
 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคคล 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา 



 
 

ค าน า 
 

 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้

จัดท าขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ

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

(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

พ.ศ. 2561 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย การจัดท าแผนฯ ฉบับนีเ้น้น

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ  และการเชื่อมโยงแผน

ยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผล

แผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่าง

เป็นรูปธรรม 

 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้

ประกอบด้วย ข้อมูลบุคลากร รายงานการอบรมและพัฒนาตนเอง และการด าเนินโครงการใน

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น   

  

 

 

 

 
 



   
 

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

แบ ่ง เป ็น  3 กลุ ่มสาขาวิชา ได ้แก ่ กลุ ่มสาขาวิชาว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

(1.1) ประวัติความเป็นมาของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  20 มิถุนายน 

2538 ซึ่งอนุมัติ “โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค (จังหวัดพะเยา) ของ

มหาวิทยาลัยนเรศวร” และเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539 คณะรัฐมนตรีมีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัย

นเรศวร พะเยา ซึ่งสถานที่ที่ใช้จัดการเรียนการสอนในปัจจุบันตั้งอยู่ ณ  ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดพะเยาในการเข้า

ใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย โดยได้เปิดรับนิสิตสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีครั้งแรกในปีการศึกษา 2543 ใน 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาการ

ประมง และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรมีการบริหารหลักสูตรโดยส านักวิชาการมหาวิทยาลัย

นเรศวร วิทยาเขตพะเยา 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ส านักวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยาได้มีการ

แบ่งการบริหารออกเป็นกลุ ่มว ิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ ่มว ิชาศิลปศาสตร์ และกลุ ่มว ิชา



   
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งการท างานตามหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มีหน้าที ่ร ับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรของ 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 ่ในการบริหา รหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยารวมเป็น 5 หลักสูตร (5 สาขาวิชา) 

ต่อมา เมื ่อว ันที ่ 28 มิถ ุนายน 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ม ีการปรับ

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 

เ มื ่อ ว ันที ่ 17 กรกฎาคม  2553 มหาว ิทยาล ัยน เรศวร  พะ เยา  ได ้ยกฐานะเป ็น

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐไม่เป็นส่วนของราชการและเปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” ดังนั้น

ส านักวิชาเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติจึงได้ยกฐานเป็นองค์กรเทียบเท่ากับคณะและได้

เปลี่ยนเป็น คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติโดยปัจจุบันมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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  11  หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรในระดับปริญญา

ตรี จ านวน 7 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 63.64 ระดับปริญญาโท จ านวน 4 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 36.36 

โดยมีรายชื่อหลักสูตร  

 1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ 

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

7) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร 

10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาสัตวศาสตร์ 

11) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง 
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 (3) เป้าหมายการด าเนินงานตามพันธกิจ 

 ด้านการก าหนดเป้าหมายสู่ความส าเร็จ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดเป้าหมายของ

การด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 5 ด้าน  

1. ผลติคนไทยศตวรรษที่ 21 

2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 

5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลง

ร่วมกัน 

   เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อใช้เป็น

ตัวชี้วัดส าหร ับว ัดประ เม ินความส า เ ร ็จของการด า เน ิน งานแผนย ุทธศาสตร ์ก ารพ ัฒนา

มหาวิทยาลัยทุกด้าน ดังตารางตอ่ไปนี้ 

   

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์   

 

 (1) วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการผลิต

บัณฑติ การวิจัย และบริการวิชาการเกษตรเพื่อชุมชนและนานาชาติ” 

  

 (2) พันธกิจ (Missions) 

                คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยามีพันธกิจในการผลิต

ก าลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึงด าเนินพันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 

2561 ดังนี้ 

  1) ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 

 ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรูค้วามสามารถ  มีความรูภ้าษาอังกฤษที่สื่อสารได้ 

มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงาน เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนิน

ชีวิตอย่างมีคุณธรรม ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีทักษะการเป็นผู้น าและการท างาน

เป็นทีม รวมถึงทักษะ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุ่น ตรงตาม

ความตอ้งการของตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม ่อาจารย์มคีุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิวิ ชา ชีพ (Professional Standard Framework, PSF)  มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย 
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เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศกึษาใหม ่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และวิธีเรียนรู้ที่เน้นทักษะและการ

ปฏิบัติร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต มีการบริหารจัดการที่สร้างความเชื่อมั่นกับผู้เรียนและความเชื่อถือให้กับ

ชุมชนและสังคม ระบบการศึกษารองรับและตอบโจทย์พื้นที่ในการยกระดับการศึกษา ประเมิน และ

ตรวจสอบได้ในทุกระดับ พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากลและนานาชาติ 

 

  2) วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

 พัฒนาการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่น าไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนาสร้างสรรค์ 

สร้างนวัตกรรมให้ก้าวหน้าและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิง

พาณิชย์ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคม ลดปัญหาความยากจน ชุมชนเข้มแข็ง และเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก โดยเน้นการวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม 

และความต้องการของประเทศ (Demand side) ส่งเสริมการเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม การน าไปใช้ประโยชน์กับสังคม ด้วยการร่วมมือกับผู้ใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาค

บริการและภาคการเกษตรเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สามารถพัฒนายกระดับรายได้และ

เทคโนโลยีของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายการเข้าสู่ Thailand 4.0 

  

  3) บรกิารวชิาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

 การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม  ยกระดับ

การศึกษา สร้างรายได้ และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนและสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพ

ชีวติที่ดีขึน้ สังคมมคีวามเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจากความแตกต่างและเหลื่อมล้ า เกิดสังคมความสุข  

 

  4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินเพื่อความเป็นไทย 

 การด ารงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ การท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน 

สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเชื่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ

พัฒนาประยุกต์ การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยการบริหารจัดการ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

และเป็นระบบ 

 

    5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good Governance)  และเรียนรู้

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

 การบริหารคน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อ

เป้าหมายองค์กรที่ดีมีคุณภาพและประโยชน์สุขของบุคลากร เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

รับรู้และแสดงความคิดเห็นในการด าเนินงาน เพื่อกระบวนการมีส่วนร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
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นโยบาย และเป้าหมายการด าเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาร่วมกัน ร่วม

พัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างระบบการบริหารบนพื้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการ

ด าเนนิงานที่มีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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(3) ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

 เพื่อการด าเนินการตามพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (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 พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วย

การเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ที่มีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพตรงตามความต้องการ

ของตลาดแรงงานสามารถท างานเพื่อด ารงชีพและช่วยเหลือสังคม  พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมที่

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐานนวัตกรรม เพื่อการ

แขง่ขันของประเทศ ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาล เพื่อ “สาน

ความคิด สร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี อันจะน ามาซึ่งชื่อเสียง การยอมรับ

ของชุมชน สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ ด้วยยุทธศาสตรห์ลัก 6 ด้าน ได้แก่  

 1) ยุทธศาสตรก์ารเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 2) ยุทธศาสตรก์ารสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

 3) ยุทธศาสตรก์ารบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 4) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 5) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 6) ยุทธศาสตรก์ารบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

 (4) วัตถุประสงค์หลัก (Core Objectives) 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

และตลาดแรงงาน 

2. เพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University ) ผลิตผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมมีคุณภาพที่ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจ

ในเชิงพาณชิย์อย่างเป็นรูปธรรม 

3. เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

และความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable life quality) 

4. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาสู่

ส า ก ล  

และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรคเ์ชงิพาณิชย์ (Cultural enterprise) 

5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาต ิ
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6. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิ ใจในองค์กรด้วยระบบ

บริหารงานที่ทันสมัย (Smart University) คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 

(5) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

     พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ราย 12 เดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) คณะ

เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 43 คน ประกอบไปด้วย 

ผู้ที่มีต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 27. คน และผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

จ านวน 13 คน รองศาสตราจารย์ 3 คน และศาสตราจารย์  - คน  

 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ราย 12 เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)  คณะ

เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวนทั้งสิ้น 26 คน ประกอบไปด้วย 

ผู้ที่มีต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จ านวน 26 คน ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน จ านวน 1 

คน และลูกจา้งช่ัวคราวรายวัน จ านวน 5 คน (ปฏิบัติงานภายในศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงฯ) 
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โดยมีโครงสร้างองค์กร ดังน้ี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

งานบรหิารทัว่ไป 

- เลขานุการคณบด ี

- สารบรรณ   

- บริหารงานบุคคล   

- บริหารความเสี่ยง 

- การเงิน   

- พัสดุและระบบ

สาธารณูปโภค   

- เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ประธานหลักสูตร 

วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

วท.บ.(การประมง) 

หัวหนา้ส านักงาน

คณะ 

งานแผนงาน 

- แผนและยุทธศาสตร์ 

- วจิัย   

- บริการวิชาการ   

- ท านุบ ารุงศิลปและ

วัฒนธรรม   

ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจ

พอเพียงและความอยู่

รอดของมนุษยชาติ 

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ

และบริการนานาชาติ

ด้านเกษตรและ

อาหาร 

วท.ม.(เทคโนโลยีชวีภาพ) 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์

การเกษตร) 

วท.ม.(สัตวศาสตร์) 

วท.บ.(ความปลอดภัยทาง

อาหาร) 

วท.บ.(วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร) 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) 

งานวิชาการ 

- วชิาการปริญญาตรี   

- วชิาการปริญญาโท  

- ประกันคุณภาพการศึกษา  

- ฝึกงานและสหกจิศึกษา  

- กิจการนิสติและแนะแนว

การศึกษา  

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรพัยากรธรรมชาต ิ

งานปฏิบัตกิาร 

 

ทล.บ.(เทคโนโลยกีารเกษตร) 

วท.ม.(เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การประมง) 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

หัวหนา้ศูนย ์
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โครงสร้างการบริหารงาน ดังน้ี   

1. ผศ. ดร.บุญฤทธิ์ สินคา้งาม  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

2. ผศ.ดร.วิพรพรรณ ์เนื่องเม็ก  รองคณบดีฝา่ยยุทธศาสตรแ์ละบริหารองคก์ร 

3. ผศ.ดร.กัญญาณัฐ  สุนทรประสิทธิ์ รองคณบดีฝา่ยวิชาการและประกันคุณภาพ 

การศกึษา 

4. ผศ.ดร.วัชระ  แลน้อย    รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนสิิต 

5. ผศ.ดร.พยุงศักดิ์  อินตะ๊วิชา  ผู้ ช่ วยคณบดีฝ่ ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

6. ผศ.ดร.ไวพจน ์ กันจู   ผูช่้วยคณบดีฝ่ายภูมิทัศนแ์ละบริหารจัดการฟาร์ม 

7. ดร.วนิดา แซ่จงึ   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

8. ดร.วิพรพรรณ ์เนื่องเม็ก   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

วิทยาศาสตร์การเกษตร 

9. ผศ.ดร.พยุงศักดิ์  อินตะ๊วิชา  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สัตวศาสตร์ 

10. ผศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง 

11. ดร.กรทิพย์  กันนิการ์   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตการประมง 

12. ดร.บุญร่วม คิดค้า   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเกษตรศาสตร์ 

13. ดร.ตระกูล พรหมจักร   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตความปลอดภัย 

ทางอาหาร 

14. ดร.รณกร สร้อยนาค   ประธานหลักสูตรรวิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีการอาหาร 

15. ดร.พันธภรณ ์ สุภัคกาญจนก์ุล  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสัตวศาสตร์ 

16. ผศ.ดร.สุภาพร ภัสสร   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

17. ดร.พนิตนาฎ  อูพุ่ฒินันท์  ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ 

เทคโนโลยีการเกษตร 
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รายชื่อพนักงานสายวิชาการ (อาจารย์) จ าแนกตามสาขาวิชา ดังนี้ 

สาขาวิชาการประมง 
ล าดับท่ี ชื่อ  นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิสูงสุด   สถานะ 

1. ดร.กรทิพย์ กันนิการ์  อาจารย์  ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า)  ปฏิบัติงาน 

2. ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การประมง)  ปฏิบัติงาน 

3. ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์  อาจารย์  ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า)  ปฏิบัติงาน 

4.  ผศ.ดร.ฉัตรมงคล  สุวรรณภูมิ  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วท.ด.(ความหลากหลายทางชีวภาพ         ปฏิบัติงาน 

และชีววทิยาชาติพันธุ์     

5. ผศ.ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร)  ปฏิบัติงาน 

6. ผศ.ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  ปร.ด.(เทคโนโลยกีารประมง        ปฏิบัติงาน 

และทรัพยากรทางน้ า)    

7. ผศ.ศิริลักษณ ์ ตันเจรญิ  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วท.ม. (วทิยาศาสตร์การประมง)  ปฏิบัติงาน 

8. ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ Ph.D. (Aquatic Environment Science) ปฏิบัติงาน 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ล าดับท่ี ชื่อ  นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิสูงสุด   สถานะ 

1. ดร.บุญร่วม คิดค้า  อาจารย์  วท.ด. (เทคโนโลยกีารผลิตพืช)  ปฏิบัติงาน 

2. ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ปร.ด. (การปรับปรุงพันธุ์พชื)  ปฏิบัติงาน 

3. ดร.ภาวินี  จันทร์วจิิตร อาจารย์  วท.ด. (พืชสวน)   ปฏิบัติงาน 

4. รศ.ดร.มนัส ทิตย์วรรณ  รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Post management)  ปฏิบัติงาน 

5. ผศ.ดร.วาสนา พิทักษ์พล  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ Ph.D. (Postharvest Horticulture)  ปฏิบัติงาน 

6. ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วท.ด. (ชีววิทยา)   ปฏิบัติงาน 

7. ผศ.ดร.ไวพจน์ กันจู  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร)  ปฏิบัติงาน 

8. ผศ.ดร.สุกัลยา ภู่ทอง  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ Ph.D.(Horticulture)   ปฏิบัติงาน 

สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร  
ล าดับท่ี ชื่อ  นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิสูงสุด   สถานะ 

1. ผศ.ดร.หทัยทิพย์   นิมิตรเกียรติไกล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ Ph.D. (Agricultural and Environmental Sciences)ปฏิบัติงาน 

2. นางวราภรณ์ กุศลารักษ์  อาจารย์  วท.ม. (เทคโนโลยกีารอาหาร)  ลาศึกษาต่อ 

3.    ดร.ตระกูล   พรหมจักร  อาจารย์  วท.ด.(วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ปฏิบัติงาน  

การอาหาร)  

4.  ดร.ยุพารัตน์ โพธเิศษ  อาจารย์  ปร.ด.(เทคโนโลยกีารอาหาร)  ปฏิบัติงาน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
ล าดับท่ี ชื่อ  นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิสูงสุด   สถานะ 

1. ดร.ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์  อาจารย์  Ph.D.(Food Science )   ปฏิบัติงาน 

2. ดร.คุณากร ขัติศรี  อาจารย์  ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงาน 

การอาหาร)  

3. นางสาวเนวิชญานิ์ วุฒินธิิศานันท์ อาจารย์  วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์  ปฏิบัติงาน 

อุตสาหกรรมเกษตร)  

4. ดร.ไผ่แดง  ขวัญใจ  อาจารย์  วท.ด.(เทคโนโลยทีางอาหาร)  ปฏิบัติงาน 

5. ดร.รณกร  สรอ้ยนาค  อาจารย์  วท.ด.(วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ปฏิบัติงาน 

การอาหาร)  

6. ดร.สกุลคุณ มากคุณ  อาจารย์  Ph.D. (Food Science)   ปฏิบัติงาน 

7. ดร.สุวลี  ฟองอนิทร์  อาจารย์  Ph.D. (Food Science)   ปฏิบัติงาน 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
ล าดับท่ี ชื่อ  นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิสูงสุด   สถานะ 

1. ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ  อาจารย์  วท.ด. (เทคโนโลยชีีวภาพ)  ปฏิบัติงาน 

2. ดร.พนิตนาฎ อูพุ่ฒินันท์  อาจารย์  วท.ด. (จุลชีววทิยาประยุกต์)  ปฏิบัติงาน 

3. ดร.รวิสรา  ร่ืนไวย์  อาจารย์  ปร.ด. (เทคโนโลยชีีวภาพ)  ปฏิบัติงาน 

4. ดร.วนิดา  แซ่จึง  อาจารย์  D.Eng. (Biotechnology)  ปฏิบัติงาน 

5. รศ.ดร.สุภัค มหัทธนพรรค รองศาสตราจารย์ วท.ด. (ชีววทิยา)   ปฏิบัติงาน 

6. ผศ.ดร.สุภาพร ภัสสร  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ Ph.D.(Biochemistry and Molecular ปฏิบัติงาน 

 Pharmacology)  

7. ดร.สุมนา  เหลืองฐิติกาญจนา อาจารย์  Ph.D(Biotechnology)   ปฎิบัติงาน 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
ล าดับท่ี ชื่อ  นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิสูงสุด   สถานะ 

1. ผศ.กฤตภาค บูรณวิทย์  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วท.ม. (การปรับปรุงพันธุ์สัตว์)  ปฏิบัติงาน 

2. รศ.ดร.โชค  โสรัจกุล  รองศาสตราจารย์ Dr.sc.agr.    ปฏิบัติงาน 

3. ดร.พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล อาจารย์  วท.ด. (เทคโนโลยชีีวภาพ)  ปฏิบัติงาน 

4. ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อนิต๊ะวิชา  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ Ph.D.(Animal Science)  ปฏิบัติงาน 

5. ดร.ธนาพร  บุญมี  อาจารย์  วท.ด.(เทคโนโลยเีนือ้สัตว์)  ปฏิบัติงาน 

6. ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ Doctor of Agricultural Sciences   ปฏิบัติงาน 

(Animal Science) 

7. ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ศศ.ม. (ธุรกิจการเกษตร)  ปฏิบัติงาน 

8. ดร.สุรย์ีพร  แสงวงศ์  อาจารย์  Ph.D.(Animal Science)  ปฏิบัติงาน 

 

รายชื่อพนักงานสายสนับสนุน  
ล าดับท่ี ชื่อ  นามสกุล  ต าแหน่ง   คุณวุฒิสูงสุด  สถานะ 

1. ดร.กนกอร ศรีม่วง  นักวิทยาศาสตร์  ปร.ด.(เทคโนโลยชีีวภาพ) ปฏิบัติงาน 

2. นางกรวิกา ดวงปัญญารัตน์ นักวิชาการศึกษา  กศ.ม.(บรหิารการศึกษา) ปฏิบัติงาน 

3. นายกิตติธัช ตุ้ยค า  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วศ.บ.(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) ปฏิบัติงาน 

4. นายกฤตนน โชตพิรม  นักวิทยาศาสตร์  วท.บ. (สัตวศาสตร์)  ปฏิบัติงาน 

5. นายจักรพ์งศ์ ธุระพ่อค้า  นักวิชาการศึกษา  ศศ.บ.(พัฒนาสังคม)  ปฏิบัติงาน 

6. นางสาวจันทนา จันโจมศึก  นักวิทยาศาสตร์  วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงาน 

ทางอาหาร) 

7. นางจุฑามาศ ทินกรวงศ ์ เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  ปฏิบัติงาน 

8. นายชัยวัฒน์ จิตนาร ี  นักวิชาการเกษตร              วท.ม.(การจัดการทรัพยากร ปฏิบัติงาน 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

9. นายจักรพันธ์ ฐานิจสรณ์  คนงาน   กษ.บ. (การจัดการการเกษตร) ปฏิบัติงาน 

10. นางสาวณัฐธดา  ขัตธ ิ  เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป กศ.ม.(บรหิารการศึกษา) ปฏิบัติงาน 

11. ดร.ตฤณ  เสรเมธากุล นักวิทยาศาสตร์  วท.ด.(ปฐพศีาสตร์และการจัดการ ปฏิบัติงาน 

ทรัพยากรธรรมชาติ) 

12. นางสาวนฤมล สุทะ  นักวิทยาศาสตร์  วท.บ.(เทคโนโลยชีีวภาพ) ปฏิบัติงาน 

13. นายปิยะ  พันธ์แดง  นักวิทยาศาสตร์  วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปฏิบัติงาน 

การอาหาร 

14. นางสาวเปรมดา  ทิพย์เดโช  นักวิทยาศาสตร์  วท.ม.(ธุรกิจเกษตร)  ปฏิบัติงาน 
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15. นางวันวิสาข ์ ดอกค า  นักวิทยาศาสตร์  วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) ปฏิบัติงาน 

16. นายศักดิ์ชัย เครือสาร  นักวิทยาศาสตร์  วท.บ.(เกษตรศาสตร์)  ปฏิบัติงาน 

17. นายเศกสรรค์ อุปพงศ ์  นักวิทยาศาสตร์  วท.บ.(การประมง)  ปฏิบัติงาน 

18. นางสุพรรณิการ ์ พรหมสุริยา นักวิชาการสัตวบาล  วท.บ.(เกษตรศาสตร์)  ปฏิบัติงาน 

19. นางสาวสุธิศา สุขสังข์ภา  นักวิชาการเกษตร              วท.ม.(การจัดการทรัพยากร ปฏิบัติงาน 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

20. นางสุรนีาถ   ครองสุข  นักวิชาการเงินและบญัช ี บช.บ. (การบัญชี)  ปฏิบัติงาน 

21. นางสาวเสาวนีย์ จอมสว่าง  นักวิชาการศึกษา  วท.บ.(เกษตรศาสตร์)  ปฏิบัติงาน 

22. นางสาวหนึ่งฤทัย ปัญญาลกึ  นักวิชาการพัสด ุ  บธ.บ.(บรหิารธุรกิจ)  ปฏิบัติงาน 

23. นายอภิชาต นุเสน  นักวิชาการเกษตร  วท.บ.(วิทยาศาสตร์)  ปฏิบัติงาน 

24. นายอภินันท์ เร่งเร็ว  นักวิทยาศาสตร์  วท.บ.(พชืศาสตร์)  ปฏิบัติงาน 

25. นายอิฐสะราม แสนสุภา  นักวิทยาศาสตร์  วท.บ.(การประมง)  ปฏิบัติงาน  

26. นายอุทัย    วงศ์ขัต ิ  คนงาน   ประถมศึกษาปทีี่ 4  ปฏิบัติงาน 

 

1.3 สภาวการณ์ขององค์การ 

 (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 

 จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

ในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในถึงจุดเด่น

ที่สามารถส่งเสริมพัฒนาได้และจุดด้อยที่ต้องปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก

เพื่อพิจารณาถึงโอกาสในการพัฒนา และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ โดยมีผล

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยสรุปดังนี้  

 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. หลักสูตรครอบคลุมต้นน้ า กลางน้ า ท้ายน้ า 

2. อาจารย์มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3. มีรายวิชาปฏิบัติการ 

4. มีรายวิชาเลือกมาก ตรงกับความตอ้งการ

ผูเ้รียน 

5. มีพื้นที่ให้นสิิตปฏิบัติงาน 

6. อาจารย์ส่วนใหญ่จบปริญญาเอก 

7. หลักสูตรระยะสั้น และลงชุมชน 

8. การดูแลนสิิตทั่วถึงและใกล้ชิด 

9. มีสโมสรนสิิตและโครงสร้างชัดเจน  

10. มีแผนพัฒนานิสติ  

1. จ านวนนิสิตนอ้ย 

2. คู่ความร่วมมอืกับผูม้ีสว่นได้เสีย 

3. อุปกรณ์ ครุภัณฑท์ี่สนับสนุนการเรียน

ไม่เพียงพอ 

4. นิสติมคีวามรูด้้านภาษาอังกฤษ และ

ทักษะพืน้ฐานคอมพวิเตอร์ที่ใชก้ารเรียน 

5. งบประมาณในการพัฒนาตนเองน้อย  

6. นิสติยังมคีวามรูด้้านวิชาการต่ า 

7. ขาดการน าเสนอโครงสรา้งที่ชัดเจนตาม

บทบาทหนา้ที่  
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

11. ความสามัคคี 

12. อาจารย์ +นักวิทยาศาสตร์ มีความใกล้ชิด

และมีทักษะในการดูแลนสิิต  

13. บุคลากรมี อายุน้อย อยู่ในวัยท างาน/

ประสบการณ์/ทัศนคติ /ใจดีมีเมตตา 

8. นิสติยังขาดความรว่มมอืร่วมใจใน

ภาพรวมที่เกิดขึน้ 

9. งบประมาณไม่เพียงพอ  

10. แผนพัฒนานิสิตทีมีการน าไปขยายผล

อย่างเป็นรูปธรรม และยังไม่ครอบคลุม

ทุกด้าน  

11. ขาดความเชื่อมโยงระหว่างนิสติต่าง

สาขา+ระหว่างช้ันปี  

12. ขาดคู่มอืการท างาน 

13. ไม่มรีะบบการประเมินการท างาน/

ผลงาน/กิจกรรม/คณะกรรมการ/

สโมสรนสิิต 

 

 (2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ท าเล ที่ตัง้ของมหาวิทยาลัยอยู่ในพืน้ที่

เกษตร 

2. เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสทางการ

ศกึษา  

3. จัดท าโครงสร้างและแนะแนวทางการ

ท างานร่วมกับ(อาจารย์+นักวิทย์+สโมสร

นิสติ) 

4. จากปณิธานมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อ

ชุมชน มพีืน้ที่ผลงานวิจัย ด้านเกษตร

และอาหาร ท าให้นิสติสามารถได้ลง

พืน้ที่ และปฏิบัติ 

5. มีแหล่งทุนส าหรับพัฒนา/บ่มเพาะนิสิต

เป็นผู้ประกอบการ  

1. ได้รับงบประมาณน้อย 

2. ค่าธรรมเนียมการศกึษาสูงกว่า

มหาวิทยาลัยอื่น 

3. คู่แขง่ทางการศกึษา 

4. สถานการณ์ Covid-19 

5. ระบบการรับนิสิตเข้าเรียนต่อ 

6. ช่วงเวลาที่เปิดรับนิสติเข้าศึกษาต่อที่

แตกต่างกัน สง่ผลตอ่การตัดสินใจเรียน

ของนสิิต 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

6. นโยบายของมหาวิทยาลัย ท า Credit 

Bamk 

7. มสีื่อฟร ีFB Line  youtube tmister 
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ผลการด าเนินงาน   

Super KPI คณะ เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตร์ และ

การเชื่อมโยง 

Super KPI ตัวช้ีวัด ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลการ

ด าเนนิงาน  

หมาย

เหต ุ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  

กลยุทธ์ท่ี 5.1  

มาตรการท่ี 5.1.3 

ร้อยละของบุคลากร

สายวชิาการ สอบผ่าน 

CEFR ระดับ B2 Upper 

Intermediate 

คะแนนมากกวา่

ร้อยละ 60 

กิจกรรมร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

ยกระดับคุณภาพ

ของอาจารย์ เพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน 

อาจารย์เป็นท่ียอมรับในระดับ

นานาชาติรองรับการเปิดการเรียนการ

สอนรับสากลในอนาคตอันใกล ้

ด าเนนิการ

ร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  

กลยุทธ์ท่ี 5.1  

มาตรการท่ี 5.1.3 

ร้อยละของบุคลากร

สายสนับสนุน สอบผ่าน 

CEFR ระดับ A2 

Elementary 

คะแนนมากกวา่

ร้อยละ 60 

กิจกรรมร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

ร้อยละ 50 ของ

บุคลากรสาย

สนับสนุน เขา้รว่ม

โครงการ  

บุคลากรสายสนับสนุน สอบผ่าน 

CEFR ระดับ A2 Elementary 

ด าเนนิการ

ร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 
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การด าเนนิโครงการในแผนปฏิบัตกิาร   

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณที่ได้รับ คะแนนตัวช้ีวัดรวม 

(ร้อยละ) 

แผน ผลการใช้จา่ย

จรงิ 

แผน ผล 

โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน     

 โครงการพัฒนาอาจารยแ์ละบุคลากรของคณะ     

1 กิจกรรมย่อย  โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยด์้านการจัดการเรียนการสอน 

อาจารย์ท่ีปรึกษา ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์ดา้นการสอน   

5,000 5,000 4 4 

2 กิจกรรมย่อย โครงการสนับสนนุอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ I 

Classroom และสื่อออนไลน ์ 

5,000 5,000 4 4 

โครงการด้านการบริหาร     

 โครงการส่งเสริมการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส     

1 กิจกรรมย่อย  ส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรมในการป้องกันการทุจรติแก่

ผู้บริหาร 

15,000 14,476 4 4 

2 กิจกรรมย่อย  การประเมินความพงึพอใจของบุคลากร และการประเมินผลการ

ปฎบัิตงิานดว้ยระบบ 360 องศา  

- - 4 4 

3 กิจกรรมย่อย  การทบทวนแผนกลยุทธ์ ตดิตาม และประเมินความส าเร็จของ

ปฏบัิตกิารและแผนกลยุทธ์  

30,000 30,000 4 4 

4 กิจกรรมย่อย  KM เพื่อการพัฒนาองค์กร  15,000 15,000 4 4 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณที่ได้รับ คะแนนตัวช้ีวัดรวม 

(ร้อยละ) 

แผน ผลการใช้จา่ย

จรงิ 

แผน ผล 

26 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาต ิ 10,000 ยกเลิกโครงการ 

เนื่องจาก  

COVID-19 

  

  

 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร   

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนนิงาน  

การพัฒนา 

ผลสัมฤทธ์ิทักษะ 

ความก้าวหนา้ 

สายวชิาการ  

การพัฒนา

ความก้าวหนา้ทาง

วชิาการ  

 

บุคลากรสายวชิาการต าแหนง่อาจารย์ท่ีมีคุณสมบัตคิรบตามเกณฑ์ ท่ีได้รับการ

แตง่ตัง้ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ผู้ได้รับการแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหนง่ทางวิชาการ

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ทา่น ดังนี ้

1. ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ 

2. ผศ.ดร.วพิรพรรณ์ เนื่องเม็ก 

3. ผศ.ดร.สุกัลยา ภู่ทอง 

บุคลากรสายวชิาการต าแหนง่อาจารย์ท่ีมีคุณสมบัตคิรบตามเกณฑ์ ที่ได้รับการ

แตง่ตัง้ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

ผู้ได้รับการแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหนง่ทางวิชาการ

ระดับผู้รองศาสตราจารย์ จ านวน  1 ท่าน ดังนี้ 

1. รศ.ดร.สุภัค มหัทธนพรรค 
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 คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการอบรม/พัฒนาตนเอง ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ อัตราคนละ 10,000 บาท และสายสนับสนุน อัตราคนละ 6,000 

บาท โดยมีรายละเอียดการอบรม/พัฒนาตนเอง ของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ ประจ าปี 2563 ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล สถานทีอ่บรม หลักสูตร วัน เดือน ป ี  งบประมาณที่ใช้  

 สาขาวิชาการประมง        

 อ.กัญญาณฐั สุนทรประสิทธ์ิ   จ.เชยีงใหม ่  อบรมหลักสูตร TQA Criteria  19-21 ส.ค. 63 11,666.00                                

         

 อ.ดุจฤดี ปานพรหมมนิทร์   กรุงเทพฯ   อบรมหลกัสูตร ผู้ขอรับใบอนุญาตใชส้ัตว์เพื่องานทาง

วทิยาศาสตร์  

17 ก.ย. 63 6,000.00                                  

         

 อ.กรทิพย ์กันนิการ ์  จ.เชยีงใหม ่  อบรมหลักสูตร TQA Criteria  19-21 ส.ค. 63 11,667.00                                   

          

 สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร          

 อ.หทัยทิพย ์นิมติรเกียรตไิกล   ประเทศอินโดนเีซีย   น าเสนอผลงานประเทศอินโดนเีซีย  11-14 พ.ย. 62 7,750.00                                    

   จ.เชยีงใหม ่  อบรมหลักสูตรเทคนิคการยืดอายุการยืดอายุผลิตภัณฑอ์าหาร

ในยุคโควิด   

 9-10 ส.ค. 63  3,900.00                                    

          

 อ.ตระกูล พรหมจักร  ออนไลน์   ค่าอบรมผ่านสื่อออนไลน์   25 พ.ค 63  1,605.00                                     

          

 อ.ยุพารัตน ์โพธิเศษ   เชยีงใหม ่  สัมมนาวิชาการ SAC สัญจรภาคเหนอื   17 ต.ค. 62  682.00                                       

   เชยีงใหม ่  สัมมนาเร่ืองการขออนุญาตสถานผลิต น าเขา้ จัดเก็บอาหาร  27 พ.ย. 62 1,817.00                                     

   พษิณุโลก   อบรมเร่ืองการเขียนขอ้เสนอโครงการไมย่ากอย่างท่ีคดิ   14-18 ม.ค. 63  2,180.00                                     



17 
 

 
 

ชื่อ-สกุล สถานทีอ่บรม หลักสูตร วัน เดือน ป ี  งบประมาณที่ใช้  

   เชยีงราย   เข้าร่วมอบรมวเิคราะห์ธุรกิจพิชิตตลาดออนไลนย์ุค 4.0    20-21 ม.ิย. 63  1,996.00  

          

 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์         

 อ.วาสนา พิทักษพ์ล   พษิณุโลก   เข้าร่วมประชุมวิชาการ นเรศวร วิจัย  28-30ก.ค. 63 6,952.00  

          

          

 อ.วพิรพรรณ์ เนื่องเม็ก   ขอนแก่น   น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเกษตรครัง้ท่ี21  26-29 ม.ค. 63 7,000.00  

          

 อ.ไวพจน ์กันจู   กรุงเทพฯ   อบรมเชงิปฏบัิตกิาร เทคนิคการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัย  3 ก.พ. 63 2,102.93  

   นครปฐม    เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนานักเทคโนโลยชีวีภาพทาง

การเกษตร  

19-23 ส.ค. 63 5,148.00  

          

          

 สาขาวิชาสัตวศาสตร์          

 อ.สมชาติ ธนะ   จ.บุรีรัมย์   อบรมเทคโนโลยชีวีภัณฑ์  4-7 ม.ีค. 63 2,932.00  

          

 อ.วัชระ แลนอ้ย   จ.เชยีงใหม ่  อบรมหลักสูตร TQA Criteria  19-21 ส.ค. 63 11,667.00  

          

 สาขาวิชาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

การอาหาร  
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ชื่อ-สกุล สถานทีอ่บรม หลักสูตร วัน เดือน ป ี  งบประมาณที่ใช้  

 อ.รณกร สร้อยนาค   เชยีงใหม ่  สัมมนาวิชาการ SAC สัญจรภาคเหนือ  17 ต.ค. 62 682.00  

   ปทุมธาน ี  อบรมวทิยากรท้องถิ่น GHP  20-24 ต.ค. 62 1,850.00  

   เชยีงใหม ่  อบรมหลักสูตรนักจัดการความรู้เพื่อชุมชนภาคเหนือ  29 ต.ค.-1พ.ย. 62 2,100.00  

   เชยีงใหม ่ เข้าร่วมประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวจิัยริเร่ิมใหม่  12 พ.ย.62 1,800.00  

   ออนไลน ์ หลักสูตร Outcome-Based Education (OBE)และหลกัสูตร 

AUN-QA Implementation and Gap Analysis   

19,22 ม.ิย. 62 3,000.00  

            

 อ.ไผ่แดง  ขวัญใจ   จ.เชยีงใหม ่  อบรมหลักสูตรเทคนิคการยืดอายุการยืดอายุผลิตภัณฑอ์าหาร

ในยุคโควิด   

 9-10 ส.ค. 63  3,900.00  

          

          

 อ.คุณากร ขัตศิรี   พษิณุโลก   งานวชิาการเกษตรนเรศวร  28-31 ก.ค. 63 2,400.00  

          

 อ.ธนกิานต ์สันต์สวัสดิ์   เชยีงใหม ่  อบรมหลักสูตรเทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษา

ผลิตภัณฑอ์าหาร  

26 ก.พ-1 ม.ีค. 63 3,500.00  

   ออนไลน ์  การจัดท าเอกสารระบบความปลอดภัย GMP/HACCP  30 ม.ิย.-1ก.ค. 63 3,300.00  

          

 อ.สุวล ีฟองอนิทร์   ขอนแก่น   น านสิิตเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเปิดกระป่อง  2-5 ม.ค. 63 4,550.00  

   จ.เชยีงใหม ่  อบรมหลักสูตรเทคนิคการยืดอายุการยืดอายุผลิตภัณฑอ์าหาร

ในยุคโควิด   

 9-10 ส.ค. 63  3,900.00  
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ชื่อ-สกุล สถานทีอ่บรม หลักสูตร วัน เดือน ป ี  งบประมาณที่ใช้  

          

 อ.เนวชิญานิ์ วุฒนิธิิศานันท์   เชยีงใหม ่  สัมมนาวิชาการ SAC สัญจรภาคเหนือ   17 ต.ค. 62  682.00  

   ปทุมธานี   อบรมวทิยากรท้องถิ่น GHP  20-24 ต.ค. 62 1,850.00  

   กรุงเทพฯ   อบรมSynchrotron Rodiation Application   5-9 พ.ย. 62  5,337.00  

          

 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ          

 อ.รวสิรา  ร่ืนไวย์   เชยีงใหม ่  สัมมนาวิชาการ SAC สัญจรภาคเหนือ   17 ต.ค. 62  682.00  

   เชยีงใหม ่  สัมมนาเร่ืองการขออนุญาตสถานผลิต น าเขา้ จัดเก็บอาหาร  27 พ.ย. 62 1,817.00  

   กรุงเทพฯ   อบรมเชงิปฏบัิตกิารเร่ืองการประยุกตใ์ชจุ้ลินทรีย์  18-21 ธ.ค. 62 4,990.00  

   พษิณุโลก   อบรมเร่ืองการเขียนขอ้เสนอโครงการไมย่ากอย่างท่ีคดิ   14-18 ม.ค. 63  2,180.00  

          

 อ.วนดิา  แซ่จึง   กรุงเทพฯ   อบรมเชงิปฏบัิตกิารเร่ืองการประยุกตใ์ชจุ้ลินทรีย์   17-21 ธ.ค. 62  6,300.00  

   พษิณุโลก   อบรมเร่ืองการเขียนขอ้เสนอโครงการไมย่ากอย่างท่ีคิด   14-18 ม.ค. 63  2,180.00  

          

 อ.สุภาพร  ภัสสร   เชยีงใหม ่  สัมมนาวิชาการ SAC สัญจรภาคเหนือ  17 ต.ค. 62 682.00  

   เชยีงใหม ่  สัมมนาเร่ืองการขออนุญาตสถานผลิต น าเขา้ จัดเกบ็อาหาร   27 พ.ย. 62  1,816.00  

   กรุงเทพฯ   อบรมเชงิปฏบัิตกิารเร่ืองการประยุกตใ์ชจุ้ลินทรีย์  18-21 ธ.ค. 62 4,990.00  

   พษิณุโลก   อบรมเร่ืองการเขียนขอ้เสนอโครงการไมย่ากอย่างท่ีคดิ   14-18 ม.ค. 63  2,180.00  
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ชื่อ-สกุล สถานทีอ่บรม หลักสูตร วัน เดือน ป ี  งบประมาณที่ใช้  

 อ.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ   อยุธยา   ประชุมออกแบบหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ุใหม่  13-17 ก.พ. 63 10,564.00  

          

 อ.พนิตนาฎ อูพุ่ฒนิันท์   กรุงเทพฯ   อบรมเชงิปฏบัิตกิารเร่ืองการประยุกตใ์ชจุ้ลินทรีย์   18-21 ธ.ค. 62  9,988.48  

          

 อ.สุมนา เหลอืงฐิติกาญจนา   กรุงเทพฯ   อบรมเชงิปฏบัิตกิารเร่ืองการประยุกตใ์ชจุ้ลินทรีย์   18-20 ธ.ค. 62  5,800.00  

   พษิณุโลก   อบรมเร่ืองการเขียนขอ้เสนอโครงการไมย่ากอย่างท่ีคดิ   14-18 ม.ค. 63  2,180.00  

          

 ห้องปฏิบัตกิาร          

 นางสาวกนกอร ศรีม่วง   เชยีงใหม ่  น าเสนอผลงานวชิาการดา้นมาตรฐานการวิจัยเครอืขา่ย

ภาคเหนอื   

20 พ.ย. 62 411.00  

   เชยีงใหม ่  เข้าร่วมประชุมวิชาการเครอืขา่ยพัฒนาระบบงาน

ห้องปฏบัิตกิาร  

8-9 ก.พ. 63 4,266.00  

          

 นางสาวเปรมดา ทิพยเ์ดโช   เชยีงใหม ่  น าเสนอผลงานวชิาการดา้นมาตรฐานการวิจัยเครอืขา่ย

ภาคเหนอื   

20 พ.ย. 62 411.00  

   เชยีงใหม ่  เข้าร่วมประชุมวิชาการเครอืขา่ยพัฒนาระบบงาน

ห้องปฏบัิตกิาร  

8-9 ก.พ. 63 4,267.00  

   กรุงเทพฯ   อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใชส้ัตว์ฯ เปรมดา  9-11 ก.ย.63 4,000.00  

 นางสาวจันทนา จันโจมศกึ   เชยีงใหม ่  น าเสนอผลงานวชิาการดา้นมาตรฐานการวิจัยเครอืขา่ย

ภาคเหนอื   

20 พ.ย. 62 411.00  
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ชื่อ-สกุล สถานทีอ่บรม หลักสูตร วัน เดือน ป ี  งบประมาณที่ใช้  

          

 นางสาวสุธิศา สุขสงัข์ภา   เชยีงใหม ่  น าเสนอผลงานวชิาการดา้นมาตรฐานการวิจัยเครอืขา่ย

ภาคเหนอื   

20 พ.ย. 62 411.00  

   เชยีงใหม ่  เข้าร่วมประชุมวิชาการเครอืขา่ยพัฒนาระบบงาน

ห้องปฏบัิตกิาร  

8-9 ก.พ. 63 4,267.00  

          

 นายกฤตนน โชติพรม   เชยีงใหม ่  น าเสนอผลงานวชิาการดา้นมาตรฐานการวิจัยเครอืขา่ย

ภาคเหนอื   

20 พ.ย. 62 411.00  

          

 นางสุพรรณิการ ์พรหมสุริยา   เชยีงใหม ่  น าเสนอผลงานวชิาการดา้นมาตรฐานการวิจัยเครอืขา่ย

ภาคเหนอื   

20 พ.ย. 62 411.00  

          

 นางวันวสิาข์ ดอกค า   เชยีงใหม ่  น าเสนอผลงานวชิาการดา้นมาตรฐานการวิจัยเครอืขา่ย

ภาคเหนอื   

20 พ.ย. 62 411.00  

          

 นายปิยะ พันธ์แดง   เชยีงใหม ่  น าเสนอผลงานวชิาการดา้นมาตรฐานการวิจัยเครอืขา่ย

ภาคเหนอื   

20 พ.ย. 62 411.00  

   จ.เชยีงใหม ่  อบรมหลักสูตรเทคนิคการยืดอายุการยืดอายุผลิตภัณฑอ์าหาร

ในยุคโควิด   

 9-10 ส.ค. 63  3,900.00  

          

 นางสาวนฤมล สุทะ   เชยีงใหม ่  น าเสนอผลงานวชิาการดา้นมาตรฐานการวิจัยเครอืขา่ย

ภาคเหนอื   

20 พ.ย. 62 412.00  
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