
 



1 
 

 
สารบัญ 

                   หน้า 
➢ โครงร่างองค์กร         2    
➢ ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ    43    
➢ งบประมาณปงีบประมาณ 2565       48  
➢ ข้อมูลนิสิตและหลักสูตร        57 
➢ ภารกิจด้านการวิจัย        62  
➢ ภารกิจด้านการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม   70 
➢ ภารกิจด้านประกันคุณภาพการศึกษา      81  
➢ ผลงานของคณาจารย์และนิสิต       84 
➢ กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ฯ       96 
➢ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน      125  
➢ คณะผู้จัดทำ         126 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

โครงร่างองค์กร 
P.1 ลักษณะองค์กร 
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
    (1)  การจัดการศึกษา วิจัย และบริการทางการศึกษาอ่ืน ๆ ที่สำคัญตามพันธกิจ 
 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐ ทุกหลักสูตรได้รับการเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2543 ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลารวม 20 ปี ได้ก่อตั้งขึ้น
เพ่ือพัฒนาด้านวิชาการเกษตรเขตภาคเหนือตอนบน เปิดสอนใน 3 หลักสูตร คือ พืชศาสตร์ การประมง และอุตสาหกรรมเกษตร 
ปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เปิดสอนจำนวนทั้งหมด 12 หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรมุ่งเน้นให้นิสิต/
ผู้เรียน สามารถปฏิบัติได้จริง  ปัจจุบันคณะจัดให้มีการเรียนการสอน 12 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาตรีจำนวน 6 หลักสูตร 
ได้แก่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ การประมง ความปลอดภัยทางอาหาร สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร และระดับปริญญาโทจำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง และวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการความปลอดภัยทางอาหาร ทั้งนี้ได้มี
การเปิดหลักสูตรแบบควบสองปริญญาและหลักสูตรคู่ขนานกับหลักสูตรอ่ืนอีก 3 หลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้นด้าน
การเกษตร เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน โดยหลักสูตรปริญญาตรีมุ่งเน้นให้นิสิต/ผู้เรียน สามารถปฏิบัติได้จริงและมี
ทักษะผู้ประกอบการ  และหลักสูตรปริญญาโทมุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติร่วมกับการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทางด้าน
เกษตรเพ่ือนำไปประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ อีกทั้งมีการเปิดหลักสูตรสหวิทยาด้านการเกษตรระดับ
ดุษฎีบัณฑิตในปี 2565 
 ในด้านบริการคณะได้ให้ความสำคัญกับการบริการวิชาการและงานวิจัย โดยการให้บริการด้านการเกษตรครบวงจร
ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพ่ือตอบสนองความต้องการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และเพ่ือสนองต่อปณิธานและ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 1 คณะ 1 โมเดล (ตำบล) คณะจึงมีโครงการบริการวิชาการทางด้านการเกษตรแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน (community base) ในลักษณะที่มีการบูรณาการด้านการเรียนการสอนกับ
ด้านการบริการวิชาการ เช่น โครงการพัฒนาแหล่งการผลิตลิ้นจี่คุณภาพในจังหวัดพะเยาด้วยมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดี เพ่ือการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนของเกษตรกร การพัฒนาการเลี้ยงโคขุนดอกคำใต้ โครงการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดอาหารสัตว์ที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ภาคเหนือนตอนบน และบริการวิชาการเลี้ยงปลานิลบ้านต๊ำ การพัฒนาการทำเกษตรกรรมยั่งยืน การเลี้ยง
กระบือประณีต การเลี้ยงแพะนมแพะเนื้อ เครือข่ายอนุรักษ์นกยูงไทย เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนได้หลากหลาย
รูปแบบและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการอย่างยั่งยืน รวมทั้งก่อให้เกิดรายได้กับคณะและมหาวิทยาลัย  โดยมีศูนย์บริการ
วิชาการจำนวน 2 ศูนย์ ทำหน้าที่ให้บริการวิชาการและสร้างรายได้ คือ 1) ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตร จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
ขยายผลแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน ด้วยการพัฒนาพ้ืนที่ศูนย์ให้เป็นสถานที่ศึกษา
เรียนรู้  ทดลองวิจัย  ร้านค้าจำหน่ายผลผลิต ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของนักเรียน นิสิต/ผู้เรียน  เกษตรกร รวมทั้งใช้เป็น
สถานที่ฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา  และ 2) ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติด้านเกษตร
และอาหาร จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการด้านการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพเกษตรและอาหาร ด้านการเป็นที่ปรึกษาในการ
จัดทำระบบการประกันคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร และการให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารแก่
ชุมชน ด้านงานวิจัยวิจัย นวัตกรรม ผู้นำวิชาการ จัดทำระบบฐานข้อมูลการวิจัยคณะตามแผนงาน Super KPI ด้านการเผยแพร่
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วารสารระดับนานชาติ การก่อตั้งหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัย เพ่ือส่งเสริมการเครือข่ายงานวิจัยของคณาจารย์ และนิสิตใน
ต่างประเทศ ให้สร้างผลงานทำให้คณะและมหาวิทยาลัยมีลำดับการเป็นที่ 10 ของประเทศไทย  
 (2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรม 
วิสัยทัศน์  มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพ่ือนวัตกรรมชุมชนสูส่ากล 
(Vision) คณะฯ : สร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความเป็นเลิศด้านผู้ประกอบการเกษตรสู่มาตรฐานสากล 
พันธกิจ (Mission) ผลิตบัณฑิต : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรู้ความสามารถ  สามารถปฏิบัติได้จริงเน้นด้านการเกษตร
ครบวงจร ด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด และเน้นทักษะด้านผู้ประกอบการ ตามอัตลักษณ์ของนิสิต “ใฝ่รู้วิชาการ 
ชำนาญการปฏิบัติ” โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีแผนการศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตรงตาม
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยาและคณะ  และมุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือให้เกิดทักษะแก้ปัญหาในพ้ืนที่ได้
จริง ทั้งในปฏิบัติการภาคสนาม  การฝึกงาน  และสหกิจศึกษา การสร้างความร่วมมือต่างสถาบัน และประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
ซึ่งมีการทำความร่วมมือกับต่างประเทศ อาทิ ไต้หวัน จีน รวมทั้งการบูรณาการวิจัยให้เป็นสว่นหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของสังคมและสอดคล้องต่อความต้องการของประเทศ  มีการจัดตั้ง
กองทุน วิจัยและนวัตกรรม : มุ่งเน้นการวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้จริงและเหมาะสมกับพ้ืนที่ให้บริการวิชาของคณะ และมีการบูร
ณาการกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนสำหรับสร้างองค์ความรู้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเกษตรครบวงจรอย่างยั่งยืน สร้างความเป็นเลิศ
ด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย ยกระดับห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานสากล และฝึกทักษะและทัศนคติของบุคคากร นิสิต
ให้สามารถทำงานร่วมกับชุมชนเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ของภาครัฐ สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากให้มีรายได้ และต่อ
ยอดผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในระดับประเทศและสากล รวมทั้งงานวิจัยที่
บูรณาการได้กับการเรียนการสอน และบริการวิชาการและสร้างเครือข่าย บริการวิชาการ :  มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการใน
หลายรูปแบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและรวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน การนำองค์ความรู้เชิงวิชาการผสานภูมิปัญญา อนุรักษ์วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอาชีพทางการเกษตร ศูนย์บริการ 
ถ่ายทอดความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน อบรมหลักสูตรระยะสั้นสร้างรายได้ ขับเคลื่อนโดยศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและ
บริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร และศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตร เป็นหน่วยให้บริการหลักเพ่ือสืบสาน
ปณิธานของมหาวิทยาลัยและของคณะฯ โดยโครงการบริการวิชาการเด่น อาทิ โคขุน ลิ้นจี่ กว๊านพะเยา เกษตรอินทรีย์ ข้าว 
และข้าวโพด โดยแบ่งเป็นบริการวิชาการที่หารายได้ และแบบบริการ โดยจัดให้มีการให้บริการตลอดทั้งปี ด้านบริหาร :  มุ่งเน้น
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม บุคลากรอยู่อย่างมีความสุขและยั่งยืนอาศัยการทำงานเป็นทีม รักองค์กร   สร้างการสื่อสาร 
ธรรมาภิบาล และการบริหารองค์กรที่ดี  จัดสรรพื้นที่ความสุขและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการทำงาน เข้าร่วมโครงการ
สำนักงานสีเขียว ส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา  เสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรม และกลุ่ม
วิจัยด้านอาหารและการเกษตร ด้านอ่ืนๆ : การทำความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน (community 
base) ในลักษณะที่มีการบูรณาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ค่านิยม กระตือรือร้น มุ่งมั่น รว่มมือ รับผิดชอบต่อชุมชน (RICE: Responsibility Intention Collaborate Enthusiastic) 
สมรรถนะหลัก ประสานงานรอบทิศ ผูกมิตรเครือข่ายอย่างยั่งยืน 
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 (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีบุคลากรทั้งคณะ 69 คน เป็นสายวิชาการ 42 คน (บุคลากรประจำ 40 คน ผู้มี
ความรู้ความสามารถ 2 คน) มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 38 คน ระดับปริญญาโท 4 คน เป็นสายสนับสนุน 27 คน โดย
แยกเป็นผู้ปฏิบัติงานจริง 68 คน ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 1 คน การดำรงตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จำนวน 5 และ 19 คน ตามลำดับ  ถ้าวิเคราะห์ค่า FTES เห็นได้ว่า จำนวนอาจารย์ประจำต่อนิสิตเต็มเวลา
เทียบเท่าไม่เกิน 1:20 ตามเกณฑ์ และมีจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 5 คนต่อหลักสูตรครบตามเกณฑ์ทุกหลักสูตร ทั้งนี้
เนื่องจากบางหลักสูตรจะมีอาจารย์ที่สังกัดคณะอ่ืนที่ทำหน้าที่สอน หรือควบคุมวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระร่วม
เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การบริหารจัดการการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัยเพ่ือมุ่งสู่
ความเป็นผู้นำทางวิชาการ มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล คณะผลักดันให้บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการ เพ่ิมสมรรถนะของคณาจารย์ สร้างผลงานวิชาการทั้งคุณภาพ และปริมาณ 
ความผูกพันของบุคลากร (Workforce engagement) คณะมีงานวิจัยที่โดดเด่นในด้านการวิจัย งานสายวิชาการมีหน้าที่
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนการวิจัยและบริการวิชาการที่ตรงกับความเชี่ยวชาญและคุณวุฒิ ส่วนพนักงานสายสนับสนุนอยู่
ในตำแหน่งงานที่ตรงกับความเชี่ยวชาญซึ่งจะส่งเสริมประสิทธิภาพของการดำเนินงานของคณะ บุคลากรมีศักยภาพในการ
ทำงาน  พนักงานสายสนับสนุนบางส่วนสามารถทำวิจัยและมีการวางแผนขอตำแหน่ง ความสามารถนำไปสู่การบรรลุพันธกิจ
ด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีบุคลากรพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตามสภาวการณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของ
พนักงานสายวิชาการ ได้แก่ ความมั่นคงในอาชีพและความก้าวหน้าในงาน ระบบสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เช่น ค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ เงินสมทบเมื่อปลดเกษียณ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  และ
งบประมาณ สำหรับสายสนับสนุนได้แก่ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน และการทำงานบรรยากาศการทำงาน ค่าตอบแทน
และสวัสดิการ เช่นค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุการตรวจสุขภาพประจำปี  
(4) สินทรัพย์ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตร ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร เป็น
แหล่งฝึกงาน การเรียนการสอน บริการวิชาการ พ้ืนที่ปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล และโถงปฏิบัติการ (Shop) เพ่ือ
ใช้เป็นสถานที่ให้นิสิต/ผู้เรียน ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ รวมถึงการให้บริการด้านการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร การพัฒนางานวิจัย 
นอกจากนี้ยังมี หุ่น simulation ไก่เป็ด ปลา หมู และโค เป็นต้น 
(5) สภาวะแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ ด้านการผลิตบัณฑิต ได้แก่ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 - 
2565 เป็นต้น  ด้านการวิจัย ได้แก่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาและประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ จริยธรรมการวิจัยในคน พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ.2554 และการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (ISO) เป็นต้น ด้านการบริการวิชาการ ได้แก่ ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยาเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ และโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
พ.ศ. 2562  เป็นตน้ ด้านการบริหาร ได้แก่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยเรื่องทั่วไป การเงิน  และการบริหารบุคคล เป็นต้น  
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
(1) โครงสร้างองค์การ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา แบ่งส่วนงานภายในคณะ ออกเป็น 3 
ส่วน ประกอบด้วย 12 หลักสูตร 1 สำนักงาน และ 2 ศูนย์ โครงสร้างการบริหารงาน ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 3 ฝ่าย 
และผู้ช่วยคณบดี 1 ฝ่าย มีการกำหนดและมอบหมายภาระหน้าที่ของรองคณบดีแต่ละฝ่าย มีคณะกรรมการประจำคณะ ทำ
หน้าที่วางนโยบายและแผนงาน กำกับดูแลการดำเนินงาน วางระเบียบข้อบังคับในคณะ ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นแก่
คณบดี นอกจากนั้นคณะฯ ให้ความสำคัญอย่างมากต่อการทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมด้วยการเปิดโอกาสให้บุคลากรของ
คณะมีส่วนร่วมบริหารพัฒนาคณะตามความถนัดด้วยการปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ และคณะทำงานต่าง ๆ เช่น 
คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกิจการนิสิต และ คณะทำงานศูนย์ดังกล่าว เป็นต้น 

 
 

ภาพที่ 1 ก) โครงสร้างองค์กร ข) โครงสร้างการบริหารองค์กร 
(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มผู้เรียนสำหรับระดับปริญญาตรี คือ นักเรียน/บุคคลที่สำเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติตามท่ีหลักสูตรกำหนด กลุ่มผู้เรียนสำหรับระดับปริญญาโท คือ ผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการศึกษาต่อเพ่ือนำประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ นักวิจัย กลุ่มผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น คือ 
ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ส่วนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือ ผู้เรียน บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งมี
ความต้องการและความคาดหวังต่อหลักสูตรและการบริการที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
ตารางที่ 1 ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสยี 

ความต้องการและความคาดหวัง 
หลักสตูร การบรกิารที่สนับสนุนลูกคา้ การปฏิบตัขิองคณะ 

1. ผู้เรียน 
 บัณฑิต  
ศิษย์เก่า 

-มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
-มีการสอนทั้งภาค
บรรยายและภาคปฏิบัต ิ 
-ทำให้มีความรู้สามารถ
ปฏิบัติไดจ้ริง 
- จบไปมีงานทำ 

- มีเครื่องมอือุปกรณ์ให้ฝกึปฏิบัติทั้ง
ห้องปฏิบัตกิารและภาคสนาม 
- มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อตอ่การเรยีนรู ้
- มรีะบบอาจารย์ที่ปรกึษาทั้งดา้นการเรยีนและ
สังคม 
- มอีาจารย์และผูท้รงคุณวุฒิที่มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญสอนและถา่ยทอดความรู้ใหแ้ก่นสิิต 
-มีแหล่งฝึกงานทีห่ลากหลาย 

- จัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการฝึกปฏิบัต ิ
- ตดิต่อสถานที่ให้นิสติทุกคนได้ไปสหกจิศึกษาหรือฝกึทักษะวิชาชพี 
- จัดงบประมาณสนบัสนุนนิสิตทำโครงงานหรือการศึกษาค้นควา้
อิสระและวทิยานพินธ ์
 - ทกุหลักสูตรได้รบัความเห็นชอบจาก สกอ. และรับรองคุณวุฒจิาก
สำนกังาน ก.พ. 
- จัดสรรงบประมาณสนับสนนุการพานิสิตศึกษาดูงานในหนว่ยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
-จ้ดสรรงบประมาณสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิต 

2. ผู้ใช้บัณฑิต
และ
ตลาดแรงงาน 

- หลกัสูตรสามารถผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ  มี
ความรู้ มีทกัษะทาง

จัดโครงการนิเทศการฝึกงานและสหกจิศึกษา
เพื่อใหอ้าจารย์ได้พบปะผู้ใช้บัณฑิต จะได้นำ
ปัญหาและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการจัดการ

- มกีารติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 
- มกีารประชมุระดบัหลักสูตรเพื่อนำข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตมา
พิจารณาปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนและกจิกรรมพัฒนานิสิต
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กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสยี 

ความต้องการและความคาดหวัง 
หลักสตูร การบรกิารที่สนับสนุนลูกคา้ การปฏิบตัขิองคณะ 

วิชาชีพ ปฏิบัติได ้มีความ
รับผิดชอบ  

เรียนการสอน การประชาสมัพันธ์ประกาศการรับ
สมัครงาน/ศึกษา/ฝึกอบรมของผูป้ระกอบการ  
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 

ของคณะ 
-จัดสถานที่ที่คณะให้ผู้ใช้บัณฑติมีโอกาสพบปะนิสิตและคณาจารย ์

3. ผู้ปกครอง เป็นคนด ีจบมามีงานทำ
เลี้ยงตัวได ้

1.มีระบบการดูแลเอาใจใส่นิสติทั้งการเรยีน การ
เป็นอยู่ที่ด ี
2.มีระบบการสื่อสารกับผูป้กครอง 

- จัดอาจารย์ทีป่รึกษา ประจำตวันิสิต และมีโอกาสพบกับผู้ปกครอง  
พร้อมแจ้งเบอร์มอืถอืของอาจารย์ทีป่รึกษา รองคณบดีฝา่ยกิจการ
นิสิต  และเจา้หนา้ที่กจิการนิสิตให้แก่ผู้ปกครอง 
-ผู้ปกครองสามารถตดิตอ่อาจารย์ทีป่รึกษาและคณบดีได้ตลอดเวลาทั้ง
ทางโทรศัพทแ์ละการเข้าพบเพีอ่ปรกึษาหารือ 

4. ชุมชน มีการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและงานวจิยัที่
สามารถนำมาถา่ยทอด
สร้างความเข้มแข็งใหก้ับ
ชุมชน 

- มโีครงการวจิัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นทีแ่ละตอบโจทย์
ความต้องการของชุมชน 
- มโีครงการบรกิารวชิาการที่มกีารบูรณาการ
งานวจิยักบังานบรกิารวิชาการ 

- จัดโครงการที่มกีารบูรณาการการเรยีนการสอนกับงานวิจยั งาน
บริการวชิาการและงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
- จัดกจิกรรมถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมแก่ชมุชน 
-จัดกิจกรรมที่ให้นิสิตมโีอกาสเรยีนรูแ้ละทำงานร่วมกบัชุมชน 

5. ผู้รับ 
บริการ 

การบรกิารด้านวิชาการ
เกษตร  
การบรกิารตรวจวิเคราะห์
ข้อมูลดา้นการเกษตร 

การบรกิารด้านวิชาการเกีย่วกบัการเกษตร กับ
หน่วยงาน และประชาชน  
การบรกิารตรวจวิเคราะห์ขอ้มูลด้านการเกษตร กบั
หน่วยงาน และประชาชน เกษตรกร 

- จัดโครงการที่มกีารบูรณาการงานบรกิารวชิาการการเรยีนการสอน
กับงานวจิยั และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
- จัดกจิกรรมถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมแก่ชมุชน 
-จัดกิจกรรมที่ให้นิสิตมโีอกาสเรยีนรูแ้ละทำงานร่วมกบัชุมชน 

6. ผู้ให้ทนุวิจยั วช. สกว. มหาวิทยาลยั
พะเยา หนว่ยงานอืน่  ๆ 

สนับสนุนทนุวิจยั - จัดโครงการที่มกีารบูรณาการงานบรกิารวชิาการการเรยีนการสอน
กับงานวจิยั และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
- การเผยแพร ่การเขยีนผลงานวิชาการ 

(3) ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อาทิ บริษัทรับเหมาบริการ บริษัทจำหน่ายครุภัณฑ์ บริษัท
ขายวัตถุดิบ ปุ๋ย อาหารปลา สารเคมี Journal database อุปกรณ์ สารเคมี ในห้องปฏิบัติการ มีความเกี่ยวข้องกับระบบงาน 
ให้บริการตามข้อตกลง ส่งมอบวัสดุ ครุภัณฑ์ วัตถุดิบ ให้บริการข้อมูลวิชาการ เพ่ือการเรียนการสอน และวิจัย ส่งมอบอุปกรณ์ 
สารเคมี มีกลไกการสื่อสารที่สำคัญประชุม พบปะ หารือ โทรศัพท์ และ โทรสาร คู่ความร่วมมือ ได้แก่ แหล่งฝึกงาน โรงเรียน 
ภาคเอกชน  องค์กรของรัฐ กลุ่มเกษตร สภาเกษตรกร หลักสูตรที่คู่ขนานกับคณะ ชุมชน อบต วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใน
พ้ืนที่ สนับสนุนการฝึกงานแก่นิสิต เพ่ือให้ได้รับการฝึกปฏิบัติจริง ร่วมพัฒนางานวิจัย หลักสูตร กับผู้ประกอบการและให้บริการ
ทางวิชาการ ความร่วมมือของผู้ประกอบการ ทุนการศึกษาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือตอบสนองการทำงานในวิชาชีพ 
P.2 สถานการณ์ของสถาบัน 
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
 (1) ตำแหน่งในการแข่งขัน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการบริหารจัดการที่นำ 3 
ศาสตร์ คือ เกษตรศาสตร์ การประมง และอุตสาหกรรมเกษตรรวมอยู่ภายในคณะเดียวกันตามแบบอย่างคณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจะมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ที่มีการบริหารจัดการ
แยกเป็นหนึ่งศาสตร์ หนึ่งคณะ ดังนั้นในการกำหนดคู่เทียบนั้น ทางคณะได้พิจารณา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร มีลักษณะโครงสร้างองค์กรที่
ใกล้เคียงกัน จึงน่าจะเป็นคณะที่สามารถเป็นต้นแบบ/คู่เทียบสำหรับการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคณะทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต 
ด้านวิจัย และด้านการบริการวิชาการ   
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     (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน โดยปัจจัยที่มีผลต่อสถานะการแข่งขัน  ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และ
การบริการวิชาการ ประกอบด้วย 1) การเปลี่ยนแปลงของสังคม ประเทศไทยกา้วเขา้สู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้จำนวนนักเรียนที่จะเข้าสู่
มหาวิทยาลัยลดลง 2) สถาบันอุดมศึกษาในประเทศที่เปิดสอนทางด้านการเกษตรมีเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการแข่งขันแย่งชิง
นักเรียนเพ่ิมขึ้น ขณะที่ความต้องการและความสนใจที่จะเรียนเกษตรของเด็กรุ่นใหม่ลดลง  และ 3) ค่าธรรมเนียมการศึกษามีความ
แตกต่างกันมากระหว่างสถาบัน เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกเข้าศึกษาต่อ  
(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ บุคลากรสายวิชาการ  พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรสายวิชาการจะเห็นได้ว่า คณะฯ มี
จำนวนน้อยกว่าทุกมหาวิทยาลัยในขณะที่มีจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนเท่ากบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคณะ
ทั้งในด้านการแสวงหางบประมาณวิจัยและการตีพิมพ์ผลงาน  ดังนั้นการที่คณะจะสามารถพัฒนาตนให้มีผลงานเทียบเคียง
มหาวิทยาลัยอ่ืนได้นั้น  การหาจำนวนบัณฑิตมาศึกษาต่อเพ่ิมขึ้นจึงเป็นงานที่คณะต้องวางแผนการดำเนินการ 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ เพ่ือให้คณะฯ สามารถแข่งขันได้กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่สอนด้านการเกษตร ทางคณะจึงได้ดำเนินการ
กำหนดวิสัยทัศน์ (2564-2570) ดังนี้“สร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความเป็นเลิศด้านผู้ประกอบการเกษตรสู่มาตรฐานสากล” ทำให้เกิด
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ดังนี้ 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ คณะมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
จังหวัดพะเยา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 สถาบันการศึกษาทั้งใน
ประเทศและในประชาคมอาเซียนที่มีความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารปลอดภัยยังมีน้อยมาก บุคลากรของคณะมีความสามารถใน
การแสวงหาแหล่งทุนและมีประสบการณในการทำวิจัยและให้บริการวิชาการ มีงานวิจัยและองค์ความรู้ที่หลากหลาย และมีงานวิจัย
ที่สามารถบูรณาการและใช้ถ่ายทอดได้ การให้บริการวิชาการของคณะมีความหลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน
ได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางยังปลายทาง มีศูนย์ฝึกอบรมในการสนับสนุนการเรียนการสอน และทำหน้าที่บริหารด้านการ
ให้บริการวิชาการแก่นิสิต บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ได้ตรงตามความต้องการและเป็นการบริการวิชาการแบบ non stop service 
และมีการนำเอานวัตกรรมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่จากงานวิจัยมาใช้ประโยชน์สร้างรายได้ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้จริง 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ คณะได้เข้าร่วม Super KPIs ของมหาวิทยาลัย ในเรื่อง ให้สร้างผลงานด้านการตีพิมพ์วารสาร
นานาชาติ ทำให้คณะและมหาวิทยาลัยมีลำดับการเป็นที่ 10 ของประเทศไทย การบริการสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่
จะเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ เช่น การจัดโปรแกรมงานบริการวิชาของคณะ การออกไปบริการวิชาการของบุคลากรในคณะ และการ
จัดงานเกษตรแฟร์ที่เป็นการนำเสนอผลงานดีเด่นของคณะเกษตรมาให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้เข้าชม ด้านการเตรียมคน การเรียนการ
สอน และการวิจัย นิสิตที่เข้าศึกษาในคณะมีพ้ืนฐานความรู้ค่อนข้างอ่อน มีผลทำให้ผลการเรียนของนิสิตในวิชาพ้ืนฐานอยู่ในระดับ
ต่ำกว่าเกณฑ์ และต้องพ้นสภาพก่อนจะเข้าสู่รายวิชาของสาขา  เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย
เพ่ิมขึ้น มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ เพ่ิมมากขึ้น มีโอกาสสร้างการยอมรับและมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย และสร้างผู้ประกอบการ พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ต่อเนื่อง มีระบบการพัฒนา
มาตราฐานของห้องปฏิบัติการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือลดปัญหา ได้งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและบริการ
วิชาการเพ่ิมขึ้น เพ่ิมครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่เพียงพอ และทันสมัย เพ่ิมงบซ่อมบำรุง และเพียงพอ 
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ค.  ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ 
คณะมีระบบการปรับปรุงการดำเนินการภายในคณะโดยใช้หลัก PDCA มีการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าเพ่ือ

ปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หลักสูตรมีการกำหนด OBE นำเกณฑ์ Aun-QA มาใช้ในการ
บริหารจัดการระดับหลักสูตร ในด้านการวิเคราะห์บริบทองค์กรใช้เทคนิค SWOT Analysis และ PEST Analysis 
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การนำองค์กร 
1.1  การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง 

ผู้บริหารคณะมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กร ให้บรรลุ ตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์  ของ
มหาวิทยาลัยและบริบทของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ในการกำหนดค่านิยมและทิศทาง การสื่อสาร การสร้าง
คุณค่า และทำให้เกิดความสมดุลของคุณค่าระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีการยกย่องชมเชยและการให้รางวัลในการอุทิศ
ตนของบุคลากร รวมถึงการสร้างให้คณะฯ เกิดการมุ่งเน้นในการปฏิบัติการต่าง ๆ มีความมุ่งมั่นต่อการปรับปรุง การสร้าง
นวัตกรรม และความยั่งยืนของคณะฯ เป็นสำคัญ โดยเน้นการตัดสินใจและการทำงานแบบคล่องตัว และมีการปรับตัวให้อยู่รอดใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เน้นความสามารถกับบริบทของคณะในด้านการบริการวิชาการ การวิจัย เพ่ือก่อเกิดรายได้
กับคณะ สร้างบรรยากาศองค์กรบุคลากรทำงานอย่างมีความสุขและยั่งยืน อาศัยการทำงานเป็นทีม รักองค์กร ผ่านการถ่ายทอด
และสื่อสารไปสู่เจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์กร  ดังแผนภาพ 

 
ภาพที่ 1-1 ระบบการนำองคก์ร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 
  (1) กำหนดวสัิยทัศน์และค่านิยม 

วิสัยทัศน์ : สร้างทรัพยากรบคุคลที่มีความเป็นเลิศดา้นผู้ประกอบการเกษตรสู่มาตรฐานสากล 
ค่านิยม  :  กระตือรือรน้ มุ่งม่ัน ร่วมมือ รับผิดชอบต่อชุมชน (RICE: Responsibility Intention 

Collaborate Enthusiastic) 
การนำองค์กรของคณะเกษตรศาสตร์ เริ่มจากนำข้อมูลย้อนหลังของคณะในด้านต่างๆ มาพิจารณา และรับฟัง

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นและรับฟังปัญหา จากบุคลากรและนิสิต/ผู้เรียน/ผู้รับบริการ ในคณะเกษตรผ่านการสร้างแบบ google 
form สำหรับการจัดทำแผนของมหาวิทยาลัย โดยคณบดีเข้าไปมีส่วนร่วมและรับฟังการมอบทิศทางจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2570 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ใน
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ส่วนของรองและผู้ช่วยในแต่ละฝ่ายได้เข้าร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในแต่ละด้าน ทีมผู้บริหารประชุม
หารือและได้จัดแบ่งงานภาระงานและความรับผิดชอบของคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสำนักงาน ประธานหลักสูตร 
อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ คณบดีมองสิ่งที่ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าให้องค์กรอยู่รอดทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว ให้คณะเราอยู่
ได้บุคลากรอยู่ได้ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง วางแผนดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้ บริการวิชาการ วิจัย เพ่ือก่อเกิดรายได้ นำผล
การดำเนินงานในปีที่ผ่านมาประเมินและปรับปรุงวางแผนการทำงานในปีต่อไป หลักการทำงานอาศัยการทำงานเป็นทีม รัก
องค์กร โดยคณบดีมีเป้าหมายของทำงาน 4 ด้าน ดังนี้ สร้างการสื่อสาร ธรรมาภิบาล และการบริหารองค์กรที่ดี จัดสรรพ้ืนที่
ความสุขและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการทำงาน ส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา และ
เสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรม และกลุ่มวิจัยด้านอาหารและการเกษตร ภายใต้พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต การสร้างสรรค์
งานวิจัยและนวัตกรรม และการบริการวิชาการด้านการเกษตรและอาหาร 

โดยทีมผู้บริหารได้นำผลจากการประชุมบุคลากรคณะ ข้อเสนอแนะจากการประชุมจัดทำแผนคณะ โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัย ฝ่ายปฏิบัติการ และนิสิต/ผู้เรียน  รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของคณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และจากแบบสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของนิสิต/ผู้เรียน  ผู้ปกครอง 
อาจารย์และบุคลากรของคณะ ศิษย์เก่าฯ ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน และความคาดหวังของทุกภาคส่วน ในการจัดการเรียนการสอนทั้ง 
degree และ non-degree ให้เป็นที่ยอมรับ เพ่ือทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม โดยให้ความสำคัญกับทุก
ฝ่ายในการที่จะได้รับประโยชน์ร่วมกันจากการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้ความสำคัญกับบุคลากรในการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือก่อให้เกิดการจัดระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้เรียน 
ผู้นำระดับสูงของคณะได้มีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการประชุมทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย ทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังปัญหาของแต่ละส่วนงาน นำผลการดำเนินงานที่ผ่านมามาวิเคราะห์การพัฒนา สิ่ง
ที่ดำเนินการ ต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินการ มีการติดตามผลการดำเนินงาน หรืองานที่มอบหมายไป โดยจัดตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะด้านขึ้นมาเพ่ือรับผิดชอบ โดยคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับงานและให้บุคลากรมีบทบาทมากขึ้น  
  (2)  การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม 
 คณะฯ ได้ใช้หลักการบริหารเพ่ือความโปร่งใสตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกำกับให้ปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม โดยได้ใช้ตามแนวทางของการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งมุ่งเน้นการให้ความสำคัญต่อบุคคล
ทั้งภายใน และนอกองคกร ตลอดจนการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญขององค์กรต่อสาธารณชน โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรอง
คณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาองค์กร และได้กำหนดให้ฝ่ายสำนักงาน ประกอบด้วย งานบริหารงานทั่วไป งานวิจัยบริการ
วิชาการ และงานการเงินและพัสดุ ศึกษาและรวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย 
เช่น จรรยาบรรณ การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดเผยแพร่และรวบรวมในเว็บไซด์
คณะ และเวียนแจ้งในอีเมลล์ ไลน์กลุ่มคณะ และหน้าเว็บไซด์ เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรในคณะปฏิบัติงาน เมื่อมีระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อรับทราบนโยบายและ
แนวทางดังกล่าวแล้วให้นำไปประชุมถ่ายทอดในระดับหลักสูตร/กลุ่มงานย่อย (นักวิทย์) ให้ผู้ปฏิบัติภายในองค์กรส่วนที่
เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป  ผ่านการประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ บุคลากรในคณะนำไปปฏิบัติงาน ติดตาม ประเมิน 
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ปรับปรุง ยกย่อง ชมเชย มอบเกียรติบัตร โดยผลการประชุมทุกครั้งจะมีการบันทึกรายงานประชุมเพ่ือเผยแพร่และใช้ติดตาม
เร่งรัดการทำงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุม   
 ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติเป็นแบบอย่างปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยตามจรรยาบรรณ จัดประชุมชี้แจงกฎหมายและแนวปฏิบัติที่มีผลบังคับใช้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนรวมถึงนิสิต/ผู้เรียน/ผู้รับบริการ   สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและ
จรรยาบรรณ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือนำไปปรับปรุงและค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

 คณะฯได้กำหนดทิศทางตามนโยบาย วิสัยทศัน์ พันธกิจ และค่านิยม ตามมหาวิทยาลัยและบริบทของคณะ กำหนด
โครงสร้างและระบบงานภายในคณะ จัดทำการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือการดำเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx) และ ยกระดับห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานสากล ในโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัตกิารวิจัย
ในประเทศไทย (ESPReL) และ สำนักงานสีเขียว (Green Office) 

 คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานย่อยต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยม มีคณะกรรมการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือกำหนดภาพความสำเร็จ ในอนาคต ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพ่ือกำหนดทิศทาง และนโยบาย 
จัดทำโครงสร้างการบริหารงาน มาตรฐานการศึกษา มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากร ตามโครงสร้างสายงานบริหาร
และความสามารถของแต่ละบุคคล มอบหมายงานให้เหมาะกับคนพยายามให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคณะ จัด
ประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจในขอบข่ายหน้าที่บทบาท ความรับผิดชอบของแต่ละงาน มอบหมายงานให้ดำเนินการ คณบดี
ติดตาม จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มย่อยต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ ในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและนิสิต/ผู้เรียน  เพ่ือนำไปสู่การสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความเป็นเลิศด้านผู้ประกอบการ
เกษตรสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานในประชุมคณะกรรมการบริหารคณะทุกเดือน ประชุมบุคลากรปีละ 2 
ครั้ง  ผ่านการประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ บุคลากรในคณะนำไปปฏิบัติงาน ติดตาม ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการกำหนด
ทิศทางการดำเนินงานตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณะต่อไป 
 ข. การสื่อสาร 
 ผู้นำระดับสูงเชื่อว่าระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและได้แนวร่วมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  ผู้บริหารจึงให้ความสำคัญในการสื่อสารกับบุคลากรของคณะ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และสาธารณชน  เพ่ือให้รับทราบ
ทิศทาง  มาตรการในการดำเนินงาน มีการจัดทำเว็บไซดข์ายสินค้าเกษตรของคณะ รวมทั้งเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานผ่าน
ช่องทางต่างๆ  เช่น  การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์  การออกปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เช่น ออกพบปะบุคลากรตามหน่วยงาน
ต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นที่เป็นข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback) กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ   
 ผู้นำระดับสูงได้มีการประชุมร่วมกับหัวหน้างานทุกฝ่าย ประธานหลักสูตร หัวหน้าศูนย์ เพ่ือกำหนดช่องทางการ
สื่อสารและผู้รับผิดชอบการสื่อสารในประเด็นต่าง ๆ ทั้งแบบทิศทางเดียวและแบบสองทิศทาง เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่
ตรงตามวัตถุประสงค์พร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบติดตามและประเมินผลของการสื่อสารแต่ละช่องทาง เพ่ือใช้ในการ
วางแผนทบทวนระบบการสื่อสารและหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสม รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น 
ตารางที ่1-1 กระบวนการติดตอ่สื่อสาร 

กลุม่เป้าหมาย เร่ืองที่สื่อสาร ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
ภายใน 

•บุคลากรในคณะเกษตรฯ 
• นโยบาย/ทิศทาง/มาตรการ 

• เป้าหมายและผลลัพธ์การทำงาน 

• การประชุมผู้บรหิารประจำเดือน 

• การประชุมช้ีแจงงานในภารกิจ 
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• การปรับปรุงงาน 

• กระตุน้การทำงาน 

• การรบัฟังความคดิเห็น 

• Website หนังสอืเวยีน บอรด์ประชาสัมพันธ์  กลอ่งรับความ
คิดเห็น เป็นต้น 

ภายนอก 

• ผู้รบับรกิาร หน่วยงานท่ี
เกี่ยวขอ้ง และผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี 

• นโยบาย/มาตรการ 

• กิจกรรมการดำเนินงานเพื่อ 

ประชาชน 

• ผลการดำเนนิงาน 

• การรบัฟังความคดิเห็น 

• การประชาสัมพันธผ์่านสื่อต่าง ๆ  เช่น    Website. Line 

facebook 

• การประชุมรว่มกบัผูร้ับบริการ/ผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 

• การออกพืน้ที่เพื่อติดต่อทำความรว่มมือ 

• เสน้ทางอืน่ ๆ  เช่น กล่องรับความคดิเห็น  เป็นต้น 

 
ตารางที่ 1-2 ช่องทางการสื่อสารตามกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ 

กลุ่มเปา้หมาย ช่องทางการสื่อสาร ความถี ่ ผู้รับผิดชอบ ประเด็นหรือสาระสำคญั 
นิสิตปัจจุบัน ปฐมนิเทศนิสิต 

 
นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 

รายปี 
 
รายภาคเรียน 
 
รายปี 

ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
นิสิต 
รองฝ่ายวิชาการฯ 
 
รองฝ่ายวิชาการฯ 
 

- สื่อสารผลลัพธ์การเรียนรู้ การจัดการเรียน การ
สอน สวัสดิการและการดูแลนิสิต 
- ติดตามความก้าวหน้าผลการเรียนรู้ 
แลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาต่าง ๆ 
- แลกเปลี่ยนประเด็นความต้องการและความ
คาดหวังของนิสิต 

นิสิตเก่า กิจกรรมพบนิสิตเก่า/กิจกรรมสาน
สัมพันธ์ 

รายปี 
 

ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
นิสิต 
 

- แลกเปลี่ยนประเด็นความต้องการและความ
คาดหวังของการจัดการเรียน การสอน สวัสดิการ
และการดูแลนิสิต การมีงานทำ 

ผู้ใช้บัณฑิต นิเทศนิสิตฝึกงาน/สหกิจ 
ศึกษาดูงาน 

รายปี 
รายปี 

รองฝ่ายวิชาการฯ 
ประธานหลักสูตร 

- แลกเปลี่ยนประเด็นความต้องการและความ
คาดหวังของการจัดการเรียน การสอน ทักษะการ
ประกอบอาชีพ  

ผู้ปกครอง การประชุมผู้ปกครอง รายปี ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
นิสิต 

- สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางที่สำคัญ 
ของการจัดการศึกษาให้กับนิสิต 

บุคลากร การประชุมคณะกรรมการ 
ประจำคณะ 
 
การประชุมบุคลากร 
 
 
 
 
การประชุม KM องค์กร 

รายเดือน 
 
 
รายปี 
 
 
 
 
รายปี 

รองฝ่ายนโยบายและพัฒนา
องค์กร 
 
รองฝ่ายนโยบายและพัฒนา
องค์กร 
 
 
 
รองฝ่ายวิชาการฯ 

- กำหนด และพิจารณาประเด็นด้านระบบ 
บริหารจัดการตามพันธกิจต่างๆ โดยผู้นำ 
ระดับสูงของคณะ 
- สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางที่สำคัญ 
ขององค์กร บทบาทหน้าที่ของบุคลากร และ
สวัสดิการที่สำคัญของบุคลากร เพื่อสื่อสาร
ทิศทางที่สำคัญขององค์กร แลกเปลี่ยนประเด็น
ปัญหาการทำงาน 
- เพื่อวิเคราะห์หากระบวนการทีเ่หมาะสมต่อ 
การพัฒนาองค์กร และต่อยอดเพื่ อให้ เกิ ด
นวัตกรรมองค์กร 

ผู้ให้ทุนวิจัย เว็บไซด์ 
โซเชียลมิเดีย 

ตาม
สถานการณ ์

รองฝ่ายวิจัยฯ - เพื่อสือ่สารขอ้มูลการให้ทุนวิจยัทางเกษตรและ
อาหาร และสิ่งแวดล้อม 
 

คู่ความร่วมมือ/ 
ผู้ส่งมอบ 

เว็บไซด์ 
โซเชียลมิเดีย 

ตาม
สถานการณ ์

รองฝ่ายนโยบายและพัฒนา
องค์กร 
รองฝ่ายวิจัยฯ 

- สื่อสารผลลัพธ์การเรียนรู้ การจัดการเรียน การ
สอน สวัสดิการและการดูแลนิสติ 
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กลุ่มเปา้หมาย ช่องทางการสื่อสาร ความถี ่ ผู้รับผิดชอบ ประเด็นหรือสาระสำคญั 
ผู้รับบริการวิชาการ กิจกรรมบริการวิชาการ 

 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น 

ตาม
สถานการณ ์
 
 
ตาม
สถานการณ ์

รองฝ่ายวิจัยฯ 
 
 
 
รองฝ่ายวิจัยฯ 

- เพื่อสือ่สารขอ้มูลการใหบ้ริการทางเกษตรและ
อาหาร 
- ชอ่งทางรับเรือ่งรายงาน ขอ้ร้องเรยีน และ 
ติดต่อสอบถาม 
- สำรวจความตอ้งการ ความคาดหวัง ความ 
พึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้มีสว่นได้ส่วน
เสียกลุม่ต่าง  ๆ

บุคคลทั่วไป เว็บไซด์ 
โซเชียลมิเดีย 

ตาม
สถานการณ ์

รองฝ่ายนโยบายและพัฒนา
องค์กร 
รองฝ่ายวิจัยฯ 
รองฝ่ายวิชาการฯ 
ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
นิสิต 

- เพื่อสื่อสารข้อมูลการดำเนินงานของคณะฯ 
ช่องทางรับเรือ่งรายงาน ข้อร้องเรียน และ 
ติดต่อสอบถาม 

 
ตารางที่ 1-3 ช่องทางการสื่อสารตามกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ 

หัวข้อสื่อสาร ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร เวลา ความถี ่ ช่องทาง 
1. การสร้างความผูกพัน
กับบุคลากร 

ทีมผูบ้ริหาร บุคลากรคณะ
เกษตรศาสตร ์

2 ครั้ง/ป ี • การประชุมบุคลากร 
• การประชุมชี้แจงงานในภารกิจ 
• Website หนังสือเวียน บอร์ดประชาสัมพันธ์  
กล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น 
• การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น    
Website line facebook 

2 . ก ารท บ ท วน แ ล ะ
กำหนดวิสัยทัศน์ค่านิยม
องค์กร 

ทีมผูบ้ริหาร บุคลากรคณะ
เกษตรศาสตร ์

2 ครั้ง/ป ี • การประชุมบุคลากร 
• Website หนังสือเวียน บอร์ดประชาสัมพันธ์  
กล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น 
• การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น    
Website line facebook 

3. ด้านธรรมาภิบาล ทีมผูบ้ริหาร บุคลากรคณะ
เกษตรศาสตร ์

2 ครั้ง/ป ี • การประชุมบุคลากร 
• การประชุมชี้แจงงานในภารกิจ 

4. การสร้างคุณค่าและ
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 

ทีมผูบ้ริหาร 
ทีมวิจัยและ 

บริการวิชาการ 

บุคลากรคณะ
เกษตรศาสตร ์

ชุมชน 

ตลอดป ี • การประชุมบุคลากร 
• การประชุมผู้บริหารประจำเดือน 
• Website หนังสือเวียน บอร์ดประชาสัมพันธ์  
กล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น 
• การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น    
Website line facebook 
• การประชุมร่วมกับผู้รับบรกิาร/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
• การออกพื้นท่ีเพื่อติดต่อทำความร่วมมือ 
• เส้นทางอื่น ๆ เช่น กล่องรับความคิดเห็น  เป็น
ต้น 
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 ค. พันธกิจและผลการดำเนินการของสถาบัน 
  (1) การสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อความสำเร็จ 

 ผู้นำระดับสูงจัดทำแผนของคณะ ประชุมบุคลากรวิเคราะห์แผน กำหนดโครงการในแผน และจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือให้บรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของคณะ ด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ ตามการวิเคราะห์ SWOT 
กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและติดตามผลในการประชมุคณะกรรมการบริหารคณะทุกเดือน ซึ่งในแต่ละโครงการมี
การกำหนดตัวชี้วัด เพ่ือติดตามและกระตุ้นผลการดำเนินการให้เป็นไปตามแผน ในกรณีที่การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ทางคณะกรรมการบริหารคณะจะประชุมหารือ และแนวทางแก้ไข เพ่ือปรับแผนปฏิบัติการให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ 
จากนั้นประธานหลักสูตร/หัวหน้างานทำการสื่อสารกับบุคลากร โดยผู้นำระดับสูงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ  และได้มีการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของความสำเร็จ มีการยกย่องชมเชยและการให้
รางวัลในการอุทิศตนของบุคลากร รวมถึงการสร้างสภาพแวดลอ้มให้คณะฯ เกิดการมุ่งเน้นในการปฏิบัติการต่าง ๆ มีความมุ่งมั่น
ต่อการปรับปรุง การสร้างนวัตกรรม และความยั่งยืนของคณะฯ 
  (2)  การทำให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างจริงจัง 
 ผู้นำระดับสูง สร้างสภาพแวดล้อมและกระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมและก่อให้เกิดการปฏิบัติการ เพ่ือให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่คณะกำหนดตามแผนของคณะ โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการที่กำกับ
ดูแลรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ  โดยมีการรวบรวม วิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินงาน และทราบถึงแนวปฏิบัติที่จะต้องมีการ
ปรับปรุงผลการดำเนินงาน โดยภารกิจที่คณะมอบหมายให้บุคลากรทั้งสายวชิาการและสายสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย
ภาระงานตามโครงสร้างงาน การบริหารคณะ งานคณะกรรมการย่อยตามโครงสร้างที่แต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน ที่ต้องดำเนินการ
ต่อเนื่องตลอดปี และงานอ่ืน ๆ การทำให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมที่ตั้งไว้ การ
ส่งผ่านแนวทางการทำงานให้บุคลากรได้รับทราบ ทำความเข้าใจและถือปฏิบัติโดยการประชุมปฏิบัติการของบุคลากร ประชุม
บุคลากรปีละ 2 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะทุกเดือน และการประชุมของกลุ่มงานต่าง ๆ การขับเคลื่อนการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ทำให้เกิดการเรียนรู้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสร้าง
นวัตกรรมในการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ มีการประชุมหลักสูตรตาม มคอ. 2-7 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในแต่ละ
หลักสูตรและประชุมร่วมกันเพ่ือบูรณาการศาสตร์และแลกเปลี่ยน เสนอแนะ ข้อคิดเห็น รวมไปถึงปัญหาต่างๆที่แต่ละหลักสูตร
พบ  การจัดทำรายงานผลภาระงานรายบุคคล เพ่ือใช้เป็นสารสนเทศรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ทุกภารกิจที่ได้รับการ
มอบหมาย นำมาใช้ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยคณะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินเดือน
อย่างเป็นรูปธรรม องค์ประกอบในการทำให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ สามารถ
ทำให้ภารกิจทุกอย่างของคณะฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งองค์กร 
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ภาพที่ 1-2 ขัน้ตอนการนำองคก์รและการสื่อสาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวิทยาลัยพะเยา 
1.2 การกำกับดูแลองค์กรและการสร้างประโยชน์ให้สังคม 
 ก. การกำกับดูแลองค์กร 
  (1)  ระบบการกำกับดูแลองค์กร 

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือกำกับดูแลการบริหารงานภายในคณะ 
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน คณะกรรมการดูแลกิจการนิสิต คณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียงฯ คณะกรรมการห้องปฏิบัติการวิจัย และคณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติด้าน
การเกษตร โดยมีภาระรับผิดชอบต่อแผนกลยุทธ์ การใช้งบประมาณ ความโปร่งใสของการดำเนินการและปกป้องผลประโยชน์
ของนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  คณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์
ระบบงานหลักของคณะ กลั่นกรองและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของคณะ มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจให้ประธาน
หลักสูตร หัวหน้างาน จัดประชุมชี้แจง มอบหมายภาระงาน ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) การควบคุม
ภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเน้นให้บุคลากรทางการศึกษาตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
มาตรฐานการศึกษา นิเทศ ติดตามผล พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นหลัก 
กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และแผนปฏิบัติการ อย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 ครั้ง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายเงิน และการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และรายงานผู้บริหารทราบ 

 

ตารางที่ 1-4 การกำกับดูแลองค์กรในคณะ 
ผู้นำระดับสูง การกำกับดูแล 

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาองค์กร พันธกิจด้านการบริหาร  การเงิน แผนยุทธศาสตร์ ความโปร่งใส ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
รองคณบดี ฝ่ ายวิชาการและประกั น
คุณภาพ 

พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน และประธานหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ การประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

รองคณบดีฝ่ ายวิจั ย นวัตกรรม และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

พันธกิจด้านวิจัยและบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม งานวิเทศสัมพันธ ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต การพัฒนาคุณภาพและสวัสดิการนิสิต  

 (2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผุ้บริหารและบุคลากร 360 องศา ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี จัดทำรายงานผล
การปฏิบัติงานของทุกโครงการ เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ และสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรในคณะ และรายงานการ
จัดทำรายงานผลภาระงานรายบุคคลทุกปี จัดประชุมบุคลากรเพ่ือชี้แจง และกำหนดกติการ่วมกัน ประธานหลักสูตร/หัวหน้างาน
จะนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกสายงาน ทำ
การประเมินผลปีละ 1 ครั้ง ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ฝ่ายสำนักงานติดตามการจัดโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ และรายงานผู้บริหารทุกเดือนในการประชุมผู้บริหาร เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขพัฒนางาน 
 ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม 
  (1) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการรับรองคุณภาพ 
 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยการมีความร่วมมือขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ผู้บริหารได้ศึกษาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเพ่ือจัดทำหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมไปถึง
หลักสูตร non degree หรือการปรับหลักสูตรให้ถูกต้อง ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง วางระบบการทำงาน เพ่ือให้
หลักสูตรที่เปิดและจัดให้มีการเรียนการสอน บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีระบบการเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนิสิต/ผู้เรียนและ
ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นระบบหลัก ให้การกำกับติดตามบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามระบบ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการปฏิบัติตามระบบ ค้นหาวิธีการที่เป็นเลิศโดยการจัดความรู้ในองค์กรเชือ่มโยงความคาดหวงัของนิสิต/ผู้เรียน  ผู้ปกครอง ผู้
จ้างงาน ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในองค์กร คณะฯแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจความคิดเห็น
และความต้องการของนิสิต/ผู้เรียน โดยการทำวิจัยในชั้นเรียน และสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานใน
ท้องถิ่น เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และนำผลมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทันสมัย 
เทียบเคียง มาตรฐานสากล  
  (2)  การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
 คณะได้กำหนดการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป็นนโยบายสำคัญ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำกับดูแล จัดอบรมให้
ความรู้บันทึกพฤติกรรมนิสิต ด้านการเรียน ความประพฤติ กิจกรรม การสร้างชื่อเสียง  ด้านการบริหารงานบุคคลมีการประเมิน
ด้านคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรทางการศึกษาทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบ ศึกษากฎหมาย
และระเบียบเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่ให้บุคลากรศึกษาทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ค้นคว้า 
ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร นิสิต/ผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดกิจกรรม เช่น ค่ายคุณธรรม ค่ายผู้นำ กาด
โก้งโค้ง โครงการปลูกข้าว โครงการทอดผ้าป่าคณะ ทำบุญคณะ เกษตรสงกรานต์ การร่วมบริจาคสิ่งของเพ่ือช่วยผู้ประสบภัย 
การแบ่งปันสิ่งของให้กับนักเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลบริการวิชาการด้านความรู้ให้กับชาวบ้าน/เกษตรกร เป็นต้น ด้านบุคลากรคณะ
เกษตรศาสตร์ได้สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาอาจารย์และบุคลากรตามมาตรฐาน วิชาชีพ มีการ
คัดเลือก อาจารย์ผู้สอนดีเด่นจนได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย และนักวิจัยดีเด่น  ให้บันทึกชี้แจงกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย การวิเคราะห์ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพ่ือเป็นแบบอย่างและถือปฏิบัติ
เป็นวัฒนธรรมขององค์กรต่อไป 
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 ค. การสร้างประโยชน์ให้สังคม 
  (1)  ความผาสุกของสังคม 

 คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการด้านบริการวิชาการเพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาของชุมชน ความต้องการและ
ประสานงานกับ ชุมชน เพ่ือร่วมกันจัดทำกิจกรรมช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนด้านการเกษตรตั้งแต่การผลิต แปรรูป จนถึง
การตลาด รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม จากชุมชนในพ้ืนที่และใกล้เคียง รวมทั้งชุมชนที่มีความต้องการให้คณะไปถ่ายทอดหรือ
ให้ความรู้  คณะฯ เป็นคณะนำร่องสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้น สร้างความรู้ความเข้าใจแก่
บุคลากรและนิสิต/ผู้เรียน ให้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การนำขยะมูลฝอย มาใช้ประโยชน์ เช่น การทำปุ๋ยหมัก การทำ
น้ำชีวภาพ การแยกขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่ การรณรงค์ ลด เลิกใช้ ถุงพลาสติก ภาชนะโฟม ลดการใช้กระดาษ การดำเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรมส่งผลให้ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ
มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในปี 2563  กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ เป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่บุคลากรและนิสิต/
ผู้เรียน ซึ่งส่งผลถึงการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน เกิดความผาสุกอย่างยั่งยืน 
  (2)  การสนับสนุนชุมชน 
 คณะฯ กำหนดนโยบายกิจกรรมที่สำคัญในการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เช่น บริการวิชาการด้านความรู้ให้กับ
ชาวบ้าน/เกษตรกร การปลูกข้าว การจัดโครงการเกษตรแฟร์เปิดบ้านเมืองพะเยา โครงการกาดโก้งโค้ง  การร่วมจัดกิจกรรม 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น วันสำคัญทางศาสนา โดยให้การสนับสนุนชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ คณะกำหนดโครงการ 
กิจกรรมเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม ชุมชน วางแผนดำเนินการให้สอดคล้องกับ ความต้องการของชุมชน จัดประชุมชี้แจง
ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามที่กำหนด เช่น การถวายเทียนเข้าพรรษา บริการวิชาการด้านความรู้ให้กับชาวบ้าน/เกษตรกร 
โครงการโคขุนดอกคำใต้ โครงการลิ้นจี้ การปลูกข้าว การจัดโครงการเกษตรแฟร์เปิดบ้านเมืองพะเยา โครงการกาดโก้งโค้ง  เป็น
การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 
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กลยุทธ ์
2.1  การจัดทำกลยุทธ์ 
  กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ได้ดำเนินการตามแผนภาพ 2-1  

 
ภาพที่ 2-1 กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 ก. กระบวนการจัดทำกลยุทธ์ 
  (1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 

 การวางแผนกลยุทธ์ของคณะฯ เป็นกระบวนการวางแผนหรือกำหนดยุทธศาสตร์ เพ่ือสร้าง
กรอบทิศทาง แนวทางการดำเนินงานและการดำเนินงานเพื่อเป้าหมายวางอนาคตของคณะให้สอดคล้องกับ
บริบทและสอดคล้องกับทิศทางและวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย ภายใต้ความเข้าใจถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในด้ านต่าง ๆ เช่น สังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย 
สภาพแวดล้อม จำนวนประชากร สังคมโลก เป็นต้น โดยกระบวนการวางแผนจัดทำกลยุทธ์ เริ่มต้นจากการ
แต่งตั้งคณะทำงาน เก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ทำการทบทวนการดำเนินงานที่ผ่าน
มา จากนั้นวิเคราะห์บริบทของคณะฯ ดูความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของลูกค้า และ
ผู้ใช้บัณฑิต ทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโดยการทำ SWOT และ PEST โดย
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ซึ่งเป็นปัจจัยที่สถานศึกษาไม่สามารถควบคุมได้ ประกอบด้วยด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและกฎหมาย โดยได้ทำร่วมกับทางมหาวิทยาลัย 
และนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำต่อภายในคณะ ทำการประมวลผลการวิเคราะห์ทั้งหมดมากำหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าประสงค์กลยุทธ์ของคณะและกำหนดตัวชี้วัดเพ่ือจัดทำเป็นแผนพัฒนาคณะ นำกลยุทธ์ที่กำหนดไปสู่
การปฏิบัติ โดยการเขียนโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์และกลยุทธ์รวมถึง
ตัวชี้วัด จัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี ภายใต้ตัวชี้วัด (KPI) โครงการปฏิบัติการภายใต้แผน โดยกำหนด
และจัดทำปฏิทิน ผ่านการระดมความคิดเห็นและเสนอแนะจากบุคลากรภายในคณะ จัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากร จากนั้นติดตามและประเมินผล ทั้งก่อนการดำเนินการ ระหว่างการดำเนินการ หลังการ
ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงาน มีการนำผลการประเมินมาทบทวน/ปรับปรุง/พัฒนาในรอบปี 
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ถัดไป โดยใช้วงจรควบคุมคุณภาพ PDCA เพ่ือพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยแผนกลยุทธ์และโครงการ/
กิจกรรมภายใต้แผนสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย และสามารถนำองค์กรไปในทิศทางที่มุ่งสู่
ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแผนกลยุทธ์ต้องครอบคลุมบริบทของคณะในทุกๆ ด้าน ตรงความ
คาดหวัง/เป้าหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ตารางท่ี 2-1 การจัดทำกลยุทธ์ตามพันธกิจ 

พันธกิจ ความสำคัญต่อความสำเร็จ แนวทางการจดัการศึกษาและบริการ 
1. การเรียนการสอน 
1. 1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 

หลักสูตร 
1)   บัณฑิตมีงานทำ 
2) ผู้ใชบ้ัณฑติพึงพอใจใน

คุณภาพบัณฑิต 
3) ผู้เรียนในพื้นที่ภาคเหนือมี

โอกาสทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น 

1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

2) พัฒนาคุณภาพ บัณฑิตให้ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชพี
ทักษะตามศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) และอุตสาหกรรมอนาคต 
(New S-curve) 

3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และพัฒนาคุณภาพได้ตามศักยภาพ 

1.2 การจัดการศึกษาควบระดับ
ปริญญาตรี 2 ปริญญา 
จำนวน 1 คู่ 

1) บัณฑิตมีโอกาสได้งานทำ
เพิ่มขึ้น 

2) บัณฑิตมีทักษะทางอาชพี
ที่หลากหลาย ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

2) พัฒนาคุณภาพ บัณฑิตให้ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชพี
ทักษะตามศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) และอุตสาหกรรมอนาคต 
(New S-curve) 

3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และพัฒนาคุณภาพได้ตามศักยภาพ 

4) พัฒนาความรู้ และทักษะทั้ง 2 ปริญญา 
1.3 หลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษา
ปริญญาโท 5 หลักสูตร (แผน ก 
และ ข) ปริญญาเอก - หลักสูตร 
(แบบ 1.1 และ 2.1) 

ผู้เรียนสามารถนำความรู้    
องค์ความรู้ และหรือองค์
ความรู้ใหม่ไปใช้ในการต่อ
ยอดและพัฒนาการประกอบ
อาชีพ 

1) การพัฒนาทักษะด้านการวจิัย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
สามารถนำองค์ความรู้ และหรือองค์ความรู้ใหม่ไปใช้ในการต่อ
ยอดและพัฒนาการประกอบอาชีพ 

2) พัฒนาสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมให้ก้าวหน้าและสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู่
การเติบโตอยา่งยั่งยืนของสังคม ลดปัญหาความยากจน ชุมชน
เข้มแข็ง 

1.4 การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีควบปริญญาโท 2 
คู่ 
 

 

1) บัณฑิตมีโอกาสการได้งาน
ทำเพิ่มขึ้น 

2) บัณฑิตมีทักษะเฉพาะทาง
เช่ียวชาญ และมีศักยภาพ
ใน 
การประกอบอาชพีของ
บัณฑิต 

1) พัฒนาคุณภาพ บัณฑิตให้ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชพีทักษะ
ตามศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-
curve) 

2) พัฒนาความรู้ และทักษะทั้ง 2 ปริญญา 
3) การพัฒนาทักษะด้านการวจิัย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

สามารถนำองค์ความรู้ และหรือองค์ความรู้ใหม่ไปใช้ในการต่อยอด
และพัฒนาการประกอบอาชพี 

1.5 การจัดการศึกษา 
ลักษณะอื่น หลกัสูตรระยะสั้น 3 
หลักสูตร ดังนี้  
   

ผู้เรียนมีทักษะที่เรียนเพิ่มขึ้น 
สามารถนำไปพัฒนาอาชีพได้ 
(Re-skills, Up-skills) 

1) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
พัฒนาคุณภาพได้ตามศักยภาพ 

 

2. วิจัย 1) คณะได้ทุนวิจัยเพิ่มขึ้น 
2) จำนวนผลงานวิจัยเผยแพร่
ทั้งระดับชาติและนานาชาต ิ
 

1) พัฒนาระบบและกระบวนการวิจยัทีม่ีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2) การพัฒนาทกัษะด้านการวิจัย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถ
นำองค์ความรู้ และหรือองค์ความรู้ใหม่ไปใช้ในการต่อยอดและพัฒนาการ
การทำวจิัยที่ตอบโจทย์ต่อสังคม 
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พันธกิจ ความสำคัญต่อความสำเร็จ แนวทางการจดัการศึกษาและบริการ 
1. การเรียนการสอน 
3. บริการวิชาการ 1) จำนวนการบรกิารวิชาการ

เพิ่มขึ้น  
 

1) พัฒนาระบบและกระบวนการบริการวิชาการที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
2) การพัฒนาทกัษะด้านการบริการวิชาการ การวิเคราะห ์สังเคราะห์ 
และสามารถนำองค์ความรู้ และหรือองค์ความรู้ใหม่ไปใช้ในการต่อยอด
และพัฒนาการการทำวิจยัที่ตอบโจทย์ตอ่ชุมชน 

  (2)  นวัตกรรม 
คณะฯ ได้มีการจัดทำกลยุทธ์โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกๆ ฝ่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รอบด้าน โดยใช้เป้าหมาย ความคาดหวัง รวมทั้งปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายใน เพ่ือเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ การพัฒนากลยุทธ์โดยคณบดีได้ใช้นวัตกรรม
เชิงการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาในการบริหารและจัดการการบริหารงานของ
คณะ และจัดการศึกษารอบด้าน ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ มีการ
พัฒนาและสร้างงานของตนเองอยู่เสมอ โดยทุกคนต้องพัฒนาตนเองอย่างน้อย  1 เรื่อง คณะสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือการพัฒนาตนเอง จัดทำผลงานเชิงพัฒนาหรือนวัตกรรมต่างๆ มาสู่การปฏิบัติงาน เช่น มี
การใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการผ่านระบบออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัย การสนับสนุนการพัฒนาผลงาน
หรือการดำเนินงานให้พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) การนำนวัตกรรมที่สร้างขึ้นสู่การสร้าง
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริการวิชาการเพ่ือนำความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ สู่ชุมชน 

โดยคณะฯ พยายามจัดทำกลยุทธ์ที่นำไปสู่การพัฒนาบุคลากรเพ่ือการสร้างนวัตกรรมและนำ
นวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนา สนองวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของคณะ ซึ่งนวัตกรรมที่ได้ก่อให้เกิด
การพัฒนาบุคลากรและนิสิต/ผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งที่เป็น Degree และ Non 
degree กระบวนการวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือตอบโจทย์ชุมชน/เกษตรกร ทั้งระบบการเรียนรู้ ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนิสิต/ผู้เรียนและระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมไปถึงนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการและ
ระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  (3)  การวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ 

 กระบวนการจัดทำกลยุทธ์คณะดำเนินงานประชุมระดมความคิดเพ่ือวางแผนการใช้ข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสภาพแวดล้อม (SWOT) การ
นำสมรรถนะหลักของคณะฯ เช่น ความพร้อมด้านพ้ืนที่การเรียนรู้ อาคารสถานที่ อาจารย์และบุคลากรที่มี
ความสามารถ ความมุ่งมั่นและมีความรู้ตรงตามสาขาวิชา งบประมาณการบริหารจัดการเพียงพอ บุคลากร
และนิสิต/ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิต และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี การมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
มาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ นอกจากนี้ ได้นำความสอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย การ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การปรับเปลี่ยนมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ยกระดับ
ห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานสากล ในโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศไทย (ESPReL) และ สำนักงานสีเขียว (Green Office) มาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการวางแผน
กลยุทธ์ เพ่ือให้ เกิดความได้เปรียบ ทำให้แผนกลยุทธ์ของคณะฯ  สามารถนำไปปฏิบัติได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลบรรลุเป้าประสงค์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
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เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดและวางแผนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ เกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยนำมาใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งแสดงถึงโอกาสและความเป็นไปได้ที่จะทำ
ให้เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ประสบผลสำเร็จ  

การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี อาจทำให้คณะฯ ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในอนาคต อาจทำให้เป้าหมาย
การจัดการศึกษา ไม่บรรลุหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้นคณะฯ มีการวิเคราะห์ผลกระทบจาก
สภาวะการณ์ดังกล่าว และนำ มาจัดทำแผนพัฒนาคณะและมีกลยุทธ์ที่สอดรับกับสถานการณ์ที่อาจ
เปลี่ยนแปลง มีการเผยแพร่ แผนพัฒนาคุณภาพของคณะฯ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 
ตารางท่ี 2-2 การกำหนดข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ 

ข้อมูล วิธีการได้ข้อมูล ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 
เสียงจากลูกค้า ด้านความพึง
พอใจ ความต้องการและความ
คาดหวัง 

รวบรวมข้อมูลจากเสียงของ
ลูกค้าด้านความพึงพอใจและ
ความต้องการ 

2 ครั้ง/ปี ผู้บริหาร / หัวหน้า 
สำนักงาน / ประธานหลักสูตร 

ก า ร ท บ ท ว น วิ สั ย ทั ศ น์  
วิเคราะห์ SWOT 

ประชุมสัมมนาทบทวนแผน 
ยุทธศาสตร์ประจำปี 

1 ครั้ง/ปี ผู้บริหาร / คณ ะกรรมการ
บริหารคณะ 

การบริหารความเสี่ยง ประชุมสัมมนาทบทวนแผน 
ยุทธศาสตร์ประจำปี 

1 ครั้ง/ปี ผู้บริหาร / คณ ะกรรมการ
บริหารคณะ 

ผลการดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

วิเคราะห์ข้อมูลตามตัวชี้วัดใน
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ 

1 ครั้ง/เดือน ผู้บริหาร / หัวหน้า 
ส ำ นั ก ง า น  /  ป ร ะ ธ า น
หลักสูตร/บุคลากรคณะ 

  (4)  ระบบงานและสมรรถนะหลัก 
  คณะฯ ได้นำข้อมูลการวิเคราะห์ตามตาราง 2-2 มาร่วมการกำหนด และทบทวนกระบวนการหลัก
และกระบวนการสนับสนุน โดยมอบหมายให้รองคณบดีแต่ละฝ่าย กำหนดรายละเอียดและผลลัพธ์ที่
เกี่ยวข้องของแต่ละกระบวนการ ดังภาพที่ 2-2 คณะฯ มีการนำสมรรถนะหลักของคณะ ด้านความพร้อม
ด้านบุคลากรที่มีความสามารถตรงสาขาวิชา อาคารสถานที่ พ้ืนที่ปฏิบัติการ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติ ความ
เพียงพอของงบประมาณ บุคลากรและนิสิต/ผู้เรียนที่มีสุขภาพกายสุขภาพจิตและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่ดี มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบงานหลัก ได้แก่  ระบบการเรียนรู้ 
ระบบดูแลช่วยเหลือนิสิต/ผู้เรียน/ผู้รับบริการ และระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งระบบสนับสนุน 
ได้แก่ ระบบบริหารจัดการ ระบบคุณธรรมจริยธรรม และระบบพัฒนาคุณภาพ กำหนดให้อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามระบบงาน ซึ่งสอดคล้องวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ กลยุทธ์ 
ตอบสนองความต้องการของนิสิต/ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์มีการจัดระบบงานที่มีคุณภาพ 
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน โดยคณะมีการปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ เกิดประสิทธิผลต่อนิสิต/ผู้เรียน/ผู้รับบริการ บุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน องค์กร ประสบผลสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 



 

    22 
 

 
ภาพที่ 2-2 ระบบงาน (Work system) 

 ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  (1)  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ 

 คณะฯ มุ่งหวังที่จะพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือการ
ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ที่มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล การบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพ โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วย
การเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ที่มีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานสามารถทำงานเพ่ือดำรงชีพและช่วยเหลือสังคม พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา และการส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐานนวัตกรรม เพ่ือการแข่งขันของประเทศ 
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ “ประสานงานรอบทิศ ผูก
มิตรเครือข่ายอย่างยั่งยืน” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียง การยอมรับ
ของชุมชน สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ ด้วยยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน ได้แก่ การเตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพคน การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ การบริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ให้ยั่งยืน การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ และการบริหารที่มีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส 

โดยมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลักดังนี้  
1.  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ ทักษะ

ในศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ตลาดแรงงาน 

2. เพ่ือพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมมี
คุณภาพที่ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์
อย่างเป็นรูปธรรม 

3. เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
ความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable life quality) 
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4. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาสู่สากล 
และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural enterprise) 

5. เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
6. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองค์กรด้วยระบบบริหารงาน

ที่ทันสมัย (Smart University) คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 เพ่ือพัฒนานิสิต/ผู้เรียน/ผู้รับบริการ ให้มีสรรถนะ มีศักยภาพ มีความสุข ความสมดุลทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ มีความสามารถที่จะดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งมีส่วนในการพัฒนาชุมชน 
คณะฯ ได้กำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามบริบทของคณะ ได้ครอบคลุมครบทุกด้าน ได้แก่  
มาตรฐานการศึกษา ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สนองนโยบายและ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ผลลัพธ์ แผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มีความครอบคลุมทั้งด้านนิสิต/ผู้เรียน 
อาจารย์และบุคลากร การบริหาร จัดการและระบบคุณภาพ ซึ่งตอบสนองวิสัยทัศน์ พั นธกิจ และ 
เป้าประสงค์ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรรมชาติ 
ตารางท่ี 2-3 ความทา้ทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

ความท้าทายและความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

การพัฒนาหลักสูตร เพื่อผลิต
บัณฑิตท่ีมีสมรรถนะและเป็น
ผู้ น ำ ติ ด  1  ใ น  5  ด้ า น
การเกษตร 

พัฒนาหลักสูตร และจัดการ
ศึกษาท่ีมุง่เน้นผลลัพธก์าร
เรียนรู้ (Outcome Based 
Learning) สอดคลอ้งกับ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย
พะเยา ทักษะผู้ประกอบการ 
และความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 

ผลิตบัณฑิต ท่ีมีทักษะ
มุ่งเน้นให้นิสิต/ผู้เรียน 
สามารถปฏิบัติได้จริงและมี
ทักษะผู้ประกอบการ  และ
หลักสูตรปริญญาโทมุ่งเน้น
ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติร่วมกับการ
ค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง
ทางด้านเกษตรเพื่อนำไป
ประกอบอาชีพ 

บัณ ฑิ ตมี คุณ ลั กษณ ะ ท่ีพึ ง
ป ร ะ ส ง ค์ ต าม ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
ทางการศึกษา และความพึง
พอใจประเมินผู้ใชบ้ัณฑิต 
จำนวนบัณฑิตท่ีมงีานทำภาค
เกษตร และ mind set 
ผู้ประกอบการ 

การพัฒนาผลงานการวิจัยท่ีมี
คุณภาพเป็น ท่ียอมรับ และ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์
อย่างเปน็รูปธรรม 

ระบบกลไกในการบริหาร 
จัดการที่สนับสนุนงานวิจัย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีมี 
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ผลิตผลงานการวิจัยท่ี 
มีคุณภาพ 

จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ของอาจารย์ท่ี
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน 
ระดับชาติและนานาชาติ 

การบริหารจัดการทรัพยากร
บุ ค คลภ าย ใน อ ง ค์ ก ร ให้ มี
สมรรถนะสอดคลอ้งกับ 
ทิศทางขององคก์ร 

ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี
คุณภาพ 
 

เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพ มี
ความผูกพัน และมีความ 
ภาคภูมิใจในองคก์ร 

บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเอง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

การพัฒนาการบริการวิชาการ
เป็นท่ียอมรับของชุมชน และ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์และ
ต่อยอดอย่างเปน็รูปธรรม 

ระบบกลไกในการบริหาร 
จัดการท่ีสนับสนุนงานบริการ
วิ ช า ก า ร  น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยีการถ่ายทอดความรู้
ท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยนื 

ผลิ ต ผล งานก ารบ ริก าร
วิชาการท่ีมี คุณภาพ  เพิ่ ม
ศักยภาพของเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ 

ความพึงพอใจของเกษตรกร/
กลุ่มผู้ประกอบการ 
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  (2)  การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
แผนกลยุทธ์ของคณะเกษตรศาสตร์ ครอบคลุมการดำเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ ภายใต้

นโยบายของมหาวิทยาลัย คณะได้กำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับประเด็นกลยุทธ์
เป้าประสงค์และสมรรถนะซึ่งตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์ของคณะ ในด้านต่างๆ คณะมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัยสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและในประชาคมอาเซียนที่มีความเป็นเลิศด้านเกษตร
และอาหารปลอดภัยยังมีน้อยมาก บุคลากรของคณะมีความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนและมี
ประสบการณ์ในการทำวิจัยและให้บริการวิชาการ มีงานวิจัยและองค์ความรู้ที่หลากหลาย และมีงานวิจัยที่
สามารถบูรณาการและใช้ถ่ายทอดได้ การให้บริการวิชาการของคณะมีความหลากหลายสามารถตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางยังปลายทาง มีศูนย์ฝึกอบรมในการสนับสนุนการ
เรียนการสอน และทำหน้าที่บริหารด้านการให้บริการวิชาการแก่นิสิต บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ได้ตรง
ตามความต้องการ 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ คณะได้เข้าร่วม Super KPIs ของมหาวิทยาลัย ในเรื่องการจัดงานเกษตร
แฟร์ ด้านการเตรียมคน การเรียนการสอน และการวิจัย นิสิตที่เข้าศึกษาในคณะมีพ้ืนฐานความรู้ค่อนข้าง
อ่อน มีผลทำให้ผลการเรียนของนิสิตในวิชาพ้ืนฐานอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ และต้องพ้นสภาพก่อนจะเข้าสู่
รายวิชาของสาขา  อีกทั้งเกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเกษตรและอาหารปลอดภัยเพ่ิมขึ้น มี
ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ เพ่ิมมากขึ้น มีโอกาสสร้างการยอมรับและมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน
เกษตรและอาหารปลอดภัย และสร้างผู้ประกอบการ พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุนที่ต่อเนื่อง มีระบบการพัฒนามาตราฐานของห้องปฏิบัติการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
หลักสูตรเพ่ือลดปัญหา ได้งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการเพ่ิมขึ้น เพ่ิมครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
ที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่เพียงพอ และทันสมัย เพ่ิมงบซ่อมบำรุง และเพียงพอต่อการทำงาน 
2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
 ก. การจัดทำแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
  (1)  แผนปฏิบัติการ 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะฯ มีกระบวนการวางแผนตามข้ันตอนดังนี้ วางแผนจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์คณะ กำหนดตัวชี้วัด ถ่ายทอดแผนตามเป้าหมายจัดทำโครงการในแผน ทบทวน และพัฒนา
ปรับปรุง คณะได้ศึกษาวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ตามมาตรฐานการศึกษา นโยบายของ
มหาวิทยาลัยพะเยา บริบทของคณะฯ ทบทวนผลการดำเนินการปีที่ผ่านมา คณะฯ มีแผนปฏิบัติการระยะยาว 
5 ปี (แผนกลยุทธ์) และแผนปฏิบัติการระยะสั้น หรือแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธ
กิจ เป้าประสงค์ โดยแผนปฏิบัติการประจำปีได้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ มาเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการดำเนินงาน งบประมาณที่ชัดเจน การประเมินผล และรายงานผล การดำเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และจัดทบทวนแผนการปฏิบัติการประจำปี เพ่ือรองรับการ
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เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยงานแผนงานภายใต้สำนักงานคณะฯ สรุป
และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารเมื่อสิ้นสุดปี การศึกษา เพื่อติดตาม ทบทวนและสรุปผลการดำเนินงาน นำ
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะจากงานโครงการ/กิจกรรมมาพัฒนาและปรับปรุงในรอบการดำเนินงานปี
ต่อไป 
  (2)  การนำแผนปฏิบัติการไปใช ้

 การนำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติในแต่ละด้านต่างๆ ที่เขียนโครงการ และได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารคณะฯ  ซึ่งจะระบุโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีและระบุระยะเวลา
ดำเนินการในปฏิทินปฏิบัติงานของคณะ โดยมขีั้นตอนการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติดังนี้ 

1) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจวิธี ขั้นตอน การดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม แนวปฏิบัติในการ
ประชุมบุคลากรของคณะฯ   

2) งานแผนงาน จัดทำเอกสารแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ อาทิ ด้าน
เตรียมคน ด้านกิจการนิสิต ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านบริหาร เป็นต้น โดยมีแนวทางปฏิบัติเป็น
ขั้นตอน 

3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ดำเนินโครงการ/กิจกรรมและประเมินผลเป็นระยะ คือ ก่อน
ดำเนินการระหว่างการดำเนินการ และหลังเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม 

4) เมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม หรือผู้ได้รับมอบหมาย จัดทำรายงานผล
การดำเนินงานตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA ระบุปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เพื่อใช้พัฒนาโครงการหรือแผนปฏิบัติการในครั้งหรือปีการศึกษาต่อไป 
  (3)  การจัดสรรทรัพยากร 

 คณะฯ  ได้นำข้อมูลสารสนเทศในปีที่ผ่านมา ประมาณการจำนวนนิสิต/ผู้ เรียนในแต่ละปี 
การศึกษา เพ่ือคำนวณงบประมาณที่จะได้รับในแต่ละปี จัดทำร่างงบประมาณประจำปี ตามประเภท
งบประมาณที่ได้รับ และหาแหล่งรายได้จากด้านอื่นๆ เพ่ือนำมาบริหารจัดการคณะ ประชุมชี้แจงบุคลากรถึง
ที่มาของแหล่งงบประมาณ จากเงินอุดหนุนรายหัวทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท งานวิจัย และบริการ
วิชาการ เงินทุนจากผู้บริจาคและให้ทุน และกองทุนของคณะฯ  การใช้ประเภทงบประมาณตามกรอบแนวทาง 
ระเบียบการใช้ประเภทงบประมาณ โดยงานแผนงานคำนวณจัดสรรงบประมาณตามหมวดเงินที่ใช้บริหารคณะ 
การจัดสรรงบประมาณลงสู่โครงการ/กิจกรรมหรือการบริหารงานด้านต่างๆ หรือผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ 
จะเขียนโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าประสงค์  โดยระบุกิจกรรม รายละเอียดโครงการ รายละเอียดการใช้ งบประมาณแล้วนำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี การศึกษาเพ่ือตรวจสอบ ลงความเห็น
และพิจารณางบประมาณแล้วจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี ขออนุมัติการใช้ทรัพยากรและดำเนิน
โครงการ การใช้ทรัพยากรได้คำนึงถึงความคุ้มค่า การประหยัดและตอบสนองต่อกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะฯ เป็นหลัก เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร และให้บรรลุวิสัยทัศน์
และพันธกิจของคณะฯ 
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ตารางท่ี 2-4 การวางแผนการจัดสรรทรัพยากร 
ทรัพยากร 

 
ผู้บริหาร/หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

บุคคล  
 

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและ
พัฒนาองค์กร 

งานบริหารงานบุคคล 

วิ เค ร า ะ ห์ จั ด ท ำ แ ผ น 
อัตรากำลั ง แผนพัฒนา
บุคลากร 

จัดสรรกรอบอัตรากำลัง 

 

งบประมาณ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและ
พัฒนาองค์กร 

ฝา่ยการเงิน 

วิ เค ร า ะ ห์ จั ด ท ำ แ ผ น
ดำเนินการของการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณ
ใหม้ีประสทิธิภาพ  

พัสดุ ครุภัณฑ์ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและ
พัฒนาองค์กร 

ฝา่ยพัสดุ 

วิเคราะห์ จัดทำแผนจัดหา 

และ ซ่อมบำรุ ง พัฒนา
พัสดุครุภัณฑ์ 

จั ด ส รรพั ส ดุ  ค รุ ภั ณ ฑ์  ให้
หน่วยงานหลักสูตรสาขาวิชา 
ได้ตรงตามความต้องการและ
เพียงพอ 

สารสนเทศเพื่อการ 

บริหารงาน 
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและ
พัฒนาองค์กร 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ 

ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ่ า ย วิ จั ย 
นวัตกรรม และถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
ฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้ านวิจัย  การ เรียนการ
สอน 

จัดทำโปรแกรมสารสนเทศ 

เพื่อการบริหาร 

  (4)  แผนด้านบุคลากร 
 คณะฯ  มีกระบวนการดำเนินการวางแผนอัตรากำลังเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการตาม
โครงสร้างคณะฯ รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน ด้านบุคลากรดังนี้   
 ด้านอัตรากำลัง คณะได้ทำการวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารของคณะ แล้วจัดทำอัตรากำลัง 
โดยกำหนดจำนวนบุคลากร ด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เพียงพอและตรงสาขาวิชาที่สอน 
มีการคัดสรรบุคลากรตามความสามารถและความถนัดลงสู่งานสนับสนุน และงานอ่ืนๆ ตามภารกิจ  มีการ
กำหนดหน้าที่และภาระงานที่ชัดเจน มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม คณะได้คำนึงถึงผลที่อาจกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงอัตรากำลัง การขาดแคลนอัตรากำลัง โดยวิเคราะห์จำนวนบุคลากรจำแนกตาม
หลักสูตร และสาขาวิชาที่มีแนวโน้มขาดแคลน เสนอความจำเป็น ความต้องการอัตรากำลังไปยัง
มหาวิทยาลัย เพ่ือขออัตราบรรจุและแต่งตั้ง มีการเตรียมแผนอัตรากำลังโดยจัดงบประมาณสำรองส่วนหนึ่ง
ไว้จัดจ้างอาจารย์พิเศษจากสาเหตุต่าง ๆ ไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี การปฏิบัติงานในสายสนับสนุน 
คณะมีข้อมูลอัตรากำลังและภาระงานที่ชัดเจน มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์กันระหว่างบุคลากร
ในสายงาน สามารถเชื่อมโยงและเรียนรู้งาน มีการแต่งตั้งบุคลากรที่จะทำหน้าที่แทนบุคลากรที่จะขาด
แคลนจากการลางาน จากการย้าย เกษียณ โดยจัดบุคลากรเพ่ือเรียนรู้งานระหว่างกัน 

ด้านการส่งเสริม สนับสนุน มีการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนพัฒนา
ทักษะทั้งด้านวิชาการและด้านงานการสนับสนุน โดยส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาและ
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พัฒนาตนเองตามความถนัดความสนใจและตามภาระงานการศึกษาดูงาน เพื่อให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพของตนและพัฒนาต่อยอดบูรณาการข้ามศาสตร์ได้ มีการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน การ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีการจัดทำโครงการส่งเสริมการทำวิจัย และบริการวิชาการ การพัฒนา
อาจารย์สู่มืออาชีพ UP-PSF ลงในแผนปฏิบัติการ และมีการเชิญบุคลากรที่เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้เป็น
ระยะ ยังมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา ทั้งเรื่องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบ คณะได้ใช้ระบบสารสนเทศ ในการบริหาร
บุคลากร กรอบทิศทางในการพัฒนาบุคลากร และใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ปีละ 1 ครั้งโดยประธานหลักสูตร หัวหน้างาน และคณะกรรมการบริหารคณะฯ  
  (5)  ตัววัดผลการดำเนินการ 

คณะฯ  กำลังเริ่มจัดทำระบบวัดผลการปฏิบัติงาน โดยให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อวิเคราะห์และประเมินองค์กรตนเองพบว่าการ
ดำเนินงานที่ผ่านมายังไม่มีระบบ ได้เริ่มจัดทำระบบงานวิจัย  และระบบการใช้สารเคมี วัสดุ และครุภัณฑ์
ขึ้น  อยู่ในระหว่างการพัฒนาโปรแกรมและพัฒนาเพ่ือตอบเป้าหมาย คณะฯ ได้จัดทำตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินการโครงการเป้าหมายความสำเร็จสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษา จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานรายงานต่อมหาวิทยาลัยและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือรองรับการนิเทศติดตาม การประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก ทั้งระดับหลักสูตร (Aun QA) และระดับคณะ ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา เพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ดังนี้ 

1) หลักสูตร/ศูนย์/สำนักงาน ตามโครงสร้างการบริหาร ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ตามปฏิทิน
ของมหาวิทยาลัย โดยมีการวัดประเมินผลการดำเนินการเป็นระยะตามตัวชี้วัดของคณะฯ  และรายงานผล
การดำเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรม 

2) การดำเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรม มีเป้าหมายคือความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาคณะฯ  โดยฝ่ายดำเนินโครงการและฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยที่อาจจะ
ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม เลือกวิธีการดำเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายมีการติดตาม วิเคราะห์ผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาระหว่างการดำเนินการ  

3) สรุปและรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม โดยมีคณะกรรมการบริหารคณะติดตาม และ
สรุปวิเคราะหข์้อมูลความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ 

4) งานแผนงาน นำผลรายงานโครงการที่เป็นจุดแข็งไปใช้ในการพัฒนาและนำจุดอ่อนไปเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุง แล้วจัดทำสารสนเทศเพ่ือนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติการต่อไป 
  (6)  การคาดการณ์ผลการดำเนินการ 

 คณะฯ  ได้มีการคาดการณ์ผลการดำเนินการหรือเป้าหมายความสำเร็จของโครงการกิจกรรม
ต่างๆ ของคณะได้ดำเนินการ ดังนี้ 
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1) การคาดการณ์ผลก่อนการดำเนินการ โดยนำข้อมูลสารสนเทศจากผลการดำเนินการที่ผ่านมา
มาใช้ในการเตรียมการ และวางแผนการดำเนินงาน โดยผู้บริหารใช้วิธีพูดคุยและสอบถามบุคลากรถึงปัญหา
อุปสรรค แนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่ยังไม่เกิด หรืออาจเกิดช้า 

2) การคาดการณ์ผลขณะดำเนินการ ผู้บริหาร และฝ่ายดำเนินการ รวมทั้งผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้ดำเนินงานมีการประชุมร่วมกันเพ่ือตรวจสอบการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถ
คาดการณ์ความเป็นไปได้ของผลการดำเนินงาน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระหว่างการ
ดำเนินงานได้อย่างทันท่วงที 

3) การคาดการณ์ผลหลังการดำเนินการ ผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงคณะดำเนินงาน ร่วมประชุม
สรุปผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ ข้อดี-ข้อด้อย จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา อุปสรรค จัดทำรายงาน และร่วมกัน
คิดหาแนวทางป้องกัน ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานในครั้งต่อไป 

4) หลังการจัดโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้น คณะกรรมการบริหาร งานประกันคุณภาพการศึกษา 
งานวิชาการ งานกิจการนิสิต งานแผนงานร่วมทบทวนผลการดำเนินการ เพ่ือวางแผนจัดทำเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการปี ถัดไป 
 ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

คณะฯ  มีการกำหนดการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และตามปฏิทินปฏิบัติงาน แต่ถ้า
มีเหตุจำเป็นหรือสถานการณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เช่น การเกิดโรคอุบัติใหม่ 
การเกิดภัยธรรมชาติ โครงการที่ไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์ขณะนั้น การเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหาร 
สถานการณ์การเมืองหรือการเปลี่ยนกฎหมายกฎระเบียบต่าง ๆ นโยบายของมหาวิทยาลัยหรือต้นสังกัด 
ทางจังหวัด เป็นต้น หลักสูตร หน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบสามารถเสนอบันทึกขอเปลี่ ยนแปลงได้ โดย
ปรับเปลี่ยนบางรายการหรือบางกิจกรรมตามโครงการ พร้อมทั้งแจ้งเหตุผล /เปลี่ยนแปลงทั้งโครงการ 
พร้อมทั้งแจ้งเหตุผล หรือยกเลิกโครงการ พร้อมทั้งแจ้งเหตุผล จากนั้นผู้บริหาร พิจารณาอนุมัติการขอ
ปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกโครงการแต่ละกรณีตามความจำเป็นหรือเหตุผลที่สมควรได้ทันทีกรณีมีโครงการ
สำคัญเร่งด่วนนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการ มีแนวปฏิบัติคือ 

1) หลักสูตร หน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบ ทำบันทึกข้อความเสนอต่อผู้บริหารเพื่อขอจัดทำโครงการ
เร่งด่วนนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการได้ตามข้ันตอน 

2) ด้านงบประมาณหลักสูตร หน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบ สามารถบันทึกขอใช้งบประมาณสำรอง
จ่าย โดยผู้บริหารเป็นผู้อนุมัติให้ดำเนินการและใช้งบประมาณ กรณีมีสถานการณ์ที่ต้องปรับเปลี่ยนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ให้สอดรับกับสถานการณ์หรือนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเกิดเหตุการณ์
เปลี่ยนแปลงกะทันหัน ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติ ฝ่ายบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันประชุม
วิเคราะห์เหตุการณ์ เสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นและระดมความคิดเห็นเพ่ือปรับเปลี่ยน
แผนปฏิบัติการใหม่ได้โดยให้ส่งผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการเดิมน้อยที่สุด 
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คณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
 1.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   ประธานกรรมการ  
 2.  รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาองค์กร     กรรมการ 
 3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ     กรรมการ 
 4.  รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี   กรรมการ 
 5. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภาพ  กรรมการ 
     ทางทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ (หลักสูตรสหวิทยาการ) 
 6.  ประธานหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง)  กรรมการ 
 7.  ประธานหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)     กรรมการ 
 8.  ประธานหลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตร์การเกษตร)   กรรมการ 
 9.  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต      กรรมการ 
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการความปลอดภัยทางอาหาร 
 10.  ประธานหลักสูตร วท.ม.(สัตวศาสตร์)     กรรมการ 
 11.  ประธานหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง)  กรรมการ 
 12. ประธานหลักสูตร วท.บ.(เกษตรศาสตร์)     กรรมการ 
 13. ประธานหลักสูตร วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร)   กรรมการ  
 14. ประธานหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  กรรมการ 
 15. ประธานหลักสูตร วท.บ.(สัตวศาสตร์)     กรรมการ 
 16. ประธานหลักสูตร ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร)    กรรมการ 
 17. รองศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี  ปานพรหมมินทร์    กรรมการ 
 18.  ดร.ธนาพร  บุญมี     กรรมการ 
 19. หัวหน้าสำนักงาน     เลขานุการ 
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บุคลากร 
5.1 สภาวะแวดล้อมด้านบุคลากร  
 ก. ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร 
  (1) ความจำเป็นด้านขีดความสามารถและอัตรากำลัง 

คณะฯ กำหนดแนวทางการบริหารบุคลากร โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนา
องค์กรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคลากร จัดทำแผนอัตรากำลังของคณะฯ โดยวิเคราะห์อัตรากำลังในสาย
วิชาการ และการ คำนวณจากการจัดการเรียนการสอนและจำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) และมี
บุคลากรสนับสนุนเพียงพอในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ คณะฯ มีนโยบายในการสรรหาคณาจารย์ โดยให้
อาจารย์ มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของ สกอ. มหาวิทยาลัยพะเยา และตรงตามความต้องการของ
คณะฯ ได้ศึกษาประเมินขีดความสามารถและอัตรากำลังของบุคลากร โดยผู้บริหารคณะฯ ศึกษาหาข้อมูลใน
องค์กรเพ่ือประเมินความต้องการขีดความสามารถและอัตรากำลังของบุคลากร จากการประชุมบุคลากร การ
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ผลการประเมินขีดความสามารถของ
บุคลากรในรอบปีที่ผ่านมา ผลสะท้อนกลับจากผู้ใช้บริการและผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมในรอบปีที่ผ่าน
มา กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของแต่ละงาน/ฝ่ายกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบรายบุคคลที่
ชัดเจน มีการกำหนดกรอบเวลาในการประเมินขีดความสามารถ ทักษะสมรรถนะของบุคลากรโดยคณะฯ
จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยใช้แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ภาระงาน) ตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด มีการแจ้งผลการประเมินเพ่ือปรับปรุงการทำงานให้บุคลากรรายบุคคล โดยคณะฯ มี
กระบวนการประเมินขีดความสามารถและอัตรากำลัง ดังนี้ 

 
ภาพที่ 5-1 กระบวนการประเมินขีดความสามารถและอัตรากำลัง 

  (2) บุคลากรใหม่ 
 คณะฯ มีกระบวนการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุบุคลากรใหม่ ดังนี้ 
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 1. วิเคราะห์ความต้องการกำลังคนโดยพิจารณาจากภารกิจ พันธกิจแผนกลยุทธ์และปริมาณงาน
โดยรวมของคณะฯ ตลอดจนพิจารณาแผนงานหรือโครงการต่อเนื่องบางโครงการที่กำหนดไว้ในอนาคต ประกอบ
กับการพิจารณาโครงสร้างตำแหน่งบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 2. กำหนด Job Description และสมรรถนะหลักที่ต้องการของตำแหน่งต่างๆ 
 3. ดำเนินการสรรหาบุคลากรที่มีคุณลักษณะและทักษะตรงตาม Job Description และสมรรถนะ
หลักที่ต้องการโดยยึดตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรของมหาวิทยาลัย และคำนึงถึงคุณธรรม
พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลตลอดจนผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก โดยการสรรหาบุคลากรสามารถ
ดำเนินการโดยสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามแนวทางและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือการรับโอน 
โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1) ออกเป็นประกาศของทางราชการ โดยกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งอย่าง
ชัดเจนรวมถึงเกณฑ์การคัดเลือกและอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานราชการ 

2) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครในช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่ง
ประกาศไปยังมหาวิทยาลัย และลงประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์ของคณะฯ และเว็บไซด์ของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้ผู้สนใจ จากหลากหลายพื้นที่ ภูมิลำเนา ได้เข้ามาสมัครคัดเลือกอย่าง
ทั่วถึง 

3) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ทำหน้าที่คัดเลือกให้เป็นไปด้วยความโป่รงใส ตรวจสอบได้ 
4) ประกาศผลการคัดเลือกผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่ได้ประกาศรับสมัครไว้ 

 ทั้งนี้คณะฯ มีแนวทางรักษาบุคลากร ดังนี้ 
 1. มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจของคณะฯ 
และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ อันพึงมีพึงได้จากการทำงาน และมอบหมายงาน
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและคุณสมบัติของบุคลากรเป็นหลัก มีระบบพ่ีเลี้ยงคอยสอนงานและเปิดโอกาส
ให้บุคลากรใหม่ได้เรียนรู้งาน และมีความยืดหยุ่นของการทำงาน บุคลากรมีอิสระในเชิงความคิดและสามารถ
ตัดสินใจงานได้เอง โดยคำนึงถึงขอบเขตที่เหมาะสมอีกทั้งส่งเสริมให้บุคลากรนำผลการประเมินความพึงพอใจใน
การจัดโครงการ/กจิกรรมต่าง ๆ จากผู้รับบริการไปปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จยิ่งขึ้น 
 2. กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าของตำแหน่ง (Career Path) ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย
ศึกษาโครงสร้างของคณะฯ และตำแหน่งงาน วิเคราะห์งานและวิเคราะห์ความสามารถในงาน จัดกลุ่มงานจัดทำ
รูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าของตำแหน่งตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานตำแหน่งงานและได้
กระจายความรู้ต่างๆ เหล่านี้ให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดบรรยายพิเศษและให้เข้า
ร่วมการอบรมเพ่ิมเติม 
 3. มีการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานให้แก่บุคลากร โดยเน้น
การสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ให้บุคลากรมีความพึงพอใจ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือ
อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน มีการสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของบุคลากร เพ่ือนำผลที่
ได้มาปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงาน และมีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร
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ผู้ปฏิบัติงานและระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และเสริมสร้างความผูกพันในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้เกิด
ความรักความผูกพันฉันท์พ่ีน้องมีความเอ้ืออาทรต่อกัน โดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม 
 4. สร้างความภาคภูมิใจและความภักดีต่อคณะฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นทั้งในการประชุมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือให้ได้ผลสะท้อนความคิดที่
หลากหลาย และนำความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อคณะฯ แปรไปสู่การปฏิบัติและการกำหนดในเชิงนโยบาย ซึ่ง
เน้นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของคณะฯ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ได้อย่างทั่วถึง เช่น จัดโครงการติดตาม ทบทวนแผนปฏิบัติงาน โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้ทุกคนได้
ร่วมกันกำหนดเป้าหมายของคณะฯ ให้เป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ดีมีวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการปฏิบัติงานที่
โปร่งใสเป็นธรรมและมุ่งสร้างประโยชน์แก่สังคม  
  (3) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 
 คณะฯ กำหนดนโยบายการเรียนรู้งานแต่ละงานผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ตามที่
นำเสนอไว้ในโครงร่างองค์กร หัวข้อระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ เรื่องการเรียนรู้ของคณะฯ นอกจากนี้
คณะมีวิธีการจัดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. ด้านโครงสร้าง คณะฯ มีการแบ่งโครงสร้างแบบทางการ แบ่งงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดย
มีคณะกรรมการประจำคณะฯ และคณะกรรมการดำเนินงานกำกับดูแล และให้คำปรึกษาในการดำเนินงานของ
คณะฯ  โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) สำนักงาน รับผิดชอบงานงานบริหารทั่วไป งานการเงินและ
พัสดุ งานวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม งานบริการการศึกษา งานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพ 
งานประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศ งานวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์และ (2) หลักสูตร 
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอน กิจกรรมนิสิต วิจัยและพัฒนานวัตกรรม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม (3) ศูนย์ภายใต้การดูแลของคณะ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตร และศูนย์
ฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร รับผิดชอบการให้บริการด้านการเกษตร ศูนย์
เรียนรู้ ตลอดจนหารายได้ให้คณะ 
 2. ด้านเทคโนโลยี คณะฯ สนับสนุนให้บุคลากรนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนา
กระบวนการทำงานในการลดขั้นตอนเพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ศึกษา
ฝึกอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมในการทำงาน และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อมูล
สารสนเทศและ ส่งเสริมให้มีการใช้ความรู้และทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผลการดำเนินงานสนองตอบ
ต่อความต้องการของทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและบุคลากรมีโอกาสพัฒนาทักษะและเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ๆ 
เพ่ือให้รองรับต่อความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ทันเวลา และเป็นระบบ 
 3. ด้านบุคลากร คณะฯ มีระบบพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่บุคลากร โดยมุ่งให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจนโยบาย และแผนงานอันเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินงานของคณะฯ มีการ
กำหนดแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรประจำปี เพ่ือเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
โดยจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมอบรม สัมมนา ตามสายงานที่รับผิดชอบ และมีการติดตามผลการพัฒนา
ตนเองในแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก 6 เดือนตามรอบการประเมิน และมีการ มอบหมาย
ภาระงานหลัก 1 งาน งานพิเศษอ่ืนๆ อย่างน้อย 2-3 งาน ตามความสามารถ/ความถนัด ได้แก่ แต่งตั้งให้เป็น
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คณะกรรมการในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ รวมถึงการประสานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ทั้งหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และชุมชนเครือข่าย เช่น การเป็นวิทยากร การได้รับเชิญเป็นอาจารย์
พิเศษ นอกจากนี้คณะฯ ได้จัดสรรทุนและจัดหาทุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้พัฒนาความรู้ความสามารถใน
การยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพงานให้สูงขึ้น โดยการจัดสรรเงินทุนของคณะฯ สนับสนุนให้บุคลากรของ
คณะฯ ได้มีการศึกษาวิจัยในประเด็นที่สอดคล้องกับภารกิจและพันธกิจของคณะฯ รวมทั้งยังจัดหาแหล่งทุน
จากภายนอก เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ 
ตารางท่ี 5-1 การเตรียมความพร้อมเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 

การเปลี่ยนแปลง มาตรการ 

บุคลากรลาออก - การสรรหาบุคลากรทดแทนตามแผนอัตรากำลังบุคลากร 

- การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยการสนับสนุนใหศ้ึกษาต่อใน 

สาขาท่ีขาดแคลน 

- การเชิญบุคคลภายนอกองค์กร มาร่วมดำเนินการทดแทนในตำแหน่ง
ที่ยังขาด  
- การกำหนดกรอบภาระงานหมุนเวียนทดแทนงานท่ียังไม่มผีู้รับผิดชอบ
โดยตรง 

บุคลากรเกษียณอาย ุ - วางแผนอัตรากำลังบุคลากร เพือ่รองรับทดแทนผู้เกษียณอาย ุ

- มีระบบการพิจารณา ต่ออายุการปฏิบัติงานในรูปแบบผู้ทรงคณุวฒุ ิ

- การแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ หรือที่ปรึกษาคณะ 

การเตรียมความพร้อมขึ้นตำแหน่งบริหาร การสนับสนุนฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 

 
  (4) การทำงานให้บรรลุผล 
 คณะฯ จัดโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่ายคือ 1) ฝ่ายนโยบายและพัฒนาองค์กร 2) ฝ่าย
วิชาการและประกันคุณภาพ 3) ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต และ 4) ฝ่ายนวัตกรรม วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี มี
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทีมงานคุณภาพที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย
ตามแผนกลยุทธ์และพันธกิจที่กำหนดไว้ มีคณะกรรมการประจำคณะฯ และคณะกรรมการดำเนินงานคณะ ทำ
หน้าที่กำกับดูแล และให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน นอกจากนี้คณะฯ ใช้ระบบการจัดการและการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร 2 ส่วนคือ การประเมินสมรรถนะหลัก (Competency) และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธาน
หลักสูตร หัวหน้าศูนย์ฯ หัวหน้าสำนักงาน และตัวแทนคณาจารย์ โดยใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานกิจกรรม/
โครงการ และตัวชี้วัด KPIs เป็นเครื่องมือในการกำกับการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคนเขียน
ข้อตกลงภาระงาน เพ่ือระบุภาระงานที่จะปฏิบัติตามรอบการประเมินระยะเวลา 6 เดือน กำหนดให้มีการ
ปรับปรุงมาตรฐานภาระงานในทุกรอบการประเมิน คณะฯ นำผลการประเมินมาพิจารณาค่าตอบแทน การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน การแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานและกำหนดเป็นแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลต่อไป  นอกจากนี้คณะฯ ให้ความสำคัญกับการทำงานให้บรรลุผลโดย (1) สนับสนุนให้
บุคลากรมีจิตบริการเพ่ือสร้างความประทับใจให้กับนิสิต/ผู้รับบริการ การใช้ระบบสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ใน
การจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือการสื่อสารกับลูกค้า/ผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการเพ่ิมทักษะที่จำเป็นใน
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การให้บริการ เช่น ทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ การสอนในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น (2) สนับสนุนให้บุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือให้บรรลุผลตามแผนกลยุทธ์ ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(KM) การมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ การศึกษาดูงานเพ่ือนำประสบการณ์มาพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ การปลูกฝังแนวคิด/ทัศนคติเชิงบวก เป็นต้น 
 ข. บรรยากาศการทำงานของบุคลากร 
  (1) สภาวะแวดล้อมของการทำงาน 
 คณะฯ จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานเพ่ือสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย โดยเน้นการจัดอาคาร
สถานที่ทำงานให้สะอาดและปลอดภัย เพราะสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ปลอดภัย จะช่วยสร้าง
บรรยากาศการทำงานของบุคลากร ทำให้งานมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการดังนี้ 
 1. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ : คณะฯ แต่งตั้ งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือติดตามดูแลอาคารสถานที่และบริเวณต่างๆ ของคณะฯ 
ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และมีความปลอดภัย ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ทำงานให้แก่บุคลากร มีการกำหนดแผนงานเพ่ือปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงานและการให้บริการอยู่เสมอ รวมถึงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยง 
 2. ด้านสภาพแวดล้อมทางจิตใจ ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัย : คณะฯ ตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่อง“มหาวิทยาลัยสีเขียว” คณะฯ ส่งเสริมให้ บุคลากร ตรวจ
สุขภาพประจำปี โดยมีการสื่อสารให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ 
ป้ายประกาศข่าวของคณะฯ Line, UP DMS คณะฯ มุ่งสร้างบรรยากาศการทำงานที่อบอุ่นและเป็นมิตร ส่งเสริม
ให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ หลีกเลี่ยงการตำหนิหรือการถูกลงโทษเมื่อเกิดปัญหา รวมถึงการมอบหมายงานที่
ท้าทายให้แก่บุคลากรเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ คณะฯ ประสานกับมหาวิทยาลัยในการจัดเวรยาม 
เพ่ือตรวจตราความเรียบร้อยบริเวณอาคารสถานที่ของคณะฯ ทั้งในวันเวลาราชการ วันหยุดราชการ (เสาร์-
อาทิตย์) วันหยุดนักขัตฤกษ์ คณะฯ ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยของ
อาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า กำกับดูแลการเข้า–ออกอาคารและการปฏิบัติงานของคนงานประจำ
อาคารและพ้ืนที่ปฏิบัติการ 
 3. ด้านสภาพแวดล้อมทางกระบวนการทำงาน :  คณะฯ ออกแบบงานและมีเครื่องมือการทำงานที่
ปลอดภัยโดยกำหนดระดับความเสี่ยงของงาน เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุเกิดซ้ำ มีโครงการความปลอดภัยในการ
ทำงานในห้องปฏิบัติการและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน งานอนุรักษ์และสงวนรักษาวัตถุ งานบริการและ
ผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์ การดูแลและป้องกันอุบัติเหตุจากระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยกำหนดผู้รับผิดชอบให้
ทำหน้าที่ตรวจสอบความไม่ปลอดภัยของอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ก่อนลงมือปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ความผิดพลาดในขณะปฏิบัติงาน มีการกำหนดแผนงานพัฒนาระดับคุณภาพของการดำเนินงาน กำหนดตัวชี้วัด
และเป้าประสงค์ โดยออกแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากร เพ่ือหาข้อสรุปมาใช้ในการบริหารจัดการให้มี
สภาพแวดล้อมด้านต่างๆ สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร 
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 (2) นโยบายและสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากร 
   คณะฯ มุ่งสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร โดยกำหนดนโยบายการบริการและสิทธิประโยชน์ 
ซึ่งพิจารณาจากความหลากหลายของบุคลากร เพ่ือให้สนองตอบต่อความต้องการของบุคลากรได้ครบถ้วน
และเหมาะสมคือ (1) จัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐานและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับสำนักงาน เช่น 
พ้ืนที่ปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เครื่องสแกนเอกสารโทรศัพท์โทรสารตู้เก็บเอกสารโต๊ะ-เก้าอ้ี 
การถ่ายเอกสาร ฯลฯ จัดเตรียมไว้ให้เพียงพอตามจำนวนของบุคลากรเพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ (2) จัดสวัสดิการด้านต่างๆ ให้แก่บุคลากรเช่นประกันสังคม สิทธิการประกันตนการ
ตรวจสุขภาพประจำปีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรการจัดฝึกอบรมประชุมสัมมนาศึกษาดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ การแจกเครื่องแต่งกายในวาระต่างๆ เช่น เสื้อกีฬา เป็นต้น (3) บุคลากรร่วมกันออกแบบ
ปรับปรุงสำนักงาน ห้องปฏิบัติงาน และพ้ืนที่ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยแบ่งขอบเขตพ้ืนที่ในการ
ปฏิบัติงานเป็นสัดส่วนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการให้บริการตามลักษณะงานที่แตกต่างกัน 
ตารางท่ี 5-2 ความคาดหวังและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร 

ประเภทบุคลากร ความคาดหวัง สิทธิประโยชน ์

อาจารย์ - ตำแหน่งทางวิชาการ 

- ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 

- สวัสดิการด้านการศึกษาบุตร 

- สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล 

- ระบบสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่ง
วิชาการ มีการจัดโครงการส่งเสริมการ
ทำวิจัยและการเขียนตำรา 

- เงินตำแหนง่บริหาร 

- ทุนนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในและ
ตา่งประเทศ 

- ทุนการศึกษาต่อและฝึกอบรมทั้งใน
และต่างประเทศ 

- มี ก ารทำประกันสุ ขภ าพ  ให้ กั บ
บุคลากร 

บุคลากรสายสนับสนุน - ตำแหน่งที่สูงข้ึน (หัวหนา้งาน) 
- การพัฒนาตามสายงาน 

- สวัสดิการด้านการศึกษาบุตร 

- สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล 

-โครงการเพื่อสนับสนุน ให้มีคุณสมบัติ
ของหัวหนา้งาน 

- ทุนการฝึกอบรม ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
งานประจำ  
- สวัสดิการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร 

- มีการทำประกันสุขภาพ กับบุคลากร 
 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร 
 ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร 
  (1) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 
  คณะฯ สำรวจปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันขององค์กร และระดับความผูกพันกับองค์กร ปีละ 1 ครั้ง 
เพ่ือให้ได้ ข้อคิดเห็นที่แท้จริงเกี่ยวกับปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับความผูกพัน ต่อองค์กร และนำเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ เพ่ือจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน ในเรื่องความผูกพันของบุคลากร  ได้
ดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน และประเมินความผูกพันของบุคลากร ดังนี้ ทำการวิเคราะห์
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ข้อมูลจากบุคลากรที่ลาออก พบว่า สาเหตุของการลาออก กลับภูมิลำเนา และย้ายถิ่นฐานตามคู่สมรส  ประเมิน
ความผูกพันในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น การสำรวจความผูกพัน ประเมินความผูกพันในรูปแบบที่ไม่ เป็น
ทางการ โดยการพูดคุยกลุ่มย่อย นอกจากนี้ คณะฯ ยังสนับสนุนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้
ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาทักษะการทำงานที่สอดคล้องกับงานประจำ นำทักษะที่ได้รับการ
ฝึกอบรมและพัฒนามาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพ่ือให้เกิดความรักและประสบการณ์ในการทำงาน  
  (2) การประเมินความผูกพัน 
  คณะฯ มีกระบวนการประเมินความผูกพันของบุคลากรอย่างเป็นทางการโดยใช้แบบประเมินความ
ผูกพัน ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรด้านงานในความรับผิดชอบ อยู่ในระดับดี (3.98) สำหรับการ
ประเมินความผูกพันอย่างไม่เป็นทางการ ประเมินจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่
คณะฯ จัดขึ้น โดยบุคลากรส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ อาทิเช่น กิจกรรม 5 
ส และ Big Cleaning Day กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เป็นต้น 
  จากผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความผูกพันต่อ
องค์กร อยู่ในระดับดี การที่บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับดี เป็นตัวชี้วัดว่าการดำเนินงานของ
คณะฯ มีแนวโน้มที่ดี อาทิ ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ จำนวนโครงการและร้อยละความพึงพอใจ
ของนิสิต/ผู้รับบริการที่น่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ คณะฯ ได้นำผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์กรมาสื่อสารกับบุคลากรเพ่ือเชื่อมโยงกับผลลัพธ์เช่น นำผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรด้าน
โอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กรมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการที่มีความหลากหลายของรูปแบบ
การให้บริการเพ่ือสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า/ผู้รับบริการ เป็นต้น นอกจากนี้คณะฯ ได้สนับสนุนให้
บุคลากรเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานโดยจัดวิทยากรให้ความรู้ จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมฯ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการให้บริการ 
 ข. วัฒนธรรมองค์กร 
 คณะฯ กำหนดวัฒนธรรมองค์กรคือ “กระตือรือร้น มุ่งมั่น ร่วมมือ รับผิดชอบต่อชุมชน” โดยมีจุดเน้น
สำคัญคือการทำงานแบบมีส่วนร่วม การให้ความสำคัญกับการสื่อสารภายในองค์กร และมุ่งเน้นการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ จากวัฒนธรรมองค์กรที่บุคลากรทุกคนร่วมกันกำหนดจึงเป็นเสมือนบุคลิกภาพและจิตวิญญาณ
ของคณะฯ ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานของบุคลากรให้มีลักษณะเด่น 5 ประการคือ 

(1) ความสามัคคี : บุคลากรคณะฯ มีความผูกพันใกล้ชิดเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน มีน้ ำใจ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถึงแม้บางครั้งมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน แต่รู้จักให้อภัย 

(2) ความคิดสร้างสรรค์ : บุคลากรคณะฯ มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญเฉพาะด้านสามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์/บริการที่หลากหลาย ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของคณะฯ ในการ
ให้บริการวิชาการ 

(3) ความมุ่งมั่นให้เกิดผลสำเร็จของงาน : บุคลากรคณะฯได้รับมอบหมายให้ทำงานตรงตามความรู้
ความสามารถ และคณะฯ เปิดโอกาสให้มีอิสระทางความคิด บุคลากรจึงทำงานด้วยใจรัก และถือว่า
งานในหน้าที่เป็นงานที่ท้าทาย ในขณะเดียวกันระบบการทำงานเป็นทีมแบบข้ามสายงานก็ช่วยให้
บุคลากรมีโอกาสได้เรียนรู้งานอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอย่างรอบด้าน และได้เพ่ิมพูนทักษะความชำนาญจน
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สามารถทำงานแทนบุคลากรอ่ืนในยามจำเป็นได้ นอกจากนี้ตำแหน่งงานที่ทำยังมีความมั่นคงสูง เพราะ
เป็นงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ บุคลากรส่วนใหญ่จึงเห็น
ว่าปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างเต็มที ่

(4) การมีจิตบริการแก่ลูกค้า : บุคลากรคณะฯ มีความใกล้ชิดคุ้นเคยและเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นได้
อย่างลุ่มลึก สามารถนำมาปรับใช้ในการให้บริการลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมุ่งสร้างความ
ประทับใจให้แก่ลูกค้าด้วยการยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลางและมุ่งเน้นการมีจิตบริการ เห็นได้จากการจัด
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้รับความชื่นชม ด้วยเหตุผลที่สำคัญประการหนึ่งก็คือบุคลากรของคณะฯ มี
ความเป็นกันเอง มีน้ำใจ และมีมนุษยสัมพันธ์ 

(5) การคำนึงถึงผลที่มีต่อสังคม : บุคลากรคณะฯ ได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดจากบุคลากรรุ่นเก่าให้
ยึดถือปณิ ธาน “ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์ เป็นกิจที่ หนึ่ ง ( Our Soul is for the Benefit of 
Mankind)” เป็นหลักในการทำงาน เป้าหมายในการทำงานของบุคลากรจึงมุ่งสร้างประโยชน์ต่อสังคม 
ทั้งการศึกษาวิจัย การให้บริการวิชาการ  

 ค. การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา 
  (1) การจัดการผลการปฏิบัติงาน 
  คณะฯ มีระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรออกเป็น 2 ส่วนคือ การประเมินสมรรถนะ
หลัก (Competency) ซึ่งใช้วิธีการประเมิน 360 องศา และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง โดย
ดำเนินการในรูปแบบและแนวทางการประเมินแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน 
  1. ผู้ประเมิน อยู่ในรูปของคณะกรรมการ  ทำหน้าที่พิจารณาตรวจสอบผลการปฏิบั ติงานของ
บุคลากร โดยกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนน ประกาศเกณฑ์ต่างๆ ให้บุคลากรได้รับทราบ ได้แก่ เกณฑ์การให้
คะแนน การประมวลผลคะแนน และผู้ให้ข้อมูล โดยการสอบถาม-สัมภาษณ์ รวมทั้งการชี้แจงจุดอ่อน จุดแข็ง
ของผู้รับการประเมิน กลั่นกรองผลการให้คะแนนประเมินและพิจารณาลงความเห็นพร้อมทั้งส่งการรายงานผล
ให้ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ได้รับทราบและพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/เพ่ิมค่าจ้าง 
  2. ผู้รับการประเมิน ได้แก่ บุคลากรทุกคนของคณะฯ ซึ่งมีส่วนร่วมในการประเมินโดยการรับรู้และ
ยอมรับหลักเกณฑ์ วิธีการและเป้าหมายในการประเมิน รวมทั้ งมีการจัดทำข้อตกลงร่วมกับผู้บังคับบัญชา
เบื้องต้นก่อนถึงรอบการประเมินภายหลังทราบผลการประเมินจะได้รับคำอธิบายชี้แจงวิธีการปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองและพัฒนางานเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับ 
  คณะฯ กำหนดวิธีการพัฒนาบุคลากร เมื่อสิ้นสุดรอบปีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
คณะฯ ได้มีการทบทวนสรุปประเด็นปัญหา และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการพัฒนาของบุคลากร โดยคณะฯ 
ได้กำหนดแผนพัฒนารายบุคคลขึ้น เพื่อสามารถปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรม 
สำหรับการบริหารค่าตอบแทน คณะฯ ใช้หลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการองค์กร เพ่ือให้บุคลากรทุกคนเกิด
ความมั่นใจสูงสุดต่อผลที่ได้รับจากการปฏิบัติงานว่ามีความเสมอภาคและยุติธรรม การพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน/เพ่ิมค่าจ้าง กระทำทุกรอบ 1 ปี โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคนรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามรอบการ
ประเมิน เพ่ือพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องตามปริมาณงานและคุณภาพงานของบุคลากรในรอบการ
ประเมินนั้นๆ โดยมีคณะกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินให้คะแนนตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และ
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ตามเกณฑ์ภายในคณะฯ ซึ่งได้จากการประชุมตกลงร่วมกันเป็นการเฉพาะเพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะงานของ
บุคลากรทุกฝ่าย เมื่อได้ข้อสรุปผลคะแนนการประเมินแล้วก็จะแจ้งให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือให้
เป็นไปตามหลักการทำงานที่มุ่งเน้นความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และตรวจสอบได้ 
  (2) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
 คณะฯ ใช้ข้อมูลจากแบบสำรวจ และข้อมูลจากภาระงานรายบุคคลเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนา
ตนเองในด้านต่างๆ มาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนา 
นอกจากนี้คณะฯ ได้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้ในการพิจารณาเพ่ือการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการเรียนรู้และการ
พัฒนาสำหรับบุคลากรและผู้นำของคณะฯ 

1. คณะฯ มีสมรรถนะหลักคือ “ประสานงานรอบทิศ ผูกมิตรเครือข่ายอย่างยั่งยืน” และถือเป็นความ
ท้าทายเชิง    กลยุทธ์ โดยภารกิจหลักของการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการ รวมทั้ง
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพ่ือให้การดำเนินงานสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คณะฯ ได้
ใช้แนวทางของระบบ Succession planning มาพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรเป็นสำคัญ มีการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่ต้องการความก้าวหน้า และป้องกันความ
เสี่ยงจากการออกจากงานของบุคลากร ดังนี้ 

1) มุ่งเน้น “สร้างกำลังคน” โดยการเพ่ิมพูนศักยภาพของบุคลากรปัจจุบัน เช่น กำหนดให้บุคลากร
และประธานหลักสูตรเข้ารับการอบรม สัมมนา ในประเด็นที่ตรงตามสายงานที่รับผิดชอบ หรือ
เกี่ยวข้องกับหน้าที่งาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

2) มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลไว้ในการ
แผนการพัฒนาหลักสูตรด้านกำลังคน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามรอบการประเมิน และ
มีการสรุปผลการพัฒนาตนเองและพัฒนางานของบุคลากรเมื่อสิ้นสุดรอบปีการประเมิน เพ่ือ
เน้นความสามารถในการจัดการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากร 

3) มุ่งเน้นการรักษาบุคลากรที่มีอยู่ โดยเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพ มีการกำหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดโครงการ
เสริมสร้างกำลังใจและวัฒนธรรมองค์กร โครงการกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่  ทำบุญคณะ และ
โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน 

4) มุ่งเน้นการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาทำงาน โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามา
ทำงานในคณะฯ ให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ตามบริบท
ของสังคมในประเทศ สังคมเพ่ือนบ้าน และสังคมโลก ทั้งนี้คณะฯ ได้ใช้วิธีคัดเลือกอย่างเป็น
ทางการ เพ่ือให้ได้บุคลากรตรงตามความต้องการของคณะฯ 

5) มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและมีอุปกรณ์/เครื่องมือสำหรับการทำงานที่
เหมาะสมเพ่ือให้บุคลากรมีความสุขกับการทำงานและเอ้ือต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตของงานอย่างสม่ำเสมอ 

 2. การปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์กร และนวัตกรรม : คณะฯ ได้ดำเนินการดังนี้ 
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1) กำหนดเป้าหมายให้คณะฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แบบมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการ จัดการ
เรียนการสอน การบริการด้านวิชาการและการวิจัย โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้
ยกระดับความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึง ได้แก่ การจัดสรรทุนให้บุคลากรได้ผลิตผลงานวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับภารกิจ และพันธกิจของคณะฯ ทั้งการวิจัยรายบุคคล 
และการวิจัยเป็นทีม มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งสนับสนุน
ให้บุคลากรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือผลิตผลงานด้านบริการวิชาการให้แก่
สังคม 

2) กำหนดแผนงานปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบจัดทำ
ระบบฐานข้อมูลด้านวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสารเคมีของคณะที่ใช้ในการเรียนการสอน 
ฐานข้อมูลการวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือเผยแพร่ผลงานของคณะฯ ให้มีความแพร่หลาย
มากขึ้น ทั้งในรูปแบบของรายงานวิจัยบทความวิจัย บทความวิชาการ ซึ่งเป็นผลงานของ
บุคลากรในคณะฯ 

3) สร้างระบบเครือข่ายออนไลน์ในเว็บไซด์ของคณะฯ เพ่ือขยายฐานความรู้โดยการเชื่อมโยงกับ
แหล่งข้อมูลหน่วยงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัย  

3. จริยธรรมและวิธีปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม : บุคลากรทุกคนได้ช่วยกันกำหนดรายละเอียดต่างๆ ขึ้น ด้วย 
“กระตื อรื อร้น  มุ่ งมั่ น  ร่ วมมื อ รั บผิ ดชอบต่ อชุ มชน (RICE: Responsibility Intention Collaborate 
Enthusiastic)” ทั้งนี้คณะฯ ได้ยึดถือหลักคิดดังกล่าวมาปฏิบัติอย่างจริงจังเพ่ือให้ผลการดำเนินงานเกิด
ประโยชน์แก่สังคมอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินงานของคณะฯ 

4. การมุ่งเน้นลูกค้า : คณะฯ เน้นการให้บริการการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการโดยยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางและมีการดำเนินงานแบบระบบทีมและทีมข้ามสายงาน เพ่ือให้บุคลากรที่มีอยู่สามารถขับเคลื่อน
งานต่างๆ ให้บรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้คณะฯ ได้วางแผนงานทั้งเชิงรับและเชิงรุก โดยกำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจำปีและแผนกลยุทธ์ เพ่ือรักษากลุ่มผู้เรียนเก่าเอาไว้ ขณะเดียวกันก็มีการขยายฐานลูกค้า
ใหม่ให้มากขึ้น และมอบหมายให้มีบุคลากรรับผิดชอบจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายสัมพันธ์ 
กำหนดแผนงานปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการนำผลประเมินจากโครงการ
ต่าง ๆ มาปรับปรงุแก้ไข เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง 

5. ความต้องการด้านการเรียนรู้และการพัฒนา : คณะฯ พิจารณาการรายงานผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรตามรอบการประเมินทุก 1 ปี โดยมอบหมายให้ประธานหลักสูตร/หัวหน้ากลุ่มซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแล
ด้านการประเมินผล ได้นำผลการประเมินจากคณะกรรมการมาวิเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญของความ
ต้องการที่บุคลากรและคณะกรรมการได้ระบุไว้ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
เพ่ือพัฒนาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้แก่บุคลากร ดังนี้ 

i. การดำเนินงานในระยะสั้น พิจารณาความต้องการของบุคลากรจากรอบการประเมินตามความ
จำเป็นเร่งด่วน และความเป็นไปได้ของการตอบสนองความต้องการนั้น เช่น การจัดส่ง
บุคลากรเข้าร่วมประชุมอบรม/สัมมนาอย่างทั่วถึง และมีการรายงานผลการเข้าร่ วมให้
ผู้บริหารและ/หรือที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
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ii. การดำเนินงานในระยะยาว จัดทำแผนการพัฒนาและเรียนรู้ของบุคลากรฯ ให้ครอบคลุมทุก
ด้าน  โดยกำหนดรูปแบบวิธีการเครื่องมือกรอบเวลาค่าใช้จ่าย และผู้รับผิดชอบรวมทั้งมีการ
ประเมินผลการพัฒนาและเรียนรู้ของบุคลากรอย่างเป็นระบบทั้งในด้านความพึงพอใจสิ่งที่ได้
เรียนรู้พฤติกรรมและผลงาน 

6. การถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ : คณะฯ ได้กำหนดให้บุคลากรทุกคน
จัดทำ Job Description เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน และจัดทำภาระงานทุกรอบปีงบประมาณเพ่ือให้
สอดคล้องตาม KPI ของคณะฯ มีการจัดระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือสอนงานให้แก่บุคลากรเข้าใหม่ ใช้ระบบการ
ทำงานเป็นทีมและแบบทีมข้ามสายงาน เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาการปฏิบัติงานทั้งในเวลาปัจจุบันและ
กรณีท่ีบุคลากรลาออกหรือเกษียณอายุ 

นอกจากนี้คณะฯ ยังมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลของบุคลากรทุกคนไว้
ในระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย รวมทั้งข้อมูลของบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ เพ่ือให้สามารถ
ติดต่อสื่อสารขอคำปรึกษาแนะนำได้ในบางกรณีและใช้เป็นฐานข้อมูลสร้างเครือข่ายของการดำเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของคณะฯ  

7. การส่งเสริมให้มีการใช้ความรู้และทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน : การดำเนินงานของคณะฯ มี
ภารกิจหลักในการให้บริการวิชาการด้านการเกษตรแก่ผู้รับบริการหลากหลายกลุ่ม ดังนั้นเพ่ือให้ผลการ
ดำเนินงานสนองตอบต่อความต้องการของทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึงกำหนดเป้าหมายให้
บุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระโดยไม่ขัดต่อภารกิจหลัก ตลอดจนระเบียบ
กฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสพัฒนาทักษะและเพ่ิมพูนความรู้
ใหม่ๆ เพ่ือให้รองรับต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ทันเวลา และเป็นระบบ คณะฯ จึงมีแผนงานอย่าง
ชัดเจนกำหนดให้บุคลากรมีการพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างครบถ้วนและทั่วถึง เช่นการสนับสนุนให้เข้า
รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ เช่น การอบรมการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ การอบรมด้าน IT การอบรม
ด้านการประเมินภาระงาน การขอตำแหน่งวิชาการ และการเขียนตำรา การอบรมด้านการพัฒนาการเขียน
งานวิจัย เป็นต้น และการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร 
  (3) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 
  คณะ ฯ มีกระบวนการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการ
พัฒนา โดยกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงาน  จำนวน 1 ครั้งต่อปี เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายของคณะฯ เน้นวิธีการประเมินที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
และมีความเป็นธรรม นำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนางาน พัฒนาตนเองของบุคลากร 
นอกจากนี้ยังใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาความดีความชอบประจำปี โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
 1. กำหนดรูปแบบและแนวทางการประเมิน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้ประเมิน อยู่ในรูป
ของคณะกรรมการ  ทำหน้าที่พิจารณาตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยกำหนดหลักเกณฑ์การ
ให้คะแนน ประกาศเกณฑ์ต่างๆ ให้บุคลากรได้รับทราบ ได้แก่ เกณฑ์การให้คะแนน การประมวลผลคะแนน 
และผู้ให้ข้อมูล โดยการสอบถาม-สัมภาษณ์ รวมทั้งการชี้แจงจุดอ่อน จุดแข็งของผู้รับการประเมิน 
กลั่นกรองผลการให้คะแนนประเมินและพิจารณาลงความเห็นพร้อมทั้งส่งการรายงานผลให้ผู้บริหารสูงสุด
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ของมหาวิทยาลัย ได้รับทราบและพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/เพ่ิมค่าจ้าง และ 2) ผู้รับการประ เมิน ได้แก่ 
บุคลากรทุกคนของคณะฯ ซึ่งมีส่วนร่วมในการประเมินโดยการรับรู้และยอมรับหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เป้าหมายในการประเมิน รวมทั้งมีการจัดทำข้อตกลงร่วมกับผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นก่อนถึงรอบการประเมิน
ภายหลังทราบผลการประเมินจะได้รับคำอธิบายชี้แจงวิธีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองและพัฒนางานเป็น
รายบุคคลอย่างเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับ 
 2. กำหนดวิธีการประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 80% 
ประกอบด้วยผลงานประจำตามกรอบตำแหน่งงาน หรือผลงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลงานเชิง
พัฒนา ได้แก่ ผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
และประเมินความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency) 20% ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะรองตามสายงานของบุคลากร โดยทำการประเมินแบบ 360 องศา 
 3. กำหนดระดับคะแนนการประเมิน โดยยึดตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มาจากการ
ประมวลผลค่าคะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น = 90-100 ,ดีมาก = 
80-89, ดี = 70-79 ,พอใช้ = 60-69 และ ปรับปรุง = น้อยกว่า 60  
 4. กำหนดวิธีการพัฒนาบุคลากร เมื่อสิ้นสุดรอบปี คณะฯ โดยผู้บริหารมีการทบทวนสรุป
ประเด็นปัญหา และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการพัฒนาบุคลากร โดยคณะฯ กำหนดแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลขึ้นเพ่ือให้สามารถปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้คณะฯ สนับสนุน
ให้บุคลากรมีโอกาสได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา หรือกิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่คณะฯ จัดขึ้น ได้แก่ อบรม 
ด้านการพัฒนาตนสู่อาจารย์มืออาชีพ UPPSF  อบรมการเขียนตำรา การขอตำแหน่งทางวิชาการ การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย  เป็นต้น ทำให้บุคลากรสามารถนำความรู้มาพัฒนางาน และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 
  (4) ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 
 คณะฯ มีกระบวนการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากรทั้งองค์กร โดย
ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1. จัดทำแผนพัฒนาตนเอง โดยยึดหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเน้นวิธีการที่ชัดเจนและ
โปร่งใส ตลอดจนมีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน 

2. กำหนดแผนการเตรียมบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น โดยการวิเคราะห์ตำแหน่งงาน
ที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน เพ่ือนำมาร่วมกันจัดกลุ่มงาน และจัดทำรูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
การเติบโตของหัวหน้ากลุ่ม มอบหมายให้มีรักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม และมีนโยบายในการกำหนด
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย เพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง และมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายงานน้อย 

3. กำหนดเป้าหมายการจัดทำแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนบุคลากรตามกลุ่มงานให้เข้าสู่ตำแหน่ง
งานที่สูงขึ้นไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างต่อเนื่องทุกปี โดย คณะฯ ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารในการเป็นคณะกรรมการและการให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนการศึกษาสำรวจวิเคราะห์
สถานการณ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือออกแบบข้อเสนอความก้าวหน้าและหลักเกณฑ์อย่างโปร่งใส
เป็นธรรม 
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4. กำหนดเป็นนโยบายของคณะฯ ในการเพ่ิมความท้าทายด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลในแง่ที่ทำให้บุคลากรในคณะฯ มีความพึงพอใจในเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของตน ซึ่งในการ
ดำเนินการดังกล่าวนี้มีคณะกรรมการและคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากบุคลากรทั้งสองฝ่ายงาน
รับผิดชอบการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยร่วมกันประชุมเพ่ือ
ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการศึกษารูปแบบจากหน่วยงานอ่ืน
ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดของคณะฯ เพ่ือใช้ในการออกแบบระบบ 
 ทั้งนี้ขั้นตอนของตำแหน่งและภาระหน้าที่การงานพร้อมทั้งคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งในแต่
ละระดับกำหนดไว้อย่างชัดเจนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งของมหาวิทยาลัย โดยมีการกลั่นกรอง
และคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  รวมทั้งมี
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมีการกำหนดตำแหน่งสำคัญ และมีการประเมินศักยภาพ
บุคคลและความต้องการได้รับการพัฒนา โดยใช้หลัก Competency Base อีกทั้งยังมีการวางแผนพัฒนา
ความก้าวหน้าในสายอาชีพมีการปฏิบัติการตามแผนที่กำหนดไว้ได้แก่ การพัฒนารายบุคคล การติดตาม
ตรวจสอบ การติดตามและประเมินผลวิธีดำเนินการดังกล่าว คณะฯ ยังสามารถกำหนดตัวบุคคลที่เหมาะสม
ในการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพให้เจริญเติบโตเป็นกำลังสำคัญขององค์กรได้ต่อไป 
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ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มีบุคลากรสายวิชาการ 

จำนวนทั้งสิ้น 42 คน ประกอบไปด้วย ผู้ที่มตีำแหน่งอาจารย์ จำนวน 16 คน และผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 21 คน รองศาสตราจารย์ 5 คน มีบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน
ทั้งสิ้น 26 คน  โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังต่อไปนี้ 
ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561-2564) 
รายละเอียด 2560 2561 2562 2563 2564 
สายวิชาการ      
วุฒิปริญญาโท 7 7 6 5 5 
วุฒิปริญญาเอก 37 37 37 37 37 
สายสนับสนุน      
วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี 1 1 1 1 1 
วุฒิปริญญาตรี 17 17 17 17 18 
วุฒิปริญญาโท 6 6 6 6 6 
วุฒิปริญญาเอก 2 2 2 2 2 
 
ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561-2564) 
รายละเอียด 2560 2561 2562 2563 2564 
อาจารย์ 29 23 22 17 16 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 16 17 20 21 
รองศาสตราจารย์ 3 4 4 5 5 
 

ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561-2564) 
รายละเอียด 2560 2561 2562 2563 2564 
สายวิชาการ      
วุฒิปริญญาโท 7 7 6 5 5 
วุฒิปริญญาเอก 37 37 37 37 37 
สายสนับสนุน      
วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี 1 1 1 1 1 
วุฒิปริญญาตรี 17 17 17 17 18 
วุฒิปริญญาโท 6 6 6 6 6 
วุฒิปริญญาเอก 2 2 2 2 2 
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รายช่ือพนักงานสายวิชาการ (อาจารย์) จำแนกตามสาขาวิชา ดังนี้ 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ 

นามสกุล 
ตำแหน่ง คุณวุฒิสูงสุด 

ทางวิชาการ 
สถานะ 

สาขาวิชาการประมง 
1 ดร.กรทิพย์  กันนิการ์ อาจารย์  

   
ปร.ด.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ปฏิบัติงาน 

2 ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทร
ประสิทธิ์  
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การประมง) ปฏิบัติงาน 

3 ผศ.ดร.เกรียงไกร  สีตะพันธุ์
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ปฏิบัติงาน 

4 รศ.ดร.ฉัตรมงคล  สุวรรณภูมิ 
 

รองศาสตราจารย์ วท.ด.(ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์ 

ปฏิบัติงาน 

5 รศ.ดร.ดุจฤดี  ปานพรหมมินทร์ รองศาสตราจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) ปฏิบัติงาน 
6 รศ.ดร.ไพบูลย์  ปะนาเส 

        
รองศาสตราจารย์ ปร.ด.(เทคโนโลยีการประมงฯ ปฏิบัติงาน 

7 ผศ.ศิริลักษณ์  ตันเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) ปฏิบัติงาน 
8 ผศ.ดร.สันธิวัฒน ์ พิทักษ์พล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Aquatic Environment  

Science) 
ปฏิบัติงาน 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
9 ดร.บุญร่วม  คิดค้า อาจารย์ วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) ปฏิบัติงาน 
10 ผศ.ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (การปรับปรุงพันธุ์พืช) ปฏิบัติงาน 
11 ดร.ภาวินี   จันทร์วิจิตร อาจารย์ วท.ด. (พืชสวน) ปฏิบัติงาน 
12 รศ.ดร.มนัส  ทิตย์วรรณ รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Post management) ปฏิบัติงาน 
13 ผศ.ดร.วาสนา  พิทักษ์พล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Postharvest  

Horticulture) 
ปฏิบัติงาน 

14 ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. (ชีววิทยา) ปฏิบัติงาน 
15 ผศ.ดร.ไวพจน์ กันจู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) ปฏิบัติงาน 
16 ผศ.ดร.สุกัลยา ภู่ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Horticulture) ปฏิบัติงาน 

สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร  
17 ผศ.ดร.หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติ

ไกล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Agricultural and 

Environmental Sciences) 
ปฏิบัติงาน 

18 ดร.วราภรณ์  กุศลารักษ์ อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร) ลาศึกษาต่อ 
19 ผศ.ดร.ตระกูล  พรหมจักร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงาน 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ 
นามสกุล 

ตำแหน่ง คุณวุฒิสูงสุด 
ทางวิชาการ 

สถานะ 

การอาหาร) 
20 ดร.ยุพารัตน์  โพธิเศษ อาจารย์ ปร.ด.(เทคโนโลยีการอาหาร) ปฏิบัติงาน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
21 ดร.ธนิกานต์  สันต์สวัสดิ์ อาจารย์ Ph.D.(Food Science ) ปฏิบัติงาน 
22 ดร.คุณากร  ขัติศรี อาจารย์ ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร) 
ปฏิบัติงาน 

23 นางสาวเนวชิญานิ ์วุฒินิธิศานนัท ์ อาจารย์ วท.ม. (พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) 

ปฏิบัติงาน 

24 ดร.ไผ่แดง  ขวัญใจ อาจารย์ วท.ด.(เทคโนโลยีทางอาหาร) ปฏิบัติงาน 
25 ดร.รณกร  สร้อยนาค อาจารย์ วท.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร) 
ปฏิบัติงาน 

26 ดร.สกุลคุณ  มากคุณ อาจารย์ Ph.D. (Food Science) ปฏิบัติงาน 
27 ผศ.ดร.สุวลี  ฟองอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Food Science) ปฏิบัติงาน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
28 ดร.ขรรค์ชัย  ดั้นเมฆ อาจารย์  วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ปฏิบัติงาน 
29 ผศ.ดร.พนิตนาฎ  อู่พุฒินันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. (จุลชีววิทยาประยุกต์) ปฏิบัติงาน 
30 ดร.รวิสรา  รื่นไวย ์ อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  ปฏิบัติงาน 
31 ดร.วนิดา  แซ่จึง อาจารย์ D.Eng. (Biotechnology) ปฏิบัติงาน 
32 รศ.ดร.สุภัค  มหัทธนพรรค รองศาสตราจารย์ วท.ด. (ชีววิทยา) ปฏิบัติงาน 
33 ผศ.ดร.สุภาพร  ภัสสร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Biochemistry and 

Molecular Pharmacology)
  

ปฏิบัติงาน 

34 ผศ.ดร.สุมนา  เหลืองฐิติ
กาญจนา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D(Biotechnology) ปฎิบัติงาน 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
35 ผศ.กฤตภาค  บูรณวิทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (การปรับปรุงพันธุ์สัตว์) ลาศึกษาต่อ 
36 รศ.ดร.โชค  โสรัจกุล รองศาสตราจารย์ Dr.sc.agr. ปฏิบัติงาน 
37 ดร.พันธภรณ์  สุภัคกาญจน์กุล อาจารย์ วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ปฏิบัติงาน 
38 ผศ.ดร.พยุงศักดิ์  อินต๊ะวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Animal Science)  ปฏิบัติงาน 
39 ผศ.ดร.ธนาพร  บุญมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด.(เทคโนโลยีเนื้อสัตว์)  ปฏิบัติงาน 
40 ผศ.ดร.วัชระ  แลน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Doctor of Agricultural 

Sciences Animal Science) 
ปฏิบัติงาน 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ 
นามสกุล 

ตำแหน่ง คุณวุฒิสูงสุด 
ทางวิชาการ 

สถานะ 

41 ผศ.น.สพ.สมชาต ิธนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม. (ธุรกิจการเกษตร) ปฏิบัติงาน 
42 ผศ.ดร.สุรีย์พร  แสงวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Animal Science) ปฏิบัติงาน 

 
รายช่ือพนักงานสายสนับสนุน  
ลำดับ
ที ่

ชื่อ 
นามสกุล 

ตำแหน่ง คุณวุฒิสูงสุด 
ทางวิชาการ 

สถานะ 

1 ดร.กนกอร  ศรีม่วง นักวิทยาศาสตร์ ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ปฏิบัติงาน 
2 นางกรวิกา  ดวงปัญญารัตน์ นักวิชาการศึกษา กศ.ม.(บริหารการศึกษา) ปฏิบัติงาน 
3 นายกิตติธัช  ตุ้ยคำ นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
  

ปฏิบัติงาน 

4 นายกฤตนน  โชติพรม นักวิทยาศาสตร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)  ปฏิบัติงาน 
5 นายจักร์พงศ์  ธุระพ่อค้า  นักวิชาการศึกษา ศศ.บ.(พัฒนาสังคม)  ปฏิบัติงาน 
6 นางสาวจันทนา  จันโจมศึก นักวิทยาศาสตร์ วท.บ.(วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีทางอาหาร) 
ปฏิบัติงาน 

7 นางจุฑามาศ  ทินกรวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ชำนาญการ 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ปฏิบัติงาน 

8 นายชัยวัฒน์  จิตนารี นักวิชาการเกษตร วท.ม.(การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

ปฏิบัติงาน 

9 นางสาวณัฐธดา  ขัตธิ เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

กศ.ม.(บริหารการศึกษา) ปฏิบัติงาน 

10 ดร.ตฤณ  เสรเมธากุล นักวิทยาศาสตร์ วท.ด.(ปฐพีศาสตร์และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ) 

ปฏิบัติงาน 

11 นางสาวนฤมล  สุทะ นักวิทยาศาสตร์ วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ปฏิบัติงาน 
12 นายปิยะ  พันธ์แดง นักวิทยาศาสตร์ วท.บ.(วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร) 
ปฏิบัติงาน 

13 นางสาวเปรมดา  ทิพย์เดโช
  

นักวิทยาศาสตร์ วท.ม.(ธุรกิจเกษตร)  ปฏิบัติงาน 

14 นายประพันธ์  สมนึก พนักงานบริการ 
(ปฏิบัติงาน
การเกษตร) 

ปวช.(ช่างไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์) ปฏิบัติงาน 

15 นางวันวิสาข์  ดอกคำ นักวิทยาศาสตร์ วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) ปฏิบัติงาน 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ 
นามสกุล 

ตำแหน่ง คุณวุฒิสูงสุด 
ทางวิชาการ 

สถานะ 

16 นายศักดิ์ชัย  เครือสาร นักวิทยาศาสตร์ วท.บ.(เกษตรศาสตร์) ปฏิบัติงาน 
17 นายเศกสรรค์  อุปพงศ์ นักวิทยาศาสตร์ วท.ม.(เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การประมง) 
ปฏิบัติงาน 

18 นายสถิตย์พงษ์  ศรีพรหม เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

บธ.บ.(การจัดการธุรกิจ) ปฏิบัติงาน 

19 นางสุพรรณิการ์  พรหมสุริยา นักวิชาการสัตวบาล
  

วท.บ.(เกษตรศาสตร์) ปฏิบัติงาน 

20 นางสาวสุธิศา  สุขสังข์ภา  นักวิชาการเกษตร    วท.ม.(การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

ปฏิบัติงาน 

21 นางสุรีนาถ  ครองสุข  นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ปฏิบัติงาน 

22 นางสาวเสาวนีย์  จอมสว่าง
  

นักวิชาการศึกษา วท.บ.(เกษตรศาสตร์) ปฏิบัติงาน 

23 นายสมปอง  ใจประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

บธ.บ.(บริหารการจัดการทั่วไป) ปฏิบัติงาน 

24 นางสาวหนึ่งฤทัย  ปัญญาลึก นักวิชาการพัสดุ บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)  ปฏิบัติงาน 
25 นายอภิชาต  นุเสน นักวิชาการเกษตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์) ปฏิบัติงาน 
26 นายอภินันท์  เร่งเร็ว  นักวิทยาศาสตร์ วท.บ.(พืชศาสตร์)  ปฏิบัติงาน 
27 นายอิฐสะราม  แสนสุภา  นักวิทยาศาสตร์ วท.บ.(การประมง) ปฏิบัติงาน 
28 นายอุทัย  วงศ์ขัติ คนงาน ประถมศึกษาปีที่ 4 ปฏิบัติงาน 
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งบประมาณ  
งบประมาณรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) 
2556 4,507,159 

2557 4,582,000 

2558 3,892,000 

2559 2,392.000 
2560 3,089,960 

2561 2,902,000 
2562 2,822,000 

2563 3,365,325 

2564 3,853,794 

2565 3,275,241 

  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นจำนวนเงิน 3,275,241 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
 - ค่าธรรมเนียมการศึกษา   2,636,730 บาท 
 - ค่าเช่ารถตู้ 1 คัน       376,800  บาท 
 - ค่าตอบแทนงานวิจัย ร้อยละ 2.5          93,873 บาท 
 - ค่าสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      19,000  บาท 
 - รายได้ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ     148,838 บาท 
   
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โครงการ/รายการ งบประมาณ 
แผนงาน: แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  

 

กองทุนเพ่ือการศึกษา   
1.2 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   
        1.2.1 ค่าตอบแทน   
             1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ 15,000  
             2) ค่าตอบแทนการสอน 20,000  
             3) ค่าเบี้ยประชุม 40,000  
    
       1.2.2 ค่าใช้สอย   
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โครงการ/รายการ งบประมาณ 
            1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ    
             - นิเทศนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา   80,000 
             - ค่าเดินทางคณะผู้บริหาร 60,000 
             -  ค่าพัฒนาบุคลากร   417,500 
            3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 70,000 
            4) ค่าซ่อมแซม 40,000 
            5) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 45,000 
            6) ค่าจดัซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง 15,000 
            7) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนทำวิจัยระดับป.ตรี 80,000 
            8) ค่าบำรุงสมาชิกประจำปีของสภาคณบดีฯ 50,000 
           9) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 200,000 
          10) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ 50,000 
          11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปี 5,000 
          12) ค่าเช่ารถตู้  376,800 
          13) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร 25,000 
          14) ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 370,054 
     
       1.2.3 ค่าวัสดุ     
            1) วัสดุการศึกษา  
              - ค่าวัสดุ  เครื่องแก้ว สารเคม ี 100,000 
              - ค่ารายวิชา ป.ตรี (3 ภาค) 216,000 
            2) วัสดุสำนักงาน         20,000 
            3) วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 
            4) วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 
            5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 65,000 
     
1.3 ค่าสาธารณูปโภค   
       1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค   
            1) ค่าไปรษณีย์ 25,000  
1.4 เงินอุดหนุน   
        1.4.1 โครงการในแผนด้านวิชาการ การบริหาร และการวิจัย   
            1) โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 156,000 
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โครงการ/รายการ งบประมาณ 
            2) โครงการส่งเสริมการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 100,000 
       1.4.2 อุดหนุนการดำเนินโครงการของหลักสูตร (ป.ตรี 6 หลักสูตร ป.โท 4 
หลักสูตร) 

62,500 

       1.4.3 อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 60,000 
       1.4.4 อุดหนุนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติฯ 148,838 
       1.4.5 เงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนางานวิจัยและนักวิจัย (93,873*40%) 37,549 
  
กองทุนกิจการนิสิต   
           1) โครงการพัฒนานิสิต 85,000  
    
กองทุนสินทรัพย์ถาวร   
1.1 ครุภัณฑ ์   
         1) ครุภัณฑ์สำนักงาน 20,000  
         2) ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 20,000  
         3) ครุภัณฑ์ประชาสัมพันธ์ 30,000  
    
กองทุนวิจัย   
            1) โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำ
ทางด้านวิชาการและวิจัย 

40,000  

  
กองทุนบริการวิชาการ   
            1) โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ  60,000  
    
กองทุนศิลปวัฒนธรรม   
1. งบเงินอุดหนุน   
1.1 อุดหนุนทั่วไป   
            1) โครงการการเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ให้ยั่งยืน 

30,000  

รวม 3,275,241  
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โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน จำนวนโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ (บาท) 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   
1. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน) 

12 156,000 

2. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนิสิต) 

10 85,000 

3. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (สนับสนุนการดำเนินโครงการของ
หลักสูตร) 

10 62,500 

4. โครงการด้านวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

2 40,000 

5. โครงการด้านบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และ
นวัตกรรม 

2 60,000 

6. โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบ
สานเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

3 30,000 

7. โครงการบริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และ 
มีธรรมาภิบาล 

6 100,000 



 

    52 
 

 
รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

1. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน) 
ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 
 กิจกรรมที ่1 โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการ
ในศตวรรษที่ 21 

    

1 1.1 โครงการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับกิจการนิสิตที่เน้นผล
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 (English, IT (Digital), 
การสื่อสาร การแสดงออก บุคลิกภาพ
, Talent mobility, ส่งเสริมอัต
ลักษณ์ของนิสิต) 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ 
สุนทรประสิทธิ์ 

15,000 20 มี.ค. 2565 

2 1.2 โครงการอบรมทักษะการใช้
เครื่องมือและการเตรียมสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ  

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ 
สุนทรประสิทธิ์ 

10,000 9 ก.ค. 2565 

3 1.3 โครงการพัฒนาวิชาการสำหรับ
นิสิตบัณฑิตศึกษา (เสนอผลงาน
วิชาการในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ) โครงการ 
paper  

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ 
สุนทรประสิทธิ์ 

5,000 8 มิ.ย.2565 

4 1.4 โครงการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษแก่นิสิต  

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ 
สุนทรประสิทธิ์ 

8,000 6 มิ.ย. 2565 

5 1.5 ส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อ
การดำเนินชีวิต (พัฒนากาย ใจ และ
บุคลิกภาพ)  

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ 
สุนทรประสิทธิ์ 

5,000 27 มิ.ย. 2565 

6 1.6 ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม
ด้านวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา  

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ 
สุนทรประสิทธิ์ 

6,000 22 มิ.ย.2565 

7 1.7 อบรมการเขียน I THESIS และ
จริยธรรมในการวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา  

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ 
สุนทรประสิทธิ์ 

5,000 29 ส.ค. 2565 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
1. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน) 
ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 
 กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะ

วิชาชีพนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ 
   

8 2.1 โครงการนำนิสิตศึกษาดูงาน 
(ภาครัฐ/เอกชน)  

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ 
สุนทรประสิทธิ์ 

60,000 4 ส.ค. 2565 

9 2.2 โครงการเกษตรวิชาการบัณฑิต
และมหาบัณฑิต และ Job fair  

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ 
สุนทรประสิทธิ์ 

20,000 25 มีนาคม 2565 

10 2.3 โครงการ FoSTAT  ผศ.ดร.กญัญาณัฐ 
สุนทรประสิทธิ์ 

10,000 25 พ.ค. 2565 

 กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนา
อาจารย์และบุคลากรของคณะ 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ 
สุนทรประสิทธิ์ 

  

11 3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
อาจารย์ที่ปรึกษา ตามกรอบ
มาตรฐานอาจารย์ด้านการสอน   

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ 
สุนทรประสิทธิ์ 

6,000 24 มิ.ย.2565 

12 3.2 โครงการสนับสนุนอาจารย์พัฒนา
ด้านการพัฒนาหลักสูตร  

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ 
สุนทรประสิทธิ์ 

6,000 24 มิ.ย.2565 

รวมงบประมาณ 156,000  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
2. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนิสิต) 
ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมไหว้ครู ดร.คุณากร ขัติศรี 2,000  7 ก.ค. 2565 
2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพบผู้ปกครอง

และปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
ดร.คุณากร ขัติศรี 

5,000  
30 พ.ค. 2565 

3 กิจกรรมที่  3 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
เกษตร มพ. 

ดร.คุณากร ขัติศรี 
5,000  

20 ส.ค. 2565 

4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.คุณากร ขัติศรี 5,000  14-16 ก.พ. 2565 
5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมรับขวัญบัณฑิต ดร.คุณากร ขัติศรี 10,000  14-16 ก.พ. 2565 
6 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาผู้นำและ

สร้างเครือข่ายนิสิต  
ดร.คุณากร ขัติศรี 

13,000  
ยกเลิกโครงการ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
2. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนิสิต) 
ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

7 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือ
ก อ ง ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า นิ สิ ต ค ณ ะ
เกษตรศาสตร์ 

ดร.คุณากร ขัติศรี 2,000  9 ก.ย. 2565 

8 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมของนิสิตก่อนฝึกงานและสหกิจ
ศึกษา 

ดร.คุณากร ขัติศรี 15,000  27-28 ส.ค. 2565 

9 กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและ 
Job fair 

ดร.คุณากร ขัติศรี 10,000  23-25 เม.ย. 2565 

10 กิจกรรมที่  10 การพัฒนาหลักสูตร 
‘ผู้ ป ระกอบการด้ านอาหารและ
เกษตร’ 

ดร.คุณากร ขัติศรี 18,000  4 มิ.ย. 2565 

รวมงบประมาณ 85,000  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
3. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (สนับสนุนการดำเนินโครงการของหลักสูตร) 
ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการ “พัฒนานิสิตด้านการพัฒนา
วิชาการและพัฒนาทักษะสู่วิชาชีพ”  
หลักสูตร วท.บ.(การประมง) 

ดร.กรทิพย์ กันนิการ์ 6,000 20-21 ส.ค. 2565 

2 โครงการ "การจัดการองค์ความรู้ 
(KM) เพ่ือดำเนินกิจกรรม AUN-QA 
version 4 และ การปรับปรุง
หลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ 2565"  

ดร.บุญร่วม คิดค้า 7,000 10-11 ก.ย. 2565 

3 โครงการ "การฝึกอบรมผู้ควบคุมการ
ผลิตอาหาร" หลักสูตร วท.บ. (ความ
ปลอดภัยทางอาหาร) 

ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ 6,000 4, 20-21 ส.ค. 
2565 

4 โครงการ "สอนเสริมเพ่ิมความรู้ และ
สร้างแนวคิดด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรสำหรับอนาคต" 
หลักสูตร ทล.บ(เทคโนโลยีการเกษตร) 

ดร.พนิตนาฎ อู่
พุฒินันท์ 

3,000 17, 24 ส.ค. 2565 

5 โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ ดร.รณกร สร้อยนาค  8,000 20-21 ส.ค. 2565 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
3. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (สนับสนุนการดำเนินโครงการของหลักสูตร) 
ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

นิสิต คณาจารย์ และผู้สนใจ ในเรื่อง 
กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ 
มาตรฐาน และกฎหมายอาหาร 
หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร)  

6 โครงการ Update ความรู้งานปศุสัตว์
ยุคใหม่กับภาคเอกชน หลักสูตร 
วท.บ. (สัตวศาสตร์) 

ดร.พันธภรณ์ สุภัค
กาญจน์กุล 

8,000 2 ส.ค. 2565 

7 โครงการ "Future skills ทักษะแห่ง
อนาคตหลังยุคโควิดสำหรับนัก
เทคโนโลยีชีวภาพ ครั้งที่ 1 หลักสูตร 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

ผศ.ดร.สุภาพร 
ภัสสร 

6,000 20 ก.ค. 2565 

8 โครงการ “ Help & Care การสร้าง
แรงบันดาลใจในการตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ โดยระบบพ่ีเลี้ยง 
(Mentoring System)ครั้งที่ 1” 
หลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการประมง) 

ผศ.ดร.ฉัตรมงคล 
สุวรรณภูมิ 

5,000 ก.ย. 2565 

9 โครงการ เปิดโลกทัศน์ และพัฒนา
คุณภาพผลงานวิชาการ  หลักสูตร 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การเกษตร) 

ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ 
เนื่องเม็ก 

8,000 1 เม.ย. 2565 

10 โครงการพัฒนาหัวข้อวิจัยสำหรับ
รองรับนิสิตปริญญาโทร่วมกับ
ผู้ประกอบการท้องถิ่น วท.ม.   (สัตว
ศาสตร์)  

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ 
อินต๊ะวิชา 

5,500 7 มิ.ย.2565 

รวมงบประมาณ 62,500  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
4. โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ 
ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม Paper Camp ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ 20,000 8 ก.ย. 2565 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
4. โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ 
ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

ครั้งที2่  อินต๊ะวิชา 
2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแบ่งปัน

ประสบการณ์จากนักวิจัยพ่ีเลี้ยงให้กับ
นักวิจัยสายสนับสนุน 

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ 
อินต๊ะวิชา 

20,000 8 ก.ย. 2565 

รวมงบประมาณ 40,000  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
5. โครงการด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 
ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

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

20,000 มิ.ย.-ส.ค. 2565 

2 โครงการพัฒนาและเรียนรู้
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
เกษตรสมัยใหม่ให้ชุมชน 

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ 
อินต๊ะวิชา 

40,000 23-24 ก.ค. 2565 

รวมงบประมาณ 60,000  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
6. โครงการด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 
ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทำบุญคณะฯ   ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 15,000 7 ม.ค. 2565 
2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริม

เอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย
แบบสไตล์เกษตร 

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย - ก.พ.-มี.ค.2565 

3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกาดโก้งโค้ง-กิน
อยู่วิถีล้านนา  

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ 
อินต๊ะวิชา 

15,000 24-25 ส.ค. 2565 

รวมงบประมาณ 30,000  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
7. โครงการด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
ลำดับ ชือ่โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดร.บุญร่วม  คิดค้า 30,000 9-12 พ.ค. 2565 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
7. โครงการด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
ลำดับ ชือ่โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

2 โครงการKM เพ่ือการพัฒนาองค์กร ดร.บุญร่วม  คิดค้า 20,000 23 ส.ค. 2565 
3 โครงการการประเมินความพึงพอใจ

ของบุคลากร 
ดร.บุญร่วม  คิดค้า - ก.พ.-ส.ค. 2565 

4 โครงการ การเตรียมความพร้อม
สำหรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปี (ITA)  

ดร.บุญร่วม  คิดค้า - มี.ค.-ส.ค. 2565 

5 โครงการการทบทวนแผนกลยุทธ์ 
ติดตาม และประเมินความสำเร็จของ
ปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ 

ดร.บุญร่วม  คิดค้า 50,000 9-12 พ.ค. 2565 

6 โครงการสำนักงานสีเขียว (Green 
office) 

ดร.บุญร่วม  คิดค้า - ส.ค. 2565 

รวมงบประมาณ 100,000  
 

5) กฎระเบียบข้อบังคับ 
      คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ.2553 และกฎระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัยพะเยาในทุกเรื่องครอบคลุมตาม
พันธกิจทั้ง  5 ด้าน และจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยพะเยาได้ประกาศกำหนดให้ใช้ระบบ AUN-QA 
เป็นระบบการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและใช้ระบบ EdPEx เป็นระบบการประเมินคุณภาพระดับคณะ
และระดับสถาบัน    
 
ข้อมูลนิสิตและหลักสูตร 
ข้อมูลนิสิตและหลักสูตร ปี 2561-2565 

รายละเอียด 2561 2562 2563 2564 2565 
1. จำนวนนิสิต (คน)  
1.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
1.1.1 การประมง 
1.1.2 เกษตรศาสตร์ 
1.1.3 ความปลอดภัยทางอาหาร 
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13 
39 
18 
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รายละเอียด 2561 2562 2563 2564 2565 
1.1.4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร 
1.1.5 สัตวศาสตร์ 
1.1.6 เทคโนโลยีการเกษตร 
1.1.7 เทคโนโลยีชีวภาพ 

42 
 

34 
- 

งดรับ 

25 
 

21 
- 

งดรับ 

28 
 

26 
3 

งดรับ 

59 
 

52 
17 
ปิด 

39 
 

68 
19 
- 

1.2 หลักสูตร ป.ตรี 2 ปริญญา 
1.2.1 วท.บ.(สัตวศาสตร์) และบธ.บ.(การ

จัดการธุรกิจ) 

 
- 

 
2 

 
- 

 
14 

 
19 

1.3 หลักสูตรตรีควบโท 
1.3.1 วท.บ.(การประมง)  และ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
1.3.2 วทบ.(ความปลอดภัยทางอาหาร) 

และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 
- 
 
- 

 
- 
 
3 
 

 
1 
 
2 

 
2 
 
5 

 
1 
 
5 

1.4 หลักสูตรระดับปริญญาโท 
1.4.1 วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
1.4.2 วท.ม.(วิทยาศาสตร์การเกษตร)  
1.4.3 วท.ม.(สัตวศาสตร์) 
1.4.4 วท.ม.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
ประมง)  

 
5 
7 
2 
- 

 
3 
6 
2 
- 

 
2 
9 
1 
1 

 
6 
6 
2 
2 

 
2 
5 
3 
- 
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หลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
1. หลักสูตรปริญญาตรี : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 1.1  สาขาวิชาการประมง 
  ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง) 
 :  Bachelor of Science (Fisheries) 
 ชื่อย่อ  :  วท.บ. (การประมง) 
  :  B.Sc. (Fisheries) 
  
 1.2  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
  ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 
 :  Bachelor of Science (Agriculture) 
 ชื่อย่อ  :  วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
   :  B.Sc. (Agriculture)  
 
 1.3  สาขาความปลอดภัยทางอาหาร  
  ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ความปลอดภัยทางอาหาร) 
 :  Bachelor of Science (Food Safety) 
 ชื่อย่อ  :  วท.บ. (ความปลอดภัยทางอาหาร) 
   :  B.Sc. (Food Safety)  
  
 1.4  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
  ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
 :  Bachelor of Science (Food Science and Technology) 
 ชื่อย่อ  :  วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
   :  B.Sc. (Food Science and Technology) 
 
 1.5  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
  ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 
 :  Bachelor of Science (Animal Science) 
 ชื่อย่อ  :  วท.บ. (สัตวศาสตร์) 
   :  B.Sc. (Animal Science) 
  

1.6  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
  ชื่อเต็ม :  เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) 
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 :  Bachelor of Technology (Agricultural Technology) 
 ชื่อย่อ  :  ทล.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) 
   :  B.Tech. (Agricultural Technology) 
  
2. หลักสูตรปริญญาโท : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 2.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
  ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 :  Master of Science (Biotechnology) 
 ชื่อย่อ  :  วท.ม. (เทคโนโลยชีีวภาพ) 
   :  M.Sc. (Biotechnology)  
  
 2.2  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 
  ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร) 
 :  Master of Science (Agricultural Science) 
 ชื่อย่อ  :  วท.ม. (วิทยาศาสตร์การเกษตร) 
   :  M.Sc. (Agricultural Science) 
 
 2.3  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
  ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 
   :  Master of Science (Animal Science) 
  ชื่อย่อ  :  วท.ม. (สัตวศาสตร์) 
   :  M.Sc. (Animal Science) 
 

2.4  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง 
  ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง) 
   :  Master of Science (Fisheries Technology and Innovation) 
  ชื่อย่อ  :  วท.ม. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง) 
   :  M.Sc. (Fisheries Technology and Innovation) 
 

2.5  สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการความปลอดภัยทางอาหาร 
  ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ 

   ความปลอดภัยทางอาหาร) 
   :  Master of Science (Food Science and Food Safety Management) 
  ชื่อย่อ  :  วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการความปลอดภัยทางอาหาร) 
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   :  M.Sc. (Food Science and Food Safety Management) 
 
3. หลักสูตรปริญญาเอก : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 3.1  สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภาพทางทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ  

      (หลักสูตรสหวิทยาการ) 
ชื่อเต็ม   :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(นวัตกรรมผลิตภาพทางทรัพยากรธรรมชาติ 

    และการจัดการ (หลักสูตรสหวิทยาการ)) 
    :  Doctor of Philosophy Program in Natural Resource Productivity 

    Innovation and Management (Interdisciplinary Curriculum) 
ชื่อย่อ    :  ปร.ด. (นวัตกรรมผลิตภาพทางทรัพยากรธรรมชาติ 

    และการจัดการ (หลักสูตรสหวิทยาการ)) 
    :  Ph.D. (Program in Natural Resource Productivity 

    Innovation and Management (Interdisciplinary Curriculum)) 
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การดำเนินงานวิจัยในปีงบประมาณ 2565 
คณาจารย์ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ มีความพร้อมและมีศักยภาพด้านการวิจัยสูงเนื่องจากสามารถ

ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอกได้เป็นประจำทุกปี โดยในปีงบประมาณ 2565 
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ซึ่งจัดอยู่ในคณะกลุ่ม ข และ ค2 ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น 
ได้รับเงินสนับสนุนโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการแก่สังคม และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ได้จำนวนเท่ากับ 10,137,800 บาท ถือว่าเป็นแนวโน้มของผลการดำเนินงานที่ดีมาก และโดดเด่นเป็นที่
ยอมรับทั้งมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ฯ จะได้วางแผนกลยุทธ์หรือนโยบายสนับสนุนให้มีการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติต่อไปเพ่ือยกระดับคุณภาพของงานวิจัยของคณะ
เกษตรศาสตร์ฯ ให้สูงขึ้นต่อไป 

 
โครงการวิจัยท่ีได้รับเงินสนับสนุน ปีงบประมาณ 2565 

โครงการ จำนวนโครงการ จำนวนเงิน / บาท 
โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 44 9,361,400 
โครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก 11 12,358,693 
โครงการ1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 1 150,000  
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 4 514,950 
งบประมาณรายได้ 3 30,000 

รวม 22,415,043 
 
โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรร   ปี 2561-2565 

รายละเอียด 2561 2562 2563 2564 2565 
แหล่งทุนภายใน 
1. จำนวนงานวิจัย 
2. จำนวนงบประมาณ 

 
13 โครงการ 
4,246,900 

 
26 โครงการ 
8,774,700 

 
1 โครงการ 

300,000 

 
10 โครงการ 
1,720,000 

 
47 โครงการ 
9,391,400 

แหล่งทุนภายนอก 
1. จำนวนงานวิจัย 
2. แหล่ งงบประมาณ ที่
ได้รับ 
3. จำนวนงบประมาณ 

 
18 โครงการ 

 
 

17,759,721 

 
15 โครงการ 

วช, สวก ,
สวทช 

12,400,276 

 
7 โครงการ 
สวก. บพท.
,วช,สป.อว. 

11,133,734 

 
19 โครงการ 

วช. ,สวก. 
 

23,163,088 

 
11 โครงการ 

วช. ,สวก. 
 

12,358,693 
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โครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับการจัดสรร   ปี 2561-2565 
รายละเอียด 2561 2562 2563 2564 2565 

โครงการบริการวิชาการ 
แหล่งทุนภายใน 
1. จำนวนโครงการ 
2. จำนวนงบประมาณ 

 
 

1 โครงการ 
170,000 

 
 

1 โครงการ 
72,000  

 
 

12 โครงการ 
2,890,000 

 
 

- 
 

 
 

4 โครงการ 
514,950 

แหล่งทุนภายนอก 
1. จำนวนโครงการ 
2. แหล่ งงบประมาณ ที่
ได้รับ 
3. จำนวนงบประมาณ 

  
1 โครงการ 
กระทรวง
วัฒนธรรม 
1,000,000 

  
4 โครงการ 
1 ตำบล 1 

มหาวิทยาลัย 
4,200,000 

 
1 โครงการ 
1 คณะ 1 

ชุมชนนวัตกรรม 

150,000 

โ ค ร ง ก า ร ท ำ นุ บ ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 
แหล่งทุนภายใน 
1. จำนวนโครงการ 
2. จำนวนงบประมาณ 

 
 
 

2 โครงการ 
135,000 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
โครงการวิจัยท่ีได้รับสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ  2565  

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
1 การประเมินความหลากหลายทาง ชีวภาพของสัตว์น้ำ, 

สัตว์สะเทินน้ำ สะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานโดยใช้ 
เครื่องหมายทางพันธุกรรม 

รศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ 650,000 

2 นวัตกรรมการผลิตและการแปรรูปปศุ สัตว์ ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา 400,000 
3 การพัฒนาวิธีการในการตรวจสอบ ชนิดที่มีความ

คลุมเครือของสัตว์ สะเทินน้ำสะเทินบกโดยเทคนิค high 
resolution melting (HRM) 

รศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ 200,000 

4 การประยุกต์ใช้สารสกัดจาก พญาสัตบรรณ (Alstonia 
scholaris) เพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโต ค่าชีวเคมี และอิ
เล็กโทรไลต์ในซึรั่มของปลาช่อน 

รศ.ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส 200,000 

5 การตรวจสอบย้อนกลับชนิดและความ ถูกต้องในการติด
ฉลากในผลิตภัณฑ์ ประมงด้วยเทคนิคดีเอ็นเอบาร์โค้ด 

รศ.ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ 200,000 

6 ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพ่ือการศึกษาความ หลากหลายของ
ชนิดสัตว์น้ำไม่มี กระดูกสันหลังขนาดใหญ่ในกว๊าน 
พะเยา จังหวัดพะเยา 

รศ.ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ 200,000 
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ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
7 ไมโครพลาสติกในทางเดินอาหารของ ปลาในกว๊าน

พะเยา ภาคเหนือของ ประเทศไทย 
ผศ.ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์ 200,000 

8 การพัฒนาออกซิเจนเม็ดเพ่ือใช้สำหรับขนส่งปลา
สวยงามระยะไกล 

ผศ.ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์ 200,000 

9 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัปข้าวโดยใช้ จุลินทรีย์จากลูก
แปง้ 

ผศ.ดร.ตระกูล พรหมจักร 200,000 

10 การทำการหืนของแคบหมูด้วยเทคนิค อินฟราเรดสเปก
โทรสโคพ 

ผศ.ดร.ตระกูล พรหมจักร 200,000 

11 การพัฒนาระบบติดตามและประเมิน คุณภาพน้ำกว๊าน
พะเยาแบบแผนที่ ออนไลน์ด้วยข้อมูลดาวเทียม 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ 180,000 

12 ศักยภาพของพ้ืนที่เลี้ยงปลานิลบริเวณ บ้านต๊ำ จังหวัด
พะเยา 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ 200,000 

13 การพัฒนาสูตรอาหารปลานิลจากการ เสริมกลูแคนใน
เห็ดฟ้า (Pleurotus osteratus) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
อาหารต่อการเจริญเติบโต การ ตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน 
และการ ต้านทานต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปลา นิล 
(Oreochromis niloticus Linn.) 

ดร.กรทิพย์ กันนิการ์ 200,000 

14 การประยุกต์ใช้สารสกัดจากพืชตระกูล ขิงในอาหารปลา
นิลต่อการ เจริญเติบโต การตอบสนองทาง ภูมิคุ้มกัน 
และการต้านทานต่อเชื้อ แบคทีเรียก่อโรค 

ดร.กรทิพย์ กันนิการ์ 200,000 

15 ผลของวิธีการเตรียมขั้นต้นต่อคุณภาพ และซอร์ปชันไอ
โซเทอร์มการดูดซับน้ำ ของมะเขือม่วงทอดกรอบ 

ผศ.ดร.สุวลี ฟองอินทร์ 200,000 

16 ผลของคลื่นเสียงความถี่สูงต่อ สารพฤกษเคมีและฤทธิ์
ทางชีวภาพ ของผงมะม่วงผสมเปลือกที่ผ่านการทำ แห้ง
แบบแช่เยือกแข็ง 

ผศ.ดร.สุวลี ฟองอินทร์ 200,000 

17 คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ องค์ประกอบทางเคมี 
และคุณภาพ ทางจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์น้ำปู 

ดร.ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์ 120,000 

18 การพัฒนาเทคนิคการผลิตหัวเชื้อเห็ด หล่ม ดร.ภาวินี จันทร์วิจิตร 120,000 
19 อิทธิพลของแสง LED ต่อการ เจริญเติบโตของต้นปว

ยเล้งที่ปลูกใน ระบบกึ่งปิด 
ดร.ภาวินี จันทร์วิจิตร 120,000 

20 การพัฒนาสูตรอาหารเพ่ิมสมรรถภาพ การผลิตแพะเนื้อ
ด้วยหญ้าหวาน 

ดร.กนกอร ศรีม่วง 120,000 

21 การพัฒนาฟิล์มบริโภคได้จากกาก ข้าวโพดที่เหลือใช้จาก ดร.กนกอร ศรีม่วง 120,000 
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ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
กระบวนการ ผลิตน้ำนมข้าวโพด 

22 การพัฒนาสารเชิงซ้อนของพอลิฟี นอล-โปรตีนเพื่อเพ่ิม
มูลค่าของเศษ เหลือทิ้งสับปะรดและกากถ่ัวเหลือง หมัก 

ดร.รวิสรา รื่นไวย ์ 200,000 

23 การใช้เทคนิควิธีการทางพ้ืนผิว ตอบสนองสำหรับหา
สภาวะที่ เหมาะสมในการพัฒนากระบวนการ ผลิตน้ำ
ลูกหว้าเข้มข้น 

ดร.ไผ่แดง ขวัญใจ 110,000 

24 การพัฒนาการทำแห้งกระเจี๊ยบเขียว อินทรีย์เพ่ือลด
เวลาการทำแห้งและคง รักษาคุณสมบัติทางเคมี-
กายภาพคุณสมบัติออกฤทธิ์เชิงชีวภาพบาง ประการ 

ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ 200,000 

25 การผลิตเอนไซม์อินูลิเนสจากราที่แยก จากเศษเหลือ
กระเทียมใน อุตสาหกรรมการแปรรูปกระเทียม 

ผศ.ดร.สุภาพร ภัสสร 200,000 

26 การเพ่ิมปริมาณแอนโทไซยานินในข้าว เหนียวดำด้วย
การฉายรังสีแกมมา 

ผศ.ดร.สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา 200,000 

27 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบน้ำลาย เทียมผสมสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพ จากหญ้าแฝกเพ่ือต่อต้านการเจริญ 
ของ Candida albicans ในช่องปาก 

ผศ.ดร.พนิตนาฎ อู่พุฒินันท์ 200,000 

28 การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์หมัก จากสับปะรดเหลือ
ทิ้งเพ่ือผลิตซอส หมักนุ่ม 

นางสาวเนวิชญานิ์ วุฒินิธิศานนัท์ 110,000 

29 การประยุกต์ใช้หลักการออสโมซิ ลในการเก็บรักษาผล
ลิ้นจี่สดทั้งเปลือก 

ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ 100,000 

30 การผลิตลิ้นจี่คุณภาพสูงในจังหวัดพะเยา เพ่ือเตรียม
ความพร้อมพัฒนาเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ (อพ.สธ.) 

ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 550,000 

31 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซเดอร์ลิ้นจี่ชนิดมีแก๊สผสมเม็ด
บีดส์ไฮโดรเจล (อพ.สธ.) 

นางสาวเนวิชญานิ์ วุฒินิธิศานนัท์ 150,000 

32 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สควอส์ลิ้นจี่ด้วยการเพ่ิมพรีไบโอติก 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าลิ้นจี่ตกเกรด (อพ.สธ.) 

ดร.รณกร สร้อยนาค 210,000 

33 การใช้สารให้ความหวานจากน้ำผึ้งเพ่ือทดแทนน้ำตาล
ซูโครสบางส่วนในผลิตภัณฑ์ซอร์เบทลิ้นจี่เพ่ือสุขภาพ 
(อพ.สธ.) 

ผศ.ดร.สุวลี ฟองอินทร์ 210,000 

34 การใช้สภาพบรรยากาศดัดแปลงในระยะสั้นหลังเก็บ
เกี่ยวต่อคุณภาพและการเกิดสี่น้ำตาลของลิ้นจี่พันธุ์ฮง
ฮวย (อพ.สธ.) 

ผศ.ดร.หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล 190,000 

35 การพัฒนากระบวนการผลิตลิ้นจี่ผงเพ่ือใช้แทนน้ำตาล ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ 180,000 
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ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
ทรายโดยวิธีการทำแห้งแบบโฟมแมทโดยใช้เทคโนโลยี
ไมโครเวฟ (อพ.สธ.) 

36 การใช้เทคนิคสำหรับหาสภาวะที่เหมาะสมในการพัฒนา
กระบวนการผลิตน้ำลิ้นจี่เข้มข้นเพ่ือสุขภาพ (อพ.สธ.) 

ดร.ไผ่แดง ขวัญใจ 180,000 

37 การเจริญเติบโต ดัชนีการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยวฝักคูนในเขตจังหวัดพะเยา (อพ.สธ.) 

ผศ.ดร.วาสนา พิทักษ์พล 160,000 

38 อนุกรมวิธานของปูพ้ืนเมืองในตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอก
คำใต้ จังหวัดพะเยา (อพ.สธ.) 

รศ.ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ 180,000 

39 ชีววิทยาบางประการและนิเวศวิทยาของปูพ้ืนเมืองใน
พ้ืนที่ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 
(อพ.สธ.) 

ผศ.ศิริลักษณ์ ตันเจริญ 190,000 

40 การแพร่กระจาย ค่าความชุก และสัณฐานวิทยาของ
ปรสิตที่พบในปูพ้ืนเมือง ในตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอก
คำใต้ จังหวัดพะเยา (อพ.สธ.) 

ดร.กรทิพย์ กันนิการ์ 170,000 

41 การเพาะขยายพันธุ์ปูพื้นเมืองบางชนิดเพื่อการบริโภค
และการอนุรักษ์ (อพ.สธ.) 

รศ.ดร.ไพบลูย์ ปะนาเส 150,000 

42 การใช้ประโยชน์จากปูพ้ืนเมืองเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปสำหรับสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการตลาด 
(อพ.สธ.) 

ผศ.ดร.สุภาพร ภัสสร 431,400 

43 การประยุกต์ใช้ปูพื้นเมืองเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพแหล่งน้ำ
แหล่งน้ำในตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัด
พะเยา (อพ.สธ.) 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ 190,000 

44 การวิจัยเพื่อเก็บรักษาพันธุกรรมนกยูงไทยด้วยเทคนิค
ทางชีวโมเลกุลและการเพาะพันธุ์นกยุงไทยนอกถิ่นที่อยู่
อาศัยเพ่ือการวิจัยและอนุรักษ์ (อพ.สธ.) 

ดร.วนิดา แซ่จึง 470,000 

45 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค
วิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลแม่กา 

ดร.บุญร่วม คิดค้า 107,500 

46 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค
วิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลแม่ใส 

ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ 107,500 

47 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค
วิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลบ้านถ้ำ 

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา 107,500 

48 การพัฒนาการจัดการการสร้างมูลค่าเพ่ิมและสมรรถนะ
ผู้ประกอบการเชิงพ้ืนที่ "นิลพะเยา" ภายใต้แผนงาน

ดร.รณกร สร้อยนาค 901,000 
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ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
ต้นแบบการพัฒนาธุรกิจปลานิลด้วยการสร้างห่วงโซ่
คุณค่าใหม่ จ.พะเยา 

49 การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมกับพื้นท่ีปลูก
หลังการทำนาในจังหวัดภาคเหนือตอนบนเขต 2 : 
จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และลำปาง (ระยะที่ 2 ,ปี
ที่ 2) สัญญาเลขที่ PRP6505030530 

ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม 1,758,545 

50 การพัฒนาพันธ์ุข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมที่เหมาะสม
กับพ้ืนที่เพาะปลูกในภาคเหนือตอนบน เลขที่สัญญา 
PRP6505030100 

ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม 1,301,148 

51 การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเชิงการค้าโดย
มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้แผนงานการพัฒนาพันธ์ุ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเชิงการค้าโดยการบูรณาการ
งานวิจัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของภาครัฐ (ปีที่ 2) 
PRP6505030360 

ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม 1,500,000 

52 การผลิตแป้งกาแฟจากเศษเหลือผลกาแฟเพ่ือเป็น
ส่วนผสมอาหารสุขภาพ NZSA650423 

ผศ.ดร.สุภาพร ภัสสร 508,000 

53 ผลของการเติมมอลโตเด็กซ์ตรินในมะเกี๋ยงท่ีผ่านการทำ
แห้งแบบแช่เยื่อแข็ง : ผลต่อสมบัติทางกายภาพและ
ความคงตัวของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และการ
ประยุกต์ใช้ในเครื่องดื่มผงอัดเม็ด 

ผศ.ดร.สุวลี ฟองอินทร์ 600,000 

54 การพัมนาเครือข่ายชุมชนนวัตกรรมสำหรับการผลิต
กระบือคุณภาพเพ่ือการค้าภายในและต่างประเทศ 
สัญญาเลขท่ี A13F650061 

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา 5,000,000 

55 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค
วิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 1. ตำบลบ้านต๊ำ 
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 2. ตำบลบ้านเหล่า อำเภอ
แม่ใจ จังหวัดพะเยา 3. ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ 
จังหวัดพะเยา 4. ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย 

ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 467,500 

56 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 2 

นางสาวณัฐธดา ขัตธิ 10,000 

57 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

นางกรวิกา ดวงปัญญารัตน์ 10,000 
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ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

58 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ คณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์ 10,000 

 รวม  21,750,093 
 
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ที่ได้รับงบสนับสนุนปีงบประมาณ  2565  (แหล่งทุนภายนอก) 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
1 การพัฒนานวัตกรชุมชนเพื่อสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์

จากกาแฟของอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา (FC65004) 
ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ 150,000 

รวม 150,000 
 
โครงการ ที่ได้รับงบสนับสนุนปีงบประมาณ  2565  จากสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
1 โครงการ Per-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 

2565 
พนิตนาฎ อู่พุฒินันท์ 21,000 

2 ผลิตภัณฑ์กาแฟลิ้นจี่สกัดเย็นและทาร์ตลิ้นจี่ ยุพารตัน์ โพธิเศษ 120,000 
3 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการสร้างแบรนด์

ผลิตภัณฑ์กล้วยพื้นเมืองเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวีวรรณกล้วยกรอบ 
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล 216,000 

4 โครงการหมู่บ้านโคเนื้อหนองสระ เพื่อการบริหารจัดการ
อาหารจากวัสดุเกษตรในท้องถิ่นและพัฒนาเข้าสู่
มาตรฐานการจัดการฟาร์ที่ดี (Good Farm 
Management) ปีที่ 2 

สมชาติ ธนะ 157,950 

รวม 514,950 
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ด้านบริการวิชาการ 
คณะเกษตรศาสตร์ฯ มีการวางพันธกิจด้านการบริการวิชาการ คือ มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการในหลาย

รูปแบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและประชาคมอาเซียนรวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยฝึกอบรมวิชาชีพและบริการ
นานาชาติด้านเกษตรและอาหาร และศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางพาราภาคเหนือ เป็นการบริการฝึกอบรมและ
ให้บริการ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านบริการวิชาการของคณะฯ รวมถึงการขออนุมัติการจัดตั้งศูนย์ฯจาก
สภามหาวิทยาลัย และจัดทำระเบียบของแต่ละศูนย์ รวมถึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศู นย์ 
นอกจากนี้ยังสอดรับกับนโยบาย 1 คณะ 1 อำเภอ ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับผิดชอบในพ้ืนที่อำเภอแม่ใจ 
โดยได้มีส่วนเข้าไปบริการวิชาการและได้โจทย์วิจัยในพื้นที่ โดยเฉพาะ ด้านข้าว และกระบือ และในพ้ืนที่อำเภอดอก
คำใต้   

นอกจากนี้ได้มีเครือข่ายทั้งในภาครัฐและเอกชนหรือเกษตรกร ในการประสานความร่วมมือด้านบริการวิชา
กการอย่างมีส่วนร่วมกัน เช่น ทางคณะฯ โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและ
บริการวิชาการด้านปศสุัตว์ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และกรมปศุสัตว์  
 
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

นโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยกำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ประจำปีของคณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนิสิตได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้าน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทย และประเพณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกร ซึ่งในปัจจุบันใกล้ที่
จะสูญหายไปจากสังคมไทย เช่น การลงแขกดำนา เกี่ยวข้าว และการสู่ขวัญควาย ซึ่งประเพณีเหล่านี้มักจะถูกลืม
เลือนและหาชมได้ยาก การรื้อฟ้ืนประเพณีเหล่านี้ขึ้นมาจัดร่วมกับชุมชนอีกครั้ง จะทำให้เยาวชน และนิสิตรุ่นใหม่ 
ได้รู้จักและซึมซับเอาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามที่เกีย่วข้องกับการเกษตรไว้ 

นโยบายด้านการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมของชาติไทย สร้างความเป็นเอกลักษณ์ของคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ และสอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
2. กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ประจำปีของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
3. ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรสร้างความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในองค์กร และ/หรือกับชุมชนภายนอก

สถาบันอีกดว้ย  
4. มีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ หรืองานวิจัย หรือกิจกรรมของนิสิต  
5. การดำเนินโครงการจะดำเนินตามวงจร PDCA มีการแต่งตั้งคณะทำงาน และมีการเผยแพร่กิจกรรมด้าน

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณะชน 
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ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา  
ผู้อำนวยการโครงการวิจัยการพัฒนาเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดพะเยาสู่การสร้างชุมชนนวัตกรรม 
ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดพะเยามาเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันและได้ร่วมมือกับ
ชุมชนจัดตั้งบริษัทออร์แกนิค โดยมีเป้าหมายการทำงานของคณะวิจัยอย่างหนึ่งคือการเดินหน้าพัฒนา บริษัท ออร์
แกนิคพะเยา วิสาหกิจเพ่ือสังคม จำกัด  (OPSE) เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด ผลผลิตเกษตรอินทรีย์
และสินค้าแปรรูป ให้มีการขับเคลื่อนการตลาดที่เป็นธรรมผ่านบริษัท OPSE พร้อมกับยกระดับห่วงโซ่คุณค่าสินค้า
เกษตรอินทรีย์ของสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนพะเยา  
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วันที่ 10 มีนาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.โชค โสรัจกุล และ ทีมวิจัยจากสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และ สาขาสัตว์ศาสตร์ ได้เสนอแผน
บูรณาวิจัยด้านการใช้จุลินทรีย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ 
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วันที่ 24 มีนาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ติดตาม
โครงการ "บริหารจัดการควบคุมแมลงศัตรูพืชลิ้นจี่และการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ กลุ่มอนุรักษ์
ผลิตลิ้นจี่คุณภาพ ห้วยป่ากล้วย" ณ ตำบลเจริษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นำโดย ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ, ผศ.
ดร.วาสนา พิทักษ์พล, ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ พร้อมคณะวิจัย 
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วันที่ 26 มีนาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการ "ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กรอบเค็มปลา" ณ ตำบลแม่ปืม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นำโดย ผศ.ดร.สุวลี 
ฟองอินทร์, ดร.ไผ่แดง ขวัญใจ 
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วันที่ 8 เมษายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม " พิธีสระ

เกลา้ดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 " ณ ลานสราญใจ 
หลังอาคารสำนักงานอธิการบดี นำโดยรองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาองค์กร ดร.บุญร่วม คิดค้า, คณาจารย์ 
พร้อมบุคลากรเข้าร่วมพิธีดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    77 
 

 
 

 
 
วันที่ 7 เมษายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “การ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการหมักเพ่ิมโภชนะเศษสับปะรดภูแลด้วยการใช้จุลินทรีย์และเอนไซม์ที่มีประสิทธิภาพ” ณ ศุนย์
วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.โชค โสรัจกุลและทีมวิจัยจากสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ โดยได้รับงบสนับสนุนจาก สวทช.ภาคเหนือ และ บริษัทเอ็นพลัส อะโกร จำกัด 
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วันที่ 7-11 สิงหาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยานำโดย รศ.ดร.

โชค โสรัจกุล พร้อม ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ ลงพ้ืนที่จังหวัดสระแก้วเพ่ือร่วมอบรมและให้บริการวิชาการแก่เกษตรกรผู้
เลี้ยงโคเนื้อในอำเภออรัญประเทศ โคกสูง และ วัฒนานคร ภายใต้โครงการ “การการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
อาหารโคเนื้อด้วยจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดสระแก้ว” ร่วมกับ สวทช.
ภาคเหนือ และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุน
จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2565 
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วันที่ 30 สิงหาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ขับเคลื่อนสร้าง

ชุมชนนวัตกรรมเข้มแข็ง ด้านโคเนื้อ-กระบือ ตลอดห่วงโช่การผลิต ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย 
ร่วมกับแหล่งทุน บพท. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย สำนักงานปศุ
สัตว์เชียงราย และภาคีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา-เชียงราย 
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วันที่ 12 - 15 กันยายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ

บริการวิชาการ " หลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการลดต้นทุนการผลิตปุ๋ย " รวมทั้งการเพ่ิมรายได้จากอาชีพ
เสริม ร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ภายใต้โครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินและ
ฟ้ืนฟูลูกค้าปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนและลูกค้าหนี้นอกระบบ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
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การประกันคุณภาพการศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการประชุม
งานประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตร AUN QA ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมคณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี การนำ
เกณฑ์ EdPEx ไปสู่การประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงาน นำไปสู่การพัฒนากระบวนการทำงานของ
หน่วยงานให้ก่อเกิดผลลัพธ์ที่ดีข้ึนตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดใน
การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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วันที่ 27 มกราคม 2565 นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับ
รางวัลนักวิจัยดีเด่น ในงาน "การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 Economic and Social Recovery 
from COVID-19 By Research and Development" ณ อาคารพระอุบาลี 99 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย
คณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม, รองคณบดี, พร้อมนักวิจัย เข้าร่วมดังงานกล่าวฯ 
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คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับรางวัล "1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม" ระดับ Bronze Award พ้ืนที่ดำเนินการ : 
ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โครงการนวัตกรรมการเลี้ยงปลาขนาดเล็กโอเมก้า-3 เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถชุมชนตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
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รางวัลนักวิจัยดีเด่น อันดับที่ 1 ที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุดระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ 
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รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ" ได้รับรางวัล “ International Partnership Award for 
Young Scientists ” สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (Chinese Academy of Science: CAS) 
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รศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ เข้ารับพระราชทานโล่นักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ทีม Tricho Up : ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดเชื้อราสาเหตุของโรคพืช รับทุนสนับสนุนในโปรแกรม 
Ideation Incentive Program (IDEA) งบประมาณสนับสนุนสูงสุดรายละ 100,000 บาท 
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

ระดับประเทศประเภทนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขานวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการ AIC Award 2022 
Agritech and Innovation Center ผลงาน อาหารทดแทนเกสรดอกไม้สำหรับเลี้ยงผึ้งพันธุ์ ซึ่งจัดโดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    93 
 

 
 

 
 
วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม

นำเสนอผลงานวิจัย " งานประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 40 (พลิกพ้ืนเกษตรไทยด้วยวิจัยและ
นวัตกรรม BCG) " ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นำโดย ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม พร้อม
นักวิจัย เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย 
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วันที่ 7 กันยายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงาน " การ

ประกวดรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space 2022) " ณ โรงแรมเอ้ืองคำ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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วันที่ 17 กันยายน 2565 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการ

แข่งขันเพ่ือคัดเลือกทีมนิสิตที่มีแนวคิดและสามารถผลิตนวัตกรรมที่สามารถขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้
โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 10 ( Research to Market: R2M ครั้งที่ 10 ) 

โดยทีม Beeplus สามารถผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 ทีม เพื่อไปเพ่ือร่วมแข่งขันต่อในระดับภูมิภาค ซึ่งมี
สมาชิก ดังนี้ คือ 

ทีม Beeplus นวัตกรรม เรื่อง อาหารทดแทนเกสรดอกไม้สำหรับเลี้ยงผึ้งพันธุ์ 
1. นายศุภคม คล้ายโตนด สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
2. นางสาวอริสรา มณีกลัด สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
3. นายพรเทพ อยู่คำ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
4. นางสาววราภรณ์ สมใจ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
5. นายศิวกร เป็งสา สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
6. นางสาว ตติยา บ้านสระ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
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วันท่ี 20 มีนาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวิทยาลัยพะเยา จดัโครงการ " ส่งเสริมและพัฒนา
ขีดความสามารถด้านวิชาการในศตวรรษที่ 21 " ณ ห้อง UB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีฯ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัพะเยา ด าเนินการจดัท าแผนทบทวน
กลยทุธ์และติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการคณะฯ ประจ าปี 2565 
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วันที่ 2 มิถุนายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา งานกิจการนิสิต 
จัดโครงการ "ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 และนิสิตพบผู้บริหารของคณะฯ" ณ ห้อง CE10206 นำโดยคณบด,ี รอง
คณบดี, ประธานหลักสูตร, บุคลากร, พร้อมนิสิตรุ่นพี่ กล่าวต้อนรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากท่าน
อธิการบดี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ามาเยี่ยมทักทายนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ 
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วันที่ 7 มิถุนายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " การ

พัฒนาหัวข้อวิจัยสำหรับนิสิตปริญญาโทร่วมกับผู้ประกอบการ " นำโดยรองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา, ผศ.ดร.สุรีย์พร แสงวงศ์, บุคลากร พรอ้มนิสิตเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ 
ได้รับเกียรติจากคณบดี ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก กล่าวเปิดโครงการ 
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วันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " 

PAPER CAMP " ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ และ Online ZOOM Meeting นำโดยรองคณบดีฝ่ายวิจัย 
นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา, รองคณบดีฝ่านยวิชาการและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.
กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์, คณาจารย์, นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ได้รับ
เกียรติจากคณบดี ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก กล่าวเปิดโครงการ 
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วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม

กิจกรรม " การรายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และโครงการ
หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence: UoE) ประจำปี 2565 " ณ ห้องประชุมดอยนาง โรงแรม 
Kantary Hills จังหวัดเชียงใหม่ 
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วันที่ 13 มิถุนายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะ

ศึกษาดูงาน " โครงการการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมการเลี้ยงกบสู่สัตว์เศรษฐกิจเชิงพาณิชย์สร้างเศรษฐกิจและทุน
ชุมชนฐานรากจังหวัดพะเยา " ณ พื้นที่ปฏิบัติการสาขาวิชาการประมง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
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วันที่ 22 มิถนุายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " 

ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา " ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ 
มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์, 
คณาจารย์ พร้อมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการ 
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วันที่ 23 มิถุนายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมต้อนรับ " 

การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับ
อุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย " ณ ห้อง
ประชุม Active Learning อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา 
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วันที่ 23 มิถุนายน 2565) ออนไลน์กับทีมวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาในเวทีรายงานความก้าวหน้ารอบ 3 เดือน

และเสวนารับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) โครงการ “การพัฒนาเครือข่ายชุมชนนวัตกรรมสําหรับ
การผลิตกระบือคุณภาพเพ่ือการค้าภายในและต่างประเทศ” ที่มี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา สังกัดคณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหัวหน้าโครงการภายใต้กรอบวิจัยชุมชนนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน จากแหล่งทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ปีงบประมาณ 
2565 
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วนัที ่27 มิถุนายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดพิธีบวงสรวงคณะเกษตรศาสตร์

และทรัยพากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์ฯ ณ ลาน
เอนกประสงค์คณะเกษตรฯ นำโดยคณบดี ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, รองคณบดี, ผู้ช่วยคณบดี, คณาจารย์ และ
บุคลากรเข้าร่วมพิธีดังกล่าว 
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วันที่ 27 มิถุนายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " 

พุทธเกษตรเพ่ือการดำเนินชีวิต (พัฒนากาย ใจ บุคลิกภาพ) แค่คิดถูกชีวิตเปลี่ยน " วิทยากรโดย นายแพทย์พายุพล 
ศรีอภัย ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ #Meeting 1 
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วันที่ 28 มิถุนายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการ 

" อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน " 
ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 
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วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม

จัดบูธนิทรรศการ " งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 
ประจำปี 2565 ภาคเหนือ " ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.ไวพจน์ กันจู 
อาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตรศาสตร์ พร้อมนักวิจัย นิสิต เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 
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วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะ

ศึกษาดูงาน " ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จ
พระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก " ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา 
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 “ 

น้อมระลึก สักกา บูชาครู ” ได้รับเกียรติคณบดี ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู 
ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 
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วนัที่ 7 กรกฎาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการ 

" Writing Techniques For Academic Research สำหรับบุคลากรสายวิชาการ " วิทยากรโดย Professor 
Timothy E. O'Brien, Ph.D. ณ ห้อง Active Learning Classroom มหาวิทยาลัยพะเยา 
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วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการ " อบรมทักษะการใช้

เครื่องมือและการเตรียมสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ให้แก่นิสิตทุกสาขาวิชา ชั้นปีที่ 2 " โดยได้รับเกียรติจากรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.กัญญาณัฐ  สุนทรประสิทธิ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องภูกามยาว 2 มหาวิทยาลัย
พะเยา 
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วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วม " วันสถาปนามหาวิทยาลัย

พะเยา ครบรอบ 12 ปี " นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย 
รองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม วันสถาปนามหาวิทยาลัย
พะเยา ครบรอบ 12 ปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    116 
 

 
 

 
 

วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญ
ให้เข้าร่วมประเมินพิจารณาคัดเลือก ผู้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ระดับจังหวัด 
ประจำปี 2565 นำโดยอาจารย์ประจำหลักสูตรความปลอดภัยทางอาหารปริญญาตรี ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ พร้อม 
ผศ.ดร.ตระกูล พรหมจักร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประเมินพิจารณา 
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วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ
ฝึกอบรมและปฏิบัติการ " โครงการการพัฒนาศักยภาพธุรกิจการส่งออก ไม้ดอก ไม้ประดับ และสุดยอดเทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ " ณ ห้องปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ฯ AGR2306 
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วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม " การเกษตรและอาหารจากชุมชนสู่พื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา " ณ ลานกิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ฯ 
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วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ 
"แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย" ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ #Meeting 1 นำโดยคณบดี ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ 
เนื่องเม็ก, รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา พร้อมคณาจารย์ เข้า
ร่วมแลกเปลี่ยนโครงการ 
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วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการ " ความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน " ณ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมภายใต้ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือ
ตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพ ในหลักสูตรธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Ornamental Fish Business Online) รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ #Meeting 
1 
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วันที่ 3 กันยายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ " คณะ

ศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ " ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา 
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วนัที่ 9 กันยายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรม " อนุรักษ์ทรัพยากรพืช

พรรณพืน้ถิ่น สำหรับความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรที่มีความปลอดภัย พร้อมสร้างฝายชะลอน้ำ คืนสมดุล
ธรรมชาติ สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน " ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา 
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วันที่ 8 กันยายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " 

แบ่งปันประสบการณ์จากนักวิจัยพี่เลี้ยง " วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว ณ ห้องประชุมคณะ
เกษตรศาสตร์ฯ 
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ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 

1. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การดำเนินงาน
บางโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 

2. งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณ
จำนวนมาก ในการดำเนินโครงการ 
 
แนวทางแก้ไข 
 1. หน่วยงานควรวางแผนการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีในแต่ละหมวดให้เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่าย 
 2. เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส 
 3. นำโครงการในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ 
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คณะผู้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 
1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   ที่ปรึกษา 
2. รองคณบดีนโยบายและพัฒนาองค์กร    ที่ปรึกษา 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ    ที่ปรึกษา 
4. รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ที่ปรึกษา 
5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต    ที่ปรึกษา 
6. นางจุฑามาศ   ทินกรวงศ์     ประธานกรรมการ 
7. นางกรวิกา ดวงปัญญารัตน์     กรรมการ 
8. นางสาวเสาวนีย์ จอมสว่าง     กรรมการ 
9. นาวสาวณัฐธดา  ขัตธิ      กรรมการ 
10. นายกิตติธัช    ตุ้ยคำ      กรรมการ 
11. นางสุรีนาถ ครองสุข      กรรมการ 
12. นางสาวหนึ่งฤทัย ปัญญาลึก     กรรมการ 
13. นายจักรพงศ์ ธุระพ่อค้า     กรรมการ 
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