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บทที่ 1  

บทนำ 

บทนำคณะ 

คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2547 ปัจจุบันมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก เป็นคณบดี 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานซึ่งมุ่งที่จะ

เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีทางการเกษตร สัตวศาสตร์ การประมง อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 

การผลิตพืชอุตสาหกรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่ง

นอกจากจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนได้แล้ว ยังช่วยสกัดกั้นและลดค่าใช้จ่ายของ

นักเรียนที ่สำเร็จการศึกษาในภูมิภาคเหนือตอนบนที ่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาด้าน

เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ต้องเข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยส่วนกลางหรือ

ภูมิภาคอื่น 

 ด้านการจ ัดการเร ียนการสอนประจำป ีการศ ึกษา 2565 คณะเกษตรศาสตร ์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดการเรียนการสอน จำนวน  12 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรในระดับ

ปริญญาตรี จำนวน 6 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 50 ระดับปริญญาโท จำนวน 5 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 

41.67 และปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 8.33 โดยมีรายชื่อหลักสูตร  

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ 

6) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 

7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร 

9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาสัตวศาสตร์ 

10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง 

11) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการความ

ปลอดภัยทางอาหาร  

12) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภาพทางทรัพยากรธรรมชาติและการ

จัดการ (หลักสูตรสหวิทยาการ) 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

คณะแห่งการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีสู่สากล และผลิตนวัตกร เพื่อพัฒนาการเกษตรและ

อาหารอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ (Mission) 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยามีพันธกิจในการผลิตกำลังคน

ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวิจัย

และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม

และประเทศชาติ จงึดำเนินพันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2561  

 

อัตลักษณ์บัณฑิต 

 ใฝ่รู้วชิาการ ชำนาญการปฏิบัติ 
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จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการ 

ตารางที่ 1 จำนวนบุคลากรสายวิชาการในปีงบประมาณ 2566    

         จำนวน : คน 

ลำดับ สาขา  
บุคลากร

ปัจจุบัน 

ตำแหน่ง หมายเหต ุ

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

1 สาขาวิชาการประมง 8 1 4 3 -  

2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 8 2 5 1 -  

3 สาขาวิชาความปลอดภัย

ทางอาหาร 

4 2 2 - -  

4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร 

7 6 1 - -  

5 สาขาวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร 

7 3 3 1   

6 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 8 2 5 1  ลาศึกษาต่อ 

1 คน 

 

ตารางที่ 2 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนในปีการศึกษา 2566                             จำนวน : คน 

ลำดับ สังกัด บุคลากรปัจจุบัน พนักงานฯ ลูกจ้างชั่วคราว หมายเหต ุ

1 สำนักงานคณะ 25 26 1  

2 ศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจ

พอเพียง 

1  2  

3 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ   1  
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1.1 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

กรอบประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2566 - 2570 
พันธกิจ ผลิตกำลังคนท่ีมสีมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต 
วิจัยและนวตักรรมพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และชุมชน 
บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

และสบืสานเอกลักษณค์วาม
เป็นไทย 

บริหารจดัการทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์  
ม.พะเยา 

1. การเตรยีมคนและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคต 

2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

3. การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

4. การส่งเสริมการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
และเอกลักษณ์ของชาต ิ

5. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการที่ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล   

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลยั

พะเยา 

มหาวิทยาลยัสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

เป้าประสงค ์ 1.1 เพื่อผลิตกำลังคนให้มี
คุณลักษณะ Community 
Change Agent (SDG 3,4,14) 

1.2 พัฒนากำลังคนให้มีทักษะการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต (Life Long 
Learning) (SDG 3,4,5,11,17) 

1.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต 
(Wellness and Happiness) 

2.1 ผลงานด้านวิจัยและนวตักรรม มี
คุณภาพ เป็นประโยชน์ และ
ขับเคลื่อนชุมชนและสังคม สู่การ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (SDG 9,17) 

2.2 ผลงานด้านวิจัย นวัตกรรม และ
ทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีคุณภาพ
สามารถสรา้งรายได้เชิงพาณิชย์ 
(SDG 9,17) 

2.3 เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based 
and Community 
Engagement University) ที่มี
คุณภาพผลงานวิจัยและนวตักรรม

3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคมและชุมชนให้มี
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (SDG 
3,4,9,11,17) 

3.2 มีแหล่งเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของสังคมและ
ชุมชนทุกช่วงวัย (SDG 4,5,11,17) 

3.3 ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีมีศักยภาพในการแข่งขัน
สูงขึ้น (SDG 9,17) 

3.4 การบริการสุขภาพ และสาธารณสุขที่ทันสมัยแก่
ชุมชนและผูสู้งอายุ (SDG 3,17) 

 

4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุง
ศิลปะ วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น ที่ใช้ BCG 
Model เป็น Platform 
ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลยัพะเยา 
(Area-Based 
University) เพื่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่การ
บรรลุ SDGs ร่วมกัน 
(SDG 11,17) 

4.2 ยกระดับองค์ความรู้ทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม สู่

5.1 การพัฒนาคุณภาพ
องค์กรเพื่อความเป็น
เลิศ (SDG 17) 

5.2 การบริหารงานมีธรร
มาภิบาล และความ
โปร่งใสอย่างยั่งยืน 
(SDG 16,17) 

5.3 มหาวิทยาลัยได้รับ
การจัดอนัดับ
สถาบันการศึกษาสี
เขียวท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมระดบัโลก 



5 
 

 
 

กรอบประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2566 - 2570 
พันธกิจ ผลิตกำลังคนท่ีมสีมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต 
วิจัยและนวตักรรมพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และชุมชน 
บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

และสบืสานเอกลักษณค์วาม
เป็นไทย 

บริหารจดัการทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์  
ม.พะเยา 

1. การเตรยีมคนและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคต 

2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

3. การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

4. การส่งเสริมการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
และเอกลักษณ์ของชาต ิ

5. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการที่ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล   

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลยั

พะเยา 

มหาวิทยาลยัสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

อยู่ในระดับสากล (World 
Ranking) (SDG 9,17) 

งานสร้างสรรคเ์ชิงพาณิชย์ 
(Cultural Enterprise) 
และความเป็นสากล (SDG 
9,11,17) 

 

(UI Green) 
(SDG11,15,17) 

5.4 ผลการปฏิบัติงานและ
การพัฒนาท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพ 
(PERFORMANCE 
Management and 
Development) 
(WORKFORCE 
Climate) (SDG 
16,17) 

กลยุทธ์ 1.1.1 ผลิตบัณฑิตด้วยหลักสูตร/
กิจกรรมการเรียนรู้ทีส่ร้าง
คุณลักษณะ Community 

2.1.1 ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมโดยบรูณาการกับ
หน่วยงานภายนอก ถ่ายทอด

3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการโดยบูรณา
การกับหน่วยงานภายนอก ถ่ายทอดองค์ความรู้

4.1.1. ส่งเสริมและพัฒนางาน
ทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อ

5.1.1 การพัฒนาคุณภาพ
องค์กรตามเกณฑ์การ
ประกันคณุภาพ
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กรอบประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2566 - 2570 
พันธกิจ ผลิตกำลังคนท่ีมสีมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต 
วิจัยและนวตักรรมพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และชุมชน 
บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

และสบืสานเอกลักษณค์วาม
เป็นไทย 

บริหารจดัการทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์  
ม.พะเยา 

1. การเตรยีมคนและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคต 

2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

3. การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

4. การส่งเสริมการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
และเอกลักษณ์ของชาต ิ

5. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการที่ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล   

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลยั

พะเยา 

มหาวิทยาลยัสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

change agent ตาม
เป้าหมาย Area-based 
university (SDG 4,17) 

1.1.2 สร้างอัตลักษณ์ของนิสติ
มหาวิทยาลยัพะเยา (UP 
Identity)ในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (SDGs) (SDG 3,4,17)  

1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
มืออาชีพ (SDG 4) 

1.1.4 พัฒนาระบบและกลไก ระบบ
นิเวศน์เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู ้

 

องค์ความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อ
ความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคม 
(Societal Well-Being) (SDG 
9,17) 

2.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิจัย
รับใช้สังคมที่บูรณาการการ
เรียนการสอนและการสร้าง
เครือข่ายในการเรียนรู้ (SDG 
9,17) 

2.2.2 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
นวัตกรรม และทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่ยกระดับชุมชนและ
ก่อให้เกิดรายได้ (SDG 9,17) 

 

สู่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม 
(Societal Well-Being) (SDG 3,4,9,11,17) 

 
3.2.1 ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของคนในชุมชน (SDG 4,5,11,17) 
3.2.2 พัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อการเรียนรู้ชมุชนต้นแบบ (UP 

Learning Space) (SDG 4,5,11,17) 
 
3.3.1 บ่มเพาะและสร้างขีดวามสามารถในการแข่งขัน

ของผู้ประกอบการท้องถิ่น บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการใหม่  (SDG 9,17) 

 
3.4.1 ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพ/

สาธารณสุขท่ีทันสมัยเพื่อสุขภาวะที่ดี (SDG 3,17) 

ความเป็นไทย โดย
บูรณาการกับหน่วยงาน
ภายนอก ถ่ายทอดองค์
ความรูสู้่ชุมชนท้องถิ่น
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทาง
สังคม (Societal Well-
Being) (SDG 11,17) 

4.2.1 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุน
ทางวัฒนธรรมด้วยการ
ใช้ BCG Model เป็น 
Platform การพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(SDG 9,11,17) 

องค์กรเพื่อความเป็น
เลิศ (EdPEx) (SDG 
17) 

5.1.2 การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพองค์กร (SDG 
16,17) 

 
5.2.1 ส่งเสริมการสร้าง

ธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใสภายใน
มหาวิทยาลยัอย่าง
ยั่งยืน(SDG 16,17) 



7 
 

 
 

กรอบประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2566 - 2570 
พันธกิจ ผลิตกำลังคนท่ีมสีมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต 
วิจัยและนวตักรรมพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และชุมชน 
บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

และสบืสานเอกลักษณค์วาม
เป็นไทย 

บริหารจดัการทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์  
ม.พะเยา 

1. การเตรยีมคนและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคต 

2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

3. การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

4. การส่งเสริมการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
และเอกลักษณ์ของชาต ิ

5. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการที่ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล   

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลยั

พะเยา 

มหาวิทยาลยัสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

1.2.1 พัฒนาระบบและกลไก เพื่อ
สนับสนุนการเรยีนรู้ตลอด
ชีวิตของผูเ้รียน (SDG 
4,11,17) 

 
1.3.1 ส่งเสริมสวัสดิการและบริการ

ที่มีคุณภาพสำหรับนิสติ ใหอ้ยู่
และเรียนอย่างมีความสุข 

2.3.1 เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพฒันา
ชุมชนเชงิพื้นที ่(Area-Based 
and Community 
Engagement University) ที่มี
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยใน
ระดับสากล (World Ranking) 
(SDG 9,17) 

 

 4.2.2 พัฒนาองค์ความรู้ทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม สู่
งานสร้างสรรคเ์ชิง
พาณิชย์ (Cultural 
Enterprise) (SDG 
9,11,17) 

5.3.1 พัฒนากายภาพ 
และสิ่งแวดล้อมตาม
เกณฑ์ UI Green สู่
การเป็น
มหาวิทยาลยั
ต้นแบบในการสร้าง
ความยั่งยืน (SDG 
16,17) 

 
5.4.1 พัฒนาระบบการ

จัดการผลการ
ปฎิบัติงานของ
บุคลากรสนับสนุน
ให้เกดิการทำงานท่ี
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กรอบประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2566 - 2570 
พันธกิจ ผลิตกำลังคนท่ีมสีมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต 
วิจัยและนวตักรรมพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และชุมชน 
บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

และสบืสานเอกลักษณค์วาม
เป็นไทย 

บริหารจดัการทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์  
ม.พะเยา 

1. การเตรยีมคนและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคต 

2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

3. การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

4. การส่งเสริมการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
และเอกลักษณ์ของชาต ิ

5. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการที่ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล   

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลยั

พะเยา 

มหาวิทยาลยัสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

ให้ผลการดาเนิน
การที่ดี (SDG 
16,17) 

5.4.2 พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงาน
(PERFORMANCE 
Development)  
(SDG 16,17) 

5.4.3 พัฒนาประสิทธิผล
ของการเรียนรู้และ
การพัฒนา 
(LEARNING and 
Development  
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กรอบประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2566 - 2570 
พันธกิจ ผลิตกำลังคนท่ีมสีมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต 
วิจัยและนวตักรรมพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และชุมชน 
บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

และสบืสานเอกลักษณค์วาม
เป็นไทย 

บริหารจดัการทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์  
ม.พะเยา 

1. การเตรยีมคนและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคต 

2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

3. การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

4. การส่งเสริมการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
และเอกลักษณ์ของชาต ิ

5. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการที่ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล   

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลยั

พะเยา 

มหาวิทยาลยัสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

EFFECTIVENESS) (SDG 
16,17) 
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1.2 กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ 
กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

พันธกิจ ผลิตกำลังคนท่ีมีสมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต 

วจิัยและนวัตกรรมพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 

บริการวิชาการด้วยองค์

ความรู้และนวัตกรรม 

ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและสบืสาน

เอกลักษณ์ความเป็นไทย 

บริหารจัดการทันสมัย 

มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรร

มาภบิาล 

ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 

1. การเตรยีมคนและเสริมสรา้ง

ศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต 

2. การสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรม

สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

3. การบรกิารวิชาการด้วยองค์

ความรู้และนวัตกรรมเพื่อ

ความเขม้แข็งของชุมชน 

4. การส่งเสรมิการทำนุบำรงุศิลปะและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทยและ

เอกลักษณ์ของชาต ิ

5. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่

ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมี

ธรรมาภิบาล   

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

มหาวิทยาลัยสร้างปญัญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

เป้าหมายคณะ 

ปี 66  

1. จำนวน Non-degree program 

เพิ่มขึน้ปีละ 1 โปรแกรม  

2. ร้อยละของนิสิตมีผลงาน

นวัตกรรมได้รับรางวัลการ

ประกวดในระดับชาติ/นานาชาต ิ

3. คะแนน EdPEx มากกว่า 200 

คะแนน  

4. ร้อยละ 95 นิสิตมีสุขภาพจิตใน

ระดับดี  

1. จำนวนผลงานตีพมิพ์ในวารสาร

นานาชาตเิพิ่มขึ้นทุกปไีม่น้อย

กว่าร้อยละ 5 

2. จำนวนเงินสนับสนุนวิจัยจาก

ภายนอกเพิ่มขึน้ทกุป ี

3. จำนวนเงินสนบัสนุนวิจัยจาก

ภายนอกเพิ่มขึน้ทกุป ี

1. Signature Product ด้านการ

สรา้งคุณภาพชีวติ ใหก้ับชุมชน 

ไดรั้บการยอมรับในระดับชาติ/

นานาชาต ิ

2. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ

ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการ

พัฒนา Signature Product 

เพิ่มขึน้ทุกปี  

 

1. จำนวนของบรกิาร/ผลิตภัณฑ์ทางวฒันธรรม/

ภูมิปัญญาด้านสขุภาพเพิ่มขึน้ทกุปี  

 

1. จำนวนผลงาน R2R / แนวปฏิบัติในการ

ปรับปรุงระบบการทำงานเพิ่มขึน้ 

2. คะแนนการประเมิน UI Green เพิ่มขึน้ 

3. คะแนนการประเมิน ITA เพิ่มขึน้ 

4. จำนวนเร่ืองของข้อร้องเรียนที่เกิดขึน้ใน

หน่วยงานไม่เกิน 2 เรื่องต่อป ี
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บทที่ 2 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

2.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

หน่วยงาน จำนวนโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ (บาท) 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 34 477,000 

1. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน) 

12 116,000 

2. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนิสติ) 

11 100,000 

3. โครงการด้านวิจัยและนวัตกรรมพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม 

3 40,000 

4. โครงการด้านบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้

และนวัตกรรม 

2 60,000 

5. โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและ

สืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

2 40,000 

6. โครงการบริหารจัดการทันสมัยมีประสทิธิภาพ 

โปร่งใส และ 

มีธรรมาภิบาล 

4 121,000 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

1. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน) 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

 กจิกรรมที่ 1 โครงการส่งเสรมิและ

พัฒนาขดีความสามารถด้านวิชาการ

ในศตวรรษที่ 21 

    

1 1.1 โครงการบูรณาการการจัดการเรียน

การสอนกับกิจการนสิิตท่ีเนน้ผลการ

เรียนรู้ให้ผู้เรียนมทัีกษะในศตวรรษท่ี 21 

(English, IT (Digital), การสื่อสาร การ

แสดงออก บุคลกิภาพ, Talent mobility, 

ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนสิิต) 

ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสิทธ์ิ 

15,000 ต.ค.65-ส.ค. 66 

2 1.2 โครงการอบรมทักษะการใช้

เครื่องมือและการเตรียมสารเคมใีน

ห้องปฏบัิตกิาร  

ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสิทธ์ิ 

15,000 ต.ค.65-ส.ค. 66 

3 1.3 โครงการพัฒนาวิชาการสำหรับนสิิต

บัณฑิตศกึษา (เสนอผลงานวชิาการใน

การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ) 

โครงการ paper  

ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสิทธ์ิ 

4,000 ต.ค.65-ส.ค. 66 

4 1.4 โครงการพัฒนาทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษแก่นสิิต  

ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสิทธ์ิ 

8,000 ต.ค.65-ส.ค. 66 

5 1.5 ส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการ

ดำเนนิชีวิต (พัฒนากาย ใจ และ

บุคลิกภาพ)  

ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสิทธ์ิ 

5,000 ต.ค.65-ส.ค. 66 

6 1.6 ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม

ด้านวิชาการในระดับบัณฑิตศกึษา  

ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสิทธ์ิ 

4,000 ต.ค.65-ส.ค. 66 

7 1.7 อบรมการเขียน I THESIS และ

จรยิธรรมในการวจิัยระดับบัณฑิตศกึษา  

 5,000 ต.ค.65-ส.ค. 66 

8 1.8 ความปลอดภัยในการปฏบัิตงิาน 

และการตอบโตก้รณเีกิดเหตุฉุกเฉิน 

ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสิทธ์ิ 

20,000 ต.ค.65-ส.ค. 66 

 กจิกรรมที่ 2 โครงการพฒันาทักษะ

วิชาชีพนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

   

9 2.1 โครงการเกษตรวชิาการบัณฑิตและ

มหาบัณฑิต    

ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสิทธ์ิ 

20,000 ต.ค.65-ส.ค. 66 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

1. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน) 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

10 2.2 โครงการ FoSTAT  ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสิทธ์ิ 

10,000 ต.ค.65-ส.ค. 66 

 กจิกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาอาจารย์

และบคุลากรของคณะ 

ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสิทธ์ิ 

  

11 3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์

ด้านการจัดการเรียนการสอน  

ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสิทธ์ิ 

5,000 ต.ค.65-ส.ค. 66 

12 3.2 โครงการสนับสนุนอาจารย์พัฒนา

ด้านการพัฒนาหลักสูตร  

ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสิทธ์ิ 

5,000 ต.ค.65-ส.ค. 66 

รวมงบประมาณ 116,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

2. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนิสิต) 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมไหว้ครู ดร.คุณากร ขัติศรี 5,000 ต.ค.65-ส.ค. 66 

2 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมพบผู้ปกครอง  ดร.คุณากร ขัติศรี 6,000 ต.ค.65-ส.ค. 66 

3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต

ใหม ่

ดร.คุณากร ขัติศรี 6,000 ต.ค.65-ส.ค. 66 

4 กิจกรรมที ่  4 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์

เกษตร มพ. 

ดร.คุณากร ขัติศรี 6,000 ต.ค.65-ส.ค. 66 

5 กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.คุณากร ขัติศรี 5,000 ต.ค.65-ส.ค. 66 

6 กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมรับขวัญบัณฑิต ดร.คุณากร ขัติศรี 25,000 ต.ค.65-ส.ค. 66 

7 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมพัฒนาผู้นำและ

สร้างเครอืข่ายนิสติ  

ดร.คุณากร ขัติศรี 3,500 ต.ค.65-ส.ค. 66 

8 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อ

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

เกษตรศาสตร์ 

ดร.คุณากร ขัติศรี 3,500 ต.ค.65-ส.ค. 66 

9 กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมการเตรียมความ

พร้อมของนิสิตก่อนฝึกงานและสหกิจ

ศกึษา 

ดร.คุณากร ขัติศรี 25,000 ต.ค.65-ส.ค. 66 

 กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและ 

Job fair 

ดร.คุณากร ขัติศรี 10,000 ต.ค.65-ส.ค. 66 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

2. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนิสิต) 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

10 กิจกรรมที ่  11 การพัฒนาบุคคลากร 

‘เพื ่อเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวัง

ปัญหาสุขภาพจิต’ 

ดร.คุณากร ขัติศรี 5,000 ต.ค.65-ส.ค. 66 

รวมงบประมาณ 100,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

3. โครงการด้านการสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย

การตพีมิพ์ผลงานวจิัย 

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะ

วชิา 

5,000 ต.ค.65-ส.ค. 66 

2 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมร่วมพัฒนาโครง

ร่างโครงการวจิัยเพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอกจากนักวจิัยพี่เลีย้ง 

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะ

วชิา 

5,000 ต.ค.65-ส.ค. 66 

3 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมร่วมพัฒนา

เครอืข่ายงานวจิัยนานาชาต ิ

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะ

วชิา 

30,000 ต.ค.65-ส.ค. 66 

รวมงบประมาณ 40,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

4. โครงการด้านการบรกิารวชิาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล  ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะ

วชิา 

20,000 ต.ค.65-ส.ค. 66 

2 โครงการพัฒนาและเรียนรู้กระบวนการ

ถ่ายทอดองค์ความรูเ้กษตรสมัยใหม่ให้

ชุมชน 

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะ

วชิา 

40,000 ต.ค.65-ส.ค. 66 

รวมงบประมาณ 60,000  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

5. โครงการด้านการเสริมสร้างและส่งเสรมิการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมทำบุญคณะฯ   ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อนิต๊ะ

วชิา 

20,000 ต.ค.65-ส.ค. 66 

2 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมกาดโก้งโค้ง-กิน

อยู่วถิีลา้นนา  

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะ

วชิา 

20,000 ต.ค.65-ส.ค. 66 

รวมงบประมาณ 40,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

6. โครงการด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการ ส่งเสริมเส้นทางความก้าวหนา้

ทางอาชพีและผลการปฏบัิตงิานท่ีดขีอง

บุคลากร 

ดร.บุญร่วม  คิดคา้ 30,000 ต.ค.65-ส.ค. 66 

2 โครงการ KM พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 

(EdPEx) 

ดร.บุญร่วม  คิดคา้ 30,000 ต.ค.65-ส.ค. 66 

3 โครงการ พัฒนาเครือข่าย การสื่อสาร 

และความผกูพันธ์ต่อองค์กรเพื่อเตรียม

ความพร้อมรับการประเมิน ITA ประจำป ี 

ดร.บุญร่วม  คิดคา้ 11,000 ต.ค.65-ส.ค. 66 

4 โครงการ ทบทวนแผนกลยุทธ์ ตดิตาม

และประเมินความสำเร็จของแผนปฏบัิติ

การและแผนกลยุทธ์ 

ดร.บุญร่วม  คิดคา้ 50,000 

 

ต.ค.65-ส.ค. 66 

รวมงบประมาณ 121,000  
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2.2 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 

ที ่ โครงการ เป้าหมาย 

ความสำเร็จของ

โครงการ (ร้อยละ) 

 งบประมาณ  ระยะเวลา

ดำเนินการ 

(เดือน) 

ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

 กิจกรรมท่ี 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถดา้นวชิาการในศตวรรษท่ี 21 100 15,000  ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสิทธ์ิ 

 1.1 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับกิจการนิสติท่ีเนน้ผลการเรียนรู้ให้

ผู้เรียนมทัีกษะในศตวรรษท่ี 21 (English, IT (Digital), การสื่อสาร การแสดงออก 

บุคลิกภาพ, Talent mobility, ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนสิิต) 

100 15,000 ม.ค. 66 ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสิทธ์ิ 

 1.2 โครงการอบรมทักษะการใชเ้ครื่องมือและการเตรียมสารเคมใีนหอ้งปฏบัิตกิาร 100 4,000 ก.ค.66 ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสิทธ์ิ 

 1.3 โครงการพัฒนาวิชาการสำหรับนสิิตบัณฑิตศกึษา (เสนอผลงานวชิาการในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ) โครงการ paper  

100 8,000 ม.ีค.66 ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสิทธ์ิ 

 1.4 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นสิิต  100 5,000 ม.ิย.66 ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสิทธ์ิ 

 1.5 ส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการดำเนินชวีติ (พัฒนากาย ใจ และบุคลกิภาพ)  100 4,000 ก.ค. 66 ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสิทธ์ิ 

 1.6 ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมดา้นวชิาการในระดับบัณฑิตศกึษา  100 5,000 ส.ค..66 ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสิทธ์ิ 

 1.7 อบรมการเขียน I THESIS และจรยิธรรมในการวจิัยระดับบัณฑิตศกึษา  100 20,000 ส.ค.66 ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสิทธ์ิ 
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ที ่ โครงการ เป้าหมาย 

ความสำเร็จของ

โครงการ (ร้อยละ) 

 งบประมาณ  ระยะเวลา

ดำเนินการ 

(เดือน) 

ผู้รับผิดชอบ 

 1.8 ความปลอดภัยในการปฏบัิตงิาน และการตอบโตก้รณเีกิดเหตุฉุกเฉิน 100 15,000 ส.ค.66 ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสิทธ์ิ 

 กิจกรรมท่ี 2 โครงการพัฒนาทกัษะวชิาชีพนสิิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ     

 2.1 โครงการเกษตรวชิาการบัณฑิตและมหาบัณฑิต    100 20,000 ม.ีค. 66 ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสิทธ์ิ 

 2.2 โครงการ FoSTAT  100 10,000 ม.ิย. 66 ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสิทธ์ิ 

 กจิกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาอาจารย์และบคุลากรของคณะ     

 3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ดา้นการจัดการเรียนการสอน 100 5,000 พ.ย.66 ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสิทธ์ิ 

 3.2 โครงการสนับสนุนอาจารย์พัฒนาด้านการพัฒนาหลักสูตร 100 5,000 ธ.ค. 66 ผศ.ดร.กัญญาณฐั 

สุนทรประสิทธ์ิ 

 โครงการพัฒนาคุณภาพนสิิตและส่งเสริมทักษะศตวรรษท่ี 21     

 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมไหวค้ร ู 100 5,000 ม.ิย. 66 ดร.คุณากร ขัติศรี 

 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมพบผู้ปกครอง  100 6,000 ม.ิย. 66 ดร.คุณากร ขัติศรี 

 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสติใหม่ 100 6,000 ม.ิย. 66 ดร.คุณากร ขัติศรี 

 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมกีฬาสัมพนัธ์เกษตร มพ. 100 6,000 ม.ิย. 66 ดร.คุณากร ขัติศรี 

 กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ 100 5,000 ก.พ.66 ดร.คุณากร ขัติศรี 

 กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมรับขวัญบัณฑิต 100 25,000 ก.พ.66 ดร.คุณากร ขัติศรี 
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ที ่ โครงการ เป้าหมาย 

ความสำเร็จของ

โครงการ (ร้อยละ) 

 งบประมาณ  ระยะเวลา

ดำเนินการ 

(เดือน) 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมพัฒนาผูน้ำและสร้างเครอืข่ายนิสติ  100 3,500 ม.ีค. 66 ดร.คุณากร ขัติศรี 

 กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือกองทุนการศึกษานิสติคณะเกษตรศาสตร์ 100 3,500 เม.ย.66 ดร.คุณากร ขัติศรี 

 กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนสิิตก่อนฝึกงานและสหกิจศกึษา 100 25,000 ส.ค.66 ดร.คุณากร ขัติศรี 

 กิจกรรมท่ี 10 กิจกรรมปัจฉิมนเิทศและ Job fair 100 10,000 ส.ค.66 ดร.คุณากร ขัติศรี 

 กิจกรรมท่ี 11 การพัฒนาบุคคลากร ‘เพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังปัญหา

สุขภาพจิต’ 

100 5,000 ก.ค.66 ดร.คุณากร ขัติศรี 

รวมงบประมาณ   216,000      

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน 

1 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 100 5,000 พ.ย.65  ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ 

อนิต๊ะวิชา 

2 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมร่วมพัฒนาโครงร่างโครงการวจิัยเพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภาย

นอกจากนักวจิัยพี่เลีย้ง 

100 5,000 พ.ย.65  ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ 

อนิต๊ะวิชา 

3 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมร่วมพัฒนาเครือข่ายงานวจิัยนานาชาต ิ 100 30,000 ธ.ค.65  ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ 

อนิต๊ะวิชา 

รวมงบประมาณ   40,000 
 

  

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบรกิารวชิาการด้วยองค์ความรู้และนวตักรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

1 โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล  100 20,000  ม.ค.66  ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ 

อนิต๊ะวิชา 
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ที ่ โครงการ เป้าหมาย 

ความสำเร็จของ

โครงการ (ร้อยละ) 

 งบประมาณ  ระยะเวลา

ดำเนินการ 

(เดือน) 

ผู้รับผิดชอบ 

2 โครงการพัฒนาและเรียนรู้กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรูเ้กษตรสมัยใหม่ให้ชุมชน 100 40,000 ม.ีค.66  ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ 

อนิต๊ะวิชา 

รวมงบประมาณ 
 

 60,000      

ยุทธศาสตรท์ี ่4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมเพื่อความเปน็ไทยและเอกลักษณ์ของชาต ิ

1 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมทำบุญคณะฯ   100 20,000  เม.ย.66  ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ 

อนิต๊ะวิชา 

2 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมกาดโก้งโค้ง-กินอยู่วิถีล้านนา  100 20,000 ม.ค.66  ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ 

อนิต๊ะวิชา 

รวมงบประมาณ    40,000     

ยุทธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ทนัสมัย มปีระสทิธิภาพโปร่งใส และมธีรรมาภิบาล 

1 โครงการ ส่งเสริมเส้นทางความก้าวหนา้ทางอาชพีและผลการปฏบัิตงิานท่ีดขีองบุคลากร 100 30,000 ม.ีค.66  ดร.บุญร่วม  คิดคา้ 

2 โครงการ KM พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) 100 30,000 ม.ีค.66 ดร.บุญร่วม  คิดคา้ 

3 โครงการ พัฒนาเครือข่าย การสื่อสาร และความผูกพันธ์ต่อองค์กรเพื่อเตรียมความ

พร้อมรับการประเมิน ITA ประจำป ี 

100 11,000 ก.พ.66 ดร.บุญร่วม  คิดคา้ 

4 โครงการ ทบทวนแผนกลยุทธ์ ตดิตามและประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัตกิารและ

แผนกลยุทธ์ 

100 50,000 ม.ิย.66 ดร.บุญร่วม  คิดคา้ 

รวมงบประมาณ   121,000      
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บทที่ 3 

การติดตามและประเมินผล 

 

3.1 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า

ของการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยอย่าง

ต่อเนื ่อง รวมทั้งเพื่อนำประสบการณ์จากการทำงานไปกำหนดนโยบายการบริหารงานเพื่อพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าและบรรลุวิสัยทัศน์ของอธิการบดีต่อไป โดยมีกระบวนการประเมินด้วย

การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบ

ค่าเป้าหมายและแผนการดำเนินงานกับผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงาน

ในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื ่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยตามลำดับ ดังรูปแสดงผังการประเมินต่อไปนี้ 

 
 

รูปที่ 1 ผังการประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 
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  กองแผนงาน พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ e-BUDGET) เพื่อ

นำมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ และมีความ

โปร่งใส ตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถนำผลลัพธ์จากระบบ E-BUDGET ไป

วิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดใช้งานระบบในระยะที่ 3 ด้านการจัดการ วางแผน

ด้านงบประมาณประจำปี การวางแผนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการรายงานการ

เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี และผลการดำเนนิงานตามตัวชีว้ัดของหน่วยงาน ในรอบ 

6 เดือน และรอบ 12 เดือน  

 

3.2 ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบความสำเร็จของการบรรลุตามเป้าหมายและ

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ มีระบบและกลไกดังนี้ 

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ ่งนำเสนอผลผลิต 

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

เรียนรู ้และให้มกีารตดิตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

โปร่งใส มมีาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี ้วัดการดำเนินงาน ตั ้งแต่ระดับหั วหน้าส่วนงาน 

ผูอ้ำนวยการ หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ดำเนนิการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้และ

ตามกรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื ่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการดำเน ินงานตามแผนปฏ ิบ ัต ิการต ่อคณบด ี  ต ่ออธ ิการบด ี  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ 
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3.3 กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 

 สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุตริตแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

ละ 2 ครั้ง ผ่านทางการรายงานแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 

2566) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2566 – กันยายน 2566) 

 

3.4 องค์ประกอบของรายงานผลการดำเนินงาน 

  การรายงานผลประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้มี

การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อกำหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการรายงาน 

ดังนี้ 

1) การรายงานผลการประเมินความสำเร ็จของแผนปฏิบ ัต ิการ คณะ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

2) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ พ.ศ. 2566 

ซึ่งกระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมด จะปฏิบัติการผ่านระบบการจัดการด้านงบประมาณและ

แผนงาน (e-Budget) และใช้ขอ้มูลจากระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (e-Budget) ในการ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณนั้นๆ    

 

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


