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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมา
รัฐบาลได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มีเป้าหมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) 6 ด้ า น ประกอบด้ ว ย 1) ความมั่ น คง
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิต ร
กับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒ นาระบบการบริหารจั ดการภาครัฐ และสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น
ปรั ช ญาน าทางในการพั ฒ นาประเทศ และได้ จั ด ท าแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 บนพื้ น ฐานของกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสูป่ ระเทศไทย 4.0 และให้ความสาคัญกับการมี
ส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อมุ่งสู่
“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม
และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม นาไปสูก่ ารพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ กาหนดมาตรฐานการอุ ดมศึ กษา พ.ศ. 2561 ที่ ส อดคล้ องกับ
กรอบยุทธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา และทักษะศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับนโยบายการบริหารประเทศของ
รัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” ที่มีภารกิจสาคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับ
ทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัย คุกคามแบบใหม่ ๆ
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งเร็ ว รุ น แรงในศตวรรษที่ 21 ได้ ความมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นเป็ น เศรษฐกิ จ
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) มีฐานคิดหลักคือการเปลี่ยนจากการผลิตสิ นค้า
โภคภั ณ ฑ์ ไ ปสู่ สิ น ค้ า เชิ ง นวั ต กรรม การเปลี่ ย นการขั บ เคลื่ อ นประเทศด้ ว ยอุ ต สาหกรรมไปสู่ ก าร
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เปลี่ยนระบบการเรียนรู้แบบเดิมไปสู่การ
เรียนสมัยใหม่ (Smart Classroom) และรูปแบบการเรียนแบบใหม่ การพัฒนานักศึกษาไปสู่การเป็ น
Smart Enterprises และ Startup ที่มีศักยภาพสูง การจัดหลักสูตรบัณฑิต พัน ธุ์ใหม่เ พื่อเปลี่ ยนทั ก ษะ
แรงงานแบบเดิมที่มีมูลค่าต่า (Traditional Services) ไปสู่การเป็นแรงงาน ที่มีความรู้ ทักษะ และความ
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เชี่ ย วชาญสู ง (High Value Services) เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการแรงงานในอุ ต สาหกรรมใหม่
(New S-Curve) เป็นต้น
ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาคณะสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560
– 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 เพื่อสนองตอบทิศทางการพั ฒ นา
ประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้ บริหารและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้คณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคณะเกษตรศาสตร์ แ ละทรั พ ยากรธรรมชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 ให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ “เป็นคณะชั้นนาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการ
วิ ช าการด้ า นการเกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตร ที่ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของชุ ม ชนในเขต
ภาคเหนื อ ตอนบน และกลุ่ ม ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น” และบรรลุ ต ามเป้ า หมายการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน
(2) ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นาทางด้านวิชาการ
(3) ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ
(4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
(5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ
(6) ยุทธศาสตร์การบริหารที่มปี ระสิทธิภาพและโปร่งใส
1.3 ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
กับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 ได้ดาเนินการให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579 และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 - 2567
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แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพตามความต้องการตลาด
ของสั ง คม และ ด้ า นขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย ไปสู่ Research University เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชน สั ง คม
และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้างศักยภาพคน และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นา
ทางด้ า นวิ ช าการมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คน การวิ จั ย
และนวั ตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่ งขั นของประเทศ ของแผนการศึกษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579 และมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง สังคม
เป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน (Sustainable Life Quality) ภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชน สั ง คม และประเทศ มี ค วามสอดคล้ อ ง
กับยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ และ ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาศั ก ยภาพคนทุก ช่ว งวั ยและการสร้ างสัง คมแห่ งการเรีย นรู้ ของแผนการศึ กษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า
ในสั ง คม ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ และแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
และยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ ฯ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1
ด้ า นความมั่ น คง และยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ด้ า นการสร้ า งโอกาสและความเท่ า เที ย มกั น ทางสั ง คม
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
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แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการขั บ เคลื่ อนการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น พั ฒ นาสู่ ส ากล และส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การสร้ า งสรรค์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ ( Cultural
Enterprise) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการทานุ บารุง ศิลปะและวั ฒนธรรม
ให้ยั่งยืน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม
ทางการศึ ก ษา และยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร
กับสิ่งแวดล้อมของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5
การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิ จฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งมีความสอดคล้ อ ง
กับยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
โดยแสดงเป็ นแผนภาพความสอดคล้อ งของแผนยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
พะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 กับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของประเทศ ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 แสดงความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 กับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของประเทศ
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จากการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 - 2567 สามารถนามาสรุปเป็นแผนภาพแสดง Strategic Map เชิงลาดับความสาคัญ
ได้ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 แผนภาพแสดง Strategic Map เชิงลาดับความสาคัญ
1.4 กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เริ่มต้นในการปรับปรุงพัฒนาและจัดทาแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ
นโยบายของอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้มีการกาหนดการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ โดยได้จัดให้
มีการประชุมจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ ขึ้นในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562 โดยการมีส่วนร่วมของ
บุค ลากรทั้งฝ่ายบริห าร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ และนิสิต รวมทั้ง ผู้มีส่ว นได้ ส่ว นเสี ยทุ ก กลุ่ ม
ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
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บทที่ 2
การวิเคราะห์แผนพัฒนาของชาติและสภาพแวดล้อม
2.1 แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทย ได้แก่ (1) กระแส
Globalization ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการไหลของทุน สินค้าบริการ และแรงงาน อย่างเสรีทาให้
เกิดปรากฎการณ์เชื่อมโลกเข้าด้วยกัน (Connected World) (2) กระแส Digitization ที่เปลี่ยนรูปแบบ
การติดต่อสื่อสารในโลกเสมือนหรือโลกดิจิตอลทาให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตแบบ Exponential Return to
Scale ไม่ เ ป็ น ไปตามทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ (3) กระแส Urbanization ที่ มี ผ ลให้ วั ฒ นธรรม
วิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต และพฤติ ก รรม รวมทั้ ง การปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องผู้ ค นเปลี่ ย นแปลงไปจากสั ง คม
และวัฒนธรรมแบบเดิม (4) กระแส Individualization ที่ทาให้มีความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้นทาให้มีทั้ ง
ข้อดีข้อเสีย เช่น อาจทาให้เป็นสังคมที่เข้มแข็งขึ้น และอาจทาให้สังคมที่มีความขัดแย้งและมีความ
ปัจเจกมากขึ้น (5) กระแส Communization ทาให้เกิดกระแสการพึ่งพากันมากขึ้น เกิดการผนึกพลัง
ร่วมกันแก้ปัญหา หรือเผชิญปัญหาร่วมกันมากขึ้น กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทาให้เกิดประเด็น
ที่ท้าทาย ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง การศึกษาเรียนรู้ สุขภาพและสาธารณสุ ข
พลังงานและสภาพแวดล้อม ฯลฯ การปรับตัวเข้ากับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นนโยบาย
สาคัญของหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย
2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
ราชกิจจานุเบกษาได้ป ระกาศใช้ ยุท ธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อใช้เป็น แนว
ทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกาหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจา
ชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และมีเป้าหมายสาคัญ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความมั่นคง ประกอบด้วย การมี
ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ
ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง ประเทศมีความมั่นคง ในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลาง และที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความ
มั่นคง เป็นกลไกที่นาไปสูก่ ารบริหารประเทศ ที่ต่อเนื่อง และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่
อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร
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พลังงาน และน้า (2) ความมั่งคั่ง ประกอบด้วย ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม รายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึน้ เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้
ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งอนาคต และเป็น
จุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า
การลงทุน และ
การทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า
อย่างมีพลัง และความสมบูรณ์ ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
ทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม
และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (3) ความยั่งยืนประกอบด้วย การพัฒนาที่สามารถสร้างความ
เจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิ ตของประชาชน ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่ อเนื่ อง ซึ่งเป็นการเจริ ญเติบ โตของ
เศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถใน
การรองรั บ และเยี ย วยาของระบบนิ เ วศน์ การผลิ ต และการบริ โ ภคเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
และสอดคล้ อ งกั บ กฎระเบี ย บของประชาคมโลก ซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ร่ ว มกั น ความอุ ด มสมบู ร ณ์
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขนึ้ คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอือ้ อาทร
เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม และประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) คือ (1) เพื่อสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ (2) เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึงเท่าเทียม เป็นธรรม
(3) เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ และ (4) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการด้วยนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่ นคงของสถาบั นหลักและการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือ ระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รั ก ษาดุ ล ยภาพความสั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศมหาอ านาจ เพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาความมั่ น คง
รูปแบบใหม่
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(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพั ฒ นาระบบการเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ แ ละระบบบริ ห ารจั ด การภั ย พิ บั ติ
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่งิ แวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึน้
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสูช่ าติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และ
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(3) การพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการและเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน พั ฒ นาทั ก ษะผู้ ป ระกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สูส่ ากล
(4) การพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ พิ เ ศษและเมือ ง พั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดน
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุ น พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ด้ า นการขนส่ ง ความมั่ น คงและพลั ง งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิ จโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒ นา
กับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมสี ุขของครอบครัวไทย
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอือ้ ต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของ
ชุมชน
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(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่ ว มลดปั ญ หาโลกร้ อ นและปรั บ ตั ว ให้ พ ร้ อ มกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล
(6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2555 - 2559)
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
พ.ศ. 2563-2567 มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2555 - 2559) ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 การบริ ห ารจั ด การในภาครัฐ การป้ อ งกั น การทุจ ริ ต ประพฤติ มิ ชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ ที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
2.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้กาหนดวิสัยทัศน์ว่า “คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
4 ประการ ได้แก่
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์
ชาติ
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี
และร่วมมือผนึกกาลังมุง่ สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้า
ภายในประเทศลดลง
แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ
1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)
2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุ
เป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด
แผนการศึกษาแห่งชาติ กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์
หลักที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมาย
ตามจุดมุง่ หมาย วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒ นากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
2.5 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี พ.ศ. 2560 - 2574
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี พ.ศ. 2560 – 2574 มีรายละเอียดประกอบด้วย เจตนารมณ์แผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี เป้าหมายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระบบอุดมศึกษาในปี 2574
University 4.0 และสิ่งที่สังคมจะได้รับจากระบบอุดมศึกษาในปี 2574 University 4.0 โดยมีเนื้อหา
โดยสรุปดังนี้
1. เจตนารมณ์แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 มี 3 ประการ ดังนี้
1) อุดมศึกษาต้องการนาการพัฒนาประเทศ เป็นผูส้ ร้างปัญญาให้กับสังคม
2) อุดมศึกษาต้องเป็นศูนย์รวมความรู้และศาสตร์ที่นาไปสร้างทุนทางสังคม ก่อให้เกิด
นวั ต กรรม ความรู้ งานวิ จั ย ที่ เ สนอทางเลื อ กในการแก้ ปั ญ หาและการพั ฒ นาประเทศในบริ บ ท
ที่เปลี่ยนแปลง
3) อุดมศึกษาให้โอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาการ
2. เป้าหมายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พิจารณาจาก 5 องค์ประกอบ
1) การเข้าถึงอุดมศึกษาของไทย (Accessibility): การรับนักศึกษา Age Group, NonAge Group
2) ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในการเข้าสู่ระบบอุดมศึกษา (Equity): ผู้เรียนมี
โอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
3) คุณภาพการศึกษา (Quality): สมรรถนะบัณฑิ ต ความสมดุลของ Soft Skill และ
Hard Skill
4) ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ หารจั ด การ (Efficiency): ธรรมาภิ บ าลและการจัด สรร
ทรัพยากร
5) การตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy): บัณฑิตและงานวิจัยตอบสนอง
ต่อการพัฒนาประเทศ
3. ระบบอุดมศึกษาในปี 2574 University 4.0
1) การสร้างโอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษาอย่างกว้างขวางและเป็นธรรม Accessibility
2) การพัฒนานักศึกษา Student Development
3) โครงสร้างพืน้ ฐานการวิจัยและนวัตกรรม Research and Innovation Infrastructure
4) ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน Public – Private – Community Partnership
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5) การสร้างความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา Higher Education Financial
Security
6) นโยบายการสนับสนุนและประเมินผล Policy – Support – Assessment
7) การบริหารจัดการที่ดีในระบบอุดมศึกษา Good Governance
8) อุดมศึกษาดิจิตอล Digital Higher Education
4. สิ่งที่สังคมจะได้รับจากระบบอุดมศึกษาในปี 2574 University 4.0
1) โอกาสในการเข้าถึงผลผลิตจากทุกพันธกิจอุดมศึกษาที่มีคุณภาพของทุกภาคส่วน
2) ทุนทางสังคมให้เกิดผู้นาทางความคิดที่นาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีข้นึ
3) องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เสนอทางเลือกและตอบโจทย์สังคม เพื่อการพัฒนา
ประเทศในบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ที่มา: สุเมธ แย้มนุ่น. 2559. การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศึกษาไทยในระยะ 15 ปี,
กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บ ที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2574) และแผนพั ฒ นา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564).
2.6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน)
จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในถึงจุดเด่น
ที่สามารถส่งเสริมพัฒนาได้และจุดด้อยที่ต้องปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
เพื่อพิจารณาถึงโอกาสในการพัฒนา และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ โดยมีผล
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยสรุปดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
1. บุคลากรมีความสามารถและมีความ
เชี่ยวชาญด้านการเกษตร และเป็นอาจารย์
รุ่นใหม่ที่มีผลงานตีพิมพ์มากและต่อเนื่อง
และสามารถหางบประมาณวิจัยและบริการ
วิชาการจากภายนอกได้
2. บุคลากรสายวิชาการสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก มากกว่าร้อยละ 80 ที่มี

จุดอ่อน (Weakness)
1. ระบบและกลไกการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานด้านต่างๆของคณะยังไม่
ชัดเจน
2. ระบบการสื่อสารองค์กร และการ
ถ่ายทอดนโยบายการดาเนินงานระดับ
ต่างๆ ไม่มีประสิทธิภาพ ทาให้การมี
ส่วนร่วมต่า
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3.

4.

5.

6.

จุดแข็ง (Strength)
ศักยภาพและมีความพร้อมในการพัฒนา
คณะในทุกๆ ด้าน
มีงานวิจัยและองค์ความรู้ที่หลากหลาย และ
มีงานวิจัยที่สามารถบูรณาการและใช้
ถ่ายทอดได้
การให้บริการวิชาการของคณะมีความ
หลากหลายสามารถตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่
ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
มีศูนย์ยางพารา ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริในการสนับสนุนการเรียนการ
สอน และทาหน้าที่บริหารจัดการด้านการ
ให้บริการวิชาการแก่นิสิต บุคลากร และ
ผู้สนใจทั่วไป ได้ตรงตามความต้องการ
บุคลากรมีวัยที่ใกล้เคียงกัน มีการทางานเป็น
ทีม มีความสามัคคีช่วยเหลือในการแก้ไข
ปัญหา รวมถึงมีสามารถปรับตัวและรับการ
เปลี่ยนแปลงได้ดี

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

จุดอ่อน (Weakness)
ข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ ไม่เอือ้
ต่อการปฏิบัติงาน
นิสิตที่เข้าศึกษาในคณะมีพื้นฐานความรู้
ค่อนข้างอ่อน มีผลทาให้ผลการเรียน
ของนิสิตในวิชาพืน้ ฐานอยู่ในระดับต่า
กว่าเกณฑ์ และต้องพ้นสภาพก่อนจะ
เข้าสู่รายวิชาของสาขา
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ที่สนับสนุนการเรียน
การสอนไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัย ขาดงบ
ซ่อมบารุง และกระจายตัวไม่สะดวกต่อ
การทางาน
ขาดระบบการพัฒนามาตราฐานของ
ห้องปฎิบัติการ
ระบบการบริหารจัดการหลักสูตรมี
ปัญหายังไม่ชัดเจน
ความร่วมมือด้านวิชาการและด้านการ
วิจัยกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานใน
ต่างประเทศ รวมถึงภาคอุตสาหกรรม
ไม่เป็นรูปธรรมยังมีน้อย
ระบบการพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนไม่ต่อเนื่อง
เนื่องจากข้อจากัดด้านงบประมาณ
จานวนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ ยังมีน้อย
จานวนคณาจารย์ที่มตี าแหน่งทาง
วิชาการยังมีน้อย
กิจกรรมด้านการเรียนการสอนไม่
ครอบคลุม ด้านการพัฒนานิสติ (ขาด
การบูรณาการกิจกรรมกับการเรียนการ
สอน)
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จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)
13. ขาดการพัฒนาเครือข่าย และกิจกรรม
ด้านศิษย์เก่ายังไม่เป็นรูปธรรม
14. อัตลักษณ์ของคณะยังไม่ชัดเจน

(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

โอกาส (Opportunities)
ความต้องการของตลาดแรงงานที่มี
ทักษะเพิ่มขึ้นรวมทั้งอุตสาหกรรมใน
ประเทศกาลังมองหาความร่วมมือจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศ
มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น หน่วยงานราชการ องค์กร
ต่างๆ หรือภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งเอือ้ ประโยชน์ในการ
ทางาน
เป็นมหาวิทยาลัยเดียวด้านการเกษตรใน
พืน้ ที่ ส่งผลให้มโี อกาสในการพัฒนาใน
ทุกๆ ด้าน
ประเทศไทยเป็นประเทศด้านการเกษตร
ซึ่งบุคลากรของคณะฯ มีความเชี่ยวชาญ
ที่หลากหลาย และมีไฟในการทางาน จึง
ก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการกับ
ชุมชน
คณะมีหลักสูตรที่หลากหลาย และมีการ
สร้างเครือข่าย MOU ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
มีแหล่งทุนวิจัยที่หลากหลายและภาครัฐ
ให้การสนับสนุนงานวิจัยด้านการเกษตร
(วช., สกว., สวทช., สวก., อวน., งบ
กลุ่มจังหวัด เป็นต้น)
มีระบบประกันมาตรฐานการศึกษาที่ดี

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

อุปสรรค (Threats)
สภาวะเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อการ
ตัดสินใจในการเข้าศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา
งบประมาณมหาวิทยาลัยที่จากัด
มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ศึกษาสายอาชีพ
มากยิ่งขึ้นจึงมีผลทาให้นิสิตภายใน
มหาวิทยาลัยลดลง
จานวนประชากรวัยเรียนลดลง รวมถึง
ค่านิยมในการเรียนเกษตรของเด็กไทย
ลดลง
นโยบายการจัดสรรงบประมาณไม่
แน่นอน เพราะขึ้นอยู่กับการเมืองและ
นโยบายของรัฐบาล
ความพร้อม/ศักยภาพของบุคลากร ใน
การสร้างเครือข่ายการทางานในระดับ
สากล
ในพืน้ ที่ภาคเหนือมีมหาวิทยาลัยที่มี
หลักสูตรใกล้เคียงกัน
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บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566
3.1 โครงร่างองค์กร
(1) ปรัชญา (Philosophy)
“ดารงชีวิตด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด” “ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม”
“A Life of Wisdom is the Most Wondrous of All”
(2) ปณิธาน (Determination)
“พัฒนาการเกษตร เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
“Agriculture Development for Community Empowerment”
(3) วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย และบริการวิชาการเกษตรเพื่อชุมชนและนานาชาติ
(4) พันธกิจ (Mission)
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยามีพันธกิจในการผลิต
กาลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมี
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุ ม ช น สั ง ค ม แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ จึ ง ด า เ นิ น พั น ธ กิ จ 5 ด้ า น ส อ ด ค ล้ อ ง ต า ม ม า ต ร ฐ า น
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้
(4.1) ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีความรู้ภาษาอังกฤษที่สื่อสารได้
มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงาน เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง ดาเนิน
ชีวิตอย่างมีคุณธรรม ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีทักษะการเป็นผู้นาและการทางาน
เป็นทีม รวมถึงทักษะ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุ่น ตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม่ อาจารย์มคี ุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ (Professional Standard Framework, PSF) มี แ นวความคิ ด และทั ก ษะที่ ทั น สมั ย
เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และวิธเี รียนรู้ที่เน้นทักษะและการ
ปฏิบัติร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต มีการบริหารจัดการที่สร้างความเชื่อมั่นกั บผู้เรียนและความเชื่อถือให้กับ
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ชุมชนและสังคม ระบบการศึกษารองรับและตอบโจทย์พื้นที่ในการยกระดับการศึกษา ประเมิน และ
ตรวจสอบได้ในทุกระดับ พร้อมก้าวสูค่ วามเป็นสากลและนานาชาติ
(4.2) วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์
พัฒนาการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่นาไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนาสร้างสรรค์
สร้างนวัตกรรมให้กา้ วหน้าและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิง
พาณิ ช ย์ สู่ ก ารเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ของสั ง คม ลดปั ญ หาความยากจน ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่ง ขันของประเทศในเวทีโลก โดยเน้นการวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม
และความต้องการของประเทศ (Demand side) ส่งเสริมการเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม การนาไปใช้ประโยชน์กับสังคม ด้วยการร่วมมือกับผู้ใช้ประโยชน์ในภาคอุต สาหกรรม ภาค
บริ ก ารและภาคการเกษตรเพื่ อ ประโยชน์ ท างด้ า นเศรษฐกิ จ สามารถพั ฒ นายกระดั บ รายได้ แ ละ
เทคโนโลยีของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายการเข้าสู่ Thailand 4.0
(4.3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ท างการเกษตรเพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คม ยกระดั บ
การศึกษา สร้างรายได้ และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนและสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้นึ สังคมมีความเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจากความแตกต่างและเหลื่อมล้า เกิดสังคมความสุข
(4.4) ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
การดารงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ การทานุบารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน
สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเชื่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
พัฒนาประยุกต์ การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยการบริหารจัดการ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเป็นระบบ
(4.5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรีย นรู้
เปลี่ยนแปลงร่วมกัน
การบริ ห ารคน บริ ห ารงาน ด้ ว ยความโปร่ ง ใส เป็ น ธรรมและตรวจสอบได้ เพื่ อ
เป้าหมายองค์กรที่ดีมีคุณภาพและประโยชน์สุขของบุคลากร เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
รั บ รู้ แ ล ะ แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น เ พื่ อ ก ร ะ บ ว น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม
สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และเป้าหมายการดาเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ กระตือรือร้นในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างระบบการบริหารบนพื้นฐานข้อมูล ที่
น่าเชื่อถือและมีการดาเนินงานที่มปี ระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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(5) โครงสร้างองค์กร
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

หัวหน้าสานักงานคณะ

ประธานหลักสูตร

งานบริหารทั่วไป
- เลขานุการคณบดี
- สารบรรณ
- บริหารงานบุคคล
- แผนและยุทธศาสตร์
- บริหารความเสี่ยง

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)

งานการเงินและพัสดุ
- การเงิน
- พัสดุและระบบ
สาธารณูปโภค

วท.บ.(การประมง)

งานวิจัย บริการวิชาการ
และนวัตกรรม
- วิจัย
- บริการวิชาการ
- ทานุบารุงศิลปและ
วัฒนธรรม
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
และพัฒนาระบบ

งานบริการการศึกษา
- วิชาการปริญญาตรี
- วิชาการปริญญาโท
- ประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ฝึกงานและสหกิจศึกษา
- กิจการนิสติ และแนะแนว
การศึกษา

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การเกษตร)
วท.ม.(สัตวศาสตร์)

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ.(สัตวศาสตร์)

หัวหน้าศูนย์
ศูนย์ศึกษา
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ความอยู่
รอดของ
มนุษยชาติ
ศูนย์
ฝึกอบรม
วิชาชีพและ
บริการ

นานาชาติ
ด้านเกษตร
และอาหาร
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(6) รายชื่อคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1. ผศ. ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2. ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร
3. ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา
4. ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา
รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
5. ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต
6. ผศ.ดร.ไวพจน์ กันจู
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภูมิทัศน์และบริหารจัดการฟาร์ม
7. ดร.วนิดา แซ่จึง
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เทคโนโลยีชีวภาพ
8. ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตร์การเกษตร
9. ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวศาสตร์
10. ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตการประมง
11. ดร.บุญร่วม คิดค้า
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเกษตรศาสตร์
12. ดร.ตระกูล พรหมจักร
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตความปลอดภัย
ทางอาหาร
13. ดร.รณกร สร้อยนาค
ประธานหลักสูตรรวิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
14. ผศ.กฤตภาค บูรณวิทย์
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสัตวศาสตร์
15. ผศ.ดร.สุภาพร ภัสสร
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีชีวภาพ
(7) ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
เพื่อการดาเนินการตามพันธกิจที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) คณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาจึงมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคน
ไทยที่ มี คุ ณ ภาพในศตวรรษ ที่ 21 ที่ มี ทั ก ษะชี วิ ต และทั ก ษะวิ ช าชี พ ตรงตามความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน สามารถทางานเพื่อดารงชีพและช่วยเหลือสังคม พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา และการส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐ านนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันของ
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ประเทศ ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิด
สร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่ส่งิ ที่ดี อันจะนามาซึ่งชื่อเสียง การยอมรับของชุมชน
สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ ด้วยยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน ได้แก่
1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน
2) ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นาทางด้านวิชาการ
3) ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ
4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ
6) ยุทธศาสตร์การบริหารที่มปี ระสิทธิภาพและโปร่งใส
(8) วัตถุประสงค์หลัก (Core Objectives)
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา ทักษะในศตวรรษที่
21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
2. เพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม
มี คุ ณ ภาพที่ ขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชน สั ง คม สู่ ก ารมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น และสนองตอบต่ อ ภาคเศรษฐกิ จ
ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม
3. เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และความเป็นอยูอ่ ย่างยั่งยืน (Sustainable life quality)
4. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนา
สูส่ ากล และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural enterprise)
5. เพื่ อ พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย พะเยาให้ มี ชื่ อ เสี ย ง เป็ น ที่ รู้ จั ก และยอมรั บ ในระดั บ ชาติ
และนานาชาติ
6. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ ดีและมีความภูมิใจในองค์กร ด้วยระบบ
บริหารงานที่ทันสมัย (Smart University) คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้
(9) สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา (Core Competency)
1. ความสามารถในการเอื้ออานวยให้เกิดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชี พ มีทักษะการเรียนรู้ ต ลอดชีวิ ต สนองตอบต่อความต้ องการของตลาดแรงงาน
และเป็นพลเมือง ที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
2. ความสามารถในการส่ง เสริ ม และพั ฒ นาอาจารย์ ใ ห้มี คุณ ภาพการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย
มีความ ก้าวหน้าทางวิชาการ และประพฤติปฏิบัติตามประกาศจรรยาบรรณของพนักงานสายวิชาการ
เป็นต้นแบบให้แก่นิสิต ชุมชน และสังคม
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3. ความสามารถในการศึกษาวิจัยเพื่อสร้า งองค์ความรู้ใหม่ นาไปสู่การถ่ายทอดและ
พั ฒ นาสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม และสามารถน าไปสู่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ เ พื่ อ ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชน สั ง คม
และภาคอุตสาหกรรม
4. ความสามารถในการบริการวิชาการ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็น ที่ พึ่ ง
ให้แก่ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และสร้างรายได้ เพื่อความเข้มแข็งของ
ชุมชน
5. ความสามารถในการส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต ร่วมมือกับชุมชนและสังคมในการ
สร้างความตระหนักและให้ความสาคัญต่อการเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
การท านุ บ ารุ ง อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี และทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อม
ให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์
6. ความสามารถในการเอื้ อ อ านวยให้ เ กิ ด การบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล เรี ย นรู้
เปลี่ยนแปลงร่วมกัน และทางานร่วมกับผู้มี ส่ว นได้ส่ว นเสีย ด้ วยหลัก “สานความคิด สร้างจิต ใจ”
รวมพลังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย Smart University เชื่อมโยงและบริการ
สารสนเทศที่ ทั น สมั ย และถู ก ต้ อ ง และตอบสนองผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ่ ม ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
ทันเหตุการณ์
(10) สมรรถนะหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (Personal Competency)
(10.1) สมรรถนะของผู้บริหาร
1. ทั ก ษะบริ ห ารงาน (Managerial Skill) มี ทั ก ษะการบริ ห ารงานและสามารถ
ประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ เทคนิ ค วิ ธี ก าร และเครื่ อ งมื อ มาใช้ ใ นการบริ ห ารงาน สามารถเป็ น โคช
เป็ น ผู้ บ ริ ห าร การเปลี่ ย นแปลง เป็ น ผู้ ก ากั บ และติ ด ตามการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
ให้ ด าเนิ น งานตามระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ ค าสั่ ง และแนวปฏิ บั ติ ต่ า งๆ ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย
2. ทักษะการบริหารงานบุคคล (Personnel Management Skill) มีทักษะการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะและศักยภาพรองรับการดาเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน
และพั น ธกิ จ หลั ก ของมหาวิท ยาลั ย อย่ า งมี คุ ณ ภาพและมี ความสุ ข มี ทั ศ นคติ ที่ ดี แ ละมี ค วามภู มิใจ
ในองค์ ก ร สามารถจั ด บุ ค ลากรสมดุ ล กั บ การปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ พั ฒ นาอาจารย์ สู่ มื อ อาชี พ
ด้ า นการสอนตามกรอบมาตรฐานมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ( UP-PSF) พั ฒ นาระบบสวั ส ดิ ก าร
และสร้างแรงจูงใจในการทางาน
3. มุ่ ง เน้ น กระบวนการท างานเชิ ง ดิ จิ ทั ล ( Digital Process Oriented) พั ฒ นา
กระบวนการทางาน และบูรณาการการทางานร่ว มกั นทั้ งภายในหน่ว ยงานและระหว่า งหน่ว ยงาน
“สานความคิ ด สร้ า งจิ ต ใจ” ด้ ว ยพลั ง ความสามั ค คี แ ละความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี เพื่ อ ส่ ง มอบบริ ก าร
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ที่ ดี มี คุ ณ ภาพแก่ นิ สิ ต และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ่ ม พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น การท างาน
ด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ัล ตามนโยบาย Smart Operation และจัดสภาวะแวดล้อมที่เสริมสุขภาวะการทางาน
4. ความสามารถประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเชิ ง สร้ า งสรรค์ (Empowerment
Evaluation) สามารถออกแบบการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร และประเมินผลการดาเนินงาน
ของหน่วยงานแบบก้าวหน้าและใช้ แนวคิดการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous
Improvement) สอดคล้ อ งและมุ่ ง สู่ เ ป้ า หมายเดี ย วกั น คื อ การบรรลุ ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ สู ง ( Super KPI)
เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา
(10.2) สมรรถนะของพนักงาน
พนักงานสายวิชาการ
1. ทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard
Framework, PSF)
2. ทั ก ษะการผลิ ต และใช้ ส่ื อ การสอนเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย และทั ก ษะการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและสังคม
และมีทักษะทางภาษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลและนานาชาติ
4. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)
5. มุ่ ง สานความคิ ด สร้ า งจิ ต ใจ ให้ เ กิ ด พลั ง ความสามั ค คี ร่ ว มสร้ า งสิ่ ง ที่ ดี
ให้มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ
พนักงานสายสนับสนุน
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
2. บริการที่ดี (Service Mind)
3. เชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
4. ทางานเป็นทีม (Teamwork)
5. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)
6. มุ่ ง สานความคิ ด สร้ า งจิ ต ใจ ให้ เ กิ ด พลั ง ความสามั ค คี ร่ ว มสร้ า งสิ่ ง ที่ ดี ใ ห้
มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ
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(11) เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา
“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
(12) อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา
อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ: มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน
วิชาชีพ ทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามความต้องการของอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)
อัตลักษณ์ทั่วไป: มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี
(13) อัตลักษณ์บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
“ใฝ่รู้วิชาการ ชานาญการปฏิบัติ”
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3.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567
Super KPI
ตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ
และ Performance Agreement ของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ
เป้าหมายตัวชี้วัด
Super KPI

2563

2564

2565

2566

2567

ผู้รับผิดชอบ

มหกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
การเกษตร และอาหารปลอดภัย

1 โมเดล

1 โมเดล

1 โมเดล

1 โมเดล

1 โมเดล

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ

จานวนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร
ผลลัพธ์
(Outcome) และอาหารปลอดภัยที่ถ่ายทอดสู่ชุมชน

4 โมเดล

4 โมเดล

4 โมเดล

4 โมเดล

4 โมเดล

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ

ผลผลิต
(Output)

หมายเหตุ Super KPI เป็นประเด็นที่ท้าทาย และสามารถวัดถึงความสามารถในการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะและหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งต้อง
สามารถวัดเป็นเชิงตัวเลขได้ชัดเจน
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การแปลง Super KPI ไปสู่การปฏิบัติเป็นโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน
เป้าประสงค์
1.บัณฑิตมีคุณภาพ
มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
ทักษะตามศตวรรษ
ที่ 21 และ
อุตสาหกรรม
อนาคต(New Scurve)

ตัวชี้วัด

2563

ค่าเป้าหมาย
2564 2565 2566

2567

1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มาจาก
ความร่วมมือกับโรงเรียนและ
องค์กร

5

10

15

20

25

1.2 จานวนหลักสูตร Degree
และ Non-degree ที่ทันสมัย
ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
1.3 ร้อยละของหลักสูตรที่มี
มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา

1

1

2

2

2

100

100

100

100

100

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

-ขยายความร่วมมือกับโรงเรียนและองค์กร
150,000
ปกครองส่วนท้องถิ่น
-โครงการ open house/ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร
-สัปดาห์วทิ ยาศาสตร์
- แนะแนวและให้โควต้าพิเศษสาขาละคน
-โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านเกษตรระยะสั้น/ 50,000
จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ

-การปรับปรุงหลักสูตรของคณะเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
-การปรับปรุงหลักสูตร/จัดทาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา

-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ
คณะกรรมการ
หลักสูตร

250,000

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ
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เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย
2564 2565 2566

ตัวชี้วัด

2563

1.4 จานวนหลักสูตรที่มี
ผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ประกอบการต่อ
หลักสูตร (ไม่ต่ากว่า 4
จากคะแนนเต็ม 5)
1.5 ร้อยละของหลักสูตร
ที่มีการดาเนินการตาม
องค์ประกอบที่ 1

2

3

3

4

5

100

100

100

100

100

3

4

4

5

5

1.6 จานวนของหลักสูตร
ที่มีผลประเมินการ
ประกันคุณภาพการ
ศึกษา (AUN QA) อยู่ใน
ระดับที่พัฒนาขึน้

โครงการ/
กิจกรรม

2567

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

-โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการต่อหลักสูตร (IT +Eng)

5,000

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ

-การปรับปรุงหลักสูตร/จัดทาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา

200,000

-โครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
-โครงการพัฒนาระบบและกลไกในการประเมิน
ผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียทุกกลุม่
-โครงการ KM วิจัย การเรียนการสอนและ

200,000

-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ
คณะกรรมการ
หลักสูตร
-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ
คณะกรรมการ
หลักสูตร

ประกันคุณภาพ
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เป้าประสงค์

2.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้ได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และ
พัฒนาคุณภาพได้ตาม
ศักยภาพ

ค่าเป้าหมาย
2564
2565
2566

ตัวชี้วัด

2563

1.7 ร้อยละของบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษา

70

75

80

80

80

1.8 ร้อยละของบัณฑิตมีงานทา

80

80

85

90

90

2.1 นิสิตได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพ มีสมรรถนะและ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
2.1.1 ร้อยละของนิสติ ได้ผ่าน
การอบรมเพื่อพัฒนาให้มี
คุณภาพ มีสมรรถนะ
และทักษะในศตวรรษที่ 21

80

80

85

85

90

2567

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

-โครงการเตรียมความพร้อมนิสติ ใน 80,000
การปรับตัวด้านวิชาการและการ
ดาเนินชีวิตในสถาบัน (ปรับ
บุคลิกภาพ)
- โครงการลดการออกกลางคัน
(stop drop out) ของนิสติ คณะ
เกษตรศาสตร์ฯ
-โครงการปัจฉิมนิเทศและ job fair 50,000
-การติดตามการมีงานทาของ
บัณฑิต
- โครงการติดอาวุธเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการสอบแข่งขันสาย
วิชาการ

-รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และ
คณะกรรมการ
หลักสูตร

-โครงการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับกิจการนิสติ ที่เน้น
ผลการเรียนรู้ให้ผเู้ รียนมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
-โครงการพัฒนานิสติ ในการนา

-รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และ
คณะกรรมการ
หลักสูตร

100,000

-รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และ
คณะกรรมการ
หลักสูตร
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ตัวชี้วัด

2.1.2 ร้อยละของนิสติ ที่มีผล
การสอบภาษาอังกฤษ ครั้งแรก
ในระดับ B1

2563

-

ค่าเป้าหมาย
2564
2565
2566

-

2

3

2567

5

โครงการ/
กิจกรรม
เสนอผลงานวิชาการในการประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
-โครงการพัฒนาวิชาการสาหรับ
นิสติ บัณฑิตศึกษา
-โครงการอบรมทักษะการใช้
เครื่องมือและการเตรียมสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ
-โครงการ FoSTAT
-โครงการเกษตรวิชาการบัณฑิต
และมหาบัณฑิต
-โครงการนานิสติ ศึกษาดูงาน
(ภาครัฐ/เอกชน)
- โครงการ paper camp
-โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
(Intensive English Course)

งบประมาณ
(บาท)

100,000

ผู้รับผิดชอบ

-รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และ
คณะกรรมการ
หลักสูตร
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ค่าเป้าหมาย
2564
2565
2566

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัด

2563

2.1.3 ร้อยละของนิสติ ที่สอบ
ผ่านการทดสอบสมรรถนะ
Digital ในระดับที่จาเป็น (word
excel ppt spss)
2.2 นิสิตมีคุณลักษณะตาม
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2.2.1 ร้อยละของนิสติ มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
สถาบัน

-

50

50

50

50

-โครงการพัฒนาสมรรถนะ Digital
ในระดับที่จาเป็น

30,000

-รองฯฝ่าย
วิชาการและ
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

80

80

80

80

80

-โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
นิสติ

200,000

-รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และ
คณะกรรมการ
หลักสูตร

1

1

1

1

1

20,000

-รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และ
คณะกรรมการ
หลักสูตร

-จานวนโครงการที่ส่งเสริม
สุขภาพกาย/จิต
-ด้านบุคลิกภาพ (จิตบริการ)
- จานวนโครงการที่นสิ ิตได้
จัดทาขึน้ เพื่อให้บริการวิชาการ
ด้านการเกษตรแก่ชุมชน

1

1

1

1

2567

1

-ส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อ
การดาเนินชีวิต
-โครงการส่งเสริมการจัดทา
โครงการของนิสติ

ผู้รับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด

2563

2567

โครงการ/
กิจกรรม
ส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อ
การดาเนินชีวติ

-ด้านสุนทรียภาพ (ความดี/
ความงามของทรัพยากร
ธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อมและ
ศิลปวัฒนธรรม)
-ร้อยละของนิสติ ที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมด้าน
สุนทรียภาพ
2.2.2 ร้อยละของนิสติ ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
ศักยภาพ (ด้าน IT Eng)

2.3 อาจารย์มีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานวิชาชีพ
2.3.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มี
สมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพอาจารย์ดา้ นการสอน
(UP – PSF) ระดับ 1

ค่าเป้าหมาย
2564
2565
2566

-

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

30

35

40

45

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
20,000

-รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และ
คณะกรรมกา
รหลักสูตร

-รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และ
คณะกรรมกา
รหลักสูตร

-โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
นิสติ
-โครงการพัฒนาสมรรถนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษา

10,000

-รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และ
คณะกรรมกา
รหลักสูตร
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ค่าเป้าหมาย
2564
2565
2566

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมา
ณ
(บาท)

ตัวชี้วัด

2563

2.3.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มี
สมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพอาจารย์ดา้ นการสอน
(UP – PSF) ระดับ 2

-

-

10

15

15

-การติดตามกากับการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์ดา้ นการจัดการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
อาจารย์ด้านการสอน ระดับ 2

5

5

5

5

5

-โครงการพัฒนารายวิชา/course
อบรมระยะสั้น

10,000

1

1

1

1

1

-โครงการสนับสนุนอาจารย์ในการ
จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ I
Classroom

10,000

2.4 การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนานิสิต
ให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะและ
ทักษะในศตวรรษที่21 และมี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.4.1 จานวนรายวิชา/course
อบรมที่ตอบสนองต่อ
personalized learning

2.4.2.จานวนรายวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ
I Classroom

2567

ผู้รับผิดชอบ
-รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และ
คณะกรรมการ
หลักสูตร

-รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และ
คณะกรรมการ
หลักสูตร
-รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และ
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ตัวชี้วัด

2563

ค่าเป้าหมาย
2564
2565
2566

2567

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมา
ณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
หลักสูตร

2.4.3 จานวนรายวิชาที่มีส่อื การ
สอนออนไลน์

1

1

1

1

1

-โครงการสนับสนุนอาจารย์ในการ
จัดทาสื่อการสอนออนไลน์

10,000

-รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และ
คณะกรรมการ
หลักสูตร
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นความเสี่ยงทีส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้
ปัจจัยภายใน
1.บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะตาม
กรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ด้านการสอน (UP – PSF)
2.ขาดการกากับติดตามการดาเนินการหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา (AUN QA) อย่างต่อเนื่อง
3. ขาดระบบและกลไกในการประเมินผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีสว่ นได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม
4. อาจารย์สว่ นใหญ่ยังขาดความรู้และทักษะในการออกแบบการ
เรียนการสอนโดยใช้ส่อื
RM: Risk Management

IC: Internal Control

ระดับ
ความเสี่ยง
 RM  IC
 RM  IC
 RM  IC
 RM  IC

ปัจจัยภายนอก
1.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไม่เอือ้ ต่อการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ I Classroom และสื่อออนไลน์

ระดับความเสี่ยง
 RM  IC
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นาทางด้านวิชาการ
เป้าประสงค์
1.ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมมีคุณภาพ

ตัวชี้วัด

2563
2564
1.1 จานวนงบประมาณ
1
1
สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม ร้อยละ ร้อยละ
ของทุนที่ ของทุนที่
ได้รับ
ได้รับ
จัดสรร จัดสรร
เพิ่มขึน้
เพิ่มขึน้

1.2 จานวนผลงานวิจัยที่ตพี ิมพ์
ในวารสารระดับชาติ (TCI 1)

10

11

ค่าเป้าหมาย
2565
2566
1.5
1.5
ร้อยละ
ร้อยละ
ของทุนที่ ของทุนที่
ได้รับ
ได้รับ
จัดสรร
จัดสรร
เพิ่มขึน้
เพิ่มขึน้

12

13

โครงการ/
งบประมาณ
กิจกรรม
(บาท)
2567
2
-โครงการจัดสรรทุนวิจัยจาก 20,000
ร้อยละ เงินรายได้คณะ
ของทุนที่ -โครงการจัดสรรทุนวิจัยจาก 1
ได้รับ คณะ 1 Signature
จัดสรร -โครงการจัดสรรทุนวิจัยจาก
เพิ่มขึน้
Unit of Excellent
-โครงการจัดสรรทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนอุทยานวิทยาศาสตร์
-โครงการเข้าร่วมประชุมแหล่ง
ทุนภายนอก วช. สวก.
-โครงการเข้าร่วมประชุมแหล่ง
ทุนงบยุทศาสตร์จังหวัด
-โครงการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมา
ให้ข้อเสนอแนะสาหรับเขียนงบ
ขอทุนวิจัย
14
-โครงการพัฒนาสมรรถนะ
20,000
อาจารย์ในการเตรียมบทความ
วิจัยเพื่อขอรับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่าย
นวัตกรรมวิจัย
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี

รองคณบดีฝ่าย
นวัตกรรมวิจัย
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี
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ตัวชี้วัด
1.3 จานวนบทความวิชาการ/
ตารา เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

1.4 ค่าเฉลี่ยการตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารนานาชาติต่อคนต่อปี
(จานวนงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ)

2563
1

ค่าเป้าหมาย
2564
2565
2566
1
1
1

2567
1

0.16

0.19

0.21

0.23

0.26

7

8

9

10

11

โครงการ/
กิจกรรม
-โครงการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมา
ให้ข้อเสนอแนะในการเขียน
ตารา หนังสือ (ตามสาขา)
-โครงจัดงบประมาณ ตรวจ
ภาษาก่อนตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ
-โครงการจัดรวมกลุ่มนักวิจัย
ของคณะเพื่อขอทุน Unit of
Excellent
-โครงการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมา
ให้ข้อเสนอแนะสาหรับ
พัฒนาการเขียนบทความ
สาหรับขอรับการตีพิมพ์ (ตาม
สาขา)
-โครงการแบ่งปันประสบการณ์
จากกลุ่มนักวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ (ตามสาขา)

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
20,000
รองคณบดีฝ่าย
นวัตกรรมวิจัย
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี
20,000
รองคณบดีฝ่าย
นวัตกรรมวิจัย
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี
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ตัวชี้วัด
1.5 จานวนผลงานที่ได้รับการ
อ้างอิง (Citation)

2563
10

ค่าเป้าหมาย
2564
2565
2566
12
14
16

1.6 ร้อยละของนักวิจัยใหม่ที่
ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย

80

80

1.7 จานวนอนุสิทธิบัตร หรือ
สิทธิบัตร

1

1

1.8 จานวนงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอน

2

2

2567
18

90

90

1

1

1

2

2

2

80

โครงการ/
งบประมาณ
กิจกรรม
(บาท)
-โครงการอบรมให้ความรู้ใน 20,000
การสืบค้นหาค่าเฉลี่ยการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล
(Scorpus)
(ค่าเฉลี่ยการอ้างอิงต่อครั้ง
ต่อผลงานต่อปี)
-โครงการจัดสรรทุนวิจัย
60,000
จากเงินรายได้คณะ

-โครงการสนับสนุนอาจารย์ 20,000
ที่มีผลงานวิจัยที่สามารถขอ
ขอรับอนุสิทธิบัตร หรือ
สิทธิบัตร
-โครงการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
มาให้ข้อเสนอแนะ และ
แบ่งปันประสบการณ์สาหรับ
ขอรับอนุสิทธิบัตร หรือ
สิทธิบัตร
-โครงการส่งเสริมการ
60,000

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่าย
นวัตกรรมวิจัย
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี

รองคณบดีฝ่าย
นวัตกรรมวิจัย
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี
รองคณบดีฝ่าย
นวัตกรรมวิจัย
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี

รองคณบดีฝ่าย
นวัตกรรมวิจัย
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2.ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ขับเคลื่อน
ชุมชน สังคม สู่การมี
คุณภาพชีวิตที่ดขี ึน้

ตัวชี้วัด

2.1 จานวนงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม

2563

2

ค่าเป้าหมาย
2564
2565
2566

2

2

2

2567

2

โครงการ/
งบประมาณ
กิจกรรม
(บาท)
บูรณาการงานวิจัยและ
นวัตกรรมกับการเรียนการ
สอน
-โครงการสร้าง
ความก้าวหน้าในอาชีพของ
บุคลากรสายสนับสนุน
-โครงการจัดสรรทุนวิจัย
20,000
จากเงินรายได้คณะ
-โครงการวิจัย 1 คณะ 1
Signature
_โครงการบริการวิชาการงบ
แผ่นดิน
-โครงการคลีนคิ เทคโนโลยี
-โครงการบริการวิชาการ
แหล่งทุน วช.

ผู้รับผิดชอบ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี

รองคณบดีฝ่าย
นวัตกรรมวิจัย
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

2.2 จานวนกลุ่มวิจัย (Research
cluster) และเครือข่ายด้านวิจัย
และนวัตกรรม

2563

1

ค่าเป้าหมาย
2564
2565
2566

1

2

2

2567

2

โครงการ/
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
(บาท)
-โครงการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก
-โครงการส่งเสริมการสร้าง
20,000
รองคณบดีฝ่าย
เครือข่ายด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมวิจัย
นวัตกรรม
และถ่ายทอด
-โครงการส่งเสริมการทางาน
เทคโนโลยี
วิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์
-โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสาหรับจัดการระบบ
เอกสารที่เกี่ยวข้องการวิจัย
(การเงิน) หรือเป็นแหล่งข้อมูล
การวิจัย (Research map)
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นความเสี่ยงทีส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้
ปัจจัยภายใน
1. ขั้นตอนการพิจารณาทุนวิจัยโดยใช้เงินรายได้ของคณะมีความ
ล่าช้า

ระดับ
ความเสี่ยง
 RM  IC

2.ขาดระบบและกลไกในการติดตามกากับการดาเนินงานวิจัยให้
 RM  IC
เป็นไปตามแผน
3.ขาดระบบสนับสนุนการสืบค้นเอกสาร/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ  RM  IC
งานวิจัย
4. ขาดระบบสนับสนุนการเตรียมบทความวิจัยในการตีพิมพ์/เผยแพร่  RM  IC
ในระดับนานาชาติ
RM: Risk Management

IC: Internal Control

ปัจจัยภายนอก

ระดับความเสี่ยง

1.มีระบบการพิจารณาจริยธรรมงานวิจัยในสัตว์ทดลองและมนุษย์มีการ
 RM  IC
ขอทุนและดาเนินการวิจัยมีความล่าช้า และระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
อาจทาให้การดาเนินงานผลการวิจัยของอาจารย์ยังไม่สามารถยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติได้
2.ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกยังมีนอ้ ย
 RM  IC
3.การสืบค้นยังไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลวารสารทั้งหมด

 RM  IC

4. ยังขาดคณะกรรมตรวจบทความวิจัยก่อนส่งตีพิมพ์ หรือสานักพิมพ์ของ  RM  IC
มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยในการตีพิมพ์/เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1.ชุมชนและสังคมมีความ
มั่นคงด้านอาหาร
ปลอดภัย คุณภาพชีวิต
และ ความเป็นอยู่อย่าง
ยั่งยืน
(Sustainable life)

1.1 จานวนโครงการบริการ
วิชาการที่สง่ เสริมความมั่นคง
ด้านอาหาร การผลิตอาหารที่
ปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนของ
ชุมชนมีสุขภาพดี
1.2 จานวนโครงการบริการ
วิชาการที่สง่ เสริมการใช้
เทคโนโลยีการผลิตและ
นวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิงแวดล้อม ตามแนวทางเกษตร
ยั่งยืน
2.1 จานวนโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองต่อสภาพ
ปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนและเกษตรกร
2.1 จานวนโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองต่อการผลิต
อาหารปลอดภัยสภาพปัญหา
และความต้องการของชุมชน
และระบบบริการสุขภาพ

2. นาความรู้ทางวิชาการ
วิชาชีพ งานวิจัยและ
นวัตกรรมสู่การพัฒนา
ชุมชนและระบบบริการ
ด้านการเกษตร

2563
1

6

ค่าเป้าหมาย
2564
2565
2566
1
1
1

6

6

6

2567
1

6

โครงการ/
กิจกรรม
-โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล
-โครงการบริการวิชาการ
งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณ
(บาท)
200,000

-โครงการบริการวิชาการแก่ 200,000
เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ
-โครงการบริการวิชาการแก่
เกษตรกรเลีย้ งสัตว์เศรษฐกิจ
-โครงการบริการวิชาการแก่
เกษตรกรเลีย้ งสัตว์น้า
เศรษฐกิจ
-โครงการบริการวิชาการแก่
กลุ่มแม่บ้าน

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่าย
นวัตกรรมวิจัย
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี

รองคณบดีฝ่าย
นวัตกรรมวิจัย
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี
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ตัวชี้วัด

2563

ค่าเป้าหมาย
2564
2565
2566

2567

2.2 จานวนโครงการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ/การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

6

6

6

6

6

2.3 จานวนโครงการ/หลักสูตรที่
ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน/สถาบันและสร้างรายได้

3

3

3

3

3

โครงการ/
กิจกรรม
-โครงการบริการวิชาการแก่
กลุ่มวิสาหกิจโรงงานแปรรูป
-โครงการบริการวิชาการแก่
เกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์
-โครงการศูนย์ยาง
_โครงการศูนย์เศรษฐกิจฯ

งบประมาณ
(บาท)

-โครงการบูรณาการการ
200,000
เรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ/การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
-โครงการศูนย์เศรษฐกิจฯ
-โครงการ “เกษตรแฟร์และ 200,000
การประชุมวิชาการ
การเกษตรประจาปี
-หลักสูตรระยะสั้น
-ค่ายยุวเกษตร

ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่าย
นวัตกรรมวิจัย
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี
รองคณบดีฝ่าย
นวัตกรรมวิจัย
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นความเสี่ยงทีส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้
ปัจจัยภายใน
1.ขาดระบบและกลไกในการติดตามการจัดโครงการให้เป็นไปตาม
แผน
2.ระบบการประชาสัมพันธ์โครงการมีความล่าช้า
3. การบริหารจัดการโครงการที่เสริมสร้างรายได้ให้แก่สถาบัน
ยังไม่มีประสิทธิภาพ
RM: Risk Management

IC: Internal Control

ระดับ
ความเสี่ยง
 RM  IC
 RM  IC
 RM  IC

ปัจจัยภายนอก
1. นโยบายของสถานบริการสุขภาพในด้านการส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรด้านการพยาบาล
2. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของสถานบริการที่สง่ ผลต่อ
ระบบการประสานงานในองค์กร

ระดับความเสี่ยง
 RM  IC
 RM  IC
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทานุ
1.1 ร้อยละของบุคลากรและ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม นิสติ แสดงออกถึงความเป็นไทย
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และพัฒนาสู่สากล

1.2 จานวนโครงการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและ
กิจการนิสติ

2563
2564
บุคลากร บุคลากร
และ/หรือ และ/หรือ
นิสติ ไม่ นิสติ ไม่
น้อยกว่า น้อยกว่า
ร้อยละ ร้อยละ
60
70

ค่าเป้าหมาย
2565
2566
2567
บุคลากร บุคลากร บุคลากร
และ/หรือ และ/หรือ และ/หรือ
นิสติ ไม่
นิสติ ไม่
นิสติ ไม่
น้อยกว่า น้อยกว่า น้อยกว่า
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
80
85
85

โครงการ/
กิจกรรม
-โครงการทาบุญคณะฯ
สงกรานต์ และทอดผ้าป่า
สามัคคีเพื่อกอง
ทุนการศึกษาของนิสติ คณะ
เกษตรฯ

โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์
การแต่งกายด้วยผ้าไทยแบบ
สไตล์เกษตร
(บุคลากรแต่งกายผ้า
พืน้ เมืองที่เป็นเอกลักษณ์
เกษตร
นิสติ แต่งชุดผ้าพืน้ เมืองเข้า
เรียน หรือ)
อย่าง
อย่าง
อย่าง อย่างน้อย อย่างน้อย -โครงการกาดโก้งโค้ง-กิน
น้อย 2
น้อย 3
น้อย 3
3
3
อยู่วิถีล้านนา
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ -โครงการวันไหว้ครู
เกษตรศาสตร์
-โครงการทานุฯ เสนอของบ
แผ่นดิน

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่าย

นวัตกรรมวิจัย
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
สื่อสารองค์กร
และกิจการนิสติ

รองคณบดีฝ่าย
นวัตกรรมวิจัย
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตร์ที่ 4
ประเด็นความเสี่ยงทีส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้
ปัจจัยภายใน
1.ระบบการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติในการแสดงออกถึงความเป็นไทยของบุคลากรยังไม่มี
ประสิทธิภาพ
2.ขาดระบบและกลไกในการสร้างเสริมความตระหนักให้นิสติ ในการ
แสดงออกถึงความเป็นไทย
RM: Risk Management

IC: Internal Control

ระดับ
ความเสี่ยง
 RM  IC

 RM  IC

ปัจจัยภายนอก
1.

ระดับความเสี่ยง
 RM  IC
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

2563

ค่าเป้าหมาย
2564
2565
2566

2567

1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ 1.1 จานวนเครือข่ายกับ
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและ สถาบันในประเทศหรือ
ยอมรับในระดับชาติ
ต่างประเทศ (MOU)
และนานาชาติ
1.2 จานวนนิสติ สหกิจศึกษา
ต่างประเทศ หรือบุคลากรที่
มีการเคลื่อนย้ายและ
แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.3 จานวนบุคลากรที่มีการ
ทาวิจัยภายนอก
มหาวิทยาลัยหรือร่วมกับ
สถาบันต่างประเทศ

1

1

1

1

1

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

-โครงการศึกษาดูงานในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
-โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการ
ศึกษาในต่างประเทศ
-โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ
-โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการ
ศึกษาในต่างประเทศ

200,000

คณบดี/รอง
คณบดี/
ผู้ช่วยคณบดี

200,000

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายสื่อสาร
องค์กรและ
กิจการนิสติ

-โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการ
ศึกษาในต่างประเทศ

200,000

คณบดี/รอง
คณบดี/

ผู้ช่วยคณบดี
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ค่าเป้าหมาย
2564
2565
2566

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

2563

1.4 จานวนหลักสูตรที่มี
ความร่วมมือกับสถาบันใน
ประเทศหรือต่างประเทศ
1.5 ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการที่มีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษในระดับ B2

-

-

1

1

1

-โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
สถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ

200,000

10

20

30

40

50

-โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากร

20,000

10

20

30

40

50

-โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากร

20,000

1.6 ร้อยละของบุคลากรสาย
บริการที่มีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษในระดับ A2

2567

คณบดี/รอง
คณบดี/
ผู้ช่วยคณบดี
รองคณบดี
ฝ่าย
ยุทธศาสตร์
และบริหาร
องค์กร
รองคณบดี
ฝ่าย
ยุทธศาสตร์
และบริหาร
องค์กร
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตร์ที่ 5
ประเด็นความเสี่ยงทีส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้
ปัจจัยภายใน
1. การประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศมี
ความล่าช้า
2.ขาดระบบและกลไกในการติดตามกากับการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
RM: Risk Management

IC: Internal Control

ระดับ
ความเสี่ยง
 RM  IC
 RM  IC

ปัจจัยภายนอก
1.นโยบายการสนับสนุนโครงการและงบประมาณของมหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง
 RM  IC
 RM  IC
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
2563

2564

ค่าเป้าหมาย
2565
2566

1) บุคลากรสายวิชาการยื่น ไม่นอ้ ย
ขอตาแหน่งทางวิชาการเพิ่ม กว่า
ร้อยละ
10

ไม่นอ้ ย
กว่า
ร้อยละ
10

ไม่นอ้ ย
กว่า
ร้อยละ
10

ไม่นอ้ ย
กว่า
ร้อยละ
10

2) บุคลากรสายบริการ
ได้รับการอบรมพัฒนาตาม
เกณฑ์สมรรถนะ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. บุคลากรมีคุณภาพ
มีทัศนคติที่ดีและมี
ความภูมิใจในองค์กร

1.1 จานวนบุคลากรที่มี
ความก้าวหน้าตามสายงาน

2567

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ไม่นอ้ ย
-พัฒนาบุคลาการเพื่อเข้าสู่ 50,000
กว่า
ตาแหน่งทางวิชาการ (ผู้ทรง
ร้อยละ 10 ฯ เจ้าหน้าที่ กจ.)
-KM/paper camp การ
พัฒนาผลงานทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
-โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์
-กากับติดตามอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติครบตามเกณฑ์ใน
การยื่นขอตาแหน่งทาง
วิชาการ
ร้อยละ -โครงการพัฒนาศักยภาพ 50,000
80
บุคลากร
-โครงการ KM เพื่อการ
พัฒนาองค์กร

ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และ
บริหารองค์กร

คณบดี
รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และ
บริหารองค์กร

48
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1.2 ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อสวัสดิการและ
สภาวะแวดล้อมในการ
ทางานและการบริหาร
องค์กร
1.3 คณะเกษตรศาสตร์ฯ มี
ภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่
รู้จัก
1) ร้อยละของจานวน
ผู้สมัครเข้าศึกษาเพิ่มมาก
ขึน้ /จานวน/ผู้เข้าชมเว็บไซต์
และ social media เพิ่มมาก
ขึน้ จากปีทีผ่านมา

2563

2564

ค่าเป้าหมาย
2565
2566

ร้อยละ
70

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
85

10

10

15

15

15

2567

โครงการ/
งบประมาณ
กิจกรรม
(บาท)
-ระบบกากับติดตามการ
พัฒนาสมรรถนะ
-โครงการประกาศเกียรติ
50,000
คุณยกย่องผู้ที่มีผลงานดีเด่น
- ความพึงพอใจของ
บุคลากรด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย

-โครงการแนะแนว
-โครงการบริการ
วิชาการ
-การปรับปรุงเว็บไซต์
-การเพิ่มช่องทางการ
สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์
-พัฒนาบุคลิกภาพ/อัต
ลักษณ์/เชาวน์อารมณ์

50,000

ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และ
บริหารองค์กร

รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และ
บริหารองค์กร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
สื่อสารองค์กร
และกิจการนิสติ
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2) ร้อยละของศิษย์เก่าที่เข้า
ร่วมกิจกรรมของสถาบัน
เพิ่มมากขึ้น
3) จานวนหน่วยงานภายนอกที่
มีสว่ นร่วมในการดาเนิน
กิจกรรมของคณะ

2) การบริหารงานที่
ทันสมัย คล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสตรวจสอบได้

2.1 มีระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน (Smart operation)

2563

10

2564

10

ค่าเป้าหมาย
2565
2566

15

15

2567

15

ไม่นอ้ ย
ไม่นอ้ ย
ไม่นอ้ ย
ไม่นอ้ ย
ไม่นอ้ ย
กว่า
กว่า
กว่า
กว่า
กว่า
2
2
2
2
2
หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน
5
5
5
5
5
ระบบ
ระบบ
ระบบ
ระบบ
ระบบ

2.2 มีผลการประเมิน
ผลการ
คุณธรรมและความโปร่งใส ประเมิน
ในการดาเนินงาน (ITA) ไม่ ไม่น้อย
น้อยกว่า ร้อยละ 80
กว่าร้อย
ละ 80

ผลการ
ประเมิน
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80

ผลการ
ประเมิน
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80

โครงการ/
กิจกรรม

(EQ) ของบุคลากรทั้ง
คณะ
-โครงการสานสัมพันธ์
บุคลากร นิสิตและศิษย์
เก่า
-โครงการบริการวิชาการ
-โครงการวิจัย
-ฝึกงานสหกิจ
-ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
-โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
(Smart operation)

ผลการ ผลการ -โครงการเตรียมความ
ประเมิน ประเมิน พร้อมสาหรับการประเมิน
ไม่น้อย ไม่น้อย คุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ
กว่าร้อย กว่าร้อย
ประจาปี (ITA)
ละ 80 ละ 80 -สร้างการมีสว่ นร่วมในการ
จัดทาและการติดตามกากับ

งบประมาณ
(บาท)

100,000

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
สื่อสารองค์กร
และกิจการนิสติ
คณบดี/รอง
คณบดี/
ผู้ช่วยคณบดี
รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และ
บริหารองค์กร
รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และ
บริหารองค์กร
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2563

2564

2.3 ผลการประเมินการ
บริหารงานและดาเนินงานตาม
เกณฑ์ EdPEx

ค่าเป้าหมาย
2565
2566

2567

200
คะแนน
จาก
คะแนน
เต็ม
1,000
คะแนน

≥ 200
คะแนน
จาก
คะแนน
เต็ม
1,000
คะแนน

≥ 200
คะแนน
จาก
คะแนน
เต็ม
1,000
คะแนน

≥ 85

≥ 85

โครงการ/
กิจกรรม
แผนควบคุมภายในและแผน
บริหารความเสี่ยง

งบประมาณ
(บาท)

-โครงการพัฒนาการ
บริหารและดาเนินงานตาม
เกณฑ์ EdPex

100,000

รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และ
บริหารองค์กร
รองคณบดี ฝ่ า ย
วิ ช า ก า ร แ ล ะ
ประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา

-โครงการทบทวนแผนกล
ยุทธ์และจัดทาแผนปฏิบัติ
การ
- โครงการและการติดตาม
กากับการดาเนินงานทุกราย
ไตรมาส
-การจัดทาข้อตกลงการ
ปฏิบัติงาน (PA) ของ
บุคลากรทุกระดับ

100,000

รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และ
บริหารองค์กร

ผู้รับผิดชอบ

2.4 การปฏิบัตงิ านบรรลุ
ตามภารกิจ
1) ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการบรรลุตามแผนปฏิบัติ
การประจาปี

≥ 80

≥ 85

≥ 85

51
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
2) ร้อยละของตัวบ่งชี้
ความสาเร็จของแผนกลยุทธ์
บรรลุตามค่าเป้าหมาย

2563
≥ 80

2564
≥ 85

ค่าเป้าหมาย
2565
2566
≥ 85
≥ 85

2567
≥ 85

โครงการ/
กิจกรรม
-โครงการทบทวนแผนกล
ยุทธ์ ติดตาม และประเมิน
ความสาเร็จของแผนกลยุทธ์

งบประมาณ
(บาท)
50,000

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และ
บริหารองค์กร

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตร์ที่ 6
ประเด็นความเสี่ยงทีส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้
ปัจจัยภายใน
1.ฐานข้อมูลสารสนเทศขององค์กรยังขาดความสมบูรณ์ และเอือ้ ต่อ
การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
2.ระบบและกลไกในการติดตามกากับการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการยังไม่มีประสิทธิภาพ
3. การบริหารจัดการบางโครงการมีการดาเนินการล่าช้ากว่าแผน
4. การศึกษาต่อปริญญาเอกและการยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรสายวิชาการยังไม่เป็นไปตามแผน
5.บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้และทักษะในการพัฒนางานประจา
6.ระบบการสื่อสารภายในองค์กรยังไม่มีประสิทธิภาพ
RM: Risk Management

IC: Internal Control

ระดับ
ความเสี่ยง
 RM  IC
 RM  IC
 RM  IC
 RM  IC
 RM  IC
 RM  IC

ปัจจัยภายนอก
1. ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของมหาวิทยาลัยยังไม่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

ระดับความเสี่ยง
 RM  IC
 RM  IC

52

53

บทที่ 4
แนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
4.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
(1) การสร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่ผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสียของคณะ เพื่อสร้างความตระหนักถึง
ความสาคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบและกลไก ดังนี้
(1.1) คณบดีเสนอนโยบายและทิ ศทางการพัฒนา ตามแผนยุทธศาสตร์การพั ฒ นา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25632567 ต่อบุคลากร
(1.2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการติดตามข้อมูลย้อนกลับ
จาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะ ๆ
(2) กาหนดผูร้ ับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น โดยมีระบบและกลไก ดังนี้
(2.1) ก าหนดตั ว ผู้ รั บ ผิ ด ชอบยุ ท ธศาสตร์ ร ายประเด็ น และก าหนดตั ว ชี้ วั ด การ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน
(2.2) จั ด ตั้ ง คณะกรรมการ หรื อ คณะท างาน เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ขั บ เคลื่ อ นแผน
ยุทธศาสตร์ฯ
(3) การติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมายและตั ว ชี้ วั ด ของ
แผนยุทธศาสตร์ โดยมีระบบและกลไกดังนี้
(3.1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มงุ่ นาเสนอผลผลิต
(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมิ น
ตนเองเพื่ อ สร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้ และให้ มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลจาก
คณะกรรมการที่ เ ป็ น กลาง ก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่ ชั ด เจน โปร่ ง ใส
มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ
(3.2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
กับการประเมินการปฏิบัตงิ านตามระดับของตัวชี้วัดการดาเนินงาน
(3.3) ดาเนินการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้
และตามรอบเวลาที่กาหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(3.4) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
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(4) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ การจัดสรรทรัพยากร
สนั บ สนุ น ตามความเหมาะสม การปรั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ กฎ ระเบี ย บ และประกาศให้ ค ล่ อ งตั ว และ
ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะ
(5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการติดตามประเมินผล มีการนาข้อมูลไปวิเคราะห์และนารายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
4.2 การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดาเนินงาน
กาหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 เป็นรายไตรมาส โดย
กาหนดให้มกี ารประเมินปีงบประมาณละ 4 ครัง้ ตามวิธกี ารและขั้นตอน ดังนี้
(1) ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 - 2567 นี้ ได้กาหนดให้มีการ
เชื่ อ มโยงตั ว บ่งชี้ ข องแผน 3 ระดั บ ได้ แ ก่ ระดั บ มหาวิทยาลั ย ระดั บ ส่ ว นงาน และระดั บ บุ ค คล จึ ง
กาหนดให้มกี ารติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ สอดคล้องกับตัวบ่งชีข้ องแผน
(2) การรายงานผล
(2.1) การรายงานผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้
ประจาปีงบประมาณ)
1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลาง
และส านั ก งบประมาณ ปี ล ะ 4 ครั้ ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม
กันยายน)
2) รายงานผลการด าเนิ น งานตามเป้า หมายยุ ท ธศาสตร์ แ ละตั ว ชี้ วัด ต่อ
มหาวิ ท ยาลั ย กรมบั ญ ชี ก ลาง และส านั ก งบประมาณ ปี ล ะ 4 ครั้ ง
(มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน)
3) รายงานสรุปผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัย (สิน้ ภาคการศึกษา)
(2.2) การรายงานผลการด าเนิ น โครงการตามแผนงานยุ ท ธศาสตร์ แผนงาน
พืน้ ฐาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ)
1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อสานักงบประมาณ และ สกอ.
ปีละ 4 ครัง้ (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน)
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2) รายงานผลการด าเนิ น งานตามเป้า หมายยุ ท ธศาสตร์ แ ละตั ว ชี้ วัด ต่อ
สานักงบประมาณ และ สกอ. ปีละ 4 ครัง้ (มกราคม เมษายน กรกฎาคม
กันยายน)
3) รายงานผลการดาเนินโครงการตามคาขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) รายงานสรุปผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัย (สิน้ ภาคการศึกษา)
(2.3) การรายงานผลการดาเนินโครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ
ประจาปีงบประมาณ)
1) รายงานผลการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณต่ อ ส านั ก งบประมาณ สกอ.
กระทรวงเจ้ า ภาพ กลุ่ ม จั ง หวั ด และจั ง หวั ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ปี ล ะ 4 ครั้ ง
(มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน)
2) รายงานผลการดาเนิน งานตามเป้าหมายยุท ธศาสตร์และตัว ชี้วั ด ต่อ
สานักงบประมาณ สกอ. กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ที่
เกี่ยวข้องละ 4 ครัง้ (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน)
3) รายงานผลการดาเนินโครงการตามคาขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) รายงานผลการดาเนินงานบูรณาการภาค สกอ. ในระบบ e-MENSCR ปี
ละ 4 ครัง้ (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน)
5) รายงานผลการด าเนิ น งานงบประมาณจั ง หวั ด ต่ อ จั ง หวั ด ในระบบ
PADME
6) รายงานสรุปผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครัง้ (สิน้ ภาคการศึกษา)
(2.4) การรายงานผลการดาเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น ๆ ตามคาขอของแหล่ง
ทุน และรายงานสรุปผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
(เมษายน กันยายน)
******************************
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