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บทที่ 1 

บทน า 
1.1 ความเป็นมา 

 รัฐบาลได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มีเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 

2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสความ

เสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น

ปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ และได้จัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 บนพื้นฐานของกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2579) ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสูป่ระเทศไทย 4.0 และให้ความส าคัญกับการมี

สว่นร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสว่น ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ เพ่ือมุ่งสู่ 

“ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน” และมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม 

และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง

เหมาะสม น าไปสูก่ารพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ย่ังยืนของสังคมไทย   

 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องกับ 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  แผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 - 2579 และมาตรฐานการศึกษา

ของชาต ิพ.ศ. 2561 มุ่งเนน้การพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความ

พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา และทักษะศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับนโยบายการบริหารประเทศของ

รัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับ

ทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ 

ที่ เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วรุนแรงในศตวรรษที่  21 ได้ ความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจ 

ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) มีฐานคิดหลักคือการเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า

โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม การเปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การ

ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เปลี่ยนระบบการเรียนรู้แบบเดมิไปสู่การ

เรียนสมัยใหม่ (Smart Classroom) และรูปแบบการเรียนแบบใหม่ การพัฒนานักศึกษาไปสู่การเป็น

Smart Enterprises และ Startup ที่มีศักยภาพสูง การจัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพ่ือเปลี่ยนทักษะ

แรงงานแบบเดิมที่มีมูลค่าต่ า (Traditional Services) ไปสู่การเป็นแรงงาน ที่มีความรู้ ทักษะ และความ
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เ ช่ียวชาญสูง (High Value Services) เพ่ือตอบสนองความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมใหม่  

(New S-Curve) เป็นต้น  

 ดังน้ัน เพ่ือให้การพัฒนาคณะสอดคลอ้งกับกรอบยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 

– 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 เพ่ือสนองตอบทิศทางการพัฒนา

ประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้คณะ

เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมีการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์  

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 ให้บรรลุ

วิสัยทัศน์ “เป็นคณะช้ันนาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการ

วิชาการด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในเขต

ภาคเหนือตอนบน และกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” และบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนา

มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ 6 ดา้น ดังน้ี 

 (1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (2) ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางดา้นวิชาการ 

 (3) ยุทธศาสตร์การบรกิารวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ย่ังยืน 

 (5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาต ิ

 (6) ยุทธศาสตร์การบรหิารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

1.3 ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

กับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 ได้ด าเนินการให้สอดคลอ้งและเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 

(พ.ศ.2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2560 - 2579  และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 - 2567  
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 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการตลาด

ของสังคม และ ด้านขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่  Research University เพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม 

และสนองตอบตอ่ภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคน

และเสริมสร้างศักยภาพคน และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น า

ทางด้านวิชาการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย 

และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2560 - 2579 และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย ์และยุทธศาสตร์ที ่8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ของยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง สังคม 

เป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างย่ังยืน (Sustainable Life Quality) ภายใต้

ยุทธศาสตร์ที่  3 การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ มีความสอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2560 - 2579 และสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า

ในสังคม ยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อ ย่าง ย่ัง ยืน 

และยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ ฉบับที่  12 (พ.ศ.  2560 - 2564) รวมทั้ งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  1 

ด้านความมั่นคง และยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

ของยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
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  แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาสู่สากล และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural 

Enterprise) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ให้ย่ังยืน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม 

ทางการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อมของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 

การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและย่ังยืน ยุทธศาสตร์ที่ 7 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์ที ่9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งมีความสอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์ที่ 5 ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม ของยุทธศาสตร์

ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 โดยแสดงเป็นแผนภาพความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 กับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของประเทศ ดังรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงความสอดคลอ้งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 กับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของประเทศ 
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 จากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 - 2567 สามารถน ามาสรุปเป็นแผนภาพแสดง Strategic Map เชิงล าดับความส าคัญ 

ได้ดังรูปที่ 2 

  

 

รูปที่ 2 แผนภาพแสดง Strategic Map เชิงล าดับความส าคัญ 

 

1.4 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์   

   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติเร่ิมต้นในการปรับปรุงพัฒนาและจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ

นโยบายของอธิการบด ีมหาวิทยาลัยพะเยา จึงไดม้ีการก าหนดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยได้จัดให้

มีการประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ขึ้นในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562 โดยการมีส่วนร่วมของ

บ ุคลากรทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ และนิสิต รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ 
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บทที่ 2  

การวิเคราะห์แผนพัฒนาของชาติและสภาพแวดล้อม 

 

2.1 แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  

   กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทย ได้แก่ (1) กระแส

Globalization ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการไหลของทุน สินค้าบริการ และแรงงาน อย่างเสรีท าให้

เกิดปรากฎการณ์เช่ือมโลกเข้าด้วยกัน (Connected World) (2) กระแส Digitization ที่เปลี่ยนรูปแบบ 

การติดต่อสื่อสารในโลกเสมอืนหรือโลกดจิิตอลท าให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตแบบ Exponential Return to 

Scale ไม่ เป็นไปตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ (3)  กระแส Urbanization ที่มีผลให้วัฒนธรรม 

วิถีการด าเนินชีวิต และพฤติกรรม รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปจากสังคม  

และวัฒนธรรมแบบเดิม (4) กระแส Individualization ที่ท าให้มีความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้นท าให้มีทั้ง

ข้อดีข้อเสีย เช่น อาจท าให้เป็นสังคมที่เข้มแข็งขึ้น และอาจท าให้สังคมที่มีความขัดแย้งและมีความ

ปัจเจกมากขึ้น (5) กระแส Communization ท าให้เกิดกระแสการพ่ึงพากันมากขึ้น เกิดการผนึกพลัง

ร่วมกันแก้ปัญหา หรือเผชิญปัญหาร่วมกันมากขึ้น กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท าให้เกิดประเด็น 

ที่ท้าทาย ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง การศึกษาเรียนรู้ สุขภาพและสาธารณสุข 

พลังงานและสภาพแวดล้อม ฯลฯ การปรับตัวเข้ากับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นนโยบาย

ส าคัญของหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย 

 

2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เพ่ือใช้เป็นแนว

ทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแลว้ ดว้ยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ า

ชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” และมีเป้าหมายส าคัญ 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 และที่ยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความ

มั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสูก่ารบริหารประเทศ ที่ต่อเน่ือง และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ

ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี

ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่

อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร 
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พลังงาน และน้ า (2) ความมั่งคั่ง ประกอบด้วย ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง 

ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์

จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึน้ เศรษฐกิจมคีวามสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้

ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม                    แห่งอนาคต และเป็น

จุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสง่ การผลติ การค้า               การลงทุน และ

การท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า

อย่างมีพลัง และความสมบูรณ์ ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ ทุนมนุษย ์ทุน

ทางปัญญา ทุนทางการเงินทุนที่เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ทุนทางสังคม                          และทุน

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (3) ความย่ังยืนประกอบด้วย การพัฒนาที่สามารถสร้างความ

เจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถใน

การรองรับและเ ยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม                              

และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ ์

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึน้ คนมคีวามรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอือ้อาทร 

เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม และประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) คือ (1) เพ่ือสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ (2) เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บรกิารของรัฐอย่างทั่วถึงเท่าเทียม เป็นธรรม 

(3) เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ และ (4) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และ

บริการด้วยนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจ

ของส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้ 

 

 1. ด้านความมั่นคง 

 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบรหิารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น

สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร

จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ

รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

รูปแบบใหม่ 
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 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ

เรียบรอ้ยภายในประเทศ สร้างความรว่มมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบั ติ 

รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม 

 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึน้ 

 

 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สง่เสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสูช่าตกิารค้า  

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ย่ังยืน และ

สง่เสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรย่ังยืนเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 

ยกระดับผลติภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สูส่ากล  

 (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  

 (6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนา  

กับนานาประเทศ สง่เสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

 

 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  

 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านยิมที่พึงประสงค์  

 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  

 (5) การสร้างความอยู่ดีมสีุขของครอบครัวไทย 

 

 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

 (1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอือ้ต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  

 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของ

ชุมชน  
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 (5) พัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 

 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บรหิารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  

 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ  

 (6) การใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 

 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม  

 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

 (4) การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมชิอบ  

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตา่ง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล  

 (6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

 (7) ปรับปรุงการบรหิารจัดการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครัฐ 

 

2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

พ.ศ. 2563-2567 มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2555 - 2559) ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ ประกอบดว้ย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อยา่งย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง

และย่ังยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความรว่มมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 

2.4 แผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “คนไทยทุกคนได้รับ

การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา

4 ประการ ได้แก่ 

1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมปีระสิทธิภาพ  

2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์

ชาต ิ 

3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี

และร่วมมือผนึกก าลังมุง่สู่การพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า

ภายในประเทศลดลง  

 แผนการศึกษาแห่งชาต ิวางเป้าหมายไว้ 2 ดา้น คือ  

 1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ

และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)  

 2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุ

เป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์

หลักที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมาย

ตามจุดมุง่หมาย วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกลา่วข้างต้น ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 

2.5 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี พ.ศ. 2560 - 2574  

 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี พ.ศ. 2560 – 2574 มีรายละเอียดประกอบดว้ย เจตนารมณแ์ผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี เป้าหมายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระบบอุดมศึกษาในปี 2574 

University 4.0 และสิ่งที่สังคมจะได้รับจากระบบอุดมศึกษาในปี 2574 University 4.0 โดยมีเนื้อหา 

โดยสรุปดังน้ี 

 1. เจตนารมณแ์ผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 ม ี3 ประการ ดังนี ้

1) อุดมศึกษาต้องการน าการพัฒนาประเทศ เป็นผูส้ร้างปัญญาให้กับสังคม 

2) อุดมศึกษาต้องเป็นศูนย์รวมความรู้และศาสตร์ที่น าไปสร้างทุนทางสังคม ก่อให้เกิด 

นวัตกรรม ความรู้ งานวิจัย ที่เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศในบริบท  

ที่เปลี่ยนแปลง 

3) อุดมศึกษาให้โอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรม

อย่างมีประสทิธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการเรยีนรู้และการพัฒนาวิชาการ 

2. เป้าหมายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พิจารณาจาก  5 องค์ประกอบ 

1) การเข้าถึงอุดมศึกษาของไทย (Accessibility): การรับนักศึกษา Age Group, Non-

Age Group  

2) ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในการเข้าสู่ระบบอุดมศึกษา (Equity): ผู้เรียนมี

โอกาสเข้าถงึการศึกษาที่มีคุณภาพ  

3) คุณภาพการศึกษา (Quality): สมรรถนะบัณฑิต ความสมดุลของ Soft Skill และ 

Hard Skill 

4) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ (Efficiency): ธรรมาภิบาลและการจัดสรร

ทรัพยากร 

5) การตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy): บัณฑิตและงานวิจัยตอบสนอง

ต่อการพัฒนาประเทศ 

3. ระบบอุดมศึกษาในปี 2574 University 4.0 

1) การสร้างโอกาสการเข้าถงึอุดมศึกษาอย่างกว้างขวางและเป็นธรรม Accessibility 

2) การพัฒนานักศึกษา Student Development 

3) โครงสร้างพ้ืนฐานการวิจัยและนวัตกรรม 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) การบรหิารจัดการที่ดีในระบบอุดมศึกษา Good Governance 

8) อุดมศึกษาดจิิตอล Digital Higher Education 

4. สิ่งที่สังคมจะได้รับจากระบบอุดมศึกษาในปี 2574 University 4.0 

1) โอกาสในการเข้าถงึผลผลิตจากทุกพันธกจิอุดมศึกษาที่มีคุณภาพของทุกภาคสว่น 

2) ทุนทางสังคมให้เกิดผู้น าทางความคิดที่น าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึ้น 

3) องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เสนอทางเลือกและตอบโจทย์สังคม เพ่ือการพัฒนา

ประเทศในบรบิทที่เปลี่ยนแปลง 

  

ที่มา: สุเมธ แยม้นุ่น. 2559. การวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศึกษาไทยในระยะ 15 ปี, 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่  3 (พ.ศ.2560 – 2574) และแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564).   

 

2.6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

  

(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 

 จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

ในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ เพ่ือประเมินสภาพแวดลอ้มภายในถึงจุดเด่น

ที่สามารถส่งเสริมพัฒนาได้และจุดด้อยที่ต้องปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก

เพ่ือพิจารณาถึงโอกาสในการพัฒนา และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ โดยมีผล

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยสรุปดังน้ี  

 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. บุคลากรมีความสามารถและมีความ

เช่ียวชาญดา้นการเกษตร และเป็นอาจารย์

รุ่นใหม่ที่มีผลงานตีพิมพ์มากและต่อเน่ือง

และสามารถหางบประมาณวิจัยและบรกิาร

วิชาการจากภายนอกได้ 

2. บุคลากรสายวิชาการส าเร็จการศึกษาระดับ 

ปรญิญาเอก มากกว่าร้อยละ 80 ที่มี

1. ระบบและกลไกการติดตามประเมินผล

การด าเนนิงานดา้นต่างๆของคณะยังไม่

ชัดเจน  

2. ระบบการส่ือสารองค์กร และการ

ถ่ายทอดนโยบายการด าเนนิงานระดับ

ต่างๆ ไมม่ีประสทิธิภาพ ท าให้การมี

สว่นร่วมต่ า 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ศักยภาพและมีความพร้อมในการพัฒนา

คณะในทุกๆ ดา้น 

3. มีงานวิจัยและองค์ความรู้ที่หลากหลาย และ

มีงานวิจัยที่สามารถบูรณาการและใช้

ถ่ายทอดได้ 

4. การให้บรกิารวิชาการของคณะมีความ

หลากหลายสามารถตอบสนองความ

ต้องการของชุมชนได้อยา่งครบวงจร ต้ังแต่

ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 

5. มีศูนย์ยางพารา ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และ

ศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชด าริในการสนับสนุนการเรียนการ

สอน และท าหน้าที่บรหิารจัดการด้านการ

ให้บรกิารวิชาการแกนิ่สิต บุคลากร และ

ผู้สนใจทั่วไป ได้ตรงตามความต้องการ  

6. บุคลากรมีวัยที่ใกลเ้คียงกัน มีการท างานเป็น

ทีม มีความสามัคคีช่วยเหลอืในการแก้ไข

ปัญหา รวมถึงมีสามารถปรับตัวและรับการ

เปลี่ยนแปลงได้ดี 

3. ข้อบังคับและกฎระเบียบตา่ง ๆ ไมเ่อือ้

ต่อการปฏิบัติงาน 

4. นิสิตที่เข้าศึกษาในคณะมีพื้นฐานความรู้

ค่อนข้างอ่อน มีผลทาให้ผลการเรียน

ของนิสิตในวิชาพืน้ฐานอยู่ในระดับต่ า

กว่าเกณฑ์ และต้องพ้นสภาพก่อนจะ

เข้าสู่รายวิชาของสาขา  

5. ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ที่สนับสนุนการเรียน

การสอนไม่เพียงพอ ไมท่ันสมัย ขาดงบ

ซ่อมบ ารุง และกระจายตัวไม่สะดวกต่อ

การท างาน  

6. ขาดระบบการพัฒนามาตราฐานของ

ห้องปฎิบัติการ 

7. ระบบการบริหารจัดการหลักสูตรมี

ปัญหายังไมชั่ดเจน 

8. ความรว่มมือดา้นวิชาการและดา้นการ

วิจัยกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานใน

ต่างประเทศ รวมถึงภาคอุตสาหกรรม

ไมเ่ป็นรูปธรรมยังมีน้อย  

9. ระบบการพัฒนาบุคลากรทั้งสาย

วิชาการและสายสนับสนุนไม่ต่อเน่ือง 

เน่ืองจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

10. จ านวนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารทั้งระดับชาตแิละ

นานาชาต ิยังมีน้อย  

11. จ านวนคณาจารย์ที่มตี าแหน่งทาง

วิชาการยังมีน้อย  

12. กิจกรรมดา้นการเรียนการสอนไม่

ครอบคลุม ดา้นการพัฒนานิสติ (ขาด

การบูรณาการกิจกรรมกับการเรียนการ

สอน)  
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

13. ขาดการพัฒนาเครอืข่าย และกิจกรรม

ดา้นศิษย์เก่ายังไมเ่ป็นรูปธรรม 

14. อัตลักษณ์ของคณะยังไม่ชัดเจน 
 

 (2) การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ความตอ้งการของตลาดแรงงานที่มี

ทักษะเพ่ิมขึ้นรวมทั้งอุตสาหกรรมใน

ประเทศก าลังมองหาความร่วมมือจาก

สถาบันการศึกษาในประเทศ 

2. มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน

ภายนอก เช่น หน่วยงานราชการ องค์กร

ต่างๆ หรือภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซึ่งเอือ้ประโยชน์ในการ

ท างาน 

3. เป็นมหาวิทยาลัยเดยีวด้านการเกษตรใน

พ้ืนที่ สง่ผลให้มโีอกาสในการพัฒนาใน

ทุกๆ ดา้น 

4. ประเทศไทยเป็นประเทศดา้นการเกษตร 

ซึ่งบุคลากรของคณะฯ มีความเช่ียวชาญ

ที่หลากหลาย และมีไฟในการท างาน จึง

ก่อให้เกิดความรว่มมือทางวิชาการกับ

ชุมชน 

5. คณะมีหลักสูตรที่หลากหลาย และมีการ

สร้างเครือข่าย MOU ทั้งภายในและ

ต่างประเทศ 

6. มีแหลง่ทุนวิจัยที่หลากหลายและภาครัฐ

ให้การสนับสนุนงานวิจัยดา้นการเกษตร 

(วช., สกว., สวทช., สวก., อวน., งบ

กลุ่มจังหวัด เป็นต้น) 

7. มีระบบประกันมาตรฐานการศึกษาที่ดี  

1. สภาวะเศรษฐกิจอาจสง่ผลต่อการ

ตัดสินใจในการเข้าศึกษา

ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา 

2. งบประมาณมหาวิทยาลัยที่จ ากัด  

มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

3. รัฐบาลมกีารสง่เสริมให้ศึกษาสายอาชีพ

มากย่ิงขึ้นจึงมผีลท าให้นิสิตภายใน

มหาวิทยาลัยลดลง 

4. จ านวนประชากรวัยเรียนลดลง รวมถึง

ค่านยิมในการเรียนเกษตรของเด็กไทย

ลดลง 

5. นโยบายการจัดสรรงบประมาณไม่

แนน่อน เพราะขึ้นอยู่กับการเมืองและ

นโยบายของรัฐบาล 

6. ความพร้อม/ศักยภาพของบุคลากร ใน

การสร้างเครือข่ายการท างานในระดับ

สากล 

7. ในพืน้ที่ภาคเหนือมีมหาวิทยาลัยที่มี

หลักสูตรใกลเ้คียงกัน 
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บทที่ 3  

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 
3.1 โครงร่างองค์กร 

 (1) ปรัชญา (Philosophy) 

“ด ารงชีวิตดว้ยปัญญา ประเสริฐที่สุด” “ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม” 

“A Life of Wisdom is the Most Wondrous of All” 
 

 (2) ปณิธาน (Determination) 

“พัฒนาการเกษตร เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” 

“Agriculture Development for Community Empowerment” 
 

 (3) วสิัยทัศน์ (Vision) 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการ

ผลติบัณฑิต การวิจัย และบรกิารวิชาการเกษตรเพ่ือชุมชนและนานาชาติ 
 

 (4) พันธกจิ (Mission) 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวิทยาลัยพะเยามีพันธกจิในการผลิต

ก าลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุ ม ชน  สั ง คมและประ เ ทศชา ติ  จึ ง ด า เ นิ น พั นธกิ จ  5 ด้ า น  สอดคล้ อ งตามมาตรฐ าน 

การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ดังน้ี 

 

(4.1) ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรู้ความสามารถ  มีความรู้ภาษาอังกฤษที่สื่อสารได้ 

มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงาน เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ด าเนิน

ชีวิตอย่างมีคุณธรรม ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีทักษะการเป็นผู้น าและการท างาน

เป็นทีม รวมถึงทักษะ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ ดว้ยหลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุ่น ตรงตาม

ความตอ้งการของตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม่ อาจารย์มคีุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุ ฒิวิ ชา ชีพ (Professional Standard Framework, PSF)  มี แนวความคิดและทักษะที่ทั นสมัย 

เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาใหม่ ดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และวิธเีรียนรู้ที่เนน้ทักษะและการ

ปฏิบัติร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต มีการบริหารจัดการที่สร้างความเช่ือมั่นกับผู้เรียนและความเช่ือถือให้กับ
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ชุมชนและสังคม ระบบการศึกษารองรับและตอบโจทย์พื้นที่ในการยกระดับการศึกษา ประเมิน และ

ตรวจสอบได้ในทุกระดับ พร้อมก้าวสูค่วามเป็นสากลและนานาชาติ 

(4.2) วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

พัฒนาการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่น าไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนาสร้างสรรค์ 

สร้างนวัตกรรมให้กา้วหน้าและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิง

พาณิชย์ สู่การเติบโตอย่างย่ังยืนของสังคม ลดปัญหาความยากจน ชุมชนเข้มแข็ง และเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก โดยเน้นการวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม 

และความต้องการของประเทศ (Demand side) ส่งเสริมการเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม การน าไปใช้ประโยชน์กับสังคม ด้วยการร่วมมือกับผู้ใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาค

บริการและภาคการเกษตรเพ่ือประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สามารถพัฒนายกระดับรายได้และ

เทคโนโลยีของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายการเข้าสู่ Thailand 4.0  

 

 (4.3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม  ยกระดับ

การศึกษา สร้างรายได้ และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนและสังคมที่เกิดขึ้น เพ่ือคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจากความแตกต่างและเหลื่อมล้ า เกิดสังคมความสุข 

 

(4.4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 

การด ารงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ การท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน 

สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเช่ือมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ

พัฒนาประยุกต์ การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ ดว้ยการบรหิารจัดการ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

และเป็นระบบ 

 

(4.5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรู้

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

  การบริหารคน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพ่ือ

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 พ่ื อ ก ร ะ บ ว น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม  

สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และเป้าหมายการด าเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ กระตือรือร้นในการ

แก้ปัญหาร่วมกัน ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างระบบการบริหารบนพื้นฐานข้อมูลที่

น่าเชื่อถอืและมีการด าเนนิงานที่มปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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 (5) โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริหารทั่วไป 

- เลขานุการคณบดี 

- สารบรรณ   

- บริหารงานบุคคล   

- แผนและยุทธศาสตร์ 

- บริหารความเสี่ยง 
 

 

 

ประธานหลักสูตร 

วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

วท.บ.(การประมง) 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

งานการเงินและพัสดุ 

- การเงิน   

- พัสดุและระบบ

สาธารณูปโภค   
 

 

 

 

หัวหน้าส านักงานคณะ 

 

งานวิจัย บริการวิชาการ

และนวัตกรรม 

- วจิัย   

- บริการวชิาการ   

- ท านุบ ารุงศลิปและ

วัฒนธรรม   

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และพัฒนาระบบ   
 

 

 

 

หัวหน้าศูนย์ 

ศูนยศ์ึกษา

เศรษฐกิจ

พอเพียงและ

ความอยู่

รอดของ

มนุษยชาติ 

ศูนย์

ฝึกอบรม

วิชาชีพและ

บรกิาร

นานาชาติ

ด้านเกษตร

และอาหาร 

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.ม.(วทิยาศาสตร์การเกษตร) 

วท.ม.(สัตวศาสตร์) 

วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร) 

วท.บ.(วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร) 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) 

งานบริการการศึกษา 

- วชิาการปริญญาตรี   

- วชิาการปริญญาโท  

- ประกันคุณภาพ

การศกึษา  

- ฝึกงานและสหกิจศกึษา  

- กิจการนิสติและแนะแนว

การศกึษา  
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 (6) รายชื่อคณะกรรมการบรหิารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

1. ผศ. ดร.บุญฤทธิ์ สนิค้างาม  คณบดคีณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

2. ดร.วิพรพรรณ์ เน่ืองเม็ก  รองคณบดฝี่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร 

3. ผศ.ดร.กัญญาณัฐ  สุนทรประสทิธิ์ รองคณบดฝี่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

การศึกษา 

4. ผศ.ดร.พยุงศักด์ิ  อินต๊ะวิชา  รองคณบดฝี่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

5. ผศ.ดร.วัชระ  แลน้อย    ผู้ช่วยคณบดฝี่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต 

6. ผศ.ดร.ไวพจน์  กันจู   ผู้ช่วยคณบดฝี่ายภูมิทัศน์และบริหารจัดการฟารม์ 

7. ดร.วนดิา แซ่จึง   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

8. ดร.วิพรพรรณ์ เน่ืองเม็ก   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตร์การเกษตร 

9. ผศ.ดร.วัชระ  แลน้อย    ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สัตวศาสตร์ 

10. ผศ.ดร.กัญญาณัฐ  สุนทรประสทิธิ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตการประมง 

11. ดร.บุญร่วม คิดค้า   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเกษตรศาสตร์ 

12. ดร.ตระกูล พรหมจักร   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตความปลอดภัย 

ทางอาหาร 

13. ดร.รณกร สร้อยนาค   ประธานหลักสูตรรวิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีการอาหาร 

14. ผศ.กฤตภาค บูรณวิทย ์   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสัตวศาสตร์ 

15. ผศ.ดร.สุภาพร ภัสสร   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

 (7) ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

เพ่ือการด าเนินการตามพันธกิจที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิพ.ศ. 2561 และยุทธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ. 2561 - 2580) คณะเกษตรศาสตร์

และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาจึงมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมดว้ยการเตรียมคน

ไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษ ที่  21 ที่มีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน สามารถท างานเพ่ือด ารงชีพและช่วยเหลอืสังคม พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา และการส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐานนวัตกรรม เพ่ือการแข่งขันของ
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ประเทศ ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บรหิารงานดว้ยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ “สานความคิด 

สร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแตส่ิ่งที่ด ีอันจะน ามาซึ่งชื่อเสียง การยอมรับของชุมชน 

สังคมประเทศชาต ิและนานาชาต ิดว้ยยุทธศาสตร์หลัก 6 ดา้น ได้แก่  

 1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 2) ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางดา้นวิชาการ 

 3) ยุทธศาสตร์การบรกิารวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ย่ังยืน 

 5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 6) ยุทธศาสตร์การบรหิารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

 (8) วัตถุประสงค์หลัก (Core Objectives) 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา ทักษะในศตวรรษที่ 

21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) สอดคลอ้งกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน 

2. เพ่ือพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

มีคุณภาพที่ ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจ 

ในเชิงพาณิชย์อยา่งเป็นรูปธรรม 

3. เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

และความเป็นอยูอ่ย่างย่ังยืน (Sustainable life quality) 

4. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนา 

สูส่ากล และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural enterprise) 

5. เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้มี ช่ือเสียง เป็นที่ รู้จักและยอมรับในระดับชาติ  

และนานาชาต ิ

6. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองค์กร ด้วยระบบ

บรหิารงานที่ทันสมัย (Smart University) คล่องตัวและมีประสทิธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

 (9) สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา (Core Competency) 

1. ความสามารถในการเอื้ออ านวยให้เกิดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีมาตรฐาน

วิชาการและวิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 

และเป็นพลเมือง   ที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก   

2. ความสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย 

มีความ ก้าวหน้าทางวิชาการ และประพฤติปฏิบัติตามประกาศจรรยาบรรณของพนักงานสายวิชาการ 

เป็นต้นแบบให้แก่นิสิต ชุมชน และสังคม   
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3. ความสามารถในการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ น าไปสู่การถ่ายทอดและ

พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม และสามารถน าไปสู่ เ ชิงพาณิชย์เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

และภาคอุตสาหกรรม   

4. ความสามารถในการบริการวิชาการ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นที่พ่ึง

ให้แก่ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และสร้างรายได้ เพ่ือความเข้มแข็งของ

ชุมชน   

5. ความสามารถในการส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต ร่วมมือกับชุมชนและสังคมในการ

สร้างความตระหนักและให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างความเป็นชาตแิละการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

การท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์   

6. ความสามารถในการเอื้ออ านวยให้เกิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เ รียนรู้

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน และท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลัก “สานความคิด สร้างจิตใจ” 

รวมพลังผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุ่ม และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย Smart University เช่ือมโยงและบริการ

สารสนเทศที่ทันสมัยและถูกต้อง และตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ มได้อย่างรวดเร็ว 

ทันเหตุการณ์   
 

 (10) สมรรถนะหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (Personal Competency)  

  (10.1) สมรรถนะของผู้บรหิาร 

1. ทักษะบริหารงาน (Managerial Skill) มีทักษะการบริหารงานและสามารถ

ประยุกต์  ใช้ความรู้ เทคนิค วิธีการ และเคร่ืองมือมาใช้ในการบริหารงาน สามารถเป็นโคช 

เป็นผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ก ากับและติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด 

ให้ด า เ นินงานตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ ง  และแนวปฏิบั ติ ต่างๆ ตามนโยบาย  

ของมหาวิทยาลัย และเพ่ือมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย   

2. ทักษะการบริหารงานบุคคล (Personnel Management Skill) มีทักษะการบริหาร

และพัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะและศักยภาพรองรับการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน

และพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพและมีความสุข มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจ 

ในองค์กร สามารถจัดบุคลากรสมดุลกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพ 

ด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยพะเยา (UP-PSF)  พัฒนาระบบสวัสดิการ 

และสร้างแรงจูงใจในการท างาน   

3.  มุ่ ง เ น้นกระบวนการท างานเ ชิงดิจิทัล (Digital Process Oriented)  พัฒนา

กระบวนการท างาน และบูรณาการการท างานร่วมกันทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน  

“สานความคิด สร้างจิตใจ” ด้วยพลังความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดี เพ่ือส่งมอบบริการ 
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ที่ดีมีคุณภาพแก่นิสิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม พัฒนาเคร่ืองมือสนับสนุนการท างาน 

ดว้ยเทคโนโลยีดิจทิัล ตามนโยบาย Smart Operation และจัดสภาวะแวดล้อมที่เสริมสุขภาวะการท างาน   

4. ความสามารถประเมินผลการปฏิบั ติงานเชิงสร้างสรรค์ (Empowerment 

Evaluation) สามารถออกแบบการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร และประเมินผลการด าเนินงาน

ของหน่วยงานแบบก้าวหน้าและใช้แนวคิดการประเมินเพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง (Continuous 

Improvement) สอดคล้องและมุ่งสู่ เป้าหมายเดียวกันคือ การบรรลุตัวชี้วัดระดับสูง (Super KPI)  

เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา    

 

 (10.2) สมรรถนะของพนักงาน 

 พนักงานสายวิชาการ  

1. ทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard  

Framework, PSF)   

2. ทักษะการผลิตและใช้สื่อการสอนเทคโนโลยีที่ทันสมัย และทักษะการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน   

3. ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและสังคม 

และมีทักษะทางภาษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากลและนานาชาต ิ  

4. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)   

5. มุ่งสานความคิดสร้างจิตใจ ให้ เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างสิ่งที่ดี 

ให้มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาต ิและนานาชาติ 

 

พนักงานสายสนับสนุน 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

2. บรกิารที่ด ี(Service Mind) 

3. เช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  

4. ท างานเป็นทีม (Teamwork) 

5. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)  

6. มุ่งสานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างสิ่งที่ดีให้

มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาต ิ
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 (11) เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

“ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” 

 

 (12) อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ: มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน

วิชาชีพ ทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามความต้องการของอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)  

 อัตลักษณ์ทั่วไป: มีสุนทรยีภาพ มีสุขภาพด ีมีบุคลิกภาพดี 

 

 (13) อัตลักษณ์บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลัยพะเยา 

“ใฝรู้่วิชาการ ช านาญการปฏิบัติ”  
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3.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 

 

Super KPI 

ตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ 

และ Performance Agreement ของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ 
 

Super KPI 

เป้าหมายตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

 

2567 

ผลผลิต 

(Output) 

มหกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน

การเกษตร และอาหารปลอดภัย  

 

1 โมเดล 

 

1 โมเดล 

 

1 โมเดล 

 

 

1 โมเดล 

 

 

1 โมเดล 

 

 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ 

 

ผลลัพธ ์

(Outcome) 

จ านวนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร 

และอาหารปลอดภัยท่ีถ่ายทอดสู่ชุมชน 

4 โมเดล  

 

 

4 โมเดล 

 

 

4 โมเดล 

 

 

4 โมเดล 

 

 

4 โมเดล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

หมายเหตุ Super KPI เป็นประเด็นที่ท้าทาย และสามารถวัดถึงความสามารถในการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะและหน่วยงานไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งต้อง

สามารถวัดเป็นเชิงตัวเลขได้ชัดเจน 
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การแปลง Super KPI ไปสู่การปฏิบัติเป็นโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) ผู้รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

 

2567 

1.บัณฑิตมีคุณภาพ 

มีสมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

ทักษะตามศตวรรษ

ท่ี 21 และ

อุตสาหกรรม

อนาคต(New S-

curve) 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมาจาก

ความร่วมมือกับโรงเรียนและ

องค์กร 

5 10 15 20 25 -ขยายความร่วมมือกับโรงเรียนและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

-โครงการ open house/ประชาสัมพันธ์

หลักสูตร 

-สัปดาหว์ทิยาศาสตร์ 

- แนะแนวและใหโ้ควต้าพิเศษสาขาละคน 

150,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและประกัน

คุณภาพ 

1.2 จ านวนหลักสูตร Degree 

และ Non-degree  ท่ีทันสมัย 

ตอบสนองความต้องการของ

สังคมและเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

1 1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

-โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านเกษตรระยะสั้น/

จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

50,000 

 

 

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและประกัน

คุณภาพ 

1.3 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมี

มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศกึษา 

100 100 100 100 100 -การปรับปรุงหลักสูตรของคณะเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา 

-การปรับปรุงหลักสูตร/จัดท าหลักสูตรระดับ

บัณฑิตเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศกึษา 

250,000 

 

-รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและ

คณะกรรมการ

หลักสูตร 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) ผู้รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

 

2567 

 1.4 จ านวนหลักสูตรท่ีมี

ผลประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ประกอบการต่อ

หลักสูตร (ไม่ต่ ากว่า 4 

จากคะแนนเต็ม 5) 

2 3 3 4 5 -โครงการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ประกอบการต่อหลักสูตร (IT +Eng) 

 

5,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและประกัน

คุณภาพ 

1.5 ร้อยละของหลักสูตร

ท่ีมีการด าเนินการตาม

องค์ประกอบท่ี 1  

100 100 100 100 100 -การปรับปรุงหลักสูตร/จัดท าหลักสูตรระดับ

บัณฑิตเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศกึษา 

 

200,000 -รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและ

คณะกรรมการ

หลักสูตร 

1.6 จ านวนของหลักสูตร

ท่ีมีผลประเมินการ

ประกันคุณภาพการ 

ศกึษา (AUN QA) อยู่ใน

ระดับท่ีพัฒนาข้ึน 

3 4 4 5 5 -โครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินการ

ประกันคุณภาพการศกึษา  

-โครงการพัฒนาระบบและกลไกในการประเมิน 

ผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทุกกลุม่ 

-โครงการ KM วิจัย การเรียนการสอนและ

ประกันคุณภาพ 

200,000 -รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและ

คณะกรรมการ

หลักสูตร 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) ผู้รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

 

2567 

 1.7 ร้อยละของบัณฑิตท่ีส าเร็จ

การศกึษา 

70 75 80 80 80 -โครงการเตรียมความพร้อมนิสติใน

การปรับตัวด้านวิชาการและการ

ด าเนินชีวิตในสถาบัน (ปรับ

บุคลิกภาพ) 

- โครงการลดการออกกลางคัน 

(stop drop out) ของนิสติคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ 

80,000 -รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ

และ

คณะกรรมการ

หลักสูตร 

1.8 ร้อยละของบัณฑิตมีงานท า 80 80 85 90 90 -โครงการปัจฉิมนิเทศและ job fair 

-การติดตามการมีงานท าของ

บัณฑิต 

- โครงการติดอาวุธเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการสอบแข่งขันสาย

วชิาการ 

50,000 -รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ

และ

คณะกรรมการ

หลักสูตร 

2.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ใหไ้ด้รับการพัฒนาการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต และ

พัฒนาคุณภาพได้ตาม

ศักยภาพ 

2.1 นิสิตได้รับการพัฒนาให้มี

คุณภาพ มีสมรรถนะและ

ทักษะในศตวรรษที่ 21 

        

2.1.1  ร้อยละของนิสติได้ผ่าน

การอบรมเพื่อพัฒนาใหม้ี

คุณภาพ มีสมรรถนะ 

และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

80 

 

80 

 

85 

 

85 

 

90 

 

-โครงการบูรณาการการจัดการ

เรียนการสอนกับกิจการนิสติท่ีเน้น

ผลการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21  

-โครงการพัฒนานิสติในการน า 

100,000 -รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ

และ

คณะกรรมการ

หลักสูตร 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) ผู้รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

 

2567 

เสนอผลงานวิชาการในการประชุม

วชิาการระดับชาติ/นานาชาติ 

-โครงการพัฒนาวชิาการส าหรับ

นิสติบัณฑิตศึกษา 

-โครงการอบรมทักษะการใช้

เครื่องมือและการเตรียมสารเคมีใน

หอ้งปฏิบัติการ 

-โครงการ FoSTAT 

-โครงการเกษตรวชิาการบัณฑิต

และมหาบัณฑิต 

-โครงการน านิสติศกึษาดูงาน 

(ภาครัฐ/เอกชน) 

- โครงการ paper camp 

2.1.2  ร้อยละของนิสติท่ีมีผล

การสอบภาษาอังกฤษ ครั้งแรก

ในระดับ B1 

- 

 

- 

 

2 

 

3 

 

5 

 

-โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ 

(Intensive English Course)  

 

100,000 -รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ

และ

คณะกรรมการ

หลักสูตร 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) ผู้รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

 

2567 

 2.1.3 ร้อยละของนิสติท่ีสอบ

ผ่านการทดสอบสมรรถนะ 

Digital ในระดับท่ีจ าเป็น (word 

excel ppt spss) 

- 

 

50 50 50 50 -โครงการพัฒนาสมรรถนะ Digital 

ในระดับท่ีจ าเป็น 

 

30,000 -รองฯฝ่าย

วชิาการและ

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 

2.2 นิสิตมีคุณลักษณะตาม 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

        

2.2.1 ร้อยละของนิสติมี

คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ

สถาบัน 

80 80 80 80 80 -โครงการส่งเสรมิอัตลักษณ์ของ

นิสติ 

200,000 -รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ

และ

คณะกรรมการ

หลักสูตร 

-จ านวนโครงการที่ส่งเสริม

สุขภาพกาย/จิต 

1 1 1 1 1  

-ส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อ

การด าเนินชีวิต 

  

-ด้านบุคลิกภาพ (จิตบริการ) 

  - จ านวนโครงการท่ีนสิิตได้

จัดท าข้ึนเพื่อให้บริการวชิาการ

ด้านการเกษตรแก่ชุมชน 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

-โครงการส่งเสรมิการจัดท า

โครงการของนิสติ 

 

20,000 -รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ

และ

คณะกรรมการ

หลักสูตร 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

 

2567 

 -ด้านสุนทรียภาพ (ความดี/

ความงามของทรัพยากร 

ธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อมและ

ศลิปวัฒนธรรม)  

  -ร้อยละของนิสติท่ีเข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรมด้าน

สุนทรียภาพ 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

80 

ส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อ

การด าเนินชีวติ 

20,000 -รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ

และ

คณะกรรมกา

รหลักสูตร 

2.2.2 ร้อยละของนิสติได้รับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

ศักยภาพ (ด้าน IT Eng) 

80 80 80 80 80   

 

-รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ

และ

คณะกรรมกา

รหลักสูตร 

2.3 อาจารย์มีคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานวิชาชีพ 

        

2.3.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมี

สมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน

วชิาชีพอาจารย์ดา้นการสอน 

(UP – PSF) ระดับ 1 

- 30 35 40 45 -โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

นิสติ 

-โครงการพัฒนาสมรรถนะของ

อาจารย์ท่ีปรึกษา 

10,000 -รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ

และ

คณะกรรมกา

รหลักสูตร 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

 

2567 

 2.3.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมี

สมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน

วชิาชีพอาจารย์ดา้นการสอน 

(UP – PSF) ระดับ 2 

- - 10 15 15 -การติดตามก ากับการพัฒนา

สมรรถนะอาจารย์ดา้นการจัดการ

เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน

อาจารย์ด้านการสอน ระดับ 2 

 -รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ

และ

คณะกรรมการ

หลักสูตร 

2.4 การพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อพัฒนานิสิต

ให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะและ

ทักษะในศตวรรษที่21 และมี

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

        

2.4.1 จ านวนรายวชิา/course 

อบรมท่ีตอบสนองต่อ 

personalized learning 

5 5 5 5 5 -โครงการพัฒนารายวชิา/course

อบรมระยะสั้น 

10,000 -รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ

และ

คณะกรรมการ

หลักสูตร 

2.4.2.จ านวนรายวชิาท่ีมีการ

จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ 

I Classroom 

1 1 1 1 1 -โครงการสนับสนุนอาจารย์ในการ

จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ I 

Classroom  

10,000 -รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ

และ
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

 

2567 

คณะกรรมการ

หลักสูตร 

 

2.4.3 จ านวนรายวชิาท่ีมีสื่อการ

สอนออนไลน์ 

1 1 1 1 1 -โครงการสนับสนุนอาจารย์ในการ

จัดท าสื่อการสอนออนไลน์ 

10,000 -รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ

และ

คณะกรรมการ

หลักสูตร 
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การวิเคราะห์ความเส่ียงของยุทธศาสตร์ที่ 1 

 

ประเด็นความเส่ียงทีส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเส่ียง 

1.บุคลากรส่วนใหญยั่งไม่ทราบถึงข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะตาม

กรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ด้านการสอน (UP – PSF)  

  RM     IC 1.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวทิยาลัยไม่เอ้ือต่อการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ I Classroom และสื่อออนไลน์ 

  RM    IC 

2.ขาดการก ากับตดิตามการด าเนินการหลักสูตรใหเ้ป็นไปตามระบบ

ประกันคุณภาพการศกึษา (AUN QA) อย่างต่อเนื่อง 

 RM     IC   

3. ขาดระบบและกลไกในการประเมินผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีสว่นได้ส่วน

เสียทุกกลุ่ม 

 RM     IC   

4. อาจารย์สว่นใหญยั่งขาดความรู้และทักษะในการออกแบบการ

เรียนการสอนโดยใช้สื่อ  

 RM     IC   

 

RM: Risk Management      IC: Internal Control 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 
 

   

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1.ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมมีคุณภาพ 

1.1 จ านวนงบประมาณ

สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม 

1 

ร้อยละ

ของทุนท่ี

ได้รับ

จัดสรร

เพิ่มข้ึน 

1 

ร้อยละ

ของทุนท่ี

ได้รับ

จัดสรร

เพิ่มข้ึน 

1.5 

ร้อยละ

ของทุนท่ี

ได้รับ

จัดสรร

เพิ่มข้ึน 

1.5 

ร้อยละ

ของทุนท่ี

ได้รับ

จัดสรร

เพิ่มข้ึน 

2 

ร้อยละ

ของทุนท่ี

ได้รับ

จัดสรร

เพิ่มข้ึน 

-โครงการจัดสรรทุนวิจัยจาก

เงินรายได้คณะ 

-โครงการจัดสรรทุนวิจัยจาก 1 

คณะ 1 Signature 

-โครงการจัดสรรทุนวิจัยจาก 

Unit of Excellent 

-โครงการจัดสรรทุนวิจัยจาก

แหล่งทุนอุทยานวิทยาศาสตร์ 

-โครงการเข้าร่วมประชุมแหล่ง

ทุนภายนอก วช. สวก. 

-โครงการเข้าร่วมประชุมแหล่ง

ทุนงบยุทศาสตร์จังหวัด 

-โครงการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมา

ใหข้้อเสนอแนะส าหรับเขียนงบ

ขอทุนวิจัย 

20,000 รองคณบดีฝ่าย

นวัตกรรมวจิัย

และถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

1.2 จ านวนผลงานวิจัยท่ีตพีิมพ์

ในวารสารระดับชาติ (TCI 1) 

10 11 12 13 14 -โครงการพัฒนาสมรรถนะ

อาจารย์ในการเตรียมบทความ

วจิัยเพื่อขอรับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ 

 

20,000 รองคณบดีฝ่าย

นวัตกรรมวจิัย

และถ่ายทอด

เทคโนโลยี 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1.3 จ านวนบทความวชิาการ/

ต ารา เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร ่

1 1 1 1 1 -โครงการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมา

ใหข้้อเสนอแนะในการเขียน

ต ารา หนังสือ (ตามสาขา) 

20,000 รองคณบดีฝ่าย

นวัตกรรมวจิัย

และถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

1.4 ค่าเฉลี่ยการตีพิมพ์เผยแพร่

ในวารสารนานาชาติต่อคนต่อปี 

(จ านวนงานวิจัยท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ) 

0.16 

 

7 

0.19 

 

8 

0.21 

 

9 

0.23 

 

10 

0.26 

 

11 

-โครงจัดงบประมาณ ตรวจ

ภาษาก่อนตีพิมพ์ระดับ

นานาชาติ 

-โครงการจัดรวมกลุ่มนกัวิจัย

ของคณะเพื่อขอทุน Unit of 

Excellent 

-โครงการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมา

ใหข้้อเสนอแนะส าหรับ

พัฒนาการเขียนบทความ

ส าหรับขอรับการตีพิมพ์  (ตาม

สาขา) 

-โครงการแบ่งปันประสบการณ์

จากกลุ่มนักวิจัยท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์ (ตามสาขา) 

20,000 รองคณบดีฝ่าย

นวัตกรรมวจิัย

และถ่ายทอด

เทคโนโลยี 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

 1.5 จ านวนผลงานท่ีได้รับการ

อ้างอิง (Citation) 

10 

 

12 14 16 18 -โครงการอบรมใหค้วามรู้ใน

การสืบค้นหาค่าเฉลี่ยการ

อ้างอิงในฐานข้อมูล 

(Scorpus) 

(ค่าเฉลี่ยการอ้างอิงต่อครั้ง

ต่อผลงานต่อปี) 

20,000 รองคณบดีฝ่าย

นวัตกรรมวจิัย

และถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

1.6 ร้อยละของนักวิจัยใหม่ท่ี

ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย 

80 80 80 90 90 -โครงการจัดสรรทุนวิจัย

จากเงินรายได้คณะ 

60,000 รองคณบดีฝ่าย

นวัตกรรมวจิัย

และถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

1.7 จ านวนอนุสิทธบัิตร หรือ

สิทธบัิตร 

1 1 1 1 1 -โครงการสนับสนุนอาจารย์

ท่ีมีผลงานวิจัยท่ีสามารถขอ

ขอรับอนุสิทธบัิตร หรือ

สิทธบัิตร 

-โครงการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ

มาใหข้้อเสนอแนะ และ

แบ่งปันประสบการณ์ส าหรับ

ขอรับอนุสิทธบัิตร หรือ

สิทธบัิตร  

20,000 รองคณบดีฝ่าย

นวัตกรรมวจิัย

และถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

1.8 จ านวนงานวจิัยและ

นวัตกรรมท่ีบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 

2 2 2 2 2 -โครงการส่งเสรมิการ 60,000 รองคณบดีฝ่าย

นวัตกรรมวจิัย
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

บูรณาการงานวิจัยและ

นวัตกรรมกับการเรียนการ

สอน 

-โครงการสร้าง

ความก้าวหน้าในอาชีพของ

บุคลากรสายสนับสนุน 

และถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

2.ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีขับเคลื่อน

ชุมชน สังคม สู่การมี

คุณภาพชีวิตท่ีดข้ึีน 

2.1 จ านวนงานวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์

เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม 

2 2 2 2 2 -โครงการจัดสรรทุนวิจัย

จากเงินรายได้คณะ 

-โครงการวจิัย 1 คณะ 1 

Signature 

_โครงการบริการวชิาการงบ

แผ่นดนิ 

-โครงการคลีนคิเทคโนโลยี 

-โครงการบริการวชิาการ

แหล่งทุน วช.  

20,000 รองคณบดีฝ่าย

นวัตกรรมวจิัย

และถ่ายทอด

เทคโนโลยี 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

 

 

      -โครงการวจิัยจากแหลง่ทุน

ภายนอก 

  

2.2 จ านวนกลุ่มวจิัย (Research 

cluster) และเครือข่ายด้านวิจัย

และนวัตกรรม 

 

1 1 2 2 2 -โครงการส่งเสรมิการสร้าง

เครือข่ายด้านการวจิัยและ

นวัตกรรม 

-โครงการส่งเสรมิการท างาน

วจิัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ 

-โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศส าหรับจัดการระบบ

เอกสารท่ีเกี่ยวข้องการวจิัย 

(การเงิน) หรือเป็นแหลง่ข้อมูล

การวจิัย (Research map) 

20,000 รองคณบดีฝ่าย

นวัตกรรมวจิัย

และถ่ายทอด

เทคโนโลยี 
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การวิเคราะห์ความเส่ียงของยุทธศาสตร์ที่ 2 

 

ประเด็นความเส่ียงทีส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเส่ียง 

1. ข้ันตอนการพิจารณาทุนวิจัยโดยใช้เงินรายได้ของคณะมีความ

ล่าช้า 

  RM     IC 1.มีระบบการพิจารณาจริยธรรมงานวิจัยในสัตว์ทดลองและมนุษย์มีการ

ขอทุนและด าเนินการวจิัยมีความล่าช้า และระบบมาตรฐานหอ้งปฏิบัติการ

อาจท าใหก้ารด าเนินงานผลการวจิัยของอาจารย์ยังไม่สามารถยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติได้ 

  RM     IC 

2.ขาดระบบและกลไกในการติดตามก ากับการด าเนินงานวิจัยให้

เป็นไปตามแผน 

  RM     IC 2.ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกยังมีนอ้ย  RM    IC 

3.ขาดระบบสนับสนุนการสืบค้นเอกสาร/วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ

งานวิจัย 

  RM     IC 3.การสืบค้นยังไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลวารสารท้ังหมด  RM    IC 

4. ขาดระบบสนับสนุนการเตรียมบทความวจิัยในการตีพิมพ์/เผยแพร่

ในระดับนานาชาติ 

  RM     IC 4. ยังขาดคณะกรรมตรวจบทความวจิัยก่อนส่งตีพิมพ์ หรือส านักพิมพ์ของ

มหาวทิยาลัย เพื่อช่วยในการตีพิมพ์/เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 RM    IC 

 

 RM: Risk Management      IC: Internal Control   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1.ชุมชนและสังคมมีความ

มั่นคงด้านอาหาร

ปลอดภัย คุณภาพชีวิต

และ ความเป็นอยู่อย่าง

ย่ังยืน 

(Sustainable life) 

1.1  จ านวนโครงการบริการ

วชิาการท่ีสง่เสริมความมั่นคง

ด้านอาหาร การผลิตอาหารท่ี

ปลอดภัย เพื่อใหป้ระชาชนของ

ชุมชนมีสุขภาพด ี

1.2 จ านวนโครงการบริการ

วชิาการท่ีสง่เสริมการใช้

เทคโนโลยีการผลิตและ

นวัตกรรมการผลิตท่ีเป็นมิตรกับ

สิงแวดล้อม ตามแนวทางเกษตร

ย่ังยืน 

1 1 1 1 1 -โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล 

-โครงการบริการวชิาการ

งบประมาณแผ่นดนิ 

 200,000 รองคณบดีฝ่าย

นวัตกรรมวจิัย

และถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

2. น าความรู้ทางวชิาการ

วชิาชีพ งานวิจัยและ

นวัตกรรมสู่การพัฒนา

ชุมชนและระบบบริการ

ด้านการเกษตร 

2.1 จ านวนโครงการบริการ

วชิาการท่ีตอบสนองต่อสภาพ

ปัญหาและความต้องการของ

ชุมชนและเกษตรกร 

2.1 จ านวนโครงการบริการ

วชิาการท่ีตอบสนองต่อการผลิต

อาหารปลอดภัยสภาพปัญหา

และความต้องการของชุมชน

และระบบบริการสุขภาพ 

6 6 6 6 6 -โครงการบริการวชิาการแก่

เกษตรกรปลูกพชืเศรษฐกิจ 

-โครงการบริการวชิาการแก่

เกษตรกรเลีย้งสัตวเ์ศรษฐกิจ 

-โครงการบริการวชิาการแก่

เกษตรกรเลีย้งสัตวน์้ า

เศรษฐกิจ 

-โครงการบริการวชิาการแก่

กลุ่มแม่บ้าน 

200,000 รองคณบดีฝ่าย

นวัตกรรมวจิัย

และถ่ายทอด

เทคโนโลยี 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

-โครงการบริการวชิาการแก่

กลุ่มวสิาหกิจโรงงานแปรรูป 

-โครงการบริการวชิาการแก่

เกษตรกรแปรรูปผลิตภณัฑ์ 

-โครงการศูนย์ยาง 

_โครงการศูนย์เศรษฐกิจฯ 

2.2 จ านวนโครงการบูรณาการ

การเรียนการสอนกับการ

บริการวชิาการ/การท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

6 6 6 6 6 -โครงการบูรณาการการ

เรียนการสอนกับการบริการ

วชิาการ/การท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

-โครงการศูนย์เศรษฐกิจฯ 

200,000 รองคณบดีฝ่าย

นวัตกรรมวจิัย

และถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

2.3 จ านวนโครงการ/หลักสูตรท่ี

ตอบสนองความต้องการของ

ชุมชน/สถาบันและสร้างรายได้ 

3 3 3 3 3 -โครงการ “เกษตรแฟร์และ

การประชุมวชิาการ

การเกษตรประจ าปี 

-หลักสูตรระยะสั้น 

-ค่ายยุวเกษตร 

200,000 รองคณบดีฝ่าย

นวัตกรรมวจิัย

และถ่ายทอด

เทคโนโลยี 
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การวิเคราะห์ความเส่ียงของยุทธศาสตร์ที่ 3 

 

ประเด็นความเส่ียงทีส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเส่ียง 

1.ขาดระบบและกลไกในการติดตามการจัดโครงการใหเ้ป็นไปตาม

แผน 

  RM     IC 1. นโยบายของสถานบริการสุขภาพในด้านการส่งเสริมการพัฒนา

บุคลากรด้านการพยาบาล 

  RM    IC 

2.ระบบการประชาสัมพันธโ์ครงการมีความล่าช้า   RM     IC 2. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของสถานบริการท่ีสง่ผลต่อ

ระบบการประสานงานในองค์กร 

  RM    IC 

3. การบริหารจัดการโครงการท่ีเสริมสร้างรายได้ให้แก่สถาบัน 

ยังไม่มีประสิทธภิาพ 

  RM     IC   

 

RM: Risk Management      IC: Internal Control 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ย่ังยืน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุ

บ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

และพัฒนาสู่สากล 

1.1 ร้อยละของบุคลากรและ

นิสติแสดงออกถึงความเป็นไทย 

บุคลากร

และ/หรือ

นิสติไม่

น้อยกว่า

ร้อยละ 

60 

บุคลากร

และ/หรือ

นิสติไม่

น้อยกว่า

ร้อยละ 

70 

บุคลากร

และ/หรือ

นิสติไม่

น้อยกว่า

ร้อยละ 

80 

บุคลากร

และ/หรือ

นิสติไม่

น้อยกว่า

ร้อยละ 

85 

บุคลากร

และ/หรือ

นิสติไม่

น้อยกว่า

ร้อยละ 

85 

-โครงการท าบุญคณะฯ 

สงกรานต์ และทอดผ้าป่า

สามัคคีเพื่อกอง

ทุนการศกึษาของนิสติคณะ

เกษตรฯ 

 

โครงการส่งเสรมิเอกลักษณ์

การแต่งกายด้วยผ้าไทยแบบ

สไตล์เกษตร 

(บุคลากรแต่งกายผ้า

พืน้เมืองท่ีเป็นเอกลักษณ์

เกษตร 

นิสติแต่งชุดผ้าพืน้เมืองเข้า

เรียน หรือ) 

 รองคณบดีฝ่าย

นวัตกรรมวจิัย

และถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

สื่อสารองค์กร

และกิจการนิสติ 

1.2 จ านวนโครงการบูรณาการ

การเรียนการสอนกับการท านุ

บ ารุงศลิปวัฒนธรรมไทยและ

กิจการนิสติ 

อย่าง

น้อย 2 

โครงการ 

อย่าง

น้อย 3 

โครงการ 

อย่าง

น้อย 3 

โครงการ 

อย่างน้อย 

3

โครงการ 

อย่างน้อย 

3

โครงการ 

-โครงการกาดโก้งโค้ง-กิน

อยู่วิถีล้านนา 

-โครงการวันไหว้ครู

เกษตรศาสตร์ 

-โครงการท านุฯ เสนอของบ

แผ่นดนิ  

 รองคณบดีฝ่าย

นวัตกรรมวจิัย

และถ่ายทอด

เทคโนโลยี 
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การวิเคราะห์ความเส่ียงของยุทธศาสตร์ที่ 4 

 

ประเด็นความเส่ียงทีส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเส่ียง 

1.ระบบการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนว

ปฏิบัติในการแสดงออกถึงความเป็นไทยของบุคลากรยังไม่มี

ประสิทธภิาพ 

  RM     IC 1.   RM    IC 

2.ขาดระบบและกลไกในการสร้างเสริมความตระหนักใหน้ิสติในการ

แสดงออกถึงความเป็นไทย 

  RM     IC   

 

RM: Risk Management      IC: Internal Control 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาต ิ
  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) ผู้รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

 

2567 

1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ

มีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักและ

ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ 

1.1 จ านวนเครือข่ายกับ

สถาบันในประเทศหรือ

ต่างประเทศ (MOU) 

1 1 1 1 1 -โครงการศกึษาดูงานในประเทศหรือ

ต่างประเทศ 

-โครงการส่งเสรมิความร่วมมือกับสถาบันการ 

ศกึษาในต่างประเทศ 

200,000 คณบดี/รอง

คณบดี/ 

ผู้ช่วยคณบดี 

1.2 จ านวนนิสติสหกิจศกึษา

ต่างประเทศ หรือบุคลากรท่ี

มีการเคลื่อนย้ายและ

แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ 

1 1 1 1 1 -โครงการสหกิจศกึษาต่างประเทศ 

-โครงการส่งเสรมิความร่วมมือกับสถาบันการ 

ศกึษาในต่างประเทศ 

200,000 ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายสื่อสาร

องค์กรและ

กิจการนิสติ 

1.3 จ านวนบุคลากรท่ีมีการ

ท าวจิัยภายนอก

มหาวทิยาลัยหรือร่วมกับ

สถาบันต่างประเทศ 

1 1 1 1 1 -โครงการส่งเสรมิความร่วมมือกับสถาบันการ 

ศกึษาในต่างประเทศ 

200,000 คณบดี/รอง

คณบดี/ 

ผู้ช่วยคณบดี 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) ผู้รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

 

2567 

 1.4 จ านวนหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมือกับสถาบันใน

ประเทศหรือต่างประเทศ 

- - 1 1 

 

1 -โครงการส่งเสรมิและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ

สถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ 

200,000 คณบดี/รอง

คณบดี/ 

ผู้ช่วยคณบดี 

1.5 ร้อยละของบุคลากรสาย

วชิาการท่ีมีทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษในระดับ  B2 

10 20 30 40 

 

50 -โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร 20,000 รองคณบดี

ฝ่าย

ยุทธศาสตร์

และบริหาร

องค์กร 

1.6 ร้อยละของบุคลากรสาย

บริการท่ีมีทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษในระดับ  A2 

10 20 30 40 

 

50 -โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร 20,000 รองคณบดี

ฝ่าย

ยุทธศาสตร์

และบริหาร

องค์กร 
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การวิเคราะห์ความเส่ียงของยุทธศาสตร์ที่ 5 

 

ประเด็นความเส่ียงทีส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเส่ียง 

1. การประสานความร่วมมือกับสถาบันการศกึษาในต่างประเทศมี

ความล่าช้า 

  RM     IC 1.นโยบายการสนับสนุนโครงการและงบประมาณของมหาวทิยาลัย   RM    IC 

2.ขาดระบบและกลไกในการติดตามก ากับการด าเนินโครงการ/

กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

  RM     IC    RM    IC 

 

RM: Risk Management      IC: Internal Control 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบรหิารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. บุคลากรมีคุณภาพ 

มีทัศนคตทิี่ดีและมี

ความภูมิใจในองค์กร 

1.1 จ านวนบุคลากรที่มี

ความก้าวหน้าตามสายงาน 
 

        

   1) บุคลากรสายวิชาการย่ืน

ขอต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิม 
 

ไม่นอ้ย

กว่า 

ร้อยละ  

10 

ไม่นอ้ย

กว่า 

ร้อยละ 

10 

ไม่นอ้ย

กว่า 

ร้อยละ 

10 

ไม่นอ้ย

กว่า 

ร้อยละ 

10 

ไม่นอ้ย

กว่า 

ร้อยละ 10 

-พัฒนาบุคลาการเพื่อเข้าสู่

ต าแหนง่ทางวชิาการ (ผู้ทรง

ฯ เจ้าหนา้ท่ี กจ.) 

-KM/paper camp การ

พัฒนาผลงานทางวชิาการ

ระดับนานาชาติ 

-โครงการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนของ

อาจารย์ 

-ก ากับตดิตามอาจารย์ท่ีมี

คุณสมบัติครบตามเกณฑ์ใน

การย่ืนขอต าแหนง่ทาง

วชิาการ 

50,000 รองคณบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์และ

บริหารองค์กร 

   2) บุคลากรสายบรกิาร

ได้รับการอบรมพัฒนาตาม

เกณฑ์สมรรถนะ 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

-โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร 

 -โครงการ KM เพื่อการ

พัฒนาองค์กร 

50,000 คณบดี 

รองคณบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์และ

บริหารองค์กร 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

-ระบบก ากับตดิตามการ

พัฒนาสมรรถนะ 

 1.2 ความพึงพอใจของ

บุคลากรต่อสวัสดิการและ

สภาวะแวดล้อมในการ

ท างานและการบรหิาร

องค์กร 

ร้อยละ 

70 

ร้อยละ 

75 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

-โครงการประกาศเกียรติ

คุณยกยอ่งผู้ท่ีมีผลงานดีเด่น 

- ความพึงพอใจของ

บุคลากรด้วยรูปแบบท่ี

หลากหลาย 

50,000 รองคณบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์และ

บริหารองค์กร 

 1.3 คณะเกษตรศาสตร์ฯ มี

ภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่

รู้จัก 

        

 1) ร้อยละของจ านวน

ผู้สมัครเข้าศึกษาเพ่ิมมาก

ขึน้/จ านวน/ผู้เข้าชมเว็บไซต์

และ social media เพ่ิมมาก

ขึน้จากปีทีผ่านมา 

10 10 15 15 15 -โครงการแนะแนว 

-โครงการบรกิาร

วิชาการ 

-การปรับปรุงเว็บไซต์ 

-การเพ่ิมช่องทางการ

สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ 

-พัฒนาบุคลิกภาพ/อัต

ลักษณ์/เชาวน์อารมณ์ 

50,000 รองคณบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์และ

บริหารองค์กร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

สื่อสารองค์กร

และกิจการนิสติ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

(EQ) ของบุคลากรทั้ง

คณะ 

 2) ร้อยละของศิษย์เก่าที่เข้า

ร่วมกิจกรรมของสถาบัน

เพ่ิมมากขึ้น 

10 10 15 15 15 -โครงการสานสัมพันธ์

บุคลากร นิสิตและศิษย์

เก่า 

100,000 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

สื่อสารองค์กร

และกิจการนิสติ 

 3) จ านวนหนว่ยงานภายนอกที่

มีสว่นร่วมในการด าเนิน

กิจกรรมของคณะ 

ไม่นอ้ย

กว่า 

2 

หนว่ยงาน 

ไม่นอ้ย

กว่า  

2 

หนว่ยงาน 

ไม่นอ้ย

กว่า  

2 

หนว่ยงาน 

ไม่นอ้ย

กว่า  

2 

หนว่ยงาน 

ไม่นอ้ย 

กว่า  

2 

หนว่ยงาน 

-โครงการบริการวชิาการ 

-โครงการวจิัย 

-ฝึกงานสหกิจ 

-ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 คณบดี/รอง

คณบดี/ 

ผู้ช่วยคณบดี 

2) การบรหิารงานที่

ทันสมัย คล่องตัวและ

มีประสทิธิภาพ 

โปร่งใสตรวจสอบได้ 

2.1 มีระบบเทคโนโลยีและ

สารสนเทศสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน  (Smart  operation) 

 

5 

ระบบ 

5 

ระบบ 

5 

ระบบ 

5 

ระบบ 

5 

ระบบ 

-โครงการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีและสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

(Smart  operation) 

 รองคณบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์และ

บริหารองค์กร 

 

 2.2 มีผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนนิงาน (ITA) ไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ผลการ

ประเมิน 

ไมน้่อย

กว่าร้อย

ละ 80 

ผลการ

ประเมิน 

ไมน้่อย

กว่าร้อย

ละ 80 

ผลการ

ประเมิน 

ไมน้่อย

กว่าร้อย

ละ 80 

ผลการ

ประเมิน 

ไมน้่อย

กว่าร้อย

ละ 80 

ผลการ

ประเมิน 

ไมน้่อย

กว่าร้อย

ละ 80 

-โครงการเตรียมความ

พร้อมส าหรับการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส

ของหนว่ยงานภาครัฐ

ประจ าปี (ITA) 

-สร้างการมีสว่นร่วมในการ

จัดท าและการติดตามก ากับ

 รองคณบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์และ

บริหารองค์กร 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

แผนควบคุมภายในและแผน

บริหารความเสี่ยง 

 

 2.3 ผลการประเมินการ

บริหารงานและด าเนินงานตาม

เกณฑ์ EdPEx 

   200 

คะแนน 

จาก

คะแนน

เต็ม 

1,000 

คะแนน 

≥ 200 

คะแนน 

จาก

คะแนน

เต็ม 

1,000 

คะแนน 

≥ 200 

คะแนน 

จาก

คะแนน

เต็ม 

1,000 

คะแนน 

-โครงการพัฒนาการ

บริหารและด าเนินงานตาม

เกณฑ์ EdPex 

100,000 รองคณบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์และ

บริหารองค์กร 

รองคณบดีฝ่ าย

วิ ช า ก า ร แ ล ะ

ประกันคุณภาพ

การศกึษา 
 2.4 การปฏิบัตงิานบรรลุ

ตามภารกจิ 

        

 1) ร้อยละความส าเร็จของ

โครงการบรรลุตามแผนปฏิบัติ

การประจ าปี 

≥ 80 ≥ 85 ≥ 85 ≥ 85 ≥ 85 -โครงการทบทวนแผนกล

ยุทธแ์ละจัดท าแผนปฏิบัติ

การ 

- โครงการและการติดตาม

ก ากับการด าเนินงานทุกราย

ไตรมาส 

-การจัดท าข้อตกลงการ

ปฏิบัติงาน (PA) ของ

บุคลากรทุกระดับ 

100,000 รองคณบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์และ

บริหารองค์กร 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

 2) ร้อยละของตัวบ่งชี้

ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์

บรรลุตามค่าเป้าหมาย 

≥ 80 ≥ 85 ≥ 85 ≥ 85 ≥ 85 -โครงการทบทวนแผนกล

ยุทธ ์ติดตาม และประเมิน

ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ 

50,000 รองคณบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์และ

บริหารองค์กร 

 

การวิเคราะห์ความเส่ียงของยุทธศาสตร์ที่ 6 

 

ประเด็นความเส่ียงทีส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเส่ียง 

1.ฐานข้อมูลสารสนเทศขององค์กรยังขาดความสมบูรณ์ และเอ้ือต่อ

การบริหารและการประกันคุณภาพการศกึษา 

  RM     IC 1. ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของมหาวทิยาลัยยังไม่สนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน   

  RM    IC 

2.ระบบและกลไกในการติดตามก ากับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

ใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบัติการยังไม่มีประสิทธภิาพ 

  RM     IC   RM    IC 

3. การบริหารจัดการบางโครงการมีการด าเนินการล่าช้ากว่าแผน   RM     IC   

4. การศกึษาต่อปริญญาเอกและการย่ืนขอต าแหนง่ทางวชิาการของ

บุคลากรสายวชิาการยังไม่เป็นไปตามแผน 

  RM     IC   

5.บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้และทักษะในการพัฒนางานประจ า   RM     IC   

6.ระบบการสื่อสารภายในองค์กรยังไม่มีประสิทธภิาพ   RM     IC   

 

RM: Risk Management      IC: Internal Control 
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บทที่ 4 

แนวทางการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

 

4.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

 (1) การสร้างความรูค้วามเข้าใจแก่ผู้มสีว่นไดส้ว่นเสียของคณะ เพ่ือสร้างความตระหนักถึง

ความส าคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567  ไปสู่การปฏิบัต ิโดยมีระบบและกลไก ดังนี ้

(1.1)  คณบดีเสนอนโยบายและทิศทางการพัฒนา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-

2567 ต่อบุคลากร 

(1.2)  การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสยีทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการติดตามข้อมูลย้อนกลับ

จาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีเป็นระยะ ๆ 

  (2) ก าหนดผูรั้บผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น โดยมีระบบและกลไก ดังนี ้

(2.1)  ก าหนดตัวผู้ รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และก าหนดตัวชี้วัดการ

ด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงและสอดคลอ้งกัน  

(2.2) จัดต้ังคณะกรรมการ หรือคณะท างาน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตร์ฯ 

  

  (3) การติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้ วัดของ 

แผนยุทธศาสตร์ โดยมีระบบและกลไกดังนี้ 

(3.1)  วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุง่น าเสนอผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมิน

ตนเองเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจาก

คณะกรรมการที่ เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ ชัดเจน โปร่งใส 

มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

(3.2) สร้างความสอดคลอ้งของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 

กับการประเมินการปฏิบัตงิานตามระดับของตัวชี้วัดการด าเนินงาน  

(3.3) ด าเนนิการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งช้ี 

และตามรอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมา

ปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

(3.4) รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  
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 (4) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ การจัดสรรทรัพยากร

สนับสนุนตามความเหมาะสม การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและ

ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือ

สง่เสริมและสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะ 

 (5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพและเพ่ิมขดีความสามารถ

ในการติดตามประเมินผล มีการน าข้อมูลไปวิเคราะห์และน ารายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการ

ตัดสินใจของผู้บรหิารไดอ้ย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

 

4.2 การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการด าเนนิงาน 

 ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 เป็นรายไตรมาส โดย

ก าหนดให้มกีารประเมินปีงบประมาณละ 4 ครัง้ ตามวิธกีารและขั้นตอน ดังนี้ 
 

 (1) ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 - 2567 นี ้ได้ก าหนดให้มีการ

เช่ือมโยงตัวบ่งช้ีของแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล จึง

ก าหนดให้มกีารติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ สอดคลอ้งกับตัวบ่งชีข้องแผน 

 (2) การรายงานผล 

  (2.1) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้

ประจ าปีงบประมาณ)  

1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลาง 

และส านักงบประมาณ ปีละ 4 คร้ัง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม 

กันยายน)   

2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อ

มหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลาง และส านักงบประมาณ ปีละ 4 คร้ัง 

(มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน)   

3) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศึกษา) 

  (2.2) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงาน

พ้ืนฐาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)  

1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อส านักงบประมาณ และ สกอ. 

ปีละ 4 ครัง้ (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 
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2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อ

ส านักงบประมาณ และ สกอ. ปีละ 4 ครัง้ (มกราคม เมษายน กรกฎาคม 

กันยายน) 

3) รายงานผลการด าเนินโครงการตามค าขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

4) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศึกษา) 

  (2.3) การรายงานผลการด าเนินโครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ 

ประจ าปีงบประมาณ) 

1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อส านักงบประมาณ สกอ. 

กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ปีละ 4 คร้ัง 

(มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ต่อ

ส านักงบประมาณ สกอ. กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ที่

เกี่ยวข้องละ 4 ครัง้ (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

3) รายงานผลการด าเนินโครงการตามค าขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

4) รายงานผลการด าเนินงานบูรณาการภาค สกอ. ในระบบ e-MENSCR ปี

ละ 4 ครัง้ (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

5) รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณจังหวัดต่อจังหวัด ในระบบ 

PADME   

6) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครัง้ (สิน้ภาคการศึกษา) 

   (2.4) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น ๆ ตามค าขอของแหลง่

ทุน และรายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

(เมษายน กันยายน) 

 

******************************
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