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คำนำ

แผนปฏิบัติการคณะคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา การจัดทำแผนฯ 

ฉบับนี้เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุ่มมีการศกึษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และการเชื่อมโยง

แผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการกำหนดแนวทางการติดตามประเมนิผล

แผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาใหบ้รรลุเป้าหมายอย่างเป็น

รูปธรรม 

แผนปฏิบัติการคณะคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 นี้ประกอบด้วย โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร / กิจกรรม ภายใต้ Super KPI (แผนปฏิบัติการ Super 

KPI ย่อย) 

ในนามของผู้บรหิารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่

ให้ความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 นี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

      ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สนิคา้งาม 

 คณบดคีณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ
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2.1 สรุปจำนวนโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ประจำปงีบประมาณ 2565    14 
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บทที่ 3 การตดิตามและรายงานผล         

      

  



บทท่ี 1  

บทนำ 

 

บทนำคณะ 

คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ ก่อตั้งเม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2547 โดยมี

ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล เป็นหัวหน้าสำนักวิชาคนแรก ปัจจุบันมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญฤทธิ์ 

สินค้างาม เป็นคณบดี 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานซึ่งมุ่งที่

จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีทางการเกษตร สัตวศาสตร์ การประมง อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ การ

ผลิตพืชอุตสาหกรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน

การเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งนอกจาก

จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนได้แล้ว ยังช่วยสกัดกั้นและลดค่าใช้จ่ายของนักเรียนที่

สำเร็จการศึกษาในภูมิภาคเหนือตอนบนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาด้านเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ต้องเข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยส่วนกลางหรือภูมิภาคอื่น 

  ด้านการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2564 คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดการเรยีนการสอน จำนวน  10 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรในระดับปริญญา

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

รายช่ือหลักสูตร  

 1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   

1) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการประมง 

2) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์

3) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาความปลอดภัยทางอาหาร 

4) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

5) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาสัตวศาสตร์ 

6) หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ สาขาเทคโนโลยกีารเกษตร 

7) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยชีวีภาพ 

8) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวทิยาศาสตร์การเกษตร 

9) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาสัตวศาสตร์ 



10) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการประมง 

 

วสัิยทัศน์ (Vision) 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการผลิต

บัณฑติ การวจิัย และบรกิารวชิาการเกษตรเพื่อชุมชนและนานาชาติ 
 

พันธกจิ (Mission) 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยามีพันธกิจในการผลิต

กำลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที ่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมี

ผลงานวจิัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

สังคมและประเทศชาติ จงึดำเนนิพันธกิจ 5 ดา้น สอดคลอ้งตามมาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2561  



 
 

จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวชิาการ 

ตารางที่ 1 จำนวนบุคลากรสายวชิาการในปงีบประมาณ 2565    

         จำนวน : คน 

ลำดับ สาขา  
บุคลากร

ปัจจุบัน 

ตำแหน่ง หมายเหต ุ

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

1 สาขาวิชาการประมง 8 1 6 1 -  

2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 8 2 5 1 -  

3 สาขาวิชาความปลอดภัย

ทางอาหาร 

4 2 2 - -  

4 สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร 

7 7 - - -  

5 สาขาวิชา

เทคโนโลยกีารเกษตร 

7 5 1 1   

6 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 8 3 4 1  ลาศกึษาต่อ 

1 คน 

 

ตารางที่ 2 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนในปกีารศึกษา 2565                              จำนวน : คน 

ลำดับ สังกดั บุคลากรปัจจุบัน พนักงานฯ ลูกจ้างช่ัวคราว หมายเหต ุ

1 สำนักงานคณะ 26 26 -  

2 ศูนย์ศกึษาเศรษฐกจิพอเพยีง 6 - 6  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

กรอบประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 

พันธกิจ ผลิตกำลังคนที่มสีมรรถนะและ

ทักษะแหงอนาคต 

วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม 

บริการวิชาการดวยองคความรูและนวัตกรรม ทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรม

และสบืสานเอกลักษณ 

ความเปนไทย 

บริหารจดัการทันสมัยมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส 

และมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร  

ม.พะเยา 

1. การเตรยีมคนและเสรมิสราง

ศักยภาพคนใหมีสมรรถนะและ

ทักษะแหงอนาคตตอบสนองความ

ตองการของตลาดแรงงาน 

2. การสรางงานวิจัยและนวัตกรรมสู

ประโยชนเชิงพาณิชย  

 

3. การบริการวิชาการดวยองคความรูและนวัตกรรม 

เพ่ือความเขมแข็งของชุมชน     

 

4. การสงเสรมิการทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น

เพ่ือความเปนไทยและ

เอกลักษณของชาต ิ  

5. การพัฒนาระบบ

บริหารจดัการท่ีทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ โปรงใส 

และมีธรรมาภิบาล   

วิสัยทัศน

มหาวิทยาลยั

พะเยา 

มหาวิทยาลยัสรางปญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสูสากล 

เปาประสงค 1.1 เพ่ือผลิตกำลังคนใหมี

คุณลักษณะ สมรรถนะและทักษะ

แหงอนาคต ตอบสนองความ

ตองการของตลาดแรงงาน 

 (SDG 3,4,14) 

1.2 พัฒนากำลังคนใหมีทักษะการ

เรียนรูตลอดชีวิต (Life Long 

Learning) 

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

2.1 ผลงานดานวิจัยและนวัตกรรมมี

คุณภาพ เปนประโยชน และขับเคลื่อน

ชุมชนและสังคมสูการมีคุณภาพชีวิตที่

ดีขึ้น (SDG 9,17) 

2.2 ผลงานดานวิจัย นวัตกรรม และ

ทรัพยสินทางปญญา ที่มีคุณภาพ

สามารถสรางรายได 

เชิงพาณิชย (SDG 9,17) 

2.3 คุณภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรม

เพ่ือมุงสูระดับสากล (World 

Ranking) และมุงสูการเปน

มหาวิทยาลยัในกลุมการวิจัยระดบั

แนวหนาของโลก (Global and 

Frontier Research) (SDG 9,17) 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนใหมี

คุณภาพชีวิตและความเปนอยูอยางย่ังยืน   (SDG 

3,4,9,11,17) 

3.2 มีแหลงเรียนรูและพัฒนาการเรียนรูของสังคมและ

ชุมชนทุกชวงวัย  (SDG 4,5,11,17) 

3.3 ผูประกอบการในพ้ืนทีม่ีศักยภาพในการแขงขัน

สูงขึ้น (SDG 9,17) 

3.4 การบริการสุขภาพ และสาธารณสุขที่ทันสมัยแก

ชุมชนและผูสูงอายุ (SDG 3,17) 

 

4.1 อนุรักษ ฟนฟู ทำนุบำรุง

ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน  (SDG 11,17) 

4.2 ยกระดับองคความรูทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม สูงาน

สรางสรรคเชิงพาณิชย 

(Cultural Enterprise) และ

ความเปนสากล  (SDG 

9,11,17) 

 

5.1 การพัฒนาระบบ

บริหารจดัการท่ีทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ โปรงใส 

และมีธรรมาภิบาล  

 (SDG 17) 

5.2 การบริหารงานมีธรร

มาภิบาล และความ

โปรงใสอยางยั่งยืน (SDG 

16,17) 

5.3 สภาพแวดลอมของ

บุคลากรเก้ือหนุนและ 

มีประสิทธิภาพ (SDG 

16,17) 

5.4 บรรยากาศการทำงาน

ของบุคลากร 



 
 

กรอบประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 

พันธกิจ ผลิตกำลังคนที่มสีมรรถนะและ

ทักษะแหงอนาคต 

วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม 

บริการวิชาการดวยองคความรูและนวัตกรรม ทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรม

และสบืสานเอกลักษณ 

ความเปนไทย 

บริหารจดัการทันสมัยมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส 

และมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร  

ม.พะเยา 

1. การเตรยีมคนและเสรมิสราง

ศักยภาพคนใหมีสมรรถนะและ

ทักษะแหงอนาคตตอบสนองความ

ตองการของตลาดแรงงาน 

2. การสรางงานวิจัยและนวัตกรรมสู

ประโยชนเชิงพาณิชย  

 

3. การบริการวิชาการดวยองคความรูและนวัตกรรม 

เพ่ือความเขมแข็งของชุมชน     

 

4. การสงเสรมิการทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น

เพ่ือความเปนไทยและ

เอกลักษณของชาต ิ  

5. การพัฒนาระบบ

บริหารจดัการท่ีทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ โปรงใส 

และมีธรรมาภิบาล   

วิสัยทัศน

มหาวิทยาลยั

พะเยา 

มหาวิทยาลยัสรางปญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสูสากล 

(WORKFORCE Climate) 

(SDG 16,17) 

5.5 ความผูกพันของ

บุคลากร (Workforce 

Engagement) (SDG 

16,17) 

5.6 วัฒนธรรมองคกร 

(Organizational 

Culture) (SDG 16,17) 

5.7 ผลการปฏิบัติงานและ

การพัฒนาที่ดีและ 

มีประสิทธิภาพ 

(PERFORMANCE 

Management and 

Development) (SDG 

16,17) 
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ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น

เพ่ือความเปนไทยและ

เอกลักษณของชาต ิ  

5. การพัฒนาระบบ

บริหารจดัการท่ีทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ โปรงใส 

และมีธรรมาภิบาล   
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5.8 มหาวิทยาลัยไดรับ

การจัดอันดับ

สถาบันการศึกษาสีเขียวที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ระดับโลก (UI 

Green)   (SDG11,15,17) 

กลยุทธ 1.1.1 ผลิตบัณฑิตใหมีคณุลักษณะ 

เปน Community Change Agent 

หรือ 5C+ 

 (SDG 4,17) 

1.1.2 พัฒนานิสิตใหมีอัตลักษณ 

(SDG 3,4,17) 

(UP Identity)  พัฒนาสมรรถนะ

แหงอนาคต  

1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย

มืออาชีพ  เช่ียวชาญวิชาการ 

2.1.1 พัฒนาระบบนิเวศดานวิจัยและ

นวัตกรรม (SDG 9,17) 

2.2.1 พัฒนาเครือขายความรวมมอื

ดานวิจัยและนวัตกรรม (SDG 9,17) 

2.2.2 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย

นวัตกรรม และทรัพยสินทางปญญาที่

ยกระดับชุมชนและกอใหเกิดรายได  

(SDG 9,17) 

2.3.1 สงเสริมพัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการเขาสูการ

3.1.1 การพัฒนาระบบนิเวศของการบริการวิชาการ  

(SDG 3,4,9,11,17) 

3.2.1 สงเสริมพัฒนาองคความรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของคนในชุมชน (SDG 4,5,11,17) 

3.2.2 พัฒนาแหลงเรียนรูชุมชนตนแบบ (SDG 

4,5,11,17) 

3.3.1 บมเพาะและสรางขีดวามสามารถในการแขงขัน

ของผูประกอบการทองถิ่นบมเพาะผูประกอบการใหม  

(SDG 9,17) 

4.1.1. สงเสริม

ศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่นและ

เอกลักษณความเปนไทย ให

ไดรับการยอมรับในระดับ

สากล  

(SDG 11,17) 

4.2.1 พัฒนาระบบบริหาร

จัดการทุนทางศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน  (SDG 

9,11,17) 

5.1.1 การพัฒนาคุณภาพ

องคกรตามเกณฑการ

ประกันคณุภาพองคกร

เพ่ือความเปนเลิศ 

(EdPEx) 

(SDG 17) 

5.1.2 การพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สนับสนุนการพัฒนา
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ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น
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ชำนาญวิชาชีพ และเปนตนแบบ 

ดานการสอน (SDG 4) 

1.2.1 พัฒนาทักษะการเรียนรูตลอด

ชีวิต (Life Long Learning) ของ

นิสิต (SDG 4,11,17) 

1.2.2 พัฒนาระบบนิเวศนเพ่ือ

สนับสนุนการเรยีนรูตลอดชีวิต(SDG 

4,11,17) 

1.2.3 สงเสริมคณุภาพชีวิตนิสิตให

อยูและเรียนอยางมีความสุข (SDG 

3,4,5,11,17) 

1.2.4 การยกระดับดานวิชาการสู

สากล (SDG 4,17) 

จัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับสากล 

(World Ranking) และการเปน

มหาวิทยาลยัในกลุมการวิจัยระดบั

แนวหนาของโลก (Global and 

Frontier Research) (SDG 9,17) 

 

3.4.1 สงเสริมพัฒนาระบบบริการดานสุขภาพ/

สาธารณสุขที่ทันสมัยฯ (SDG 3,17) 

3.4.2 สงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมเพ่ือสุขภาวะทีด่ ี 

(SDG 3,17) 

 

4.2.2 พัฒนาองคความรูทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม สูงาน

สรางสรรคเชิงพาณิชย 

(Cultural Enterprise)   

(SDG 9,11,17) 

คุณภาพองคกร (SDG 

16,17) 

5.2.1 สงเสริมการสราง

ธรรมาภิบาลภายใน

มหาวิทยาลยัอยางยั่งยืน 

(SDG 16,17) 

5.3.1 พัฒนาขีด

ความสามารถและบรหิาร

จัดการอัตรากำลังบุคลากร

อยางเหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพ 

(WORKFORCE 

CAPABILITY and 

CAPACITY) (SDG 16,17) 

5.4.1 พัฒนา

สภาพแวดลอมของการ
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ทำงาน (Workplace 

Environment)  (SDG 

16,17) 

5.4.2  สงเสริมการ

ดำเนินงานตามนโยบาย

และสิทธิประโยชนสำหรับ

บุคลากร (WORKFORCE 

Benefits and Policies)   

(SDG 16,17) 

5.5.1 พัฒนาระบบการ

ประเมินความผูกพันของ

บุคลากร (Assessment 

of WORKFORCE 

ENGAGEMENT) (SDG 

16,17) 
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5.6.1 เสริมสราง

วัฒนธรรมองคกร 

ใหเกิดการสื่อสารที่เปด

กวาง การทำงานที่ใหผล

การดำเนินการท่ีดี และ

บุคลากรมีความผูกพัน

(SDG 16,17) 

5.6.2 กำหนดวัฒนธรรม

องคกรใหสนับสนุน

วิสัยทัศนและคานิยม 

(SDG 16,17) 

5.7.1 พัฒนาระบบการ

จัดการผลการปฎิบตัิงาน

ของบุคลากรสนับสนุนให

เกิดการทำงานที่ใหผลการ
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และมีธรรมาภิบาล   

วิสัยทัศน

มหาวิทยาลยั

พะเยา 

มหาวิทยาลยัสรางปญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสูสากล 

ดำเนินการทีดี่ (SDG 

16,17) 

5.7.2 พัฒนาผลการ

ปฏิบัติงาน 

(PERFORMANCE 

Development) 

5.7.3 พัฒนาประสิทธิผล

ของการเรียนรูและการ

พัฒนา (LEARNING and 

Development 

EFFECTIVENESS) (SDG 

16,17) 

 

5.8.1 พัฒนากายภาพ 

และสิ่งแวดลอมตามเกณฑ 

UI Green สูการเปน



 
 

กรอบประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 

พันธกิจ ผลิตกำลังคนที่มสีมรรถนะและ

ทักษะแหงอนาคต 

วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม 

บริการวิชาการดวยองคความรูและนวัตกรรม ทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรม

และสบืสานเอกลักษณ 

ความเปนไทย 

บริหารจดัการทันสมัยมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส 

และมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร  

ม.พะเยา 

1. การเตรยีมคนและเสรมิสราง

ศักยภาพคนใหมีสมรรถนะและ

ทักษะแหงอนาคตตอบสนองความ

ตองการของตลาดแรงงาน 

2. การสรางงานวิจัยและนวัตกรรมสู

ประโยชนเชิงพาณิชย  

 

3. การบริการวิชาการดวยองคความรูและนวัตกรรม 

เพ่ือความเขมแข็งของชุมชน     

 

4. การสงเสรมิการทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น

เพ่ือความเปนไทยและ

เอกลักษณของชาต ิ  

5. การพัฒนาระบบ

บริหารจดัการท่ีทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ โปรงใส 

และมีธรรมาภิบาล   

วิสัยทัศน

มหาวิทยาลยั

พะเยา 

มหาวิทยาลยัสรางปญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสูสากล 

มหาวิทยาลยัตนแบบใน

การสรางความย่ังยืน 

(SDG 11,15,17) 

 

 

 

 

1.2 กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัตกิาร 

 
กรอบประเด็นยุทธศาสตรม์หาวทิยาลัยพะเยา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

พันธกิจ ผลิตกำลังคนที่มสีมรรถนะและ

ทักษะแหงอนาคต 

วิจัยและนวัตกรรมพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม 

บริการวิชาการดวยองค

ความรูและนวัตกรรม 

ทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรมและสืบสาน

เอกลักษณความเปนไทย 

บริหารจดัการทันสมัยมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรร

มาภิบาล 



 
 

ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 

1. การเตรยีมคนและเสรมิสราง

ศักยภาพคนใหมีสมรรถนะและ

ทักษะแหงอนาคตตอบสนอง

ความตองการของตลาดแรงงาน 

2. การสรางงานวิจัยและ

นวัตกรรมสูประโยชนเชิง

พาณิชย  
 

3. การบริการวิชาการดวย

องคความรูและนวัตกรรม 

เพ่ือความเขมแข็งของชุมชน    
 

4. การสงเสรมิการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมทองถ่ินเพ่ือความเปนไทยและ

เอกลักษณของชาต ิ  

5. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการท่ี

ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปรงใส 

และมีธรรมาภิบาล   
 

วสิัยทัศน์

มหาวทิยาลัย

พะเยา 

มหาวทิยาลัยสรา้งปญัญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

เปา้หมายคณะ 

ป ี65  

1. จำนวน Non-degree program 

เพิ่มขึน้ปลีะ 1 โปรแกรม  

2. รอ้ยละของนิสติมผีลงาน

นวัตกรรมไดร้ับรางวัลการ

ประกวดในระดับชาต/ินานาชาต ิ

3. คะแนน EdPEx มากกว่า 200 

คะแนน  

4. รอ้ยละ 95 นสิติมสีุขภาพจติใน

ระดับด ี 

1. จำนวนผลงานตพีมิพ์ใน

วารสารนานาชาตเิพิ่มขึ้นทกุปไีม่

นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 

2.จำนวนเงินสนับสนุนวจิัยจาก

ภายนอกเพิ่มขึ้นทกุป ี

จำนวนเงินสนับสนุนวจิัยจาก

ภายนอกเพิ่มขึ้นทกุป ี

1. Signature Product ดา้นการ

สรา้งคุณภาพชวีติ ใหก้ับชุมชน 

ไดร้บัการยอมรับในระดับชาต/ิ

นานาชาต ิ

2. จำนวนเครอืข่ายความ

ร่วมมอืทัง้ภาครัฐและเอกชน ใน

การพัฒนา Signature Product 

เพิ่มขึน้ทุกป ี 

 

1. จำนวนของบรกิาร/ผลิตภัณฑ์ทาง

วัฒนธรรม/ภูมปิัญญาดา้นสุขภาพเพิม่ขึ้นทุก

ป ี 

 

1.จำนวนผลงาน R2R / แนวปฏบิัตใิน

การปรบัปรุงระบบการทำงานเพิ่มขึน้ 

2.คะแนนการประเมนิ UI Green 

เพิ่มขึน้ 

3.คะแนนการประเมนิ ITA เพิ่มขึน้ 

4.จำนวนเรื่องของขอ้รอ้งเรยีนที่เกดิขึน้

ในหน่วยงานไม่เกิน 2 เรื่องต่อป ี



 
 

บทที่ 2 

โครงการตามแผนปฏบิัตกิาร 

 

2.1 สรุปโครงการตามแผนปฏบิัตกิาร ประจำปีงบประมาณ 2565 

     คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวทิยาลัยพะเยา 

 

หน่วยงาน จำนวนโครงการ/กิจกรรม  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 

  



 
 

2.2 รายงานโครงการตามแผนปฏบิัตกิารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

  

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 และเป็นตน้แบบ

ดา้นการสอน 

  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 และทรัพย์สินทางปัญญาที่ยกระดับชุมชนและ

ก่อใหเ้กดิรายได ้

   2.3 คณุภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยในกลุ่มการวจิัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research 

  2.3.1 ส่งเสรมิพัฒนางานวจิัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวทิยาลัย

ในระดับสากล (World Ranking) และการเป็นมหาวทิยาลัยในกลุม่การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (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 ใหไ้ดร้ับการยอมรับในระดับ

สากล 

  4.2 ยกระดับองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรค์เชงิพาณชิย ์(Cultural Enterprise) และ

ความเป็นสากล 

 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 

การผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพตามความต้องการตลาดและสังคม และ ด้านขับเคลื่อนมหาวทิยาลัยไปสู ่Research 

University เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 

1 การเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคน ภายใต ้Super KPI มหาวทิยาลัยพะเยา ดา้นการจัดการเรยีนการสอนท่ีส่งเสรมิ

การเรยีนรู ้ตลอดชวีติ (Life Long Learning) การพัฒนานสิติสู่การเป็นผูป้ระกอบการ และนักนวัตกร โดยการผลติบัณฑติท่ี

มคีุณภาพสูง มีความรูค้วามสามารถมีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รูท้ันโลกทันเทคโนโลย ีมทีักษะท่ีสนองตอบต่อความ

ต้องการของตลาดแรงงานเป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์ รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยามพีันธกิจในการผลติกำลังคนที่มคีุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรูท้ี่เน้นการ

พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาต ิ

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

ระดับชาต/ินานาชาต)ิ โครงการ 

paper camp (5,000 บาท) 

    * * * * * * *  



 
 

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. 

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 

2. ประเมินผล 

           

* 

* 

 

* 

* 



 
 

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. 

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. นิสติคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิมกีารพัฒนาขดีความสามารถดา้นวชิาการในศตวรรษท่ี 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 และเป็นตน้แบบ

ดา้นการสอน 

  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 และทรัพย์สินทางปัญญาที่ยกระดับชุมชนและ

ก่อใหเ้กดิรายได ้

   2.3 คณุภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยในกลุ่มการวจิัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research 

  2.3.1 ส่งเสรมิพัฒนางานวจิัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวทิยาลัย

ในระดับสากล (World Ranking) และการเป็นมหาวทิยาลัยในกลุม่การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (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 ใหไ้ดร้ับการยอมรับในระดับ

สากล 

  4.2 ยกระดับองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรค์เชงิพาณชิย ์(Cultural Enterprise) และ

ความเป็นสากล 

 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 

การผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพตามความต้องการตลาดและสังคม และ ด้านขับเคลื่อนมหาวทิยาลัยไปสู ่Research 

University เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 

1 การเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคน ภายใต ้Super KPI มหาวทิยาลัยพะเยา ดา้นการจัดการเรยีนการสอนท่ีส่งเสรมิ

การเรยีนรู ้ตลอดชวีติ (Life Long Learning) การพัฒนานสิติสู่การเป็นผูป้ระกอบการ และนักนวัตกร โดยการผลติบัณฑติท่ี

มคีุณภาพสูง มีความรูค้วามสามารถมีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รูท้ันโลกทันเทคโนโลย ีมทีักษะท่ีสนองตอบต่อความ

ต้องการของตลาดแรงงานเป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์ รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยามพีันธกิจในการผลติกำลังคนที่มคีุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรูท้ี่เน้นการ

พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาต ิ 

โครงการพัฒนานสิติกจิกรรมเสรมิหลักสูตร ประกอบดว้ยกิจกรรมย่อยต่างๆ ท่ีส่งเสรมิใหน้สิติเกิดอัตลักษณ์ UP 

Identity ทั้งในด้านของสุขภาพ บุคลิกภาพ และสุนทรียภาพ ได้แก่ กิจกรรมไหว้ครู การพบปะผู้ปกครองนิสิต กีฬาสาน

สัมพันธ์ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ รับขวัญบัณฑิต สร้างผู้นำและเครือข่ายนิสิต ทอดผ้าป่าเพื่อกองทุนการศึกษา เตรียมความ

พรอ้มก่อนฝกึสหกิจและฝกึงาน ปัจฉมินิเทศ 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 

* *           

กจิกรรมที่ 7 กจิกรรมทอดผา้ปา่

เพ่ือกองทุนการศกึษานสิติคณะ

เกษตรศาสตร์ 

    *        



 
 

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 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.(การประมง) 

 

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 และเป็นตน้แบบ

ดา้นการสอน 

  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 และเป็นตน้แบบ

ดา้นการสอน 

  2.2 ผลงานดา้นวจิัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีมคีุณภาพสามารถสรา้งรายได้เชงิพาณชิย ์

 2.2.1 พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมอืดา้นวจิัยและนวัตกรรม 

 2.2.2 การพัฒนาระบบบรหิารงานวจิัยนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาที่ยกระดับชุมชนและ

ก่อใหเ้กดิรายได ้

   2.3 คณุภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อมุง่สู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยในกลุ่มการวจิัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research 

  2.3.1 ส่งเสรมิพัฒนางานวจิัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวทิยาลัย

ในระดับสากล (World Ranking) และการเป็นมหาวทิยาลัยในกลุม่การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global 

and Frontier Research 

แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 (ประมาณการ) 



 
 

  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 ใหไ้ดร้ับการยอมรับในระดับ

สากล 

  4.2 ยกระดับองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรค์เชงิพาณชิย ์(Cultural Enterprise) และ

ความเป็นสากล 

 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

ความสามารถทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมความเป็น

ผูป้ระกอบการธุรกิจประมง  และการจัดการทรัพยากรทางน้ำพรอ้มสรา้งจติสำนกึในการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำและ

สัตว์น้ำ โดยสาขาวิชาการประมงเล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของนิสิตเพื่อก้าวเข้าสู่วิชาชีพในการ

ทำงาน จึงได้จัดใหม้โีครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานใหก้ับนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภายใตโ้ครงการ 

“พัฒนานิสติสาขาวิชาการประมงด้านการพัฒนาวชิาการและพัฒนาทักษะสู่วิชาชีพ” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเสรมิ

และเตรียมความพร้อมของนิสิตและเสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิตให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนอง

ความต้องการของตลาดแรงงานพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ของนิสิต โดยพัฒนาทักษะ

ทางด้านวิชาการ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด (thinking) การใช้คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและระบบ ทักษะดา้นการ

ใช้ชวีติ ประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน ทักษะการทำงานรว่มกับผูอ้ื่น และทักษะดา้นทัศนคตเิพื่อความมจีติสาธารณะ  

   

 

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) นสิิตในสาขาวชิาการประมงมีความรูด้า้นการพัฒนาวชิาการและความพรอ้มในทักษะสู่วชิาชพี ทัง้การใช้ชวีติ 

ทักษะการทำงานรว่มกับผูอ้ื่น 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 และเป็นตน้แบบ

ดา้นการสอน 

  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 และทรัพย์สินทางปัญญาที่ยกระดับชุมชนและ

ก่อใหเ้กดิรายได ้

   2.3 คณุภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยในกลุ่มการวจิัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research 

  2.3.1 ส่งเสรมิพัฒนางานวจิัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวทิยาลัย

ในระดับสากล (World Ranking) และการเป็นมหาวทิยาลัยในกลุม่การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (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 ใหไ้ดร้ับการยอมรับในระดับ

สากล 

  4.2 ยกระดับองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรค์เชงิพาณชิย ์(Cultural Enterprise) และ

ความเป็นสากล 

 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 วิธกีารผลิต เครื่องมอืเครื่องใชใ้นการผลิต และ

การเก็บรักษาอาหาร กำหนดให้ผู้ผลิตอาหารจัดให้มีผู้ควบคุมการผลิตอาหารที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้รบั

การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในการจัดให้มีการฝกึอบรมใน

หลักสูตรผูค้วบคุมการผลิตอาหารข้ึนสำหรบันสิิตและผูป้ระกอบการอาหารท่ัวไป 

 นสิติท่ีผ่านการฝกึอบรมตามหลักสูตรน้ีจะได้รับใบอนุญาตผูผ้ลติอาหาร ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสมัครงาน

หลังจากสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอาหารจะสามารถผลิตอาหารได้สอดคล้องตามข้อกำหนดของ

กฎหมาย 

 

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 

 

 

2,250 

 

 

2,250 



 
 

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

     2.3 คา่ของสำหรับแจกในกจิกรรม โครงการ หรอืเพื่อประชาสัมพันธ์   

3. ค่าวัสด-ุ 

 

3,375 

1,375 

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) บุคลากรของหลักสูตรมีความเข้าใจเกี่ยวกับ AUN-QA version 4 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียน

การสอนของหลักสูตรใหไ้ดคุ้ณภาพสูงข้ึน 

2) ได้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ เพื่อนำไปปรับปรุงแนว

ทางการจัดการเรยีนการสอนและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 



 
 

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 และเป็นตน้แบบ

ดา้นการสอน 

  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 และทรัพย์สินทางปัญญาที่ยกระดับชุมชนและ

ก่อใหเ้กดิรายได ้

   2.3 คณุภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยในกลุ่มการวจิัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research 

  2.3.1 ส่งเสรมิพัฒนางานวจิัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวทิยาลัย

ในระดับสากล (World Ranking) และการเป็นมหาวทิยาลัยในกลุม่การวิจยัระดับแนวหน้าของโลก (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 ใหไ้ดร้ับการยอมรับในระดับ

สากล 

  4.2 ยกระดับองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรค์เชงิพาณชิย ์(Cultural Enterprise) และ

ความเป็นสากล 

 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 วิธกีารผลิต เครื่องมอืเครื่องใชใ้นการผลิต และ

การเก็บรักษาอาหาร กำหนดให้ผู้ผลิตอาหารจัดให้มีผู้ควบคุมการผลิตอาหารที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้รบั

การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในการจัดให้มีการฝกึอบรมใน

หลักสูตรผูค้วบคุมการผลิตอาหารข้ึนสำหรบันสิิตและผูป้ระกอบการอาหารท่ัวไป 

 นสิติท่ีผ่านการฝกึอบรมตามหลักสูตรน้ีจะได้รับใบอนุญาตผูผ้ลติอาหาร ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสมัครงาน

หลังจากสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอาหารจะสามารถผลิตอาหารได้สอดคล้องตามข้อกำหนดของ

กฎหมาย 

 

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 

2. ค่าใช้สอย 

     2.1  

 

6,000 

 

6,000 



 
 

     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 และเป็นตน้แบบ

ดา้นการสอน 

  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 และทรัพย์สินทางปัญญาที่ยกระดับชุมชนและ

ก่อใหเ้กดิรายได ้

   2.3 คณุภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยในกลุ่มการวจิัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research 

  2.3.1 ส่งเสรมิพัฒนางานวจิัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวทิยาลัย

ในระดับสากล (World Ranking) และการเป็นมหาวทิยาลัยในกลุม่การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (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 วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน    

 4.1.1. ส่งเสรมิศลิปะวัฒนธรรมทอ้งถ่ินและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ใหไ้ดร้ับการยอมรับในระดับ

สากล 

  4.2 ยกระดับองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรค์เชงิพาณชิย ์(Cultural Enterprise) และ

ความเป็นสากล 

 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 

มหาวทิยาลัยพะเยา ไดเ้ปิดการเรยีนการสอนตัง้แต่ปกีารศกึษา 2563 จากผลการดำเนินงานของหลักสูตรท่ีผ่านมา พบ

ปัญหาที่สำคัญคือ นิสิตมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ 

ได้แก่ วชิาเคม ีชวีวทิยา และจุลชวีวทิยา เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดเนื่องมาจากหลายปัจจัย เช่น นสิติท่ีเขา้มาเรยีนไม่ได้จบจาก

สายวทิย-์คณติ การปรับตัวของนิสติท่ีเพิ่งเขา้เรยีนในระดับอุดมศกึษา ดา้นความประพฤต ิดา้นวิชาการ การเรยีนรูด้้วย

ตัวเอง และการแบ่งเวลา ทำให้นิสิตโดยเฉพาะในชั้นปีที ่ 1 ส่วนใหญ่ค่อนข้างมีปัญหาผลการเรียน โดยจะส่งผลต่อ

การศึกษาในชั้นปีถัดไป และเป็นอุปสรรคในการจัดแผนการเรียนให้เหมาะสม  ดังนั้นทางหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จึงจัด “โครงการสอนเสริมเพิ่มความรู้  สร้างแนวคิดด้านเทคโนโลยีการเกษตรสำหรับ

อนาคต” ขึ้น ท้ังนี้เพื่อทำการสำรวจรายวชิาพื้นฐานต่างๆ ที่ประสงค์จะใหส้อนเสรมิ และเพื่อใหน้สิิตเรียนตามแผน และ

นสิติตกแผนการศึกษาได้รับการสอนเสรมิ หรอืกจิกรรมเสรมิความรู้รูปแบบต่างๆ ในรายวชิาดังกล่าวจากรุ่นพ่ี อาจารย์ 

และวทิยากรจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทัง้นี้เพื่อช่วยให้นิสิตมีแรงจูงใจในการเรียน มผีลการเรียนที่ดขีึ้น 

ลดอัตราการลาออกกลางคัน และมีส่วนช่วยให้นิสติสามารถสำเร็จการศกึษาตามแผนการศึกษาของหลักสูตรได้ภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ทางหลักสูตรจะสอดแทรกแนวคิด และสร้างแรงบันดาลใจในด้านเทคโนโลยีการเกษตร 

เพ่ือใหน้สิิตเห็นภาพการประกอบอาชพีในอนาคตต่อไป 

 

6. วัตถุประสงค ์

 เพื่อจัดกิจกรรมสอนเสริมเพื่อเพิ่มความรู ้และเพิ่มประสทิธภิาพการเรยีนในรายวิชาต่าง ๆ ใหก้ับนิสิตช้ันปีท่ี 1 

และนสิติตกแผนของหลักสูตรเทคโนโลยบัีณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร  

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 คณะเกษตรศาสตรฯ์ ท่ีเข้าร่วมโครงการมผีลการเรยีนที่ดีขึ้น โดยเฉพาะวชิาท่ี

ได้รับการสอนเสรมิ เพื่อช่วยลดปัญหานสิิตมผีลการเรยีนต่ำกว่าเกณฑ์ 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 และเป็นตน้แบบ

ดา้นการสอน 

  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 และทรัพย์สินทางปัญญาที่ยกระดับชุมชนและ

ก่อใหเ้กดิรายได ้

   2.3 คณุภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยในกลุ่มการวจิัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research 

  2.3.1 ส่งเสรมิพัฒนางานวจิัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวทิยาลัย

ในระดับสากล (World Ranking) และการเป็นมหาวทิยาลัยในกลุม่การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global 

and Frontier Research 

  3. การบรกิารวชิาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 (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 ใหไ้ดร้ับการยอมรับในระดับ

สากล 

  4.2 ยกระดับองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรค์เชงิพาณชิย ์(Cultural Enterprise) และ

ความเป็นสากล 

 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 

  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย

พะเยา ไดจ้ัดการเรยีนการสอนในการประยุกต์ใชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวัตกรรม ในการผลิตบัณฑติที่ตอบสนอง

ต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ในภาคอุตสาหกรรมเกษตร โดยคำนงึถึงสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ซึ่งมีคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและมีการสรา้งสมดุลการพัฒนาเพื่อให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคม โดยเล็งเห็นความสำคัญของเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่ง

อนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน แก่นิสิตเพื่อก้าวเข้าสู่วิชาชีพในการทำงาน รวมถึงพัฒนาสมรรถนะ

อาจารย ์ ใหท้ันต่อสถานการณ์ด้วยองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยสีมัยใหม่ จงึไดจ้ัดใหม้โีครงการเสรมิสรา้งความรูท่ี้เกี่ยวกับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารใหก้ับนิสิต บุคลากร และผู้สนใจ ภายใต้โครงการ “อบรมสัมมนาใหค้วามรู้แก่

นสิิต คณาจารย์ และผู้สนใจ ในเรื่อง กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน และกฎหมายอาหาร” ซึ่งเป็น

โครงการที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ กฎหมายอาหาร มาตรฐานอาหาร และเทคโนโลยสีมัยใหม่ เสริมสร้างศักยภาพของ

บัณฑิตให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานพัฒนาทักษะการเรียนรูต้ลอด

ชีวิต (Life Long Learning) ของนสิิต โดยพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการคิด เพื่อเตรยีม

ตัวเขา้สู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

   

 

6. วัตถุประสงค ์

  1) เพื่อเสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน และกฎหมาย

อาหารแก่นสิติ และบุคลากร และเสรมิสรา้งศักยภาพของบัณฑติใหมี้สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

 2) เพื่อพัฒนานิสิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในด้านการพัฒนาวิชาการ วธิีคิดเพื่อ

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) นสิติ คณาจารย์ และนักวทิยาศาสตร์ ในสาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร มีสมรรถนะและทักษะ

การเรยีนรูต้ลอดชีวติ (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 และเป็นตน้แบบ

ดา้นการสอน 

  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 และเป็นตน้แบบ

ดา้นการสอน 

  2.2 ผลงานดา้นวจิัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีมคีุณภาพสามารถสรา้งรายได้เชงิพาณชิย ์

 2.2.1 พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมอืดา้นวจิัยและนวัตกรรม 

 2.2.2 การพัฒนาระบบบรหิารงานวจิัยนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาที่ยกระดับชุมชนและ

ก่อใหเ้กดิรายได ้

   2.3 คณุภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยในกลุ่มการวจิัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research 

แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 (ประมาณการ) 



 
 

  2.3.1 ส่งเสรมิพัฒนางานวจิัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวทิยาลัย

ในระดับสากล (World Ranking) และการเป็นมหาวทิยาลัยในกลุม่การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (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 ใหไ้ดร้ับการยอมรับในระดับ

สากล 

  4.2 ยกระดับองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรค์เชงิพาณชิย ์(Cultural Enterprise) และ

ความเป็นสากล 

 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 โดยเล็งเห็นความสำคัญของเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะ

และทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน แก่นิสิตเพื่อก้าวเข้าสู่วิชาชีพในการทำงาน รวมถึง

พัฒนาสมรรถนะอาจารย ์ ใหทั้นต่อสถานการณก์ารผลติปศุสัตว์ด้วยเทคโนโลยสีมัยใหม่ เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการ

เรยีนการสอน จงึไดจ้ัดใหมี้โครงการเสรมิสรา้งความรูด้า้นงานปศุสัตว์ใหกั้บนิสิต บุคลากร และผูส้นใจ ภายใต้โครงการ 

“Update ความรู้งานปศุสัตว์ยุคใหม่กับภาคเอกชน” ซึ่งเป็นโครงการท่ีช่วยเสรมิสรา้งความรู ้และเทคโนโลยสีมัยใหม่

ด้านงานปศุสัตว์ เสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิตให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของ

ตลาดแรงงานพัฒนาทักษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning) ของนิสติ โดยพัฒนาทักษะทางด้านวชิาการ ทักษะ

การสื่อสาร ทักษะการคดิ (thinking) การใช้คดิวเิคราะห์อย่างมีเหตุผลและระบบ ทักษะดา้นการใช้ชีวติ ประสบการณ์ใน

การปฏบิัตงิาน ทักษะการทำงานรว่มกับผูอ่ื้น และทักษะดา้นทัศนคตเิพื่อความมจีิตสาธารณะ  

   

 

6. วัตถุประสงค ์

  1) เพื่อเสริมสร้างความรู ้ 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) นสิติในสาขาวิชาสัตวศาสตร ์และบุคลากรมีสมรรถนะและทักษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning)  



 
 

 2) นิสิตในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และบุคลากร มีความรู้ด้านการพัฒนาวิชาการและความพร้อมในทักษะสู่

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 และเป็นตน้แบบ

ดา้นการสอน 

  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 และทรัพย์สินทางปัญญาที่ยกระดับชุมชนและ

ก่อใหเ้กดิรายได ้

   2.3 คณุภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยในกลุ่มการวจิัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research 

  2.3.1 ส่งเสรมิพัฒนางานวจิัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวทิยาลัย

ในระดับสากล (World Ranking) และการเป็นมหาวทิยาลัยในกลุม่การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (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 ใหไ้ดร้ับการยอมรับในระดับ

สากล 

  4.2 ยกระดับองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรค์เชงิพาณชิย ์(Cultural Enterprise) และ

ความเป็นสากล 

 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 

 การพัฒนาทักษะการเรียนรูน้ั้นทำให้มนุษย์สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ มาได้อย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในสังคมที่เกิดจากโรคระบาดขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบกับคนนับล้านอย่าง Covid-19 และ

สภาวะภัยพิบัติจากแวดล้อมที่เกิดขึน้ จะทำให้สังคมต้องการพัฒนามนุษย์ให้มศีักยภาพทางการเรียนรู้เพื่อการดำเนิน

ชีวิตให้สมบูรณ์ และสามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นตอ้งเน้นเรื่อง

กระบวนการเรยีนรูเ้พื่อใหเ้กดิทักษะแหง่อนาคต (Future Skills) ดังเช่น 1. ทักษะดา้น Empathy และ Design Thinking เป็น

ทักษะสำคัญที่จะทำให้นิสิตเมื ่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งองค์กรต่าง ๆ ได้อย่างประสบ

ความสำเร็จ โดยทักษะนี้จะเน้นที่ความสามารถในการรับฟัง รับรู้ และทำความเข้าใจความต้องการของผู้ที่อยู่ร่วมใน

องค์กร เขา้ใจสภาพส่ิงแวดล้อมและปัญหาของผูอ้ื่นใหเ้ร็วที่สุด เพื่อนำขอ้มูลเหล่านัน้มาระดมความคิด สรา้งแนวทางใน

การแกไ้ขปัญหา พัฒนางานของตนในองค์กรน้ัน ๆ ไดอ้ย่างดีในอนาคต 2. ทักษะแนวคดิแบบยดืหยุ่นเพื่อการเติบโตและ

พัฒนา (Growth Mindset) โดยความคล่องตัว (Agility) และความยืดหยุ่น (Resilience) จะเป็นทักษะในการปรับตัวของ

บุคลากรอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญใน

ด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ Resilience เป็นความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วหลังเผชิญกับ

ปัญหา อุปสรรค ความทา้ทาย หรอืเหตุการณท์ี่ก่อใหเ้กดิการเปล่ียนแปลง เป็นเสมือนความยดืหยุ่นทางจิตใจท่ีส่งผลต่อ

การตอบสนองต่อความคิดเชงิบวก ผลักดันจนเป็นพลังให้องค์กรสามารถก้าวข้ามและผ่านพน้อุปสรรคต่างๆ ไปได้  3. 

Systems Thinking เป็นทักษะหนึ่งที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเข้าใจปัญหา สถานการณ์ หรือบริบท

ต่างๆ โดยการมองภาพรวมใหเ้ป็นระบบโครงสรา้งท่ีเกี่ยวโยงต่อเน่ืองกัน มองความสัมพันธ์ต่างๆ เชื่อมโยงจากส่วนย่อย

ไปหาส่วนใหญ่ สามารถรวบรวมข้อมูลและประมวลความคิดอย่างมีเหตุมีผล เพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือ

การแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว 4. การคิดเชิงวิพากษ์ 

(Critical Thinking) เป็นอีกหนึ่งทักษะที่เสริมสรา้งกระบวนการคิดโดยการใช้วิจารณญาณหรือการตัดสินอย่างมีเหตุผล

รอบดา้น เนน้การใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ การรวบรวมขอ้มูลต่างๆ รอบดา้น ท้ังจุดแข็งและจุดอ่อน รวม

ไปถึงพิจารณาทางเลือกในทุกๆ ดา้นที่อาจมอีิทธิพลต่อข้อสรุป เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจและประเมินผลได้อย่าง

ถูกต้อง 5. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลดิจิทัล (Digital and Data) การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื ่อให้การทำงานมี

ประสิทธภิาพมากยิ่งขึน้ เช่น การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มาช่วยให้ได้ข้อมูลความต้องการมาพัฒนาต่อยอดงานของ 

องค์กรและสามารถนำข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาเชื่อมโยงกัน 6. ทักษะภาษาต่างประเทศที่นำมาใช้พัฒนาองค์ความรู้

ทางวชิาการ ผูท่ี้มทัีกษะภาษาอังกฤษจะได้รับผลตอบแทนในแง่ของชวีติส่วนตัวและการประกอบวชิาชพี จากที่กล่าวแล้ว

นัน้ดังนัน้เพื่อเตรยีมนสิติในสาขาเทคโนโลยชีวีภาพใหมี้ทักษะแห่งอนาคตและพรอ้มทำงานในโลกยุคใหม่ อาจเริ่มต้นด้วย

การสร้างการเรียนรู้จากกิจกรรมเสริมหลักสูตรนี้ โดยปลูกฝังให้นิสิตเปิดรับการเปลี่ยนแปลง เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

วิเคราะห์สิ่งที่ขาด (Needs Analysis) และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ผ่านการฝึกอบรมเพิ่มทักษะอย่างสม่ำเสมอ 



 
 

พรอ้มกับนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มาใช้ในการทำงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ซึ่งจะทำให้องค์กรมี

ความพรอ้มสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

6. วัตถุประสงค ์

  เพื่อเตรยีมนสิติใหมี้ความรู ้ความเขา้ใจทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) นำไปสู่การพัฒนาตนเองใหป้รับตัวเข้า

การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกดิขึ้นในสังคมได้ในอนาคต  

 

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 และเป็นตน้แบบ

ดา้นการสอน 

  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 และทรัพย์สินทางปัญญาที่ยกระดับชุมชนและ

ก่อใหเ้กดิรายได ้

  2.3 คุณภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็นมหาวทิยาลัย

ในกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research 

  2.3.1 สง่เสรมิพัฒนางานวจิยัและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวทิยาลัยใน

ระดับสากล (World Ranking) และการเป็นมหาวทิยาลัยในกลุ่มการวจิัยระดับแนวหน้าของโลก 

(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) และ

ความเป็นสากล 

 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 การสร้างแรงบันดาลใจในการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ โดยระบบพี่เลี ้ยง 

(Mentoring System) ครั้งที่ 1 คณาจารย์ไดต้ระหนักถึงนิสิตและการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เราได้เน้นการ

พัฒนาศักยภาพของนิสติให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมการประมง เพื่อนำไปพัฒนางานวิจัยขั้นสูงอันจะนำไปสร้างงานที่มีคุณภาพหรือองค์ความรู้ใหม่ที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อประเทศ และนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการทางด้านการประมงทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

นอกจากนี้หลักสูตรจะผลติมหาบัณฑติท่ีมคีวามรูค้วามสามารถทางด้านงานวจิัยท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาต ิซึ่งจะ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ชุมชนในท้องถิ่นทั้งทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อม

ทางน้ำ และนวัตกรรมการประมง ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานของ

มหาวทิยาลัย คอื “ปัญญาเพื่อความเขม้แข็งของชุมชน” หรอื “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 

     2.2 ค่าถ่ายเอกสาร 

 

3,000 

 

1,500 

  500 

 

3,000 

 

1,500 

  500 



 
 

3. ค่าวัสด ุ

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

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

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 และเป็นตน้แบบ

ดา้นการสอน 

  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 และทรัพย์สินทางปัญญาที่ยกระดับชุมชนและ

ก่อใหเ้กดิรายได ้

   2.3 คณุภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยในกลุ่มการวจิัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research 

  2.3.1 ส่งเสรมิพัฒนางานวจิัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวทิยาลัย

ในระดับสากล (World Ranking) และการเป็นมหาวทิยาลัยในกลุม่การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (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 ใหไ้ดร้ับการยอมรับในระดับ

สากล 

  4.2 ยกระดับองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรค์เชงิพาณชิย ์(Cultural Enterprise) และ

ความเป็นสากล 

 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 

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการตลาดและสังคม และดา้นขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ Research 

University เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 

1 การเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคน ภายใต ้Super KPI มหาวทิยาลัยพะเยา ดา้นการจัดการเรยีนการสอนท่ีส่งเสรมิ

การเรยีนรู ้ตลอดชวีติ (Life Long Learning) การพัฒนานสิิตสู่การเป็นผูป้ระกอบการ และนักนวัตกร โดยการผลิตบัณฑิตที่

มคีุณภาพสูง  

 

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 และเป็นตน้แบบ

ดา้นการสอน 

  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 และทรัพย์สินทางปัญญาที่ยกระดับชุมชนและ

ก่อใหเ้กดิรายได ้

   2.3 คณุภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยในกลุ่มการวจิัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research 

  2.3.1 ส่งเสรมิพัฒนางานวจิัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวทิยาลัย

ในระดับสากล (World Ranking) และการเป็นมหาวทิยาลัยในกลุม่การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (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 ใหไ้ดร้ับการยอมรับในระดับ

สากล 

  4.2 ยกระดับองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรค์เชงิพาณชิย ์(Cultural Enterprise) และ

ความเป็นสากล 

 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 ท่ีประเทศไทยเราตอ้งพี่งการบรโิภคในประเทศเป็นหลัก การสรา้งหรอืส่งเสรมิใหเ้กิดธุรกิจในท้องถิ่น

จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้ขับเคลื่อนไปได้ เพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงค์ทั้งสองอย่าง หลักสูตรสัตว

ศาสตร์มหาบัณฑิต จงึนำเสนอโครงการพัฒนาหัวข้อวิจัยสำหรับรองรับนิสิตปริญญาโทร่วมกับผู้ประกอบการท้องถิ่น

ขึ้นมา 

 

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 และเป็นตน้แบบ

ดา้นการสอน 

  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 และทรัพย์สินทางปัญญาที่ยกระดับชุมชนและ

ก่อใหเ้กดิรายได ้

   2.3 คณุภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุง่สู่การเป็น

มหาวทิยาลัยในกลุ่มการวจิัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research 

  2.3.1 ส่งเสรมิพัฒนางานวจิัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวทิยาลัยใน

ระดับสากล (World Ranking) และการเป็นมหาวทิยาลัยในกลุ่มการวจิัยระดับแนวหน้าของโลก (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 ใหไ้ดร้ับการยอมรับในระดับ

สากล 

  4.2 ยกระดับองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรค์เชงิพาณชิย ์(Cultural Enterprise) และ

ความเป็นสากล 

 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 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ต้องพัฒนาและขับเคลื่อนงานวจิัของคณะให้เกิดการผลิตผลงานวจิัย

ดา้นการเกษตรตลอดห่วงโซก้ารผลิตคุณภาพ สนองตอบต่อความตอ้งการของชุมชน สังคม และต่อภาคเศรษฐกิจในเชิง

พาณชิยอ์ย่างเป็นรูปธรรม เกดิการเพิ่มของบุคลากรที่มุ่งสู่การทำวิจัยทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับรายได้คุณภาพชีวิตของ

คนในชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน แหล่งองค์ความรู้สำหรับถ่ายทอดความรู ้สู ่สังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีการเกษตรเป็นรากฐานที่สำคัญ แก้ไขความยากจนของประเทศ และเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศดว้ยนวัตกรรม ประกอบดว้ยกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ไดแ้ก ่

(1) กจิกรรม Paper Camp ครัง้ท่ี3 

(2) กจิกรรมพัฒนาและเรยีนรูก้ระบวนการถ่ายทอดองค์ความรูเ้กษตรสมัยใหม่ใหชุ้มชน 

6. วัตถุประสงค ์

 เพื่อใหน้ักวิจัยของคณะสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ ส่งเสริมให้นำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดแก่

เกษตรกรเพื ่อยกระดับรายได้คุณภาพชีว ิตของคนในชุมชนในพื ้นที ่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 

     2.1 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง  

3. ค่าวัสด ุ

 

10,000 

 

40,000 

 

 



 
 

     3.1 คา่อุปกรณ์สำนักงาน คอมพวิเตอร ์ 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 ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 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 และเป็นตน้แบบ

ดา้นการสอน 

  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 และทรัพย์สินทางปัญญาที่ยกระดับชุมชนและ

ก่อใหเ้กดิรายได ้

   2.3 คณุภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยในกลุ่มการวจิัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research 

  2.3.1 ส่งเสรมิพัฒนางานวจิัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวทิยาลัย

ในระดับสากล (World Ranking) และการเป็นมหาวทิยาลัยในกลุม่การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (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 ใหไ้ดร้ับการยอมรับในระดับ

สากล 

  4.2 ยกระดับองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรค์เชงิพาณชิย ์(Cultural Enterprise) และ

ความเป็นสากล 

 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 

 การทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม จัดเป็นพันธกิจที่สำคัญด้านหนึ่งของคณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อใหน้สิิตและบุคลากรในคณะเกษตรศาสตร์ได้มสี่วนร่วมในกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม จงึได้จัดทำโครงการนี้

ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยกจิกรรม การทำบุญคณะ การส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย และกจิกรรมกาดโก้งโค้ง กินอยู่วิถี

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)             



 
 

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. 

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 

  สร้างการรับรู ้และส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม 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 และเป็นตน้แบบ

ดา้นการสอน 

  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 และทรัพย์สินทางปัญญาที่ยกระดับชุมชนและ

ก่อใหเ้กดิรายได ้

   2.3 คณุภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยในกลุ่มการวจิัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research 

  2.3.1 ส่งเสรมิพัฒนางานวจิัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวทิยาลัย

ในระดับสากล (World Ranking) และการเป็นมหาวทิยาลัยในกลุม่การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (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 ใหไ้ดร้ับการยอมรับในระดับ

สากล 

  4.2 ยกระดับองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรค์เชงิพาณชิย ์(Cultural Enterprise) และ

ความเป็นสากล 

 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 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ไดป้ฏิบัติตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยคือ การผลิตบัณฑิต 

การวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ดังนั้นจึงได้โครงการส่งเสริมการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

และโปร่งใส คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นการสื่อสารภายในองค์กรโดยตรง ในการถ่ายทอด

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งการนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะฯ ด้านต่างๆ การรับฟัง

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรภายในคณะฯ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบรหิารจัดการงานด้านต่างๆ ของ

คณะฯ ท้ังน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ปัจจุบันและทำใหก้ารบรหิารจัดการด้านต่างๆ ของคณะฯ เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดย

ประกอบดว้ยกิจกรรม 

(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   



 
 

บทที่ 3 

การตดิตามและประเมนิผล 

 

3.1 แนวทางการตดิตามประเมนิผลแผนปฏบิัตกิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

  แผนปฏิบ ัต ิการประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีว ัตถ ุประสงค ์เพ ื ่อให ้ทราบถึง

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

มหาวทิยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้เพื่อนำประสบการณ์จากการทำงานไปกำหนดนโยบายการบริหารงาน

เพ ื ่ อพ ัฒนามหาว ิ ทยาล ั ย ให ้ เ จ ร ิญก ้ าวหน ้ าและบรรล ุ ว ิ ส ั ยท ัศน ์ ของอธ ิ การบด ีต ่ อ ไป  

โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข ้อมูลผลการดำเนินงานทั ้งใน 

เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการดำเนินงานกับผลการดำเนินงาน 

และการ เบ ิ กจ ่ ายงบประมาณข องท ุ ก หน ่ วย งาน ในมหาว ิ ทยาล ั ยพะ เย า  เพ ื ่ อ เ สนอต่ อ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ ดังรูปแสดงผัง 

การประเมนิต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ผังการประเมนิความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 

   



 
 

  กองแผนงาน พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ e-BUDGET) เพื่อ

นำมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องแม่นยำ เชื ่อถือได้ และมีความ

โปร่งใส ตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถนำผลลัพธ์จากระบบ E-BUDGET                    

ไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู ้บริหารได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดใช้งานระบบในระยะที่ 3 ด้านการจัดการ 

วางแผนด้านงบประมาณประจำปี การวางแผนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการรายงาน

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัตกิารประจำปี  และผลการดำเนนิงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน 

ในรอบ 6 เดอืน  และรอบ 12 เดอืน  

 

3.2 ระบบและกลไกการตดิตามประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบความสำเร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย 

และตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ มีระบบและกลไกดังน้ี 

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ ่งนำเสนอผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสรา้งกระบวนการ

เรยีนรู ้และใหมี้การตดิตามประเมนิผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

โปร่งใส มีมาตรฐานและถูกตอ้งตามหลักวชิาการ 

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์      

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี ้ว ัดการดำเนินงาน ตั ้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน 

ผูอ้ำนวยการ หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้และ

ตามกรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื ่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เปา้หมายทัง้ในเชงิปรมิาณและเชิงคุณภาพ 

4) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัตกิารต่อคณบดี ต่ออธิการบด ีคณะกรรมการ

บรหิารมหาวทิยาลัย และสภามหาวทิยาลัย ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.3 กรอบเวลาการตดิตามประเมนิผล 

 สำนักประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปราม

การทุตริตแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบ ัต ิการประจำปีงบประมาณ 

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

มนีาคม 2565 ) และรอบ 12 เดอืน (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 

 

3.4 องค์ประกอบของรายงานผลการดำเนินงาน 

  การรายงานผลประเมินความสำเร็จของแผนปฏบิัตกิาร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้

มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะ

กรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามขอ้กำหนด ITA โดยมอีงค์ประกอบของการรายงาน 

ดังนี้ 

1) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการคณะ ประจำปี 

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

2) การรายงานผลการประเมนิความสำเรจ็ของยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ พ.ศ. 2565 
                  

 ซ ึ ่ ง ก ระ บวนก ารปฏ ิ บ ั ต ิ ง านท ั ้ ง หมด  จะ ปฏ ิ บ ั ต ิ ก า รผ ่ าน ร ะบบ ก ารจ ั ด กา ร 

ด้านงบประมาณและแผนงาน (e-Budget) และใช้ข ้อมูลจากระบบการจัดการด ้านงบประมาณ 

และแผนงาน (e-Budget) ในการรายงานผลการปฏบิัตงิานประจำปงีบประมาณนัน้ๆ    

 

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


