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บทสรุปผู้บริหาร 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ด้วยปรัชญา “ด ารงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด 

(A life of wisdom is the most wondrous of all)” และปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

(Wisdom for Community Empowerment)” โดยใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ผ่าน

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2563 เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ก าหนดไว้

ว่า “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน  สู่สากล” โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยพะเยา เป็น

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสากล ผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษา

และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้น า และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน 

และสังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุก

พันธกิจ  

  ภายใต้พันธกิจ 5 ด้านของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ ่งประกอบไปด้วย  (1) ผลิตคนไทยใน

ศตวรรษที่ 21 (2) วิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและ

สังคม (4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย และ (5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล 

(Good Governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน  

 โดยได้น าพันธกิจมาใช้ในการก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผน

ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (2) ยุทธศาสตร์การ

สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ (3) ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อ

พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ (4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมให้ยั่งยืน (5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ และ (6) 

ยุทธศาสตรก์ารบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  

  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) การเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ

ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืน

ของสังคมไทย มหาวิทยาลัยพะเยามีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแบบมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต การสร้าง

นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ การบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล 



   
 

เปูาหมายคือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) อันจะส่งผลไปสู่การปรับ

โครงสร้างประเทศไทยเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 มุ ่งเน้นและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคี

เครือข่าย อันจะน ามาสู่การพัฒนาในทุกชุมชน ทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ ระดับ

ภาค และระดับประเทศ เพื่อสร้าง “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  

    คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อให้

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 

ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการ

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย การจัดท าแผนฯ ฉบับนี้เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกกลุ่มมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย รวมทั้งการก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อ

ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเปูาหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 – 2567 นี้ประกอบด้วย กรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์ แผนการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ 

กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โครงร่างองค์กร รายละเอียดของแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 

2567 และแนวทางการตดิตามประเมินผล เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

สรุปรายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน ราย 6 เดือน และแผนปฏิบัติการ  

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 

(1) ยุทธศาสตรก์ารเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน  

 ตัวชี้วัดเร่งด่วน ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้ด าเนินการได้ทั้งหมด 3 กิจกรรม 

งบประมาณทั้งสิ้น 86,000 บาท ในรอบ 6 เดือน ได้ด าเนินงาน ร้อยละ 50 และ

แผนปฏิบัติการ ได้ด าเนินการทั้งหมด  3 กิจกรรม 

 

(2) ยุทธศาสตรก์ารสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรม  

ตัวชี้วัดเร่งด่วน ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ได้ด าเนินการได้ทั้งหมด 2 กิจกรรม ใน

รอย 6 เดือน ได้ด าเนินงาน ร้อยละ 50 และแผนปฏิบัติการ ยังไม่ได้ได้ด าเนินการทั้ง 3

กิจกรรม เนื่องจากโรคระบาดไวรัสโคโลน่า COVID-19 

 

(3) ยุทธศาสตรก์ารบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ  

ตัวชี้วัดเร่งด่วน ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ได้ด าเนินการได้ทั้งหมด 2 กิจกรรม ใน

รอบ 6 เดือน ได้ด าเนินงาน ร้อยละ 50 และแผนปฏิบัติการ ได้ด าเนินการทั้งหมด 2 กิจกรรม 

 

(4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน  

ตัวชี้วัดเร่งด่วน ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ได้ด าเนินการได้ทั้งหมด 1 กิจกรรม ใน

รอบ 6 เดือน ได้ด าเนินงาน ร้อยละ 50 และแผนปฏิบัติการ ได้ด าเนินการทั้งหมด 1 กิจกรรม 

 

(5) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ  

ตัวชี้วัดเร่งด่วน จ านวน 1 กิจกรรม และแผนปฏิบัติการ 1 กิจกรรม ทั้งสองกิจกรรม 

ยังไม่มีการด าเนินงาน เนื่องจากโรคระบาดไวรัสโคโลน่า COVID-19 

 

         (6) ยุทธศาสตรก์ารบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  

ตัวชี้วัดเร่งด่วน คณะเกษตรศาสตรฯ ได้เข้าร่วมโครงการของมหาวิทยาลัย ในส่วน 

การประเมิน Green office กิจกรรมการรณรงค์การประหยัดพลังงาน และแผนปฏิบัติการ ยัง

ไม่มกีารด าเนินงาน เนื่องจากโรคระบาดไวรัสโคโลน่า COVID-19 



   
 

   รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ราย 6 เดือน) 

 

  รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถแสดง

รายงานผลออกเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ประกอบด้วย 7 แผนงาน 7 โครงการ  

ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้จ านวน 460,000 บาท  

มผีลการใช้จ่ายเงินงบประมาณใน 6 เดือนแรก ทั้งสิน้ 106,206 บาท  

คิดเป็นรอ้ยละ 23.09  

นอกจากนั้นคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

ยังได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกและจัดโครงการนอกแผนปฏิบัติการ รวม 441,660  บาท  

คิดเป็นรอ้ยละ 48.98 ของงบประมาณทั้งหมด  

โดยมีผลการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ดังนี้ 

547,866 บาท 

 

โครงการในแผนปฏิบัติการ 

โครงการ งบประมาณ (บาท) 

โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน กิจกรรมย่อยโครงการ

ย่อยพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนและการจัดการเรียนระบบI 

Classroom 

10,000 

โครงการด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน กิจกรรมย่อยบูรณาการ

การจัดการเรียนการสอนกับกิจการนสิิต 

20,000 

โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน กิจกรรมย่อยส่งเสริม

กิจกรรมพทธเกษตรเพื่อการด าเนินชีวติ 

5,000 

โครงการกิจการนสิิต กิจกรรมย่อยโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกงาน

และสหกิจศึกษา 

5,000 

โครงการกิจการนสิิต กิจกรรมย่อยโครงการ 4 จอบ 15,000 

โครงการกิจการนสิิต กิจกรรมย่อยโครงการศษิย์เก่าสัมพันธ์ 5,000 

โครงการกิจการนสิิต กิจกรรมย่อยรับขวัญบัณฑติ 10,000 

โครงการกิจการนิสิต กิจกรรมย่อยประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธ์ 

6,206 



   
 

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ กิจกรรมย่อย

โครงการฝกึอบรมวิชาชีพ 

10,000 

โครงการกิจการนสิิต กิจกรรมย่อย  1คณะ1โมเดล 10,000 

โครงการการเสริมสรา้งและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

กิจกรรมย่อยโครงการเกี่ยวข้าว 

10,000 

รวม 106,206 

 

โครงการนอกแผนปฏิบัติการ 

โครงการ งบประมาณ (บาท) 

โครงการ Meeting of the Mind      5,000 

โครงการประชุมบุคลากร(วันขึน้ปีใหม)่  21,000 

โครงการเกษตรแฟร์ 415,660 

รวม 441,660 

 

 คณะได้ก าหนดระดับความส าเร็จของโครงการที่ รอ้ยละ 100 และมีผลประเมินความส าเร็จของ

โครงการ เฉลี่ย ร้อยละ 841.67  อ้างอิงผลจากระบบ e-Budget  

 

  



   
 

ส่วนที่ 1 

ลักษณะองค์กร 

 

1.1 สภาพแวดล้อมภายนอก 

 (1) ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที ่จัดตั ้งขึ ้นเพื ่อเป็นการกระจายโอกาสทาง

การศึกษา แต่เดิมอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติ

เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 พระบามสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พุทธศักราช 2553 ขึ้นและได้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จงึได้ถือว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัย

นเรศวร พร้อมมุ่งสู่การพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ ดังปณิธาน 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” โดยมีการจัดการเรียนการสอนโดย 16 คณะ 2 วิทยาลัย

แบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

(1.1) ประวัติความเป็นมาของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 

2538 ซึ่งอนุมัติ “โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค (จังหวัดพะเยา) ของ

มหาวิทยาลัยนเรศวร” และเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539 คณะรัฐมนตรีมีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็น

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ซึ่งสถานที่ที่ใช้จัดการเรียนการสอนในปัจจุบันตั้งอยู่ ณ ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

พะเยาในการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย โดยได้เปิดรับนิสิตสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกั บ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งแรกในปีการศึกษา 2543 ใน 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรมีการบริหารหลักสูตรโดยส านักวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ส านักวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยาได้มีการ

แบ่งการบริหารออกเป็นกลุ ่มว ิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ ่มว ิชาศิลปศาสตร์ และกลุ ่มว ิชา



   
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งการท างานตามหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรของ 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยนิสิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรจะต้อง

ย้ายไปเรียน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ในชั้นปีที่ 3-4 และในปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา มีแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา ท าให้

กลุ ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที ่ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยารวมเป็น 5 หลักสูตร (5 สาขาวิชา) 

ต่อมา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้มีการปรับ

โครงสร้างการบริหารงานภายในวิทยาเขตโดยมีการปรับโครงสร้างด้านวิชาการขึ้นใหม่ ประกอบด้วย 

ส านักวิชาเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ส านักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส านักวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

นเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 114 (4/2547) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 ส านักวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรับขึ้นเป็นส านักวิชาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

มี  ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล เป็นหัวหน้าส านักวิชาคนแรกจึงได้ยกระดับเป็นหน่วยงานเทียบเท่า

ภาควิชา 

ในปีการศึกษา 2552 ส านักวิชาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้เปิดหลักสูตร

เพิ่มอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (แขนงวิชาสัตวศาสตร์) 

และการผลิตพืชอุตสาหกรรม และตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา ส านักวิชาเกษตรศาสตร์ฯ ท า

การสอนนิสิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรทั้ง 4 ช้ันปี ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

เมื ่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ยกฐานะเป็น

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐไม่เป็นส่วนของราชการและเปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” ดังนั้น

ส านักวิชาเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติจึงได้ยกฐานเป็นองค์กรเทียบเท่ากับคณะและได้

เปลี ่ยนเป ็น คณะเกษตรศาสตร์และทร ัพยากรธรรมชาติโดยป ัจจ ุบ ันมี  ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์           

ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม เป็นคณบดี 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานซึ่งมุ่งที่

จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีทางการเกษตร สัตวศาสตร์ การประมง อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ การ

ผลิตพืชอุตสาหกรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน

การเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งนอกจาก



   
 

จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนได้แล้ว ยังช่วยสกัดกั้นและลดค่าใช้จ่ายของนักเรียนที่

ส าเร็จการศึกษาในภูมิภาคเหนือตอนบนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาด้านเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ต้องเข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยส่วนกลางหรือภูมิภาคอื่น  

 

  (2) หลักสูตรและบริการ 

  ด้านการจัดการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 2563 คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดการเรียนการสอน จ านวน  8 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรในระดับปริญญา

ตรี จ านวน 5 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 62.50 ระดับปริญญาโท จ านวน 3 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 37.50 

โดยมีรายชื่อหลักสูตร  

 1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ 

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร 

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาสัตวศาสตร์ 



   
 

 (3) เป้าหมายการด าเนินงานตามพันธกิจ 

 ด้านการก าหนดเปูาหมายสู่ความส าเร็จ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดเปูาหมายของการ

ด าเนนิงานตามพันธกิจหลัก 5 ด้าน  

1. ผลติคนไทยศตวรรษที่ 21 

2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 

5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภบิาล (Good governance) และเรยีนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

   เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จตามเปูาหมายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดส าหรับ

วัดประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทุกด้าน  ดังตารางตอ่ไปนี้ 

   

 

  



   
 

 

ตารางที่ 3 เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา 

 

หลักสูตร ความส าคัญต่อความส าเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

1. 1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

5 หลักสูตร 

1)   บัณฑติมงีานท า 

2) ผู้ใชบั้ณฑิตพงึพอใจในคุณภาพ

บัณฑิต 

3) ผู้เรียนในพื้นท่ีภาคเหนือมโีอกาส

ทางการศกึษาเพิ่มขึ้น 

1) พัฒนาระบบและกระบวนการจดัการศึกษาที่มคีุณภาพและมปีระสิทธิภาพ 

2) พัฒนาคุณภาพ บัณฑิตให้ มสีมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพทักษะตามศตวรรษท่ี 21 

(3Rs8Cs) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

3) พัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์ห้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชวีติ และพัฒนาคุณภาพได้

ตามศักยภาพ 

1.2 การจัดการศกึษาควบ

ระดับปริญญาตรี 2 

ปริญญา จ านวน 1 คู ่

1) บัณฑติมโีอกาสได้งานท าเพ่ิมขึน้ 

2) บัณฑติมทัีกษะทางอาชพีท่ี

หลากหลาย ตอบสนองตอ่ 

ความตอ้งการของผูใ้ชบั้ณฑิต 

1) พัฒนาระบบและกระบวนการจดัการศึกษาที่มคีุณภาพและมปีระสิทธิภาพ 

2) พัฒนาคุณภาพ บัณฑิตให้ มสีมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพทักษะตามศตวรรษท่ี 21 

(3Rs8Cs) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

3) พัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์ห้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชวีติ และพัฒนาคุณภาพได้

ตามศักยภาพ 

4) พัฒนาความรู ้และทักษะทัง้ 2 ปริญญา 

1.3 หลักสูตรระดับบัณฑิต ศกึษา

ปริญญาโท 3 หลักสูตร (แผน ก 

และ ข) ปริญญาเอก - 

หลักสูตร (แบบ 1.1 และ 2.1) 

ผู้เรียนสามารถน าความรู ้   

องคค์วามรู้ และหรือองคค์วามรู้ใหม่

ไปใชใ้นการต่อยอดและพัฒนาการ

ประกอบอาชพี 

1) การพัฒนาทักษะดา้นการวจิัย การวเิคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถน าองคค์วามรู้ และ

หรือองคค์วามรู้ใหม่ไปใชใ้นการตอ่ยอดและพัฒนาการประกอบอาชพี 

2) พัฒนาสรา้งสรรค์ สร้างนวัตกรรมให้ก้าวหนา้และสามารถน าไปใชป้ระโยชนต์อ่ชุมชน 

สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชงิพาณิชย ์สู่การเตบิโตอยา่งยั่งยืนของสังคม ลดปัญหา

ความยากจน ชุมชนเข้มแข็ง 

 

  



   
 

ตารางที่ 3 เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา (ต่อ) 

 

หลักสูตร ความส าคัญต่อความส าเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

1.4 การจัดการศกึษาระดับ

ปริญญาตรีควบ 

   ปริญญาโท 2 คู่ 

 

 

1) บัณฑติมโีอกาสการได้งานท า

เพิ่มขึ้น 

2) บัณฑติมทัีกษะเฉพาะทาง

เชี่ยวชาญ และมีศักยภาพใน 

การประกอบอาชพีของบัณฑิต 

1) พัฒนาคุณภาพ บัณฑิตให้ มสีมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพทักษะตามศตวรรษท่ี 21 

(3Rs8Cs) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

2) พัฒนาความรู ้และทักษะทัง้ 2 ปริญญา 

3) การพัฒนาทักษะดา้นการวจิัย การวเิคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถน าองคค์วามรู้ และ

หรือองคค์วามรู้ใหม่ไปใชใ้นการตอ่ยอดและพัฒนาการประกอบอาชพี 

1.5 การจัดการศกึษา 

ลักษณะอ่ืน หลักสูตรระยะสั้น 

2 หลักสูตร ดังนี้  

  1.SMART FARM 

  2. SMART MEAT 

ผู้เรียนมทัีกษะท่ีเรียนเพิ่มขึ้น สามารถ

น าไปพัฒนาอาชพีได้  

(Re-skills, Up-skills) 

1) พัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์ห้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชวีติ และพัฒนาคุณภาพได้

ตามศักยภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

ตารางที่ 4 เป้าหมายและแนวทางการวิจัย 

 

บริการ ความส าคัญต่อความส าเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

การวจิัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหมน่ าไปสู่การถ่ายทอดและ

พัฒนาสรา้งสรรค์ สร้างนวัตกรรมให้ก้าวหนา้และสามารถ

น าไปใชป้ระโยชนต์อ่ชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชงิ

พาณิชย ์ 

ชุมชน และผู้ประกอบการสามารถน า

งานวจิัยไปใช้ประโยชนไ์ด้ 

1) การพัฒนาทักษะดา้นการวจิัย การวเิคราะห์ 

สังเคราะห์ และสามารถน าองคค์วามรู้ และ

หรือองคค์วามรู้ใหม่ไปใชใ้นการตอ่ยอดและ

พัฒนาการประกอบอาชพี 

 

ตารางที่ 5 เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานบรกิารวชิาการ 

 

บริการ ความส าคัญต่อความส าเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

การถ่ายทอดองคค์วามรู้ทางการเกษตรเพื่อพัฒนา

ชุมชนและสังคม  ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้ 

และบรรเทาปัญหาความเดอืดร้อนของชุมชนและ

สังคมท่ีเกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดขีึน้ สังคมมี

ความเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพน้จากความแตกต่างและ

เหลื่อมล้ า เกดิสังคมความสุข 

ชุมชน และผู้ประกอบการสามารถ

น าองคค์วามรู้ไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

การถ่ายทอดองคค์วามรู้ทางการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม  

ยกระดับการศกึษา สร้างรายได ้และบรรเทาปัญหาความเดอืดร้อนของ

ชุมชนและสังคม 

 

 

 

 

 

 



   
 

ตารางที่ 6 เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

บริการ ความส าคัญต่อคธวามส าเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

การด ารงไวซ้ึ่งศลิปะและวัฒนธรรมของชาติ การ

ท านุบ ารุง อนุรักษ ์ฟื้นฟู สืบสาน สรา้งสรรค์และ

พัฒนาศลิปะและวัฒนธรรม รวมถึงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลัย 

เกิดการท านุบ ารุง อนุรักษ ์ฟื้นฟู สืบ

สาน สรา้งสรรค์และพัฒนาศลิปะ

และวัฒนธรรม รวมถึงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ท้ังภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

เชื่อมโยงกลมกลนืกับธรรมชาติและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม การพัฒนา

ประยุกต ์การใชป้ระโยชนเ์ชงิสร้างสรรค์ ด้วยการบริหารจัดการ และการ

ใชเ้ทคโนโลยท่ีีทันสมัยและเป็นระบบ 

 

 

ตารางที่ 7 เป้าหมายและแนวทางการบริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

 

บริการ ความส าคัญต่อความส าเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

การบริหารคน บริหารงาน ด้วยความ

โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

1) การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสใหผู้้มีสว่นเกี่ยวข้องมสี่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นใน

การด าเนนิงาน เพื่อกระบวนการมสี่วนร่วม  

สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และเปูาหมายการด าเนนิงานในพันธ

กิจต่าง ๆ กระตอืรือร้นในการแก้ปัญหารว่มกัน ร่วมพัฒนาองคก์รอย่างมี

ประสิทธิภาพสร้างระบบการบริหารบนพืน้ฐานข้อมูลท่ีนา่เช่ือถือและมี

การด าเนนิงานท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

 

 

 



   
 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดให้บริการหน่วยความเป็นเลิศทางวิชาการและหน่วยงาน

ปฏิบัติการความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เพื่อบูรณาการทางวิชาการกับการเรียนการสอน ฝกึปฏิบัติงานจากประสบการณจ์รงิของนิสติ ใหบ้ริการเพื่อ

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการที่หลากหลายของประชาชน นิสติ และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผา่นหนว่ยงานบริการต่าง ๆ ดังนี้ 

 

ตารางที่ 10  หน่วยงานบริการและลักษณะการให้บรกิาร   

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน สังกัด ลักษณะการให้บรกิาร 

1 ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงและ

ความอยู่รอดของมนุษยชาติ 

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

การถ่ายทอดองค์ความรูด้้านการเกษตร ตามปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

2 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและบริการ

นานาชาติดา้นเกษตรและอาหาร 

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

การฝกึอบรมวิชาชีพในด้านการเกษตร และบริการวิเคราะห์

ผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร 

 



   
 

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์   

 

 (1) วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต 

การวิจัย และบริการวิชาการเกษตรเพื่อชุมชนและนานาชาติ” 

  

 (2) พันธกิจ (Missions) 

                คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยามีพันธกิจในการผลิตก าลังคนที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและ

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 

การอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

  1) ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 

 ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรูค้วามสามารถ  มีความรูภ้าษาอังกฤษที่สื่อสารได้ มีทักษะ

ที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงาน เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมี

คุณธรรม ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีทักษะการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม รวมถึง

ทักษะ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุ่น ตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม่ อาจารย์มีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

(Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัด

การศึกษาใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และวิธีเรียนรู้ที่เน้นทักษะและการปฏิบัติร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต มีการ

บริหารจัดการที่สรา้งความเชื่อมั่นกับผูเ้รียนและความเชื่อถือให้กับชุมชนและสังคม ระบบการศึกษารองรับและ

ตอบโจทย์พื้นที่ในการยกระดับการศึกษา ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุกระดับ พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล

และนานาชาต ิ

 

  2) วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

 พัฒนาการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่น าไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนาสร้างสรรค์ สร้าง

นวัตกรรมใหก้้าวหน้าและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู่การ

เติบโตอย่างยั่งยืนของสังคม ลดปัญหาความยากจน ชุมชนเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศในเวทีโลก โดยเน้นการวิจัยมุ่งเปูาที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และความต้องการของประเทศ (Demand 

side) สง่เสริมการเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การน าไปใช้ประโยชน์กับสังคม ด้วยการ



   
 

ร่วมมือกับผู้ใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตรเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ 

สามารถพัฒนายกระดับรายได้และเทคโนโลยีของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายการเข้าสู่ Thailand 4.0 

  

  3) บรกิารวชิาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

 การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม  ยกระดับการศึกษา 

สร้างรายได้ และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนและสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมี

ความเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจากความแตกต่างและเหลื่อมล้ า เกิดสังคมความสุข  

 

  4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินเพื่อความเป็นไทย 

 การด ารงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ การท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน 

สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย การเชื่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาประยุกต์ 

การใชป้ระโยชน์เชิงสร้างสรรค ์ด้วยการบริหารจัดการ และการใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นระบบ 

 

    5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good Governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลง

ร่วมกัน 

 การบริหารคน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อเปูาหมาย

องค์กรที่ดีมีคุณภาพและประโยชน์สุขของบุคลากร เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้และแสดง

ความคิดเห็นในการด าเนินงาน เพื่อกระบวนการมีส่วนร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และเปูาหมาย

การด าเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาร่วมกัน ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างระบบการบริหารบนพืน้ฐานขอ้มูลทีน่่าเชื่อถือและมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล 

  



   
 

(3) ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

 เพื ่อการด าเน ินการตามพันธกิจที ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.  2561 - 2580) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี 

พ.ศ. 2561 - 2580 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และนโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มี

คุณภาพในศตวรรษที่ 21 ที่มีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถ

ท างานเพื่อด ารงชีพและช่วยเหลือสังคม พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการส่งเสริม

การปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐานนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันของประเทศ ในประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิด สร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วม

สร้างแต่สิ่งที่ด ีอันจะน ามาซึ่งชื่อเสียง การยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ ด้วยยุทธศาสตร์

หลัก 6 ด้าน ได้แก่  

 1) ยุทธศาสตรก์ารเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 2) ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

 3) ยุทธศาสตรก์ารบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 4) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 5) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 6) ยุทธศาสตรก์ารบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

 (4) วัตถุประสงค์หลัก (Core Objectives) 

1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ ทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน 

2) เพื ่อพัฒนาไปสู ่มหาวิทยาลัยวิจัย  ( Research University )  ผลิตผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมมีคุณภาพที่ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจในเชิง

พาณชิย์อย่างเป็นรูปธรรม 

3) เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

และความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable life quality) 

4) เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาสู่สากล  

และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรคเ์ชงิพาณิชย์ (Cultural enterprise) 

5) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้มชืี่อเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

6) เพื่อพัฒนาบุคลากรใหม้ีคุณภาพ มทีัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองค์กรด้วยระบบบริหารงานที่

ทันสมัย (Smart University) คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 



   
 

(5) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

     พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ราย 6 เดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ  มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 43 คน ประกอบไปด้วย ผู้ที่มีต าแหน่งอาจารย์ 

จ านวน 27. คน และผูท้ี่มตี าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 13 คน รองศาสตราจารย์ 3 

คน และศาสตราจารย์  - คน  

 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ราย 6 เดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)  คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ มีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวนทั้งสิ้น 26 คน ประกอบไปด้วย ผู้ที่มีต าแหน่งพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จ านวน 26 คน ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน จ านวน 1 คน และลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

จ านวน 5 คน (ปฏิบัติงานภายในศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงฯ) 

 

 



   
 

โดยมีโครงสร้างองค์กร ดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบรหิารทัว่ไป 

- เลขานุการคณบด ี

- สารบรรณ   

- บริหารงานบุคคล   

- แผนและยุทธศาสตร์ 

- บริหารความเสี่ยง 
 

ประธานหลักสูตร 

วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

วท.บ.(การประมง) 

คณะเกษตรศาสตร์และทรพัยากรธรรมชาต ิ

งานการเงนิและพสัด ุ

- การเงิน   

- พัสดุและระบบ

สาธารณูปโภค   
 

หัวหนา้ส านักงานคณะ 

 

งานวิจัย บริการวิชาการ

และนวัตกรรม 

- วจิัย   

- บริการวิชาการ   

- ท านุบ ารุงศิลปและ

วัฒนธรรม   

- เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และพัฒนาระบบ   
 

หัวหนา้ศูนย ์

ศูนย์ศึกษา

เศรษฐกจิ

พอเพียงและ

ความอยู่

รอดของ

มนุษยชาติ 

ศูนย์

ฝึกอบรม

วิชาชีพและ

บรกิาร

นานาชาติ

ด้านเกษตร

และอาหาร 

วท.ม.(เทคโนโลยชีวีภาพ) 

วท.ม.(วทิยาศาสตร์การเกษตร) 

วท.ม.(สัตวศาสตร์) 

วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร) 

วท.บ.(วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร) 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) 

งานบริการการศกึษา 

- วชิาการปริญญาตรี   

- วชิาการปริญญาโท  

- ประกันคุณภาพ

การศึกษา  

- ฝึกงานและสหกจิศึกษา  

- กิจการนิสติและแนะแนว

การศึกษา  

 



   
 

โครงสร้างการบริหารงาน ดังน้ี   

1. ผศ. ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

2. ดร.วิพรพรรณ ์เนื่องเม็ก  รองคณบดีฝาุยยุทธศาสตรแ์ละบริหารองคก์ร 

3. ผศ.ดร.กัญญาณัฐ  สุนทรประสิทธิ์ รองคณบดีฝาุยวิชาการและประกันคุณภาพ 

การศกึษา 

4. ผศ.ดร.พยุงศักดิ์  อินตะ๊วิชา  รองคณบดีฝาุยนวัตกรรมวจิัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

5. ผศ.ดร.วัชระ  แลน้อย    ผูช่้วยคณบดีฝุายสื่อสารองค์กรและกิจการนสิิต 

6. ผศ.ดร.ไวพจน ์ กันจู   ผูช่้วยคณบดีฝุายภูมิทัศนแ์ละบริหารจัดการฟาร์ม 

7. ดร.วนิดา แซ่จงึ   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

8. ดร.วิพรพรรณ ์เนื่องเม็ก   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

วิทยาศาสตร์การเกษตร 

9. ผศ.ดร.วัชระ  แลน้อย    ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

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 

เทคโนโลยีชวีภาพ 

 

 

 

 

 

 



   
 

1.3 สภาวการณ์ขององค์การ 

 (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 

 จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการ

พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในถึงจุดเด่นที่สามารถ

ส่งเสริมพัฒนาได้และจุดด้อยที่ต้องปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อพิจารณาถึง

โอกาสในการพัฒนา และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินงานด้านต่าง  ๆ โดยมีผลการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยสรุปดังนี้  

 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. บุคลากรมีความสามารถและมีความ

เชี่ยวชาญด้านการเกษตร และเป็นอาจารย์รุน่

ใหม่ที่มผีลงานตีพิมพ์มากและตอ่เนื่องและ

สามารถหางบประมาณวิจัยและบริการ

วิชาการจากภายนอกได้ 

2. บุคลากรสายวิชาการส าเร็จการศกึษาระดับ 

ปริญญาเอก มากกว่าร้อยละ 80 ที่มศีักยภาพ

และมีความพร้อมในการพัฒนาคณะในทุกๆ 

ด้าน 

3. มีงานวิจัยและองค์ความรูท้ี่หลากหลาย และมี

งานวิจัยที่สามารถบูรณาการและใช้ถ่ายทอด

ได้ 

4. การให้บริการวิชาการของคณะมีความ

หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการ

ของชุมชนได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง 

กลางทาง และปลายทาง 

5. มีศูนย์ยางพารา ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และ

ศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชด าริในการสนับสนุนการเรียนการ

สอน และท าหน้าที่บริหารจัดการด้านการ

ให้บริการวิชาการแก่นสิิต บุคลากร และ

ผูส้นใจทั่วไป ได้ตรงตามความตอ้งการ  

6. บุคลากรมีวัยที่ใกล้เคียงกัน มกีารท างานเป็น

1. ระบบและกลไกการตดิตามประเมินผล

การด าเนินงานด้านต่างๆของคณะยังไม่

ชัดเจน  

2. ระบบการสื่อสารองคก์ร และการ

ถ่ายทอดนโยบายการด าเนินงานระดับ

ต่างๆ ไม่มปีระสิทธิภาพ ท าให้การมสี่วน

ร่วมต่ า 

3. ข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ ไม่เอือ้ต่อ

การปฏิบัติงาน 

4. นิสติที่เข้าศึกษาในคณะมีพื้นฐานความรู้

ค่อนขา้งอ่อน มีผลทาให้ผลการเรียนของ

นิสติในวิชาพื้นฐานอยู่ในระดับต่ ากว่า

เกณฑ ์และต้องพ้นสภาพก่อนจะเข้าสู่

รายวิชาของสาขา  

5. ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ที่สนับสนุนการเรียน

การสอนไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัย ขาดงบ

ซ่อมบ ารุง และกระจายตัวไม่สะดวกต่อ

การท างาน  

6. ขาดระบบการพัฒนามาตราฐานของ

หอ้งปฎิบัติการ 

7. ระบบการบริหารจัดการหลักสูตรมี

ปัญหายังไม่ชัดเจน 

8. ความรว่มมอืด้านวิชาการและดา้นการ



   
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ทีม มีความสามัคคีช่วยเหลือในการแก้ไข

ปัญหา รวมถึงมสีามารถปรับตัวและรับการ

เปลี่ยนแปลงได้ดี 

วิจัยกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานใน

ต่างประเทศ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมไม่

เป็นรูปธรรมยังมนี้อย  

9. ระบบการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ

และสายสนับสนุนไม่ต่อเนื่อง เนื่องจาก

ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

10. จ านวนผลงานทางวิชาการที่ตพีิมพ์

เผยแพร่ในวารสารทั้งระดับชาติและ

นานาชาติ ยังมีน้อย  

11. จ านวนคณาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง

วิชาการยังมนี้อย  

12. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนไม่

ครอบคลุม ด้านการพัฒนานิสติ (ขาด

การบูรณาการกิจกรรมกับการเรียนการ

สอน)  

13. ขาดการพัฒนาเครือข่าย และกิจกรรม

ด้านศษิย์เก่ายังไม่เป็นรูปธรรม 

14. อัตลักษณ์ของคณะยังไม่ชัดเจน 
 

 (2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ความตอ้งการของตลาดแรงงานที่มีทักษะ

เพิ่มขึน้รวมทั้งอุตสาหกรรมในประเทศ

ก าลังมองหาความรว่มมอืจาก

สถาบันการศึกษาในประเทศ 

2. มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน

ภายนอก เช่น หนว่ยงานราชการ องค์กร

ต่างๆ หรอืภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซึ่งเอือ้ประโยชน์ในการ

ท างาน 

1. สภาวะเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อการ

ตัดสินใจในการเข้าศกึษาระดับอุดมศกึษา

และบัณฑติศกึษา 

2. งบประมาณมหาวิทยาลัยที่จ ากัด  

มีไมเ่พียงพอต่อความตอ้งการ 

3. รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ศกึษาสายอาชีพ

มากยิ่งขึน้จึงมีผลท าให้นสิิตภายใน

มหาวิทยาลัยลดลง 

4. จ านวนประชากรวัยเรียนลดลง รวมถึง



   
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

3. เป็นมหาวิทยาลัยเดียวด้านการเกษตรใน

พืน้ที่ ส่งผลให้มีโอกาสในการพัฒนาใน

ทุกๆ ดา้น 

4. ประเทศไทยเป็นประเทศด้านการเกษตร 

ซึ่งบุคลากรของคณะฯ มีความเชี่ยวชาญที่

หลากหลาย และมีไฟในการท างาน จึง

ก่อใหเ้กิดความร่วมมือทางวิชาการกับ

ชุมชน 

5. คณะมีหลักสูตรที่หลากหลาย และมีการ

สร้างเครือข่าย MOU ทั้งภายในและ

ต่างประเทศ 

6. มีแหล่งทุนวิจัยที่หลากหลายและภาครัฐ

ให้การสนับสนุนงานวิจัยด้านการเกษตร 

(วช., สกว., สวทช., สวก., อวน., งบกลุ่ม

จังหวัด เป็นต้น) 

7. มีระบบประกันมาตรฐานการศกึษาที่ด ี 

ค่านิยมในการเรียนเกษตรของเด็กไทย

ลดลง 

5. นโยบายการจัดสรรงบประมาณไม่แน่นอน 

เพราะขึน้อยู่กับการเมอืงและนโยบายของ

รัฐบาล 

6. ความพรอ้ม/ศักยภาพของบุคลากร ใน

การสร้างเครอืข่ายการท างานในระดับ

สากล 

7. ในพืน้ที่ภาคเหนือมีมหาวิทยาลัยที่มี

หลักสูตรใกล้เคียงกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

ส่วนที่ 2 

รายงานผลความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการคณะ 

 

2. 1  กร ะบวนการจั ดท าแผนยุทธศาสตร์ ก า รพัฒนา คณะ เกษตรศาสตร์ และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 – 2567 ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 

2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และ

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย การจัดท าแผนฯ ฉบับนี้เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน 

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเปูาหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 – 2567 นี้ประกอบด้วย กรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์ แผนการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ 

กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โครงร่างองค์กร รายละเอียดของแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 

และแนวทางการตดิตามประเมินผล เป็นต้น   

 ในนามของผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้

ความรว่มมอืจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 
   

2.2 กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  

องค์ประกอบของรายงานผลการด าเนินงาน 

  การรายงานผลการด า เนินงานแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

พ.ศ. 2563 – 67 และแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะ พ.ศ. 2563 ได้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผล

การด าเนินงานรอบ 6 เดือน และราย 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่

ตามข้อก าหนด ITA โดยมีองคป์ระกอบของการรายงาน ดังนี้ 

1) การรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ราย 6 เดือน) 

2) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

พ.ศ. 2563 (ราย 12 เดือน) 



   
 

2.3 รายงานผลความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ราย 6 เดือน) 
 

 
 
 
 
 
 
 



   
 

2.3 รายงานผลความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 (ราย 6 เดือน) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

รายงานผลความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดส าคัญ Super KPI ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (ราย 6 เดือน) 

แบบฟอร์ม Super KPI คณะ เกษตรศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาต ิ

ล าดับ ยุทธศาสตร์ และการเชื่อมโยง ตัวช้ีวัด ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ output outcome หมายเหต ุ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

กลยุทธ์ท่ี 1.1 

มาตรการท่ี 1.1.2  

จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-

degree program) ท่ีมีความ

ร่วมมอืกับหนว่ยงาน หรอื

องคก์รวิชาชพี 

…1... หลักสูตร/.33 

ชั่วโมง/.1..หนว่ยกิต       

…1... หลักสูตร/.165 .

ชั่วโมง/ 9..หนว่ยกิต 

1) การผลิตโคขุนแม่นย า                                 

2) SMART MEAT 

20,000 2 หลักสูตร พัฒนา

ทรัพยากร

มนุษยใ์ห้ได้รับ

การเรียนรู้

ตลอดชีวิต                 

1) พัฒนาระบบ

การเลีย้งโคเนือ้

ให้มี

ประสิทธิภาพ

มากขึ้น2) ท า

การแปรรูป

ผลิตภัณฑ์

เนื้อสัตว์เพื่อการ

จ าหนา่ยได ้

ด าเนนิการใน

ขั้นตอน       1) 

การผลิตโคขุน

แมน่ย า   2) 

SMART MEAT 

ด าเนนิการ

เรียบร้อย 



   
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.2  

มาตรการท่ี 1.2.3  

จ านวนหลักสูตรท่ีพัฒนาทักษะ

การเป็นผู้ประกอบการอย่าง

เข้มข้น 

1 หลักสูตร/32 ชั่วโมง/ 2 

(2-0-4) หนว่ยกิต 

ความปลอดภยัทางอาหาร 

(UP Agricultural 

Entrepreneurs) ภายใต ้

หลักสูตรความปลอดภัย

ทางอาหาร 

20,000  วดีิทัศน์เพื่อ

การศึกษาใน

สื่อการสอน

ออนไลน ์

จ านวน 35 

ชุด จ านวน

หลักสูตร

อย่างนอ้ย 1 

หลักสูตร ท่ี

ด าเนนิ

กิจกรรมการ

จัดการเรียน

การสอนและ

การจัด

กิจกรรมเสริม

หลักสูตรด้าน

ความเป็น

ผู้ประกอบการ 

จ านวนทีมนสิิต

เข้าร่วมประกวด

ตา่งๆ อย่างนอ้ย 

2 ทีม 

ด าเนนิการใน

ขั้นตอน       1. 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน

ด้านความเป็น

ผู้ประกอบการ 

ด้านการตลาด

และทักษะ

ผู้ประกอบการ 

โครงการ

นวัตกรรมดา้น

การเกษตร 

สัตว์ ประมง แปร

รูปและพัฒนา

ผลิตภัณฑ ์และ

ความปลอดภัย

ทางอาหาร 



   
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.3  

มาตรการท่ี 1.3.2 

จ านวน…3...รายวชิา/...175..

ชั่วโมง/.9..หนว่ยกิต                                             

1) รายวชิา206151 Introduction 

to Animal Production /...75..

ชั่วโมง/.3..หนว่ยกิต                                             

2) รายวชิา206451 Poultry 

Production /...75..ชั่วโมง/.3..

หนว่ยกิต                      3) 

รายวชิา203334 การเพาะเลีย้ง

เนื้อเยื่อพืชเพื่อการเกษตร 

/...25..ชั่วโมง/.3..หนว่ยกิต 

  1) รายวชิา206151 

Introduction to Animal 

Production                                                       

2) รายวชิา206451 

Poultry Production                

3) รายวชิา203334 การ

เพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืชเพื่อ

การเกษตร  

การสง่เสริมและพัฒนาขีด

ความสามารถดา้นจัดการ

เรียนการสอนด้วยสื่อการ

สอนออนไลน์ในศตวรรษท่ี 

21  

46,000  3 รายวชิา ผู้เรียนสามารถ

เข้าถึงการศึกษา

ได้สะดวกและ

ง่ายขึน้ 

ด าเนนิการใน

ขั้นตอน      1)

ก าลังจัดเตรียม

สื่อการสอน

ออนไลน์ในหัวขอ้

ตา่งๆ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  

กลยุทธ์ท่ี 2.1  

มาตรการท่ี 2.1.1 

จ านวนผลงานการตพีมิพใ์น

วารสารนานาชาต ิตอ่ปี 

…20...ผลงาน พัฒนาความเป็นสากล

หรือนานาชาติของคณะ

เกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

300,000 ได้เปเปอร์

นานาชาติ 20 

เร่ือง 

เกิดการพัฒนา

เครื่องขา่ยวจิัย

ระดับนานาชาติ

ท่ีเข้มเข็ง 

ด าเนนิการใน

ขั้นตอน มากกวา่ 

50 % .ได้ผลงาน 

12 เร่ือง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  

กลยุทธ์ท่ี 2. 

มาตรการท่ี 2. 

ผลงานวจิัยและนวัตกรรมสูเ่ชงิ

พาณิชย ์

….1.ผลงาน พัฒนาความเมล็ดพันธ์ุ

ข้าวโพดเชงิการค้า 

0 ได้พันธ์ุ

ข้าวโพดปลูก

หลังนา  1 

พันธ์ุ 

สร้างรายได้เพิ่ม

ให้เกษตรกรใน

พื้นท่ี 

ด าเนนิการใน

ขั้นตอน. 

มากกวา่ 50 % 

ขอรับรองพันธ์ุ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

กลยุทธ์ท่ี  

มาตรการท่ี  

Signature Product ผลงาน

บริการวิชาการ ท่ีได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

…1..ผลงาน โครงการ พัฒนาแหล่งการ

ผลิตลิน้จี่คุณภาพใน

จังหวัดพะเยาดว้ย

มาตรฐานการปฏบัิตทิาง

การเกษตรท่ีดี เพื่อการ

พึ่งพาตนเองอยา่งยั่งยืน

ของเกษตรกร 

0 ได้ระบบการ

ผลิตลิน้จี

ปลอดภัย ของ

จังหวัดพะเยา 

1 ระบบ 

สร้างรายได้เพิ่ม

ให้เกษตรกรใน

พื้นท่ี 

ยังไม่ได้ขออนุมัต ิ

อยู่ระหว่างการ

จัดท าสัญญา 



   
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  

กลยุทธ์ท่ี 4.2  

มาตรการท่ี 4.2.2 

กิจกรรมหรือโครงการท่ีสง่เสริม

ความเป็นไทย เชน่ ศลิปะ ดนตรี

นาฎศิลป์ ประเพณีท้องถิ่น 

…..2.. โครงการ 1. โครงการ กาดโกง้โค้ง                        

2. โครงการพื้นอาชีพ พืน้

วัฒนธรรมการเกษตรหลัง

ภาคโควิด 19   

100,000  ได้การบูรณา

การ

วัฒนธรรม

ท้องถิ่นกับ

การเรียนการ

สอนระหว่าง

มหาวทิยาลัย

กับชุมชน 

นสิิต และบุคล

กรได้ร่วมรักษา

วัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

ด าเนนิการใน

ขั้นตอน  

มากกวา่ 50 % 

ด าเนนิการเสร็จ

สิน้ 1 โครงการ

และจะด าเนการ

อกี 1 โครงการใน

ปลายเดอืน พค. 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  

กลยุทธ์ท่ี 5.1  

มาตรการท่ี 5.1.3 

หลักสูตรการอบรมระยะสั้นไม่

ต่ ากว่า 15 ชั่วโมง ท่ีมีความ

ร่วมมอืกับตา่งประเทศ หรือมี

ผู้เรียนชาวตา่งชาตเิข้ารับการ

อบรม 

- -  -  -  - COVID-19 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  

กลยุทธ์ท่ี 6.4  

มาตรการท่ี 6.5.1 

ผลการประเมิน Green office ระดับทอง/ ระดับเงิน /

ระดับทองแดง 

โครงการส านักงานสีเขียว 

(Green Office)  

 10,000  กิจกรรมการ

รณรงค์การ

ประหยัด

พลังงาน 

ผ่านรับรอง

ส านักงานสีเขียว

จากกรม

ส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอ้ม  ใน

ระดับทอง 

ผลการประเมิน

ตนเองได้คะแนน

ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผล และ

ได้เข้าร่วมรับการ

ประเมิน

ส านักงานสีเขียว 

ประจ าป ี2563 

จากกรมสง่เสริม

คุณภาพ

สิ่งแวดลอ้ม 

 

  

  



   
 

 

 

  หมายเหตุ : โครงการส านกังานสีเขียว กองอาคารฯแจ้งว่า ท้ัง7หนว่ยงานของม.พะเยา ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตนเอง ยังไม่ได้ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟาู ซึ่งยังไม่เขา้เกณฑก์าร

ประเมินของกรมสง่เสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม   

             ดังนัน้ในเบือ้งต้น กองอาคารฯ แจ้งวา่จะน ามิเตอร์เก่าจากหอพักมาติดต้ังให้ท่ีคณะ แตค่ณะอาจจะตอ้งต้ังคา่ใชจ้่ายในการตรวจประเมินเพิ่มเตมิ เนื่องจากม.

พะเยาผ่านเกณฑ์ประเมินทุกหน่วยงาน แตไ่มม่มีเิตอร์ไฟฟูา 

 



   
 

เอกสารอ้างอิง 

1. แผนพัฒนายุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567  

ดาวนโ์หลดได้จากเว็บไซต์กองแผนงาน 


