้น 

   2.1.1 พัฒนาระบบนเิวศดา้นวจิัยและนวัตกรรม  

  2.2 ผลงานดา้นวจิัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ที่มคีุณภาพสามารถสรา้งรายไดเ้ชิงพาณชิย ์

 2.2.1 พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมอืดา้นวจิัยและนวัตกรรม 

 2.2.2 การพัฒนาระบบบรหิารงานวจิัยนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาที่ยกระดับชุมชน

และก่อใหเ้กดิรายได ้

   2.3 คณุภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุง่สู่การเป็น

มหาวทิยาลัยในกลุ่มการวจิัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research 

  2.3.1 ส่งเสรมิพัฒนางานวจิัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวทิยาลัย

ในระดับสากล (World Ranking) และการเป็นมหาวทิยาลัยในกลุม่การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 

(Global and Frontier Research 

  3. การบรกิารวชิาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมเพื่อความเขม้แข็งของชุมชน 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  3.1 การบรกิารวชิาการแก่สังคมและชุมชนใหมี้คุณภาพชีวติและความเป็นอยู่อย่างยั่งยนื    

แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ (ประมาณการ) 



   3.1.1 การพัฒนาระบบนเิวศของการบรกิารวิชาการ 

   3.2 มแีหล่งเรยีนรูแ้ละพัฒนาการเรยีนรูข้องสังคมและชุมชนทุกช่วงวัย 

 3.2.1 ส่งเสรมิพัฒนาองค์ความรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติของคนในชุมชน 

 3.2.2 พัฒนาแหล่งเรยีนรูชุ้มชนตน้แบบ 

   3.3 ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีมศีักยภาพในการแข่งขันสูงข้ึน 

  3.3.1 บ่มเพาะและสรา้งขีดวามสามารถในการแข่งขันของผูป้ระกอบการท้องถิ่นบ่มเพาะ

ผูป้ระกอบการใหม ่

  3.4  การบรกิารสุขภาพ และสาธารณสุขที่ทันสมัยแก่ชุมชนและผูสู้งอาย ุ

   3.4.1 ส่งเสรมิพัฒนาระบบบรกิารดา้นสุขภาพ/สาธารณสุขที่ทันสมัยฯ 

  3.4.2 ส่งเสรมิการพัฒนาสิ่งแวดลอ้มเพื่อสุขภาวะท่ีดี 

  4. การส่งเสรมิการทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาต ิ

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน    

 4.1.1. ส่งเสรมิศลิปะวัฒนธรรมทอ้งถ่ินและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ใหไ้ดร้ับการยอมรับใน

ระดับสากล 

  4.2 ยกระดับองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรค์เชงิพาณชิย ์(Cultural Enterprise) 

และความเป็นสากล 

 4.2.1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการทุนทางศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

 4.2.2 พัฒนาองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรคเ์ชิงพาณชิย์ (Cultural 

Enterprise) 

  5. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการท่ีทันสมัย มีประสทิธภิาพ โปร่งใส และมธีรรมาภบิาล 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  5.1  การพัฒนาคณุภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลศิ    

 5.1.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลศิ 

(EdPEx) 

 5.1.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

  5.2 การบรหิารงานมีธรรมาภบิาล และความโปร่งใสอยา่งยั่งยืน 

 5.2.1 ส่งเสรมิการสรา้งธรรมาภบิาลภายในมหาวทิยาลัยอยา่งยั่งยนื 

  5.3 สภาพแวดลอ้มของบุคลากรเกื้อหนุนและมปีระสทิธภิาพ    

 5.3.1 พัฒนาขดีความสามารถและบรหิารจัดการอัตรากำลังบุคลากรอยา่งเหมาะสมและมี

ประสทิธิภาพ (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY) 

  5.4 บรรยากาศการทำงานของบุคลากร (WORKFORCE Climate) 

 5.4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมของการทำงาน (Workplace Environment) 

 5.4.2  ส่งเสรมิการดำเนินงานตามนโยบายและสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากร (WORKFORCE 

enefits and Policies) 

  5.5 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 



 5.5.1 พัฒนาระบบการประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of WORKFORCE 

NGAGEMENT) 

 

4.  ผู้รับผดิชอบ 

ผูร้บัผดิชอบหลัก 1) ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวชิา          โทร  3445       

ผูป้ระสานงาน  1) นางสาวณัฐธดา ขัตธ ิ   โทร   3247  

 

5. หลักการและเหตุผล 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิตอ้งพัฒนาและขับเคลื่อนงานวจิัของคณะใหเ้กดิการผลิตผลงานวิจัย

ดา้นการเกษตรตลอดห่วงโซ้การผลติคุณภาพ สนองตอบต่อความต้องการของชุมชน สังคม และต่อภาคเศรษฐกิจใน

เชิงพาณชิย์อย่างเป็นรปูธรรม เกิดการเพิ่มของบุคลากรท่ีมุ่งสู่การทำวจิัยทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับรายได้คุณภาพชีวิต

ของคนในชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน แหล่งองค์ความรู้สำหรับถ่ายทอดความรู้สู่สังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีการเกษตรเป็นรากฐานที่สำคัญ แก้ไขความยากจนของประเทศ และเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศดว้ยนวัตกรรม ประกอบดว้ยกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ไดแ้ก ่

(1) กจิกรรม Paper Camp ครัง้ท่ี3 

(2) กจิกรรมพัฒนาและเรยีนรูก้ระบวนการถ่ายทอดองค์ความรูเ้กษตรสมัยใหม่ใหชุ้มชน 

6. วัตถุประสงค ์

 เพื่อใหน้ักวิจัยของคณะสร้างสรรค์ผลงานวจิัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ ส่งเสรมิให้นำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดแก่

เกษตรกรเพื่อยกระดับรายได้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในพื้นที ่ภาคเหนือตอนบน และตามยุทธศาสตร์ของ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรสายวชิาการ 35 คน 

 บุคลากรสายสนับสนุน 20 คน 

 นสิติ   100 คน 

ประชานชนทั่วไป  250 คน 

 

8. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  

 ตัง้แต่เดอืนตุลาคม พ.ศ 2564 ถงึเดอืนกันยายน พ.ศ 2565 

 

9. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 

         งบประมาณมหาวทิยาลัย (รายได ้)  60,000  บาท 

หมวดเงนิ / รายการ งบประมาณที่ใช้ (บาท) รวม (บาท) 

1. ค่าตอบแทน 

     1.1  วทิยากร/ผูท้รงคุณวุฒิ 

2. ค่าใช้สอย 

 

10,000 

 

 



     2.1 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง  

3. ค่าวัสด ุ

     3.1 คา่อุปกรณ์สำนักงาน คอมพวิเตอร ์ 

40,000 

 

10,000 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 60,000  

 

10. แผนการเบกิจ่ายงบประมาณ 

กจิกรรม 
แผนการดำเนนิโครงการปงีบประมาณ 2565 

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

ขัน้วางแผนงาน (P) 

1. สำรวจหาปัญหา 

2. วางแผนเพื่อเตรยีมความพรอ้ม 

 

* 

* 

 

* 

* 

          

ขัน้ดำเนนิการ (D) 

1. ขออนุมัตโิครงการ 

2. ดำเนนิโครงการตามขัน้ตอน 

 

 

 

* 

* 

 

* 

* 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมที่ 1 กจิกรรม Paper Camp 

ครัง้ท่ี3 

  

 

 

 

 

* 

 

* 

       

กจิกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาและ

เรยีนรูก้ระบวนการถ่ายทอดองค์

ความรูเ้กษตรสมัยใหม่ใหชุ้มชน 

      

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

ขัน้สรปุและประเมินผล (C) 

1. สรปุผลการดำเนนิโครงการ 

2. ประเมนิผล 

           

* 

* 

 

* 

* 

ขัน้การนำผลการประเมนิไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

3. ปรับปรุงตามผลการประเมิน 

           

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

11. ตวัช้ีวัดของกจิกรรมภายใต้โครงการประจำปี 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

1. ตัวช้ีวัดตาม KPI  



    การดำเนินกจิรรมใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ จัดกจิกรรมตามแผน 

2. ตวัช้ีวดัของโครงการ  

2.2 เชิงปรมิาณ    ...300....คน 

    2.2 เชิงคุณภาพ  รอ้ยละ ...200... 

12. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จะสนองตอบต่อ ปณิธานแน่วแน่ของมหาวิทยาลัย 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรตามความต้องการของชุมชน 

สังคม ก่อใหเ้กดิการพัฒนาทางเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ แก้ไขความยากจนของประเทศ และเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศดว้ยประกอบดว้ยกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม ไดแ้ก ่

(1) กจิกรรมโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล 

(2) กจิกรรมบรกิารวิชาการในวันงาน “เกษตรแฟรแ์ละการประชุมวชิาการการเกษตรประจำป ี

(3) กจิกรรมบรกิารวิชาการโครงการศูนย์ยาง 

(4) กจิกรรมบรกิารวิชาการโครงการศูนย์เศรษฐกจิฯ 

(5) กจิกรรมบรกิารวิชาการโครงการศูนย์วเิคราะห์อาหารปลอดภัยฯ 

  



 

1. ช่ือโครงการ โครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒธรรมคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 

2. สถานภาพของโครงการ   โครงการเดมิ   โครงการใหม่   โครงการ Super KPI 

 

3. ความสอดคล้องกบัประเดน็ยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

  1. การเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคนใหมี้สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน  

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  1.1 เพื่อผลติกำลังคนใหมี้คณุลักษณะ สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

   1.1.1 ผลิตบัณฑติใหมี้คุณลักษณะ เป็น Community Change Agent หรอื 5C+ 

   1.1.2 พัฒนานสิติใหมี้อัตลักษณ์ (UP Identity)  พัฒนาสมรรถนะแห่งอนาคต 

 1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชพี  เชี่ยวชาญวชิาการ ชำนาญวชิาชพี และเป็น

ตน้แบบด้านการสอน 

  1.2 พัฒนากำลังคนใหม้ทัีกษะการเรยีนรูต้ลอดชีวติ (Life Long Learning) 

 1.2.1 พัฒนาทักษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning) ของนิสติ 

 1.2.2 พัฒนาระบบนเิวศน์เพื่อสนับสนุนการเรยีนรูต้ลอดชีวติ  

  1.2.3 ส่งเสรมิคุณภาพชีวตินสิติใหอ้ยู่และเรยีนอย่างมีความสุข 

  1.2.4 การยกระดับดา้นวชิาการสู่สากล 

  2. การสรา้งงานวจิัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  2.1 ผลงานด้านวจิัยและนวัตกรรม   มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และขับเคล่ือนชุมชนและสังคมสู่การมี

คุณภาพชวีติท่ีดขีึ้น 

   2.1.1 พัฒนาระบบนเิวศดา้นวจิัยและนวัตกรรม  

  2.2 ผลงานดา้นวจิัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีมคีุณภาพสามารถสรา้งรายได้เชงิพาณชิย ์

 2.2.1 พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมอืดา้นวจิัยและนวัตกรรม 

 2.2.2 การพัฒนาระบบบรหิารงานวจิัยนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาที่ยกระดับชุมชน

และก่อใหเ้กดิรายได ้

   2.3 คณุภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยในกลุ่มการวจิัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research 

  2.3.1 ส่งเสรมิพัฒนางานวจิัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยในระดับสากล (World Ranking) และการเป็นมหาวทิยาลัยในกลุ่มการวิจัยระดับแนวหนา้

ของโลก (Global and Frontier Research 

  3. การบรกิารวชิาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ (ประมาณการ) 



  3.1 การบรกิารวชิาการแก่สังคมและชุมชนใหมี้คุณภาพชีวติและความเป็นอยู่อย่างยั่งยนื    

   3.1.1 การพัฒนาระบบนเิวศของการบรกิารวิชาการ 

   3.2 มแีหล่งเรยีนรูแ้ละพัฒนาการเรยีนรูข้องสังคมและชุมชนทุกช่วงวัย 

 3.2.1 ส่งเสรมิพัฒนาองค์ความรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติของคนในชุมชน 

 3.2.2 พัฒนาแหล่งเรยีนรูชุ้มชนตน้แบบ 

   3.3 ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีมศีักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น 

  3.3.1 บ่มเพาะและสรา้งขีดวามสามารถในการแข่งขันของผูป้ระกอบการท้องถิ่นบ่มเพาะ

ผูป้ระกอบการใหม ่

  3.4  การบรกิารสุขภาพ และสาธารณสุขที่ทันสมัยแก่ชุมชนและผูสู้งอาย ุ

   3.4.1 ส่งเสรมิพัฒนาระบบบรกิารดา้นสุขภาพ/สาธารณสุขที่ทันสมัยฯ 

  3.4.2 ส่งเสรมิการพัฒนาสิ่งแวดลอ้มเพื่อสุขภาวะท่ีดี 

  4. การส่งเสรมิการทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาต ิ

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปัิญญาทอ้งถ่ิน    

 4.1.1. ส่งเสรมิศลิปะวัฒนธรรมทอ้งถ่ินและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ใหไ้ดร้ับการยอมรับใน

ระดับสากล 

  4.2 ยกระดับองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรค์เชงิพาณชิย ์(Cultural Enterprise) 

และความเป็นสากล 

 4.2.1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการทุนทางศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

 4.2.2 พัฒนาองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรคเ์ชิงพาณชิย์ (Cultural 

Enterprise) 

  5. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการท่ีทันสมัย มีประสทิธภิาพ โปร่งใส และมธีรรมาภบิาล 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  5.1  การพัฒนาคณุภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลศิ    

 5.1.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลศิ 

(EdPEx) 

 5.1.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

  5.2 การบรหิารงานมีธรรมาภบิาล และความโปร่งใสอยา่งยั่งยืน 

 5.2.1 ส่งเสรมิการสรา้งธรรมาภบิาลภายในมหาวทิยาลัยอยา่งยั่งยนื 

  5.3 สภาพแวดลอ้มของบุคลากรเกื้อหนุนและมปีระสทิธภิาพ    

 5.3.1 พัฒนาขดีความสามารถและบรหิารจัดการอัตรากำลังบุคลากรอยา่งเหมาะสมและมี

ประสทิธิภาพ (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY) 

  5.4 บรรยากาศการทำงานของบุคลากร (WORKFORCE Climate) 

 5.4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมของการทำงาน (Workplace Environment) 

 5.4.2  ส่งเสรมิการดำเนินงานตามนโยบายและสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากร (WORKFORCE 

enefits and Policies) 

  5.5 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 



 5.5.1 พัฒนาระบบการประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of WORKFORCE 

NGAGEMENT) 

 

4.  ผู้รับผดิชอบ 

ผูร้บัผดิชอบหลัก 1) ผศ.ดร.วัชระ แลนอ้ย   โทร  3447       

ผูป้ระสานงาน  1) นายจักรพงศ์ ธุระพ่อคา้   โทร   3247 

 

5. หลักการและเหตุผล 

 การทำนุบำรงุศลิปวัฒธรรม จัดเป็นพันธกจิท่ีสำคัญดา้นหนึ่งของคณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อใหน้สิิตและบุคลากรในคณะเกษตรศาสตรไ์ดม้สี่วนร่วมในกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม จงึได้จัดทำโครงการ

นี้ข้ึน ซึ่งประกอบดว้ยกจิกรรม การทำบุญคณะ การส่งเสรมิการแต่งกายด้วยผา้ไทย และกิจกรรมกาดโก้งโคง้ กนิอยู่วิถี

ลา้นนา 

 

6. วัตถุประสงค ์

เพ่ือจัดกจิกรรมส่งเสรมิการทำนุบำรุงศลิปวัฒธรรมใหกั้บนสิติและบุคลากรในคณะเกษตรศาสตร ์

7. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรสายวชิาการ 35 คน 

 บุคลากรสายสนับสนุน 20 คน 

 นสิติ   200 คน 

 

8. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  

 ตัง้แต่เดอืนตุลาคม พ.ศ 2564 ถงึเดอืนกันยายน พ.ศ 2565 

 

9. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 

         งบประมาณมหาวทิยาลัย (รายได ้)  30,000  บาท 

หมวดเงนิ / รายการ งบประมาณที่ใช้(บาท) รวม (บาท) 

1. ค่าตอบแทน 

     1.1  วทิยากร/ผูท้รงคุณวุฒิ 

2. ค่าใช้สอย 

     2.1 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง  

 

- 

 

30,000 

 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 30,000  

10. แผนการเบกิจ่ายงบประมาณ 



กจิกรรม 
แผนการดำเนนิโครงการปงีบประมาณ 2565 

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

ขัน้วางแผนงาน (P) 

5. สำรวจหาปัญหา 

6. วางแผนเพื่อเตรยีมความพรอ้ม 

 

* 

* 

 

* 

* 

          

ขัน้ดำเนนิการ (D) 

5. ขออนุมัตโิครงการ 

6. ดำเนินโครงการตามขัน้ตอน 

 

 

 

* 

* 

 

* 

* 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมที่ 1 กจิกรรมทำบุญ

คณะฯ   

   *         

กจิกรรมที่ 2 กจิกรรมส่งเสรมิ

เอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผา้

ไทยแบบสไตล์เกษตร 

   *         

กจิกรรมที่ 3 กจิกรรมกาด

โก้งโคง้-กนิอยู่วถิลีา้นนา 

    *        

ขัน้สรปุและประเมินผล (C) 

5. สรุปผลการดำเนนิโครงการ 

6. ประเมินผล 

           

* 

* 

 

* 

* 

ขัน้การนำผลการประเมนิไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

4. ปรับปรุงตามผลการประเมิน 

           

 

* 

 

 

* 

 

11. ตวัช้ีวัดของกจิกรรมภายใต้โครงการประจำปี 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

1. ตัวช้ีวัดตาม KPI 

    การดำเนินกจิรรมใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

จัดกจิกรรมตามแผน 

2. ตวัช้ีวดัของโครงการ  

2.3 เชิงปรมิาณ     400 คน 

    2.2 เชิงคุณภาพ  รอ้ยละ 85 

 

12. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

  สร้างการรับรู้และส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม ให้กับบุคลากรและนิสิตคณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวทิยาลัยพะเยา 



  



1. ช่ือโครงการ ส่งเสรมิการบรหิารท่ีมปีระสทิธิภาพและโปร่งใส คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 

2. สถานภาพของโครงการ   โครงการเดมิ   โครงการใหม่   โครงการ Super KPI 

 

3. ความสอดคล้องกบัประเดน็ยุทธ์ศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

  1. การเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคนใหม้สีมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน  

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  1.1 เพื่อผลติกำลังคนใหมี้คณุลักษณะ สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

   1.1.1 ผลิตบัณฑติใหมี้คุณลักษณะ เป็น Community Change Agent หรอื 5C+ 

   1.1.2 พัฒนานสิติใหมี้อัตลักษณ์ (UP Identity)  พัฒนาสมรรถนะแห่งอนาคต 

 1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชพี  เชี่ยวชาญวชิาการ ชำนาญวชิาชพี และเป็น

ตน้แบบด้านการสอน 

  1.2 พัฒนากำลังคนใหมี้ทกัษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning) 

 1.2.1 พัฒนาทักษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning) ของนิสติ 

 1.2.2 พัฒนาระบบนเิวศน์เพื่อสนับสนุนการเรยีนรูต้ลอดชีวติ  

  1.2.3 ส่งเสรมิคุณภาพชีวตินสิติใหอ้ยู่และเรยีนอย่างมีความสุข 

  1.2.4 การยกระดับดา้นวชิาการสู่สากล 

  2. การสรา้งงานวจิัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  2.1 ผลงานด้านวจิัยและนวัตกรรม   มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และขับเคล่ือนชุมชนและสังคมสู่การมี

คุณภาพชวีติท่ีดขีึ้น 

   2.1.1 พัฒนาระบบนเิวศดา้นวจิัยและนวัตกรรม  

  2.2 ผลงานดา้นวจิัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีมคีุณภาพสามารถสรา้งรายได้เชงิพาณชิย ์

 2.2.1 พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมอืดา้นวจิัยและนวัตกรรม 

 2.2.2 การพัฒนาระบบบรหิารงานวจิัยนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาที่ยกระดับชุมชน

และก่อใหเ้กดิรายได ้

   2.3 คณุภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยในกลุ่มการวจิัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research 

  2.3.1 ส่งเสรมิพัฒนางานวจิัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยในระดับสากล (World Ranking) และการเป็นมหาวทิยาลัยในกลุ่มการวิจัยระดับแนวหนา้

ของโลก (Global and Frontier Research 

  3. การบรกิารวชิาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  3.1 การบรกิารวชิาการแก่สังคมและชุมชนใหมี้คุณภาพชีวติและความเป็นอยู่อย่างยั่งยนื    

แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ (ประมาณการ) 



   3.1.1 การพัฒนาระบบนเิวศของการบรกิารวชิาการ 

   3.2 มแีหล่งเรยีนรูแ้ละพัฒนาการเรยีนรูข้องสังคมและชุมชนทุกช่วงวัย 

 3.2.1 ส่งเสรมิพัฒนาองค์ความรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติของคนในชุมชน 

 3.2.2 พัฒนาแหล่งเรยีนรูชุ้มชนตน้แบบ 

   3.3 ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีมศีักยภาพในการแข่งขันสูงข้ึน 

  3.3.1 บ่มเพาะและสรา้งขีดวามสามารถในการแข่งขันของผูป้ระกอบการท้องถิ่นบ่มเพาะ

ผูป้ระกอบการใหม ่

  3.4  การบรกิารสุขภาพ และสาธารณสุขที่ทันสมัยแก่ชุมชนและผูสู้งอาย ุ

   3.4.1 ส่งเสรมิพัฒนาระบบบรกิารดา้นสุขภาพ/สาธารณสุขที่ทันสมัยฯ 

  3.4.2 ส่งเสรมิการพัฒนาสิ่งแวดลอ้มเพื่อสุขภาวะท่ีดี 

  4. การส่งเสรมิการทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาต ิ

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน    

 4.1.1. ส่งเสรมิศลิปะวัฒนธรรมทอ้งถ่ินและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ใหไ้ดร้ับการยอมรับใน

ระดับสากล 

  4.2 ยกระดับองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรค์เชงิพาณชิย ์(Cultural Enterprise) 

และความเป็นสากล 

 4.2.1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการทุนทางศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

 4.2.2 พัฒนาองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรคเ์ชิงพาณชิย์ (Cultural 

Enterprise) 

  5. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการท่ีทันสมัย มีประสทิธภิาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

 เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

  5.1  การพัฒนาคณุภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลศิ    

 5.1.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลศิ 

(EdPEx) 

 5.1.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

  5.2 การบรหิารงานมีธรรมาภบิาล และความโปร่งใสอย่างย่ังยนื 

 5.2.1 ส่งเสรมิการสรา้งธรรมาภบิาลภายในมหาวทิยาลัยอยา่งยั่งยืน 

  5.3 สภาพแวดลอ้มของบุคลากรเกื้อหนุนและมปีระสทิธภิาพ    

 5.3.1 พัฒนาขดีความสามารถและบรหิารจัดการอัตรากำลังบุคลากรอยา่งเหมาะสมและมี

ประสทิธิภาพ (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY) 

  5.4 บรรยากาศการทำงานของบุคลากร (WORKFORCE Climate) 

 5.4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมของการทำงาน (Workplace Environment) 

 5.4.2  ส่งเสรมิการดำเนินงานตามนโยบายและสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากร (WORKFORCE 

enefits and Policies) 

  5.5 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 



 5.5.1 พัฒนาระบบการประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of WORKFORCE 

NGAGEMENT) 

 

4.  ผู้รับผดิชอบ 

หัวหนา้โครงการ ดร.วพิรพรรณ์ เน่ืองเม็ก   โทร  3154  

ผูป้ระสานงาน นางจุฑามาศ ทินกรวงศ ์   โทร  3156  

 

5. หลักการและเหตุผล 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิไดป้ฏบิัตติามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยคอื การผลิตบัณฑิต 

การวจิัย บรกิารวชิาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ดังนัน้จงึไดโ้ครงการส่งเสรมิการบรหิารที่มีประสิทธิภาพ

และโปร่งใส คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เพื ่อเป็นการสื่อสารภายในองค์กรโดยตรง ในการ

ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งการนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะฯ ด้านต่างๆ 

การรับฟังข้อคดิเห็นและขอ้เสนอแนะของบุคลากรภายในคณะฯ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบรหิารจัดการงานด้าน

ต่างๆ ของคณะฯ ท้ังน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ปัจจุบันและทำใหก้ารบรหิารจัดการดา้นต่างๆ ของคณะฯ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที ่ได้วางไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) โดยประกอบดว้ยกจิกรรม 

(1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

(2) KM เพื่อการพัฒนาองคก์ร 

(3) การประเมินความพงึพอใจของบุคลากร 

(4) การเตรยีมความพรอ้มสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำป ี

(ITA) 

(5) การทบทวนแผนกลยุทธ์ ตดิตาม และประเมินความสำเร็จของปฏิบัตกิารและแผนกลยุทธ์ 

(6) Green office 

 

6. วัตถุประสงค ์

  เพื่อพัฒนาการบรหิารงานและพัฒนาบุคลากรของคณะฯใหมี้ประสทิธิภาพ 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรสายวชิาการ 42 คน 

 บุคลากรสายสนับสนุน 26 คน 

 นสิติ   - คน 

 

8. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  

 ตัง้แต่เดอืนตุลาคม พ.ศ 2564 ถงึเดอืนกันยายน พ.ศ 2565 

9. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 

         งบประมาณมหาวทิยาลัย (รายได ้)  100,000  บาท 



หมวดเงนิ / รายการ งบประมาณที่ใช้ (บาท) รวม (บาท) 

1. ค่าตอบแทน 

     1.1 วทิยากร/ผูท้รงคุณวุฒิ 

2. ค่าใช้สอย 

     2.1 ค่าเดนิทาง ที่พัก 

     2.2 ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องด่ืม 

3. ค่าวัสด ุ

     3.1 วัสดุสำนักงาน  

 

20,000 

 

20,000 

55,000 

 

5,000 

 

20,000 

 

20,000 

55,000 

 

5,000 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 100,000 100,000 

10. แผนการเบกิจ่ายงบประมาณ 

กจิกรรม งบประมาณ 
แผนการดำเนินโครงการ 

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

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 30,000     * * * * * * *  

KM เพ่ือการพัฒนาองคก์ร 20,000     * * * * * * *  

การประเมินความพงึพอใจของ

บุคลากร 

-           *  

การเตรยีมความพรอ้มสำหรับ

การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำป ี(ITA) 

- * * * * * *       

การทบทวนแผนกลยุทธ์ 

ตดิตาม และประเมนิ

ความสำเรจ็ของปฏบิัตกิารและ

แผนกลยุทธ ์

50,000         * * *  

Green office - * * * * * * * * * * * * 
 

11. ตวัช้ีวัดของกจิกรรมภายใต้โครงการประจำปี 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

1. ตัวช้ีวัดตาม KPI 

    การดำเนินกจิรรมใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

คณะและบุคลากรไดร้ับการพัฒนา 

2. ตวัช้ีวดัของโครงการ  

2.4 เชิงปรมิาณ     68 คน 

    2.2 เชิงคุณภาพ  รอ้ยละ 80 

12. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1) บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มกีารพัฒนาทักษะดา้นวชิาการ 

2) การบรหิารท่ีมปีระสทิธภิาพ  


