รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

คานา
รายงานผลการประเมินความสาเร็จตามแนวทางการพัฒนาและการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ.2564 – 2568 ของ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) นี้ เป็นการรายงานผลการดาเนินงานตาม
ตั ว ชี้ วั ด ตามภารกิ จ เร่ ง ด่ ว น (Super KPI) และตั ว ชี้ วั ด (KPI) และตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 รอบ 12 เดือน และแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) เพื่ อ ประเมิ น ถึ ง ความก้ า วหน้ า
และความสาเร็ จ ในการดาเนิ น งานตามพั น ธกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา รายงานผลการประเมิน
ความส าเร็ จ ฯ นี้ ได้ ร วบรวมผลการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ส่ ว นงานวิ ช าการ
และหน่ว ยงานภายในมหาวิท ยาลั ย ผลประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ เ พื่อ การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยพะเยาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลประเมิน 4.58 คะแนน หรือระดับ ดีมาก และ
ผลการประเมิ น ความสาเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีผลการประเมิน 5 คะแนน หรือ ดีมาก
กองแผนงาน มหาวิท ยาลัย พะเยา หวัง เป็น อย่า งยิ่ง ว่า รายงานผลการประเมินความสาเร็จ
ตามแนวทางการพัฒนาและการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 – 2568 ของ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
และแผนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนามหาวิ ทยาลั ยพะเยาประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุ ลาคม 2563 –
กันยายน 2564) นี้ จะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาการดาเนินงานของส่วนงานและหน่วยงานต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและมีระดับความสาเร็จที่สูงยิ่งๆ ขึน้ ไป
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
ตุลาคม 2564
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บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
สมบูรณ์แบบเพื่อการพัฒนาชุมชน Area Baesd Comprehensive University) ด้วยปรัชญา “ดารงชีวติ ด้วยปัญญา
ประเสริฐที่สุด (A life of wisdom is the most wondrous of all)” และปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
(Wisdom for Community Empowerment)” โดยใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 - 2568 เป็น แนวทางการบริห ารและดาเนิน งานของมหาวิท ยาลัย พะเยา ของปีง บประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
ผ่านแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2564 เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่กาหนด
ไว้ ว่ า “มหาวิ ท ยาลั ย สร้ า งปั ญ ญา เพื่ อ นวั ต กรรมชุ ม ชน สู่ ส ากล ” โดยมุ่ ง เน้ น ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา
เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ชื่ อ เสี ย งระดั บ สากล ผลิ ต ก าลั ง คนที่ มี คุ ณ ภาพและมี ม าตรฐาน วิ จั ย และนวั ต กรรม
รักษาและส่งเสริมศิลปวั ฒนธรรมท้องถิ่ น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ และ
เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้นา และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืน ของ
ชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ ในทุก
พันธกิจ ภายใต้พันธกิจ 5 ด้านของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วย (1) ผลิตคนไทยในศตวรรษที่ 21
(2) วิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
(4)
ทานุบ ารุงศิล ปวั ฒ นธรรมท้อ งถิ่ น เพื่อความเป็ นไทย และ (5) บริหารงานทันสมัย ด้วยธรรมาภิบ าล (Good
Governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน
โดยมหาวิทยาลัย ได้มีการวิเคราะห์ตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) และนามาใช้
ในการกาหนดเป้าหมายและตัวชีว้ ัดการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่
1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน
2) ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นาทางด้านวิชาการ
3) ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ
4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ
6) ยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
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ยุ ท ธศาสตร์ ท่ี 1 ด้ า นการเตรี ย มคนและเสริ ม ศั ก ยภาพคน ประกอบด้ ว ย 2 เป้ า ประสงค์
7 กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก 11 ตัวชี้วัดรอง 8 ตอบสนองกับตัวชี้วัด
SDGs
เป้าหมาย
SDGs 4
- ขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มคี ุณภาพ
- ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ ในทุกช่วงวัย (Life Long Learning)
SDGs 17
- การสร้ า งเครื อ ข่ า ยและการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ภาครั ฐ และเอกชน
ในการจัดการเรียนการสอน
SDGs 11
- ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของชุมชน
SDGs 3
- การส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิตทั้งทางกาย ใจ และสังคม
ยุ ท ธศาสตร์ ท่ี 2 ด้ า นการสร้ า งงานวิ จั ย นวั ต กรรม และการเป็ น ผู้ น าทางด้ า นวิ ช าการ
ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก 2 ตัวชี้วัดรอง 3 ตอบสนองกับตัวชี้วัด
SDGs
เป้าหมาย
SDGs 9
- พัฒนาความรูส้ ู่งานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
SDGs 17
- การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐ และเอกชน
ยุ ท ธศาสตร์ ท่ี 3 ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ ชุ ม ชน สั ง คมและประเทศ ประกอบด้ ว ย
1 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก 4 ตัวชี้วัดรอง 2 ตอบสนองกับตัวชี้วัด
SDGs
เป้าหมาย
SDGs 3
- การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน ทั้งทางกาย ใจ และสังคม
SDGs 4
- ขยายโอกาสในการเข้าถึงการบริการวิชาการที่มคี ุณภาพ
- ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมตลอดชีวิตในทุกช่วงวัย (Life Long Learning)
SDGs 9
- พัฒนาความรูส้ ู่งานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
SDGs 17
- การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐ และเอกชน
SDGs 8
- การนาวิจัยและนวัตกรรมลงสู่ชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ ตัวชีว้ ัดหลัก 3 ตอบสนองกับตัวชี้วัด
SDGs
เป้าหมาย
SDGs 11
- ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของชุมชน
SDGs 9
- พัฒนาความรูท้ างศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
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SDGs 17
SDGs 8

- การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ภาครัฐ และเอกชน
- การน าวิ จั ย และนวั ต กรรมทางศิ ล ปวั ฒ นธรรมเพื่ อ เพิ่ ม รายได้ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ชีวติ ความเป็นอยู่ของชุมชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลและนานาชาติ ประกอบด้วย
1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ตัวชี้วัดหลัก 5 ตัวชี้วัดรอง 3 ตอบสนองกับตัวชี้วัด
SDGs
เป้าหมาย
SDGs 17
- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาในทุกพันธกิจสู่ความเป็นสากล
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์
5 กลยุทธ์ ตัวชีว้ ัดหลัก 11 ตัวชี้วัดรอง 10 ตอบสนองกับตัวชี้วัด
SDGs
เป้าหมาย
SDGs 11
- ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ความยั่งยืน
SDGs 16
- พัฒนาสถาบันที่มปี ระสิทธิผลมีความรับผิดชอบและโปร่งใสในทุกระดับ
SDGs 6 7 13 15 - การส่งเสริมการจัดการธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพอย่าง
ยั่งยืน
SDGs 17
- การสร้างเครือข่ายสร้างคูค่ วามร่วมมือสู่การพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืน
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กำหนดประเด็นยุทธศำสตร์
เสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย
(อธิกำรบดี)

ถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ของอธิกำรบดี
แปลงแผนสู่กำรปฏิบัติ /
กลั่นกรองตัวชี้วัด Super KPI

จัดประชุมเชื่อมโยงตัวชี้วัดของ
มหำวิทยำลัย Super KPI สู่
คณะและหน่วยงำน

จัดประชุมเพื่อชี้แจงตัวชี้วัดและ
วิธีกำรวัดตำมยุทธศำสตร์ และ
Super KPI

จัดทำแผนยุทธศำสตร์
ประจำปี
พ.ศ. 2564 – 2568

นำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย

นำเข้ำที่ประชุมสภำ
มหำวิทยำลัยพะเยำ

นำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
กลั่นกรองระเบียบวำระกำร
ประชุมสภำ

ดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์

ติดตำมประเมินผล

และแผนปฏิบัติกำร

และพัฒนำ

ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
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ผลการประเมินความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ผลประเมิ น ความส าเร็ จ ของยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย พะเยาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลประเมินอยู่ในระดับ 4.74 คะแนน หรือระดับ ดีมาก
เมื่อวั นที่ 25 มีนาคม ราชกิ จจานุเ บกษาเผยแพร่ กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบั นอุด มศึ ก ษา
พ.ศ.2564 ของกระทรวงการอุด มศึก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กาหนดให้จัดสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งหมดหรือบางส่วนออกเป็นกลุ่ม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้สังกัดอยู่ ในกลุ่มที่ 3 กลุ่ม กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
หรือชุมชนอื่น ตามวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งขึน้ มาเพื่อเป็นที่พึ่งของชุมชน ดังปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็ง
ของชุมชน” จึงเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้มีบทบาทในการนาองค์ความรู้และบุคลากรที่มคี ุณค่า
ร่วมมือ
ร่วมแรง ร่วมใจกันบรรเทาปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19)
ของบุคลากร นิสิต นักเรียน ประชาชน ชุมชนและสังคมที่เกิดจากสถานการณ์ ดังกล่าว โดยเฉพาะโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา มีการให้บริการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี การให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
พะเยา การเป็นโรงพยาบาลสนามในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้บริการ
รั กษาพยาบาล ตลอดไปจนถึ งการบรรเทาภาวะทางสุ ขภาพจิ ตของบุ คลากร นิ สิ ต ตลอดจนประชาชนทั่ วไป
มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งมั่นในการเป็นที่พึ่งให้ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที่
ดี และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนและสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้นึ สังคมมีความเข้มแข็ง
มั่ น ค ง ห ลุ ด พ้ น จ า ก ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง แ ล ะ เ ห ลื่ อ ม ล้ า เ กิ ด สั ง ค ม ค ว า ม สุ ข ร่ ว ม มื อ ร่ ว ม ใ จ
สานความคิด สร้างจิตใจ รวมพลังพัฒนาองค์กร ตามค่านิยมร่วม UP U: Unity ทางานแบบบูรณาการ ร่วมมือ
กันมุ่งสูเ่ ป้าหมาย P: Professional ทางานอย่างมืออาชีพ เพื่อคุณภาพและมาตรฐาน
(1) ยุ ท ธศาสตร์ก ารเตรีย มคนและเสริมสร้างศัก ยภาพคน ซึ่ง ผลการดาเนินงานเด่น ได้แก่
บัณฑิตมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีความพึงพอใจในสมรรถนะของบัณฑิตระดับ
ปริญ ญาตรี ร้อยละ 96.33 มหาวิท ยาลั ย มี นวัตกรรมการเรีย นการสอนที่ย กระดับ คุณภาพชีวิตชุมชน 38
นวัตกรรม มีจานวนประชาชนที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร Non-Degree มากกว่า 500 คน เป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิต ผลิตกาลังคนเพื่อตอบสนองต่อนโยบายสาคัญและเร่งด่วนของประเทศ ให้บริการรักษาพยาบาล
นิสิตในฐานะในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เยียวยานิสิตอย่างเป็น
รูปธรรมในระหว่างที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส (COVID-19) เช่น การลดค่าเทอมเพื่อ
แบ่ ง เบาภาระผู้ ป กครอง มุ่ ง มั่ น ในการดู แ ลสุ ข ภาพกาย และสุ ข ภาพจิ ต ของนิ สิ ต ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
สถานการณ์ดังกล่าว มีเครือข่ายการดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพกายของนิสิตในระดับคณะ และการดูแลนิสิตให้
สามารถใช้ ช ี ว ิ ต ความสุ ข ตามศั ก ยภาพ (Wellness & Happiness) ผลประเมิ น ความส าเ ร็ จ ขอ ง
ยุ ท ธศาสตร์ ด้านการเตรียมคนและพัฒนาศักยภาพคน มีผลประเมินอยู่ในระดับ 4.20 คะแนน หรือระดับ
ดีมาก
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(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมและการเป็นผู้นาทางด้านวิชาการ ซึ่ง
ผลงานเด่นได้แก่ ดาเนินงานตามแผน (KPI) มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงด้านวิจัยและ
นวัตกรรมเพิ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยได้มีการแลกเปลี่ยน มีระบบพี่เลี้ยงนักวิจัยและเครือข่ายการวิจัยและ
นวัตกรรม ทั้งสถาบัน ภาครัฐ เอกชนภาคอุตสาหกรรม ชุมชนและสังคมระดับนานาชาติ เพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนา
กระบวนการผลิ ต ผลงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพ ผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นระดั บ นานาชาติ 254 ผลงาน
จานวนหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) 45 หน่วย ตลอดจนมีศูนย์บริการและให้คาปรึกษาด้าน
วิชาการเพื่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการ
อันดับจาก The Impact Rankings 2021 ลาดับที่ 11 ของประเทศไทย และ ได้รับการจัดอันดับจาก Scimago
Institutions Rankings 2021 ลาดับที่ 12 ของเทศไทย ผลประเมินความสาเร็จของยุทธศาสตร์ ด้านการสร้าง
งานวิ จั ย และนวั ต กรรมและการเป็ น ผู้ น าทางด้ า นวิ ช าการ มี ผ ลประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ 5 หรือระดั บ
ดีมาก
(3) ยุท ธศาสตร์ด้า นการบริก ารวิ ช าการเพื่อ ชุ ม ชน สัง คมและประเทศ มหาวิทยาลัย มี
ผลงานบริการวิชาการที่ได้รับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์จากงานวิจัยสู่ Commercialized Product จานวน
5 ผลงาน มีงานบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศ ในการสร้างชุมชนนวัตกรรม จานวน
26 ชุมชน และศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการคัดกรอง
และดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ของบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนใน
จังหวัดพะเยา ภายใต้การปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency
Operation Ccenter) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลประเมินความสาเร็จของยุทธศาสตร์
ด้านการบริการวิชาการเพื่อชุมชน สังคมและประเทศ มีผลประเมินอยู่ในระดับ 5 หรือระดับดีมาก
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
ผลการดาเนินงานมหาวิทยาลัย มีการส่งเสริมการทานุบารุงศิ ลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาสู่ แผนที่ชุมชน
ทางวั ฒ นธรรม ค้ น หา รวบรวม สร้ า งคุ ณ ค่ า จ านวน 5 Mapping และจากการร่ ว มกั น ท างานส่ ง เสริ ม
ผู้ประกอบการด้านศิลปะวัฒนธรรม (Cultural Enterprise & Entreprenuer) ในการกลั่น กรอง พัฒ นาสิน ค้ า
จากอัต ลัก ษณ์ ข องชุม ชน สร้า งนวัต กรรมทางด้า นศิล ปะ และวัฒนธรรม (Cultural Innovation) จานวน 9 ผลงาน
ผลประเมิ น ความสาเร็ จ ของยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการเสริ ม สร้ า งและส่ งเสริม การทานุ บารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมให้ยั่งยืน มีผ ลประเมินอยู่ในระดับ 5 หรือระดับ ดีมาก
(5) ยุท ธศาสตร์ ด้า นการเสริม สร้า งและพัฒ นาความเป็น สากลและนานาชาติ ประกอบด้ว ย
1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ 9 มาตรการ 5 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 8 ตัวชี้วัดการดาเนินงานตาม
แผน (KPI) ผลการดาเนินงานมหาวิทยาลัยท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ส่งผล
กระทบกับ ตัว ชี้วัด ในยุท ธศาสตร์นี้โ ดยตรง มหาวิท ยาลัย ได้ก ารปรับ รูป แบบการดาเนินโครงการ โดยมุ่ง
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ส่งเสริมนิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น ถึงแม้จะประสบปัญหาด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร
และการสร้างเครือข่ายกับสถาบันในต่างประเทศ และการดาเนิน กิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กร
ระหว่างประเทศ ที่ยังไม่สามารถจะทากิจกรรมระหว่างกันได้นั้น มหาวิทยาลัยก็ได้ปรับกิจกรรมและการประชุม
(Conference) สู่รูปแบบออนไลน์ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความร่วมมือ (MOU) ต่อกัน
เพื่ อ กระชั บ ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งกั น ต่ อ ไป ผลประเมิน ความส าเร็จ ของยุท ธศาสตร์ด ้า นการ
เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลและนานาชาติ มีผลประเมินอยู่ในระดับ 3.40 หรือระดับ ดีมาก
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาองค์กรสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 14 ระบบ เข้า
มาใช้งานเป็นเครื่องมือในการบริหาร ปฏิบัติงาน และจัดการเรียนการสอนให้เกิดความคล่องตัว ในช่วงที่ต้อง
ปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home) การพัฒนาศักยภาพปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับ สนุน (Smart Manpower) ผ่านเทคโนโลยีส ารสนเทศ UP-DMS มีร ะบบการท างานและฐานข้อ มู ล ที่
เชื่อ ถือ ได้มีค วามโปร่ง ใส และตรวจสอบได้ ส่ง ผลให้ม หาวิท ยาลัย มีผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจาปี (ITA) ในระดับ A ด้วยคะแนน 94.96 ลาดับที่ 7 จากสถาบันอุดมศึกษา
83 แห่ง ในไทย รางวัล สานัก งานสีเ ขีย ว (Green Office) จานวน 10 รางวัล ดาเนิน งานโดย กรมส่ง เสริม
คุณ ภาพสิ ่ง แวดล้อ ม กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ ่ง แวดล้อ ม ผลประเมิ น ความส าเร็ จ ของ
ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการบริ ห ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและโปร่ ง ใส มี ผ ลประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ 4.61
หรือระดับ ดีมาก
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
5.00
4.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6
การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

3.00
2.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
ด้านการสร้างงานวิจยั และนวัตกรรม และ
การเป็ นผูน้ าทางด้านวิชาการ

1.00

0.00
ยุทธศาสตร์ท่ี 5
การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็ นสากล
และนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม
และประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4
การเสริมสร้างและส่งเสริมการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนาธรรมให้ย่ งั ยืน

แผนภูมิภาพที่ 1 เปรียบเทียบค่าเป้าหมายและผลการประเมินความสาเร็จตามแผนยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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1.4 แนวทางปรับปรุงพัฒนาผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย

พะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และมีความสาเร็จตามค่าเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีค่าประเมินเฉลี่ย 4.93 คะแนน หรือระดับ ดีมาก
โดยมี ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จาแนกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 กลุ่มดาเนินการด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ด้วย
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนทางวัฒนธรรมอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเป็นไปตามแผนเป้าหมายที่วางไว้ใน
การพัฒนารากฐานที่สาคัญของการดาเนินการตาม 3 พันธกิจดังกล่าว ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัย จึงกาหนดค่าเป้าหมายเพื่อการยกระดับต่อยอดให้สูงขึ้น โดยกาหนดผ่านตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super
KPI) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นการ
แก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่หรือมีความร่วมมือกับผู้ประกอบวิชาชีพ การพั ฒนาหลักสูตรรูปแบบ non-degree การ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน การส่งเสริมผลงานการวิจัยและตีพิมพ์ใน
ระดั บ นานาชาติ การส่ ง เสริ ม ยกระดั บ วิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ การน าไปใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ งพื้ น ที่
และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การพัฒนาศูนย์การเรีย นรู้ที่สาคัญของสังคมและชุมชนทุกช่วงวัย การส่งเสริม
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ พื้นที่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม การยกระดับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรม ไปสู่งานสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ท้องถิ่น เป็นต้น
กลุ่มที่ 2 กลุ่มการดาเนินงานด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลนานาชาติ สืบเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส โควิด-19 ทาให้การดาเนินงานในกิจกรรมด้านการแลกเปลี่ยน
ลดลง มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ มี ก ารพิ จ ารณาทบทวนแนวทางการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์ ในปี
พ.ศ. 2569 โดยได้ ย กเลิ ก ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 ดั ง กล่ า ว และน าไปบู ร ณาการร่ ว มกั บ 5 พั น ธกิ จ หลั ก
เพื่อให้การดาเนินงานมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงจากการดาเนินงานเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่สู่ก าร
ยอมรับในระดับสากล โดยมหาวิทยาลัยได้ทบทวนความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์กับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs) เพื่อใช้เป็นทิศทางการพัฒนาและการเข้าสู่การประเมินในระดับสากลตามเกณฑ์ TIMES Higher
Education Impact Ranking ต่อไป
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ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่
1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

สอดคล้องกับ SDGs
SDGs 3 สร้างหลักประกัน
ว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี
และส่งเสริมสวัสดิภาพ
สาหรับทุกคนในทุกวัย

SDGs 4 สร้างหลักประกัน
ว่าทุกคน
มีการศึกษาที่มคี ุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่า
เทียม และสนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวติ

SDGs 11 ทาให้เมืองและ
การตัง้ ถิ่นฐานของมนุษย์มี
ความปลอดภัย ทั่วถึง
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และยั่งยืน
SDGs 17 เสริมความ
เข้มแข็งให้แก่กลไกการ
ดาเนินงานและฟื้นฟูสภาพ
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับ
โลกสาหรับการพัฒนาที่
ยั่งยืน

รายงานผลการดาเนินงานตาม SDGs
นวัตกรรมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์นิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา 1 Best
Practice มีระบบและเครือข่ายการดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพกายของนิสิต
อย่างใกล้ชิด ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา มีการดูแลนิสติ
มีสวัสดิการ มีบริการสาหรับนิสิตให้สามารถใช้ ชี วิ ต อย่ า งความสุ ข
ตามศั ก ยภาพ (Wellness & Happiness) โดยมี ผ ลจานวนนิสิตทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่มีสุขภาพจิตดี ร้อยละ 70 และมีสุขภาพกายดี ร้อยละ 82.46 โดยใช้แบบ
วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ (WHOQOL-BREF-THAI)
SDG3 : สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี อันดับที่ 5 ของประเทศไทย
(อันดับที่ 301-400 ของโลก)
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่ครอบคลุม
3 กลุ่มวิชา กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขยาย
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มคี ุณภาพโดยไม่แบ่งแยกเพศสภาพ ทั้งยังมี
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย โดยมีการจัดการเรียนการสอน
แบบ Non – Degree เพื่อ up skill re skill มีผู้เรียนจานวนมากกว่า 500 คน
และมี 10 ศูนย์การเรียนรู้ Learning Space เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ ในทุกช่วงวัย (Life Long Learning)
SDG4 : การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ อันดับที่ 15 ของประเทศไทย (อันดับที่
601-800 ของโลก)
บูรณาการการจัดการเรียนการสอน และสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน
ที่สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ ชุมชน 38 นวัตกรรม
SDG11 : เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน อันดับที่ 3 ของประเทศไทย (อันดับที่
71 ของโลก)
มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายกับโรงเรียน/สถานศึกษา/สถาบัน ทัง้ ใน
และต่างประเทศ
มีการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐ และ
เอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต ตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน จานวน 13 หลักสูตร
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ยุทธศาสตร์

สอดคล้องกับ SDGs

ยุทธศาสตร์ที่
2
ด้านการสร้าง
งานวิจัย
นวัตกรรม
และการเป็น
ผู้นาทางด้าน
วิชาการ

SDGs 9 สร้างโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีความทนทาน
ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ครอบคลุม
และยั่งยืน และส่งเสริม
นวัตกรรม

SDGs 17 เสริมความ
เข้มแข็งให้แก่กลไกการ
ดาเนินงานและฟื้นฟูสภาพ
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับ
โลกสาหรับการพัฒนาที่
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่
3
ด้านการ
บริการวิชาการ
เพื่อชุมชน
สังคมและ
ประเทศ

SDGs 3 สร้างหลักประกัน
ว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี
และส่งเสริมสวัสดิภาพ
สาหรับทุกคนในทุกวัย

SDGs 4 สร้างหลักประกัน
ว่าทุกคนมีการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่าครอบคลุม
และเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวติ

รายงานผลการดาเนินงานตาม SDGs
SDG17 : ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อันดับที่ 15 ของ
ประเทศไทย (อันดับที่ 601-800 ของโลก)
การพัฒนาความรู้สู่งานวิจัย ผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์
ในระดับนานาชาติ จานวน 254 ผลงาน หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ 45
หน่วย มีระบบเพื่อสร้างนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ จานวน 1
ระบบ และ 1 ศูนย์บริการและให้คาปรึกษาด้านวิชาการเพื่อการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม
SDG9 : โครงสร้ างพื้นฐานนวั ตกรรมและอุ ต สาหกรรม อั น ดั บ ที่ 10
ของประเทศไทย (อันดับที่ 401-600 ของโลก)
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐ
และเอกชน มีเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรม ทัง้ สถาบัน ภาครัฐ เอกชน
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชนและสังคมระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนา
กระบวนการผลิตผลงานวิจัยทีม่ คี ุณภาพในทุกมิติ
SDG17 : ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อันดับที่ 15 ของ
ประเทศไทย (อันดับที่ 601-800 ของโลก)
การพั ฒ นาโรงพยาบาลมหาวิ ทยาลั ย พะเยาเป็ น หน่ ว ยงานรั บผิ ด ชอบ
ด้ า นการคั ด กรองและดู แ ลรั ก ษาผู้ ป่ว ยติด เชื้อ ไวรั ส โคโรนา สายพั น ธุ์
ใหม่ 2019 (โรงพยาบาลสนาม อว.มหาวิท ยาลั ย พะเยา) ดู แ ลผู้ ป่ว ย
มากกว่า 100 ราย และให้ บริ ก ารฉี ด วั ค ซี น COVID-19 สาหรั บ
บุ ค ลากรและนิสิ ต มหาวิ ทยาลั ย พะเยา ตลอดจนประชาชนในจั ง หวั ด
พะเยา มากกว่า 5,000 คน ภายใต้ก ารปฏิบั ติง านร่ ว มกั บ ศู น ย์
ปฏิบัติก ารฉุ ก เฉิ น ด้ า นการแพทย์แ ละสาธารณสุ ข (Emergency
Operation Center) กรณี โ รคติด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
ร่ ว มกั น กั บจั ง หวั ด พะเยา
SDG3 : สุ ข ภาพและความเป็ น อยู่ ที่ ดี อั น ดั บ ที่ 5 ของประเทศไทย
(อั น ดั บ ที่ 301-400 ของโลก)
ศูนย์การเรียนรู้ 11 ศูนย์ (Learning Space) เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึง
การบริการวิชาการที่มีคุณภาพ ร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชน ภาครัฐ
เอกชน และชุมชน เพื่อสร้างจังหวัดพะเยาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้
Learning City
SDG4 : การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ อันดับที่ 15 ของประเทศไทย (อันดับที่
601-800 ของโลก)
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่
3
ด้านการ
บริการวิชาการ
เพื่อชุมชน
สังคมและ
ประเทศ

สอดคล้องกับ SDGs
SDGs 9 สร้างโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีความทนทาน
ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ครอบคลุม
และยั่งยืน และส่งเสริม
นวัตกรรม
SDGs 11 ทาให้เมืองและ
การตัง้
ถิ่นฐานของมนุษย์มคี วาม
ปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน

SDGs 17 เสริมความ
เข้มแข็งให้แก่กลไกการ
ดาเนินงานและฟื้นฟูสภาพ
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับ
โลกสาหรับการพัฒนาที่
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่
4
ด้านการ
เสริมสร้างและ
ส่งเสริมการ
ทานุบารุง
ศิลปะและ
วัฒนาธรรมให้
ยั่งยืน

รายงานผลการดาเนินงานตาม SDGs
มีการบริการวิชาการเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรม 26 ชุมชนในจังหวัดพะเยา
พัฒนาความรูจ้ ากงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้จริงในชุมชน
SDG9 : โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรม อันดับที่ 10
ของประเทศไทย (อันดับที่ 401-600 ของโลก)
การให้บริการห้องสมุดสาธารณะแก่บุคคลภายนอก จานวนศูนย์การเรียนรู้
10 Learning Space
ของมหาวิทยาลัยที่ให้บุคคลภายนอกได้เข้าเยี่ยมชม ตลอดจนมีความ
ร่วมมือในการวางแผน การแก้ไขปัญหาในพืน้ ที่รอบมหาวิทยาลัยร่วมกับ
หน่วยงานท้องถิ่น
SDG11 : เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน อันดับที่ 3 ของประเทศไทย (อันดับที่
71 ของโลก)
ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นการบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ ชุ ม ชน สั ง คมและประเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย มี ผ ลงานบริ ก ารวิ ช าการที่ ม าจากการพั ฒ นางานวิ จ ั ย
และนวั ต กรรม โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ภาครั ฐ และเอกชน
ครอบคลุ ม 64 ตาบล ในจั ง หวั ด พะเยา
SDG17 : ความร่ ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น อั น ดั บ ที่ 15 ของ
ประเทศไทย (อั น ดั บ ที่ 601-800 ของโลก)

SDGs 9 สร้างโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีความทนทาน
ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ครอบคลุม
และยั่งยืน และส่งเสริม
นวัตกรรม

พัฒนาความรูท้ างศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ 5 แผนที่ชุมชนทางวัฒนธรรม สร้างผลงานผ่านการลงชุมชน
งานวิจัย และการสร้างนวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรม Cultural Innovation 9
ผลิตภัณฑ์
SDG9 : โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรม อันดับที่ 10
ของประเทศไทย (อันดับที่ 401-600 ของโลก)
SDGs 11 ส่งเสริม อนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมุง่ สร้างความภาคภูมิใจในมรดกของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
ให้กับนิสิตและบุคลากร เป็นอัตลักษณ์ ขององค์กร (Thainess) ทั้ง 34
ท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา มุง่ สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้าน
ชุมชน
ศิลปะและวัฒนธรรมจานวนผลิตภัณฑ์และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่าและพัฒนาเศรษฐกิจ จานวน 9 ชุมชน
SDG11 : เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน อันดับที่ 3 ของประเทศไทย (อันดับที่
71 ของโลก)
SDGs 17 เสริมความ
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วม
เข้มแข็งให้แก่กลไกการ
ของประชาชน ภาครัฐ และเอกชน และเกิดการสร้างรายได้จากเครือข่าย
ดาเนินงานและฟื้นฟูสภาพ
11
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สอดคล้องกับ SDGs
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับ
โลกสาหรับการพัฒนาที่
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่
5
ด้านการ
เสริมสร้างและ
พัฒนาความ
เป็นสากลและ
นานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่
6
ด้านการ
บริหารที่มี
ประสิทธิภาพ
และโปร่งใส

SDGs 1 7 เ ส ริ ม ค ว า ม
เข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ก ลไกการ
ดาเนินงานและฟื้นฟูสภาพ
หุ้นส่วนความร่วมมือระดั บ
โลกส าหรั บ การพั ฒ นาที่
ยั่งยืน

รายงานผลการดาเนินงานตาม SDGs
ความร่วมมือกับชุมชน (University Engagement)
เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จานวน 5 ชุมชน
SDG17 : ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อันดับที่ 15 ของ
ประเทศไทย (อันดับที่ 601-800 ของโลก)
มหาวิทยาลัยพัฒนานิสิตและบุคลากร ใน 10 หน่วยงาน และการจัดประชุม
ทางวิชาการในระดับนานาชาติ 2 หน่วยงาน เพื่อพัฒนาความเป็นสากลของ
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยดาเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
SDG17 : ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน อันดับที่ 15 ของประเทศ
ไทย (อันดับที่ 601-800 ของโลก)

SDGs 5 ความเท่าเทียมกัน มหาวิ ท ยาลั ย แนวปฏิ บั ติ แ ละเปิ ด โอกาสให้ กั บ ทุ ก เพศ รวมไปถึ ง เพศ
ทางเพศ
ทางเลือก มีการส่งเสริมครอบครัว มีสถานรับเลีย้ งเด็กในมหาวิทยาลัย เพื่อ
อานวยความสะดวกต่อนิสิตหรือบุคลากรที่มีบุตร และมีศูนย์ให้คาปรึกษา
ทางสุ ข ภาพจิ ต แก่ นิ สิ ต และบุ ค ลากรภายในมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา โดย
ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
SDG5 :ความเท่าเทียมทางเพศ อันดับที่ 3 ของประเทศไทย (อันดับที่
101-200
ของโลก)
SDGs 11 ท าให้ เ มื อ งและ มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มี Organization) มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 14 ระบบ เข้ามา
ความครอบคลุม ปลอดภัย ใช้งานเป็นเครื่องมือในการบริหาร ปฏิบัติงาน และจัดการเรียนการสอนให้
มีภูมิต้านทานและยั่งยืน
เกิ ด ความคล่ อ งตั ว ผ่ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ UP LMS และ UP-DMS
มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพปฏิ บั ติง านของบุ ค ลากรทั้ ง สายวิ ชาการและสาย
สนับสนุน
SDG11 : เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน อันดับที่ 3 ของประเทศไทย (อันดับที่
71 ของโลก)
SDGs 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และ มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมการจัดการธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนการใช้ระบบนิเวศ อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน และการใช้
บนบกอย่า งยั่ ง ยืน จั ด การ พลังงานสีเขียว ลดมลภาวะเป็นพิษ มุ่งแก้ไขปัญหามลภาวะเช่น น้าเสีย
ป่ า ไม้อ ย่า งยั่ ง ยืน ต่ อ สู้ ก าร หรือการใช้พลังงานทดแทน ด้วยองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัย
กลายสภาพเป็นทะเลทราย มีระบบการจัดการขยะที่ดี เป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่น โดยมีหน่วยงาน
หยุ ด การเสื่ อ มโทรมของ ภายในม
ที่ดินและฟื้นสภาพกลับมา SDG15 : ระบบนิเวศทางบก อันดับที่ 12 ของประเทศไทย (อันดับที่
ใหม่ และหยุ ด การสู ญ เสี ย 201-300 ของโลก)
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สอดคล้องกับ SDGs
รายงานผลการดาเนินงานตาม SDGs
ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลสานักงานสีเขียว (Green Office) จานวน 10
ชีวภาพ
รางวัล
SDGs 16 ส่ ง เสริ ม สั ง คมที่ มีระบบการทางานและฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
สงบสุขและครอบคลุมเพื่อ ส่ งผลให้ มหาวิ ทยาลั ยมี ผ ลการประเมิ นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของ
ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น หน่วยงานภาครัฐประจาปี (ITA) ในระดับ A ด้วยคะแนน 94.96 ลาดับที่ 7 จาก
ใ ห้ ทุ ก ค น เ ข้ า ถึ ง ค ว า ม สถาบันอุดมศึกษา 83 แห่งในประเทศไทย
ยุติธรรมและสร้างสถาบันที่ SDG16 : ความสงบสุข ยุติธรรมและและสถาบันเข้มแข็ง อันดับที่ 9 ของ
มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลรั บ ผิ ด ชอบ ประเทศไทย (อันดับที่ 401-600 ของโลก)
และครอบคลุมในทุกระดับ
SDGs 1 7 เ ส ริ ม ค ว า ม มหาวิทยาลัยมีการรับความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ มีการ
เข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ก ลไกการ ปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อ
ดาเนินงานและฟื้นฟูสภาพ น าความคิ ดเห็ นมาปรั บปรุ งและพั ฒนาเพื่อการเป็ นมหาวิทยาลั ยเพื่อการ
หุ้นส่วนความร่วมมือระดั บ พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area based and community engagement) เพื่อมุ่งเน้น
โลกส าหรั บ การพั ฒ นาที่ การสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มที ักษะสูงตามความต้องการของท้องถิ่น และ
ยั่งยืน
พัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมชั้นสูง
SDG17 : ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน อันดับที่ 15 ของประเทศ
ไทย (อันดับที่ 601-800 ของโลก)

13

ผลการประเมินความสาเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จากการประเมินความส าเร็จ การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติก ารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สามารถแสดงรายงานผลออกเป็นแผนงานและโครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ประกอบด้วย 7 แผนงาน
991 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้จานวน 77,015,747 บาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น
48,152,602.13 คิดเป็นร้อยละ 62.5 และมหาวิทยาลัยสามารถดาเนินการได้ตามแผนงาน/โครงการที่กาหนดไว้
จึงถือได้ว่าสามารถประหยัดงบประมาณได้ 28,863,144.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.48 ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร โดยมีผลการใช้จา่ ยเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้
แผนงาน

โครงการด้าน
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา
โครงการด้าน
คุณภาพนิสิต
โครงการด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม
โครงการด้านการ
บริการวิชาการ
โครงการด้านการ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
โครงการด้านความ
เป็นสากล
โครงการด้านความ
โปร่งใสและการ
บริหารจัดการ

รวม

จานวนโครงการ

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

คงเหลือ

363

26,767,875.00

18,237,415.35

8,530,459.65

181

9,165,118.00

6,374,399.30

2,790,718.70

77

13,989,800.00

10,880,641.00

3,109,159.00

61

4,855,587.00

2,888,037.00

1,967,550.00

66

2,306,725.00

1,742,220.00

564,505.00

18

581,000.00

363,453.00

217,547.00

225

19,349,642.00

7,666,436.48 11,683,205.52

991

77,015,747

48,152,602.13 28,863,144.00
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ผลการประเมินความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564
มีผลการประเมินรวม ร้อยละ 93.15 โดย แผนงานด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มีผ ลประเมิน
ความสาเร็จ ร้อ ยละ 99.24 แผนงานด้านความโปร่งใสและการบริห ารจัดการ มีผลประเมินความสาเร็ จ
ร้อ ยละ 98.94 แผนงานด้ า นคุ ณ ภาพนิสิ ต มีผ ลประเมิน ความสาเร็ จ ร้ อ ยละ 98.58 แผนงานด้า นการ
บริก ารวิช าการ มีผลประเมินความสาเร็จร้อยละ 98.25 แผนงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 97.38
แผนงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมมีผลประเมินความสาเร็จร้อยละ97.12 ลาดับสุดท้ายคือ โครงการด้าน
ความเป็นสากล มีผลประเมินความสาเร็จร้อยละ 97.12
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99.24

100
98.58

100
97.12

100
98.25

100
97.38

100

100
98.94

62.56

โครงการด้าน
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา

โครงการด้าน
คุณภาพนิสติ

ร้อยละความสาเร็จตามแผนปฏิบตั ิการ

100

100

100

100

100

100

100

ร้อยละความสาเร็จตามแผนปฏิบตั ิการ

99.24

98.58

97.12

98.25

97.38

62.56

98.94

โครงการด้านการ โครงการด้านการ
วิจยั และนวัตกรรม บริการวิชาการ

โครงการด้านการ
โครงการด้านความ
โครงการด้านความ
ทานุบารุง
โปร่งใสและการ
เป็ นสากล
ศิลปวัฒนธรรม
บริหารจัดการ

แผนภูมิภาพที่ 2 เปรียบเทียบแผนและผลการประเมินความสาเร็จของโครงการตามแผนปฎิบัติการ
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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จากการประเมินความส าเร็จในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติก ารประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ของส่วนงานวิชาการโดยกาหนด
เป้าหมายของความสาเร็จไว้ร้อยละ 100 เท่ากัน มีผลการประเมินความสาเร็จคิดเป็น ร้อยละ 75 ขึ้นไปทุกคณะ และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มี
ผลการประเมินความสาเร็จคิดเป็น ร้อยละ 99 ขึน้ ไปทุกส่วนงาน ดังแผนภูมิตอ่ ไปนี้
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100.00 100
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เกษตรศาสต
ร์และ
ทรัพยากรธร
รมชาติ
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คณะ
คณะ
คณะ
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คณะ สถาปัตยกรร คณะทันต
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
เทคโนโลยี คณะ
คณะ
คณะ
คณะเภสัช
คณะสหเวช
รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ คณะศิลป
สาธิต
วิศวกรรมศา
วิทยาการ วิทยาลัย มศาสตร์และ แพทยศาสต พยาบาล แพทยศาสต
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข
สารสนเทศ พลังงานและ
วิทยาศาสตร์
นิติศาสตร์
ศาสตร์
ศาสตร์
และ
และนิเทศ ศาสตร์
มหาวิทยาลั
และการ สิ่งแวดล้อม
สตร์
จัดการ การศึกษา ศิลปกรรม
ร์
ศาสตร์
ร์
การแพทย์
ศาสตร์
สังคมศาสตร์ ศาสตร์
ยพะเยา
สื่อสาร
ศาสตร์
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100
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90.83
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100

100

100

99.00

100.00

96.65

แผนภูมิภาพที่ 3 เปรียบเทียบแผนและผลการประเมินความสาเร็จการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ของส่วนงานวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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คุณภาพนิสติ กองแผนงาน
สารและการ สารสนเทศ สภาพนักงาน
งานวิจยั
สถานที่
และทรัพย์สนิ
และนิสติ พิการ
เรียนรู ้
และการ
สื่อสาร

สถาบัน
วิทยาเขต นวัตกรรมและ
เชียงราย
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

แผน
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100.00
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100.00

แผนภูมิภาพที่ 4 เปรียบเทียบแผนและผลการประเมินความสาเร็จการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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ส่วนที่ 1
ลักษณะองค์กร
1.1 สภาพแวดล้อม
(1) ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา
แต่เดิมอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้ชื่อว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ
พะเยาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัย
นเรศวร พะเยา และเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร ได้ มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ ม ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา พุ ท ธ ศั ก ราช 2 553 ขึ้ น และได้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษ า เมื่ อ วั น ที่
16 ก ร ก ฎ า คม พ. ศ. 2553 จึงได้ถือว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัย นเรศวร พร้อม
มุ่งสู่การพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพได้มาตรฐานสากลรวมทั้งการพัฒนา
องค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ ดังปณิธาน “ปัญ ญาเพื่อ ความ
เข้ม แข็ง ของชุม ชน” โดยมีก ารจัด การเรีย นการสอนโดย 16 คณะ 2 วิท ยาลัย แบ่ง เป็น 3 กลุ ่ม
สาขาวิช า ได้แ ก่ กลุ่ม สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี กลุ่ม สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์ สุขภาพและ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่มุ่งเน้นการพัฒนา เป็นมหาวิทยาลัย
สมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ด้วยปรัชญา “ดารงชีวิ ตด้วยปั ญ ญาประเสริฐที่สุด (A life of
Wisdom is The Most Wondrous of All)” และปณิธ าน “ปัญ ญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for
Community Empowerment)” มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจหลัก 5 ด้าน ประกอบด้วย
1) ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21
2) วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์
3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
4) ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
5) บริ ห ารงานทั น สมั ย ด้ ว ยธรรมาภิ บ าล (Good governance) และเรี ย นรู้ เ ปลี่ ย นแปลง
ร่วมกัน
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1.2 ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยากับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2568 นี้ ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าให้ ส อดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละนโยบาย ส าคั ญ ด้ า น
อุดมศึกษา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกาศราชกิ จจานุเ ษกษาเรื่อง คาแถลงนโยบายของคณะรัฐ มนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 และนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประจาปี พ.ศ. 2563
รวมทั้งได้ นาแนวทางการพัฒนาและการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 – 2565 ของ
อธิการบดีม หาวิท ยาลัย พะเยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภ กร พงศบางโพธิ์) มาใช้เ ป็น แนวทางหลั ก
ในการพัฒ นาจัด ทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
2568
จากการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
2568 ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน
(Super KPI) และตัวชีว้ ัดการดาเนินงานตามแผน (KPI) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน เพื่อมุง่ สูก่ ารบรรลุวิสัยทัศน์
“มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล” ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ยุท ธศาสตร์ที่ 1 ด้า นการเตรีย มคนและเสริมศัก ยภาพคน ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 7
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก 11 ตัวชี้วัดรอง 8
ยุท ธศาสตร์ที ่ 2 ด้า นการสร้า งงานวิจ ัย นวัต กรรม และการเป็น ผู ้น าทางด้า นวิช าการ
ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก 2 ตัวชี้วัดรอง 3
ยุท ธศาสตร์ที่ 3 ด้า นการบริก ารวิช าการเพื่อ ชุม ชน สัง คมและประเทศ ประกอบด้ว ย 1
เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ตัวชี้วัดหลัก 4 ตัวชี้วัดรอง 2
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ด้านทานุ ตัวชี้วัดหลัก 3
ยุ ท ธศาสตร์ ที ่ 5 ด้ า นการเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาความเป็ น สากลและนานาชาติ
ประกอบด้ ว ย 1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ตัวชี้วัดหลัก 5 ตัวชี้วัดรอง 3
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 5
กลยุทธ์ ตัวชีว้ ัดหลัก 11 ตัวชีว้ ัดรอง 10
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม สมรรถนะหลัก และอัตลักษณ์บัณฑิต
(1) ปรัชญา
ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม (ปัญญาชีวี เสฏฐะชีวี นาม) "ดารงชีวติ ด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด"
( A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All )
(2) ปณิธาน
ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
( Wisdom for Community Empowerment )
(3) วิสัยทัศน์
“มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สูส่ ากล”
( University for Community Innovation with International Standard )
หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสากล ผลิตกาลังคนที่มี
คุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความ
ร่ ว มมื อ และสร้ า งเครื อ ข่ า ยกั บ องค์ ก รภาครั ฐ และเอกชน ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ เพื่ อ ชี้ น า
และสร้ า งสรรค์ ปั ญ ญาเพื่ อ ความเข้ ม แข็ ง และความยั่ ง ยื น ของชุ ม ชน และสั ง คม บริ ห ารจั ด การด้ ว ย
หลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ
(4) พันธกิจ (Missions)
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุให้มหาวิทยาลัย
พะเยา “ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอนทาการวิจัย ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์
ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ” และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
ของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องดาเนินพันธกิจในการผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผูเ้ รียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
ตอบโจทย์สังคมและนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึง
ดาเนินพันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้
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1) ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพรู้ทันโลก
ทันเทคโนโลยี มีความรู้ภาษาอังกฤษที่สื่อสารได้ มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผูอ้ ื่น สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่าง
มีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเป้าหมายชีวิตมีทักษะการเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม
รวมถึ งทัก ษะ การจัด การและการเป็น ผู้ป ระกอบการด้ว ยหลัก สูต รที่ทั นสมัย ยืดหยุ่น ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม่ อาจารย์มีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิ ช าชี พ (Professional Standard Framework, PSF) มี แ นวความคิ ด และทั ก ษะที่ ทั น สมั ย เปลี่ ย นแปลง
กระบวนการจัดการศึกษาใหม่ ด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย และวิธีเรียนรู้ที่เน้นทักษะและการปฏิบัติร่วมกับ
ผูใ้ ช้บัณฑิต มีการบริหารจัดการที่สร้างความเชื่อมั่นกับผูเ้ รียนและความเชื่อถือให้กับชุมชนและสังคม ระบบ
การศึกษารองรับและตอบโจทย์พื้นที่ ในการยกระดับการศึกษา ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุก ระดับ
พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากลและนานาชาติ
2) วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์
นอกเหนื อ จากบทบาทการสร้ า งคนให้ มี ทั ก ษะชี วิ ต และวิช าชี พ ตอบสนองความต้ อ งการ
ตลาดแรงงานแล้ว การเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent and Skilled
Human Resources) มหาวิทยาลัยต้องตระหนักว่า งานวิจัยเป็นรากฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่นาไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนาสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมให้ก้าวหน้า
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ของสังคม ลดปัญหาความยากจน ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในเวทีโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านการวิจัยและนวัตกรรม
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม มีการติดตามและการ
ประเมินผลเป็นระบบสร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก วิจัยและ
นวัตกรรมที่ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ เน้นการวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และความต้องการของประเทศ (Demand side)
ส่งเสริมการเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัย และนวัตกรรม การนาไปใช้ประโยชน์กับสังคม ด้วยการ
ร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ใ นภาคอุ ต สาหกรรม ภาคบริ ก ารและภาคการเกษตรเพื่ อประโยชน์ ท างด้าน
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เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ส า ม า ร ถ พั ฒ น า ย ก ร ะ ดั บ ร า ย ไ ด้ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
ให้เป็นไปตามนโยบายการเข้าสู่ Thailand 4.0
3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและแหล่งรวมองค์ความรู้ในทุกสาขา
ทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และด้วย
ปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน Wisdom for Community Empowerment)” มหาวิทยาลัย
ต้องคานึงถึงพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่เป็นพันธกิจหลักสาคัญอีกพันธกิจ หนึ่งด้วย
มหาวิทยาลัยต้องสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นที่พึ่งให้ชุมชน และ
สังคม ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน
และสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจากความแตกต่างและ
เหลื่อมล้า เกิดสังคมความสุข
4) ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
การด ารงไว้ ซึ่ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของชาติ เป็ น สิ่ ง ที่ ค นไทยทุก คนต้อ งตระหนั ก และให้
ความสาคัญเพื่อเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การทานุบารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ
สาน สร้ า งสรรค์ แ ละพั ฒ นาศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เป็ น ภารกิ จ เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ ภู มิ ปั ญ ญาและสมบั ติ ข อง
ประเทศชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่ในพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่สวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยต้องสร้างความร่วมมือ กับชุมชน (University engagement) เพื่อการทานุบารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู
สืบ สาน สร้างสรรค์ สร้างจิตส านึก ปลู ก ฝั งค่ านิย ม และภาคภูมิใ จในวิถี ชีวิ ตที่ดีง ามของประเพณี แ ละ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่พึงประสงค์ให้กับนิสิต และบุคลากร รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิท ยาลัย การเชื่อมโยงกลมกลื นกั บ ธรรมชาติและเป็น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม การพั ฒนาประยุ ก ต์ การใช้ป ระโยชน์เ ชิ งสร้ า งสรรค์ ด้วยการบริ หารจัดการ และการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นระบบ
5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลง
ร่วมกัน
การพัฒนาระบบนิเวศด้านการบริหารจัดการ มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศกาหนดในการ
บริหารคน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อเป้าหมายองค์กรที่ดีมีคุณภาพ
และประโยชน์สุขของบุคลากรมีระบบและกลไกควบคุมการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุกระดับ
ยกระดับศักยภาพของบุคลากร ทั้งผูบ้ ริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนให้ทันต่อการ
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เปลี่ยนแปลงกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมี Mindset ของการทางาน
และการบริหารร่วมกัน และมีภาวะความเป็นผู้นา (Leadership) และผูต้ ามในโลกใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นในการดาเนินงาน เพื่อกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความรู้
ความเข้าใจในนโยบาย และเป้าหมายการดาเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาร่วมกัน
ผู้บริหารทุกระดับ ต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) มีความมุ่งมั่นและต้องเห็นภาพทิศทางในระยะยาว (Visionary)
ด้วยหลักการทางานร่วมกัน “สานความคิด สร้างจิตใจ” รวมพลังของบุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า
ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างระบบการบริหารบนพื้นฐานข้อมูลที่
น่าเชื่อถือและมีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
(5) ค่านิยมร่วม
U: Unity
P: Professional

ทางานแบบบูรณาการ ร่วมมือกันมุ่งสูเ่ ป้าหมาย
ทางานอย่างมืออาชีพ เพื่อคุณภาพและมาตรฐาน

รูปที่ 3 ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา
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(6) สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพสูง ตอบสนองความต้องการของประเทศ
พัฒนาอาจารย์ให้มคี ุณภาพการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน
สร้างงานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ ถ่ายทอด และสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เสริมสร้างความเป็นชาติ และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
Smart University มีธรรมาภิบาล สานความคิดสร้างจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

(7) อัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา

อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ:
มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ตามความต้องการของ
อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)

อัตลักษณ์ทั่วไป:
มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี

รูปที่ 4 อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา
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2. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment)
1) ความเป็นเลิศในการแข่งขัน
ผลการด าเนินงานในช่ว งเวลา 10 ปี มหาวิท ยาลัย พะเยาสามารถก้ าวเข้ าสู่ก ารจัด อั น ดั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ระดั บ โลก จากการจั ด อั น ดั บ THE Impact Rankings 2020 โดย Times Higher Education
ได้รับการจัดอันดับที่ 11 ของประเทศไทย และอันดับ 401-600 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก จากการจัดอันดับ
ของ Scimago institutions rankings 2020 มหาวิทยาลั ยพะเยาติดอันดับที่ 14 ของไทย และอันดับที่ 777
ของโลก และจากการจั ด อั น ดั บ Webometrics Ranking of World Universities หรื อ Ranking Web of
World Universities จัดทาโดย Cybermetrics Lab มหาวิทยาลัยพะเยาได้ถูกจัดอยู่ในลาดับที่ 16 ของประเทศ
และที่ 1,972 ของโลก โดยมีรายละเอียดดังนี้
THE Impacts Ranking อันดับที่ 401 – 600 ของโลก
1. SDG 4 การศึกษาที่เท่าเทียม
อันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ
อันดับที่ 301-400 ในระดับโลก
2. SDG 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
อันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ
อันดับที่ 301-400 ในระดับโลก
3. SDG 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์
อันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ
อันดับที่ 301-400 ในระดับโลก
4. SDG 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
อันดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ
อันดับที่ 401-600 ในระดับโลก
5. SDGs 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
อันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ
อันดับที่ 79 จาก 766 มหาวิทยาลัยทั่วโลก
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Scimago Institutions Rankings 2020
1. ด้านการวิจัย ติดอันดับที่ 9 ของไทย อันดับที่ 430 ของโลก
2. ด้านนวัตกรรม ติดอันดับที่ 18 ของไทย อันดับที่ 520 ของโลก
3. ด้านสังคม ติดอันดับที่ 13 ของไทย อันดับที่ 234 ของโลก
UI GREEN Metric World University Ranking 2020 อันดับที่ 260 ของโลก
อันดับที่ 17 ในประเทศไทย ได้ 6,325 คะแนน
GREEN OFFICE ระดับเหรียญทองแดง
ITA อันดับที่ 15 ของประเทศ คะแนน 92.13 ระดับ A
2) บริบทเชิงกลยุทธ์
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยพะเยาประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 โดยมีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
(1) การเตรี ย มคนและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพคน ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น การจั ด การเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการ
และให้ความสาคัญกับการบ่ มเพาะผู้ประกอบการ เพื่อผลิตบัณฑิตให้กัลบไปพัฒนาชุมชน (2) การสร้าง
งานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นาทางด้านวิชาการ มุ่งเน้นการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ สร้างผลงาน
การวิจัยและนวัตกรรมในเวทีโลก และมุ่งพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ไปในขณะเดียวกัน ด้วยการสร้างระบบ
พี่เลี้ยงนักวิจัย (3) การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ มุ่งพัฒนาบริการวิชาการเพื่อ
สร้างประโยชน์ในกับชุมชนในระดับเทศบาลตาบล ให้ได้มีการพัฒนาสร้า งชื่อเสีย งในระดับ ประเทศ (4)
การเสริมสร้างและส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน มุ่งใช้ Culture Enterprise เป็น
แรงขับ เคลื่อนสินค้า และบริก ารท้อ งถิ่น สู่สิน ค้า ระดับ พรีเ มี่ย ม สร้า งรายได้ใ ห้ชุม ชน ด้วยผลงานพื้นถิ่น
สินค้าจากวิถีชีวิตประจาวัน (5) การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ มุ่งพัฒนาด้วยการใช้
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนองค์ความรูใ้ นระดับประเทศ สร้างการเชื่อมต่อและเข้าถึงกันอย่างไร้พรมแดน และ
(6) การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส มุ่งพัฒนาและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงร่วมกัน โดยการใช้ระบบ
สารสนเทศมาเป็นกลไกในการทางาน ติดตาม ประเมินผล บนแพลตฟอร์มดิจทิ ัล
3) ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินงาน
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มีการพั ฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่ งยืน มีกลยุ ทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณ ภาพ
การศึก ษาสูค่ วามเป็นเลิศ (EdPEx) มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
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ภาครั ฐ (ITA) มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ ว ยขั้ น ตอนการด าเนิ น โครงการ โดยใช้ ว งจรคุ ณ ภาพ
(Approch Deploy Learning Integration : ADLI) วงจรการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (KM) วงจร
การเรียนรูผ้ ่ า นกระบวนการจั ด การความรู้ (KM) ให้ ห น่ ว ยงานนาไปปรั บ ใช้ ใ นการพั ฒ นางานของ
ตนและองค์ ก ร เกณฑ์ AUN-QA ใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพของการให้บริการ
ทางการศึกษา ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยโดยสานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3.สภาวการณ์ขององค์การ
มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีก ารวิเคราะห์ สภาวการณ์ขององค์ก าร เพื่อปรับตัวเข้าสู่การแข่งขั นใน
กระแสโลกาภิวัฒน์ และมีการประเมินคุณภาพการดาเนินงานหลักสูตรการศึกษาตามเกณฑ์ EdPex หรือ
Education Criteria for Performance Excellence หรือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
โดยในรายงานประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์สภาวการณ์ขององค์กรไว้ดังนี้
สภาพด้านการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยพะเยา มีเป้าหมายที่จะเข้าสู่การจัดลาดับมหาวิทยาลัยโลกของ The Times Higher
Education University Impact Rankings ประกอบด้ ว ย 4 องค์ ป ระกอบ คื อ Quality Education, Industry,
innovation and infrastructure, Sustainable Cities and Communities, Climate Action และ Partnerships for
The Goals โดยความเปลี่ ย นแปลงส าคั ญ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สถานการณ์ ก ารแข่ ง ขั น ของมหาวิ ท ยาลั ย
ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก
ปัจจัยภายใน ได้แก่ การปรับโครงสร้างและกฎระเบียบที่สาคัญ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวเป็น
ประสิทธิภาพสูงสุดในการทางาน
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายภาครัฐ เช่น การประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นโยบาย Thailand 4.0 นโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการพลิกโฉมระบบ
การอุดมศึกษาของประเทศไทย (Re-Inventing University System) แผนพัฒนาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา การเปลี่ยนแปลงของโลก Disruptive Technology ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 การ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ Aging Society
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4.บริบทเชิงกลยุทธ์
มหาวิท ยาลั ย ได้จัด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ มหาวิท ยาลัย แผนยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒนามหาวิท ยาลัย พะเยา
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 โดยมีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) การเตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและให้ความสาคัญกับการบ่ม
เพาะผู้ประกอบการ เพื่อผลิตบัณฑิตให้กัลบไปพัฒนาชุมชน (2) การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการ
เป็นผู้นาทางด้านวิชาการ มุ่งเน้นการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ สร้างผลงานการวิจัยและนวัตกรรมในเวที
โลก และมุ่งพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ไปในขณะเดียวกัน ด้วยการสร้างระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย (3) การบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ มุ่งพัฒนาบริการวิชาการเพื่อสร้างประโยชน์ในกับชุมชนใน
ระดับเทศบาลตาบล ให้ได้มีการพัฒนาสร้างชื่อเสียงในระดับประเทศ (4) การเสริมสร้างและส่งเสริมการ
ทานุบารุงศิล ปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน มุ่งใช้ Culture Enterprise เป็นแรงขับ เคลื่อนสินค้าและบริการ
ท้องถิ่นสู่สินค้าระดับพรีเมี่ยม สร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยผลงานพื้นถิ่นสินค้าจากวิถีชีวิตประจาวัน (5) การ
เสริมสร้างและพั ฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ มุ่ง พัฒนาด้วยการใช้เ ครือข่ายการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ ใ นระดั บ ประเทศ สร้ า งการเชื่ อ มต่ อ และเข้ า ถึ ง กั น อย่ า งไร้ พ รมแดน และ (6) การบริ ห ารที่ มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส มุ่งพัฒนาและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงร่วมกัน โดยการใช้ระบบสารสนเทศมาเป็น
กลไกในการทางาน ติดตาม ประเมินผล บนแพลตฟอร์มดิจทิ ัล
5.ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินงาน
มหาวิท ยาลัย พะเยา มุ่ง สู่ก ารเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน มีกลยุท ธ์มุ่ง เน้น ผลงานขององค์ก ร โดยใช้เ กณฑ์ก ารประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาสู่
ความเป็นเลิศ (EdPEx) มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้วยขั้นตอนการดาเนินโครงการ โดยใช้วงจรคุณภาพ (Plan Do Check Act :
PDCA) วงจรการเรียนรู้ ผ่ า นกระบวนการจั ด การความรู้ (KM) ให้ ห น่ ว ยงานนาไปปรั บ ใช้ ใ นการ
พั ฒ นางานของตนและองค์ ก ร เกณฑ์ AUN-QA ใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพ
ของการให้ บริ การทางการศึกษา ตลอดจนการติ ดตามผลการปฏิบัติ งานของมหาวิทยาลั ยโดยส านั กงาน
ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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ส่วนที่ 2
รายงานผลการประเมินความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์
1) กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
1.1 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 – 2568
และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การติ ด ตามประเมิ น ผลแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2564 – 2568
และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ความก้ า วหน้ า ของ
การดาเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้ ง เพื่ อ น าประสบการณ์ จ ากการท างานไปก าหนดนโยบายการบริ ห ารงานเพื่ อ พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
ให้เจริญก้าวหน้าและบรรลุวิสัยทัศน์ของอธิการบดีต่อไป โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการ
ด าเนิ น งาน กั บ ผลการด าเนิ น งานและการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณของทุ ก หน่ ว ยงานในมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลาดับ ดังรูปแสดงผัง
การประเมินต่อไปนี้

รูปที่ 5 ผังการประเมินความสาเร็จของแผน
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นอกจากนั้น กองแผนงาน ยังได้พัฒนาระบบการจั ดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ
e-BUDGET) เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผน
ยุท ธศาสตร์แ ละแผนปฏิบ ัต ิก าร รวมทั ้ง ติด ตามการใช้จ ่า ยเงิน งบประมาณที ่ถ ูก ต้อ งแม่น ย า เชื ่อ ถือ ได้
และมีค วามโปร่ง ใส ตรวจสอบผลการด าเนิน งานได้ต ลอดเวลา ซึ ่ง จะสามารถน าผลลัพ ธ์จ ากระบบ
e-BUDGET ไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(1) ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
การติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ ท ราบความส าเร็ จ ของการบรรลุ ต ามเป้ า หมาย
และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ มีระบบและกลไกดังนี้
1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งนาเสนอผลผลิต (Output)
ผลลั พ ธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้ มี ก ารประเมิ น ตนเองเพื่ อ สร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้
และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กาหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส
มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ
2) สร้า งความสอดคล้ อ งของการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนยุท ธศาสตร์ ฯ
กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการดาเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน ผู้อานวยการ
หัวหน้างาน และบุคลากรรายบุคคล
3) ดาเนินการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้และตาม
รอบเวลาที่ ก าหนดอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง พร้ อ มทั้ ง การน าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ฯ ต่ออธิก ารบดี คณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลาดับ
(2) กรอบเวลาการติดตามประเมินผล
ก าหนดให้มีก ารติด ตามประเมิ น ผลแผนยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒนามหาวิท ยาลัย พะเยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านทางการรายงานแผนปฏิบั ติการมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
และรอบ 12 เดือน โดยกาหนดให้มกี ารประเมินปีงบประมาณละ 2 ครั้ง
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(3) องค์ประกอบของรายงานผลการดาเนินงาน
การรายงานผลประเมิ นความส าเร็ จของแผนงานยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนามหาวิท ยาลั ย พะเยา
พ.ศ. 2563 -2567 และแผนปฏิบัติการประจาปีของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 ได้มกี ารติดตามประเมินผล
และรายงานผลการดาเนิน งานรอบ 6 เดือน และราย 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา และเผยแพร่ตามข้อกาหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการรายงาน ดังนี้
1) การรายงานผลการประเมินความสาเร็จ ของแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
2) การรายงานผลการประเมินความสาเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2563
3) การรายงานผลการประเมินความสาเร็จ ของการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย พะเยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(4) เกณฑ์การวัดระดับความสาเร็จ
การประเมินความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 – 2567 ได้ ก าหนดเกณฑ์ ก ารวั ด ระดั บ ความส าเร็ จ ของแผนงานเป็น ร้ อ ยละของความส าเร็จ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1) มาตรวัดระดับคะแนน
ระดับคะแนน 1 มีผลการดาเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 0 – 59
ระดับคะแนน 2 มีผลการดาเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 60 – 69
ระดับคะแนน 3 มีผลการดาเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 70 – 79
ระดับคะแนน 4 มีผลการดาเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 80 – 89
ระดับคะแนน 5 มีผลการดาเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 90 – 100
2) การแปลผลการประเมินความสาเร็จของแผน
ระดับคะแนน 1 มีผลการดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ระดับคะแนน 2 มีผลการดาเนินงานต้องปรับปรุง
ระดับคะแนน 3 มีผลการดาเนินงานระดับพอใช้
ระดับคะแนน 4 มีผลการดาเนินงานระดับดี
ระดับคะแนน 5 มีผลการดาเนินงานระดับดีมาก
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2) การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 – 2568
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน
เป้าประสงค์ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพทักษะในศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมในอนาคต (New S-curve)
1.2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รบั การเรียนรู้ตลอดชีวติ และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพ
เป้าหมายของ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

-4

-5

-6

ผลการ
ดาเนินงาน ปี 64

ค่าคะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก (4*5)/100

บรรลุ/ไม่บรรลุ

ชื่อโครงการ/ชื่อ
ผลผลิตอ้างอิง

67.48

4.50

5

0.23

บรรลุ

-

กองบริการการศึกษา

96.33

5

5

0.25

บรรลุ

-

กองบริการการศึกษา

67

4.79

5

0.24

บรรลุ

-

กองบริการการศึกษา

ระหว่าง
ดาเนินการ

0

0

0.00

-

-

กองบริการการศึกษา

ค่าเป้าหมาย
2564

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดหลักด้านการจัดการเรียนการสอน
1. บัณฑิตมีงาน
ร้อยละของบัณฑิตมีงานทา
75
ทา
และประกอบธุรกิจส่วนตัว
(ร้อยละของบัณฑิตใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย)
2. บัณฑิตมี
ร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
70
สมรรถนะตรง
ความพึงพอใจในสมรรถนะ
ตามความ
ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ต้องการของผู้ใช้ ในระดับ 4 คะแนนขึน้ ไป (จาก
คะแนนเต็ม 5)
3. นวัตกรรมของ ร้อยละของหลักสูตรที่มี
70
นิสิต (Innovations นวัตกรรมของนิสิต
in force)
4. บัณฑิต
จานวนนิสิตที่ได้รับรางวัลการ
90
ผู้ประกอบการ
เป็นผู้ประกอบการ

-7

ผู้กากับติดตาม
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-4

-5

-6

ค่าคะแนน
5

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)
5

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก (4*5)/100
0.25

บรรลุ/ไม่บรรลุ

20

ผลการ
ดาเนินงาน ปี 64
38

จานวนคนที่สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรแบบ Nondegree

100

508

5

5

บุคลาการที่ผ่านการอบรม
EdPEx / TQA

54

55

5

ปีที่
ดาเนินการ

ระหว่าง
ดาเนินการ

0

เป้าหมายของ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

5. การจัด
หลักสูตรที่
ยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ของชุมชน
6. การผลิต
กาลังคนเพื่อ
ตอบสนองต่อ
นโยบายสาคัญ
และเร่งด่วนของ
ประเทศ
7. ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาด้วย
เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเป็นเลิศ
EdPEx
8. บัณฑิตมีสมรถ
นะดิจทิ ัลในระดับ
การใช้งานพืน้ ฐาน
(UP Digital
Literacy)

นวัตกรรมการเรียนการสอนที่
ยกระดับคุณภาพชีวติ ชุมชน
(โครงการ)

ค่าเป้าหมาย
2564

ร้อยละของนิสิตชั้นปีที่ 2 ทีม่ ี
ผลการสอบผ่านในระดับการ
ใช้งานพืน้ ฐาน

-7

ผู้กากับติดตาม

บรรลุ

ชื่อโครงการ/ชื่อ
ผลผลิตอ้างอิง
-

กองบริการการศึกษา

0.25

บรรลุ

-

กองบริการการศึกษา

5

0.25

บรรลุ

-

กองบริการการศึกษา

0

0.00

-

-

กองบริการการศึกษา
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เป้าหมายของ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

-5

-6

ผลการ
ดาเนินงาน ปี 64

ค่าคะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก (4*5)/100

บรรลุ/ไม่บรรลุ

5

8

5

2

0.15

บรรลุ

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

กองบริการการศึกษา

5

5

5

2

0.15

บรรลุ

จานวนหลักสูตรที่จัด
การศึกษาในรูปแบบ
CWIE ทั้งหมด 4
หลักสูตร

กองบริการการศึกษา

10

36

5

2

0.15

บรรลุ

จานวนหลักสูตรแบบ
Re-skill/Up skill
จานวน 36 หลักสูตร

กองบริการการศึกษา

ค่าเป้าหมาย
2564

เป้าหมายและตัวชี้วัดรอง
ด้านการจัดการการเรียนการสอน
1. การจัด
จานวนหลักสูตรที่มีเครือข่าย
หลักสูตรที่มี
ความร่วมมือในการผลิต
เครือข่ายความ
กาลังคน
ร่วมมือในการ
ผลิตกาลังคนกับ
หน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และชุมชน
(Corporate
Academy)
2. การจัดการ
จานวนหลักสูตรที่จัด
ศึกษาแบบ CWIE การศึกษาในรูปแบบ CWIE
ในรูปแบบสหกิจ
ศึกษาเต็มรูปแบบ
หรือรูปแบบอื่น

3. การจัดการ
ศึกษาเพื่อ Reskill/Up skill

-4

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

จานวนหลักสูตรแบบ Reskill/Up skill

-7

ผู้กากับติดตาม

ชื่อโครงการ/ชื่อ
ผลผลิตอ้างอิง
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เป้าหมายของ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
4. หลักสูตรได้
มาตรฐานระดับ
นานาชาติ
5. นิสิตมี
ความสามารถใน
การใช้
ภาษาอังกฤษ
(คะแนนสอบตาม
มาตรฐาน CEFR
ในระดับเพื่อการ
สื่อสาร B2)
6. อาจารย์มี
คุณภาพการสอน
อย่างมืออาชีพ
(UP-PSF
ระดับ 3)

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

-4

ค่าเป้าหมาย
2564

จานวนหลักสูตรที่ผ่านการ
ประเมิน

ผลการ
ค่าคะแนน
ดาเนินงาน ปี 64
ปีที่
ระหว่าง
0
ดาเนินการ ดาเนินการ

-5

ร้อยละของนิสิตที่มีผลการ
สอบผ่านในระดับ B2

5

ระหว่าง
ดาเนินการ

จานวนอาจารย์ที่ผ่านระดับ
UP-PSF ระดับ 3

ปีที่
5
ดาเนินการ

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

-6

-7

0

ค่าคะแนนถ่วง
บรรลุ/ไม่บรรลุ
น้าหนัก (4*5)/100
0.00
-

0

0

0.00

-

5

3

0.15

บรรลุ

ผู้กากับติดตาม

ชื่อโครงการ/ชื่อ
ผลผลิตอ้างอิง
กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา

อาจารย์มืออาชีพ UP กองบริการการศึกษา
PSF ระดับ 3
ประจาปี 2564
จานวน 5 ท่าน
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เป้าหมายของ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

-4

-5

-6

-7

2564

ผลการดาเนินงาน
ปี 64

ค่าคะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก (4*5)/100

บรรลุ/ไม่บรรลุ

1

1

5

5

0.15

บรรลุ

ผู้กากับติดตาม

ชื่อโครงการ/ชื่อ
ผลผลิตอ้างอิง

เป้าหมายและตัวชี้วัดหลัก ด้านคุณภาพนิสิต
1. นวัตกรรมด้าน
การพัฒนาอัต
ลักษณ์นิสิต
มหาวิทยาลัย
พะเยา

1. จานวนนวัตกรรมในกิจกรรม
การพัฒนาอัตลักษณ์ นิสิต
(Best Practise)

โครงการประชุม
กองกิจการนิสิต
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต
นักศึกษาอย่างยั่งยืน มี
การจัดกิจกรรมประกวด
ด้านพัฒนาอัตลักษณ์
นิสิต (Best Practise) โดย
มีหน่วยงานส่งผลงานเข้า
ร่วมประกวดจานวน 12
หน่วยงาน (22 ผลงาน)
ผลงานที่ได้รับรางวัลมี 3
ผลงาน ได้แก่
ชนะเลิศ โครงการ
วิศวอัตลักษณ์ In
Wonder Frame
รองชนะเลิศอันดับ 1
โครงการสุนทรียศิลป์
แห่งภาษา
รองชนะเลิศอันดับ 2
โครงการนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอน
พัฒนาชุมชน SEEN
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เป้าหมายของ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2564

2. บัณฑิตมีอัตลักษณ์ด้าน
บุคลิกภาพ
2.1 ร้อยละของจานวนนิสิต
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
พะเยาที่แสดงออกด้าน
บุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม

2.2 ร้อยละของจานวนนิสิต
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
พะเยาที่เข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสา

ผลการดาเนินงาน
ปี 64

-4

-5

-6

ค่าคะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก (4*5)/100

-7
บรรลุ/ไม่บรรลุ

ผู้กากับติดตาม

ชื่อโครงการ/ชื่อ
ผลผลิตอ้างอิง
กองกิจการนิสิต

60

99.88

5

5

0.15

บรรลุ

60

41.06

3

5

0.15

ไม่บรรลุ

ได้ดาเนินการจัด
กองกิจการนิสิต
โครงการรณรงค์
คุณธรรมจริยธรรมและ
สร้างพืน้ ที่สร้างสรรค์
ผ่อนคลายก่อนสอบ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้นสิ ิต
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
วินัยนิสิต ตลอดปี
การศึกษา 2563 มีจานว
นิสิตที่กระทาผิดวินัยที่
แสดงออกด้าน
บุคลิกภาพไม่เหมาะสม
จานวน 2 คน จาก
จานวนนิสิต 12,832 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย.
64 จาก
https://iservice.up.ac.th/)
ได้ดาเนินโครงการตาม
กองกิจการนิสิต
แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ 2564
ด้านจิตอาสาร ดังนี้
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เป้าหมายของ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2564

ผลการดาเนินงาน
ปี 64

-4

-5

-6

ค่าคะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก (4*5)/100

-7
บรรลุ/ไม่บรรลุ

ผู้กากับติดตาม

ชื่อโครงการ/ชื่อ
ผลผลิตอ้างอิง
1.โครงการ UP
Volunteer
2.โครงการม.พะเยาจิต
อาสากับการพัฒนาพืน้ ที่
3.โครงการเราทาความดี
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
4.โครงการนิสิตจิตอาสา
เนื่องด้วยการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด-19
ประกอบกับคาสั่ง/
ประกาศ/มาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ฯ ของจังหวัดพะเยา โดย
ได้กาหนดข้อปฏิบัติให้ผู้
จัด/ผู้รับผิดชอบในการ
จัดกิจกรรมที่มีการรวม
คนจานวนมากไม่เกิน 50
คน ทาให้จานวนนิสิตไม่
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
ได้กาหนดไว้
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เป้าหมายของ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

-4

-5

-6

ค่าคะแนน
3

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)
5

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก (4*5)/100
0.15

บรรลุ/ไม่บรรลุ

100

ผลการดาเนินงาน
ปี 64
40.30

60

45.07

4

5

0.20

ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2564

3. บัณฑิตมีอัตลักษณ์ด้าน
สุนทรียภาพ

4. บัณฑิตมีอัตลักษณ์
ด้านสุขภาพ
4.1 ร้อยละของจานวนนิสิต
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
พะเยาที่มีสุขภาพกายดี

-7

ไม่บรรลุ

ผู้กากับติดตาม

ชื่อโครงการ/ชื่อ
ผลผลิตอ้างอิง
ได้ดาเนินโครงการตาม
กองกิจการนิสิต
แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ 2564
ด้านสุนทรียภาพ เนื่อง
ด้วยการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อโควิด-19
ประกอบกับคาสั่ง/
ประกาศ/มาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ฯ ของจังหวัดพะเยา โดย
ได้กาหนดข้อปฏิบัติให้ผู้
จัด/ผู้รับผิดชอบในการ
จัดกิจกรรมที่มีการรวม
คนจานวนมากไม่เกิน 50
คน ทาให้จานวนนิสิตไม่
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
ได้กาหนดไว้
กองกิจการนิสิต
มีการจัดโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา โดย
ประชาสัมพันธ์และเชิญ
ชวนให้นสิ ิตเข้ารับการ

กองกิจการนิสิต
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เป้าหมายของ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2564

ผลการดาเนินงาน
ปี 64

-4

-5

-6

ค่าคะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก (4*5)/100

-7
บรรลุ/ไม่บรรลุ

ผู้กากับติดตาม

ชื่อโครงการ/ชื่อ
ผลผลิตอ้างอิง
ทดสอบวัดและประเมิน
สุขภาพกาย (BMI) ผ่าน
ระบบ
https://iservice.up.ac.th/
มีนิสิตที่เข้ารับการ
ประเมินสุขภาพ จานวน
2,685 คน โดยมีค่าดัชนี
มวลกาย (BMI) ดังนี้
น้อยกว่า 18.5 (น้าหนัก
ต่ากว่าเกณฑ์) จานวน
709 คน คิดเป็นร้อยละ
26.41
18.5-22.9 (สมส่วน)
จานวน 1,210 คน คิด
เป็นร้อยละ 45.07
23.0-24.9 (น้าหนักเกิน)
จานวน 293 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.91
25.0-29.9 (โรคอ้วน)
จานวน 298 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.1
มากกว่าเท่ากับ 30.0
(โรคอ้วนอันตราย)
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เป้าหมายของ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

2. นิสิตได้รับ
บริการและ
สวัสดิการเพื่อ
การอยู่และเรียน
อย่างมีความสุข
(การดูแลด้าน
บริการหอพัก
ทุนการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเรียน
ศูนย์ดูแล
สุขภาพจิต ศูนย์
ดูแลนิสิตพิการ
การดูแลนิสิตไร้
สัญชาติหรือด้อย
โอกาส การ
บริการหอพัก
สนามกีฬา ฯลฯ)
2 ส่งเสริมให้นสิ ิต
ใช้ชีวติ อยู่ใน

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

-4

-5

-6

-7

2564

ผลการดาเนินงาน
ปี 64

ค่าคะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก (4*5)/100

บรรลุ/ไม่บรรลุ

4.2 ร้อยละของจานวนนิสิต
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
พะเยาที่มีสุขภาพจิตดี

60

70

5

5

0.25

บรรลุ

1. จานวนนวัตกรรมในการดูแล
สุขภาพจิตของนิสิต

1

1

5

5

0.25

บรรลุ

ผู้กากับติดตาม

ชื่อโครงการ/ชื่อ
ผลผลิตอ้างอิง
จานวน 173 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.44

กองพัฒนา
คุณภาพนิสิตและ
นิสิตพิการ

กองพัฒนา
41

เป้าหมายของ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

มหาวิทยาลัย
อย่างมีความสุข
3. การให้บริการ
และสวัสดิการ
เพื่อให้นิสิตใช้ชีวติ
อยู่และเรียนใน
มหาวิทยาลัย
อย่างมีความสุข
(UP Wellness and
Happiness)
2. นิสิตได้รับ
บริการและ
สวัสดิการเพื่อ
การอยู่และเรียน
อย่างมีความสุข
(การดูแลด้าน
บริการหอพัก
ทุนการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเรียน
ศูนย์ดูแล
สุขภาพจิต ศูนย์
ดูแลนิสิตพิการ
การดูแลนิสิตไร้
สัญชาติหรือด้อย

มหาวิทยาลัยพะเยา(Best
Practice)
1. จานวนระบบในการ
ขับเคลื่อนให้นสิ ิตได้รับบริการ
และสวัสดิการ เพื่ออยู่และ
เรียนอย่างมีความสุข (นับซ้า)

ค่าเป้าหมาย
2564

4.2 ร้อยละของจานวนนิสิต
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
พะเยาที่มีสุขภาพจิตดี

ผลการดาเนินงาน
ปี 64

-4

-5

-6

ค่าคะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก (4*5)/100

-7
บรรลุ/ไม่บรรลุ

3

4

5

5

0.25

บรรลุ

60

69.90

5

5

0.25

บรรลุ

ผู้กากับติดตาม

ชื่อโครงการ/ชื่อ
ผลผลิตอ้างอิง
คุณภาพนิสิตและ
นิสิตพิการ
กองกิจการนิสิต
และ
กองพัฒนา
คุณภาพนิสิตและ
นิสิตพิการ

ดาเนินโครงการด้าน
สุขภาพจิต จานวน 5
โครงการ และทาการวัด
คุณภาพชีวติ ของนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา โดย
ใช้แบบวัดคุณภาพชีวติ
ขององค์การอนามัยโลก
ชุดย่อ (WHOQOLBREF-THAI) มีจานวนข้อ
คาถาม 26 ข้อ แบ่ง
ระดับคะแนนคุณภาพ
ชีวติ เป็น 4
องค์ประกอบ ได้แก่ ด้าน
สุขภาพกาย ด้านจิตใจ

กองพัฒนา
คุณภาพนิสิตและ
นิสิตพิการ
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เป้าหมายของ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

-4

-5

-6

-7

2564

ผลการดาเนินงาน
ปี 64

ค่าคะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก (4*5)/100

บรรลุ/ไม่บรรลุ

1

1

5

5

0.25

บรรลุ

โอกาส การ
บริการหอพัก
สนามกีฬา ฯลฯ)

2 ส่งเสริมให้นสิ ิต
ใช้ชีวติ อยู่ใน
มหาวิทยาลัย
อย่างมีความสุข

1. จานวนนวัตกรรมในการดูแล
สุขภาพจิตของนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา(Best
Practice)

ผู้กากับติดตาม

ชื่อโครงการ/ชื่อ
ผลผลิตอ้างอิง
ด้านสัมพันธภาพทาง
สังคมและด้าน
สิ่งแวดล้อม มีนิสิตของ
มหาวิทยาลัยพะเยาตอบ
แบบวัดคุณภาพชีวิต
จานวน 1,920 คน ใน
ภาคการเรียนที่ 1/2564
ผลการประเมินพบว่า
นิสิตมีคุณภาพชีวติ
กลางๆ ถึงดี ร้อยละ
98.13 ประกอบการ
ประเมินดัชนีชี้วัด
ความสุขของนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา
(Thai Happiness
Indicators : THI-15) โดย
ผลการประเมินพบว่า
นิสิตมีความสุข ≥ ร้อยละ
69.90
มีจานวนนวัตกรรมที่สง่
กองพัฒนา
เข้าประกวดผลงาน
คุณภาพนิสิตและ
จานวน 13 นวัตกรรม
นิสิตพิการ
และนวัตกรรมที่ได้รับ
รางวัล Best Practice
43

เป้าหมายของ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

3. การให้บริการ
และสวัสดิการ
เพื่อให้นิสิตใช้ชีวติ
อยู่และเรียนใน
มหาวิทยาลัย
อย่างมีความสุข
(UP Wellness and
Happiness)

1. จานวนระบบในการ
ขับเคลื่อนให้นสิ ิตได้รับบริการ
และสวัสดิการ เพื่ออยู่และ
เรียนอย่างมีความสุข (นับซ้า)

ค่าเป้าหมาย

-4

-5

-6

-7

2564

ผลการดาเนินงาน
ปี 64

ค่าคะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก (4*5)/100

บรรลุ/ไม่บรรลุ

ชื่อโครงการ/ชื่อ
ผลผลิตอ้างอิง
ได้แก่ โครงการพัฒนา
ระบบดูแลสุขภาพจิตของ
นิสิตคณะศิลปศาสตร์
รางวัลที่ 2 ได้แก่
โครงการ Virtual Run
เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต
คณะนิติศาสตร์ และ
รางวัลที่ 3 ได้แก่
โครงการ Photo Therapy
ผ่อนคลาย บาบัด
เสริมสร้างของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

3

4

5

5

0.25

บรรลุ

มีระบบในการขับเคลื่อน
ให้นิสิตได้รับบริการและ
สวัสดิการ เพื่ออยู่และ
เรียนอย่างมีความสุข
จานวน 4 ระบบ คือ 1.
ระบบการให้บริการ
สถานที่ออกกาลังกาย
2. ระบบดูแลนิสิตหอพัก
3. ระบบการช่วยเหลือ
นิสิตประสบอุบัติเหตุ 4.
ระบบดูแลนิสิตพิการ ซึ่ง

ผู้กากับติดตาม

กองกิจการนิสิต
และ
กองพัฒนา
คุณภาพนิสิตและ
นิสิตพิการ

44

เป้าหมายของ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

-4

-5

-6

-7

2564

ผลการดาเนินงาน
ปี 64

ค่าคะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก (4*5)/100

บรรลุ/ไม่บรรลุ

ชื่อโครงการ/ชื่อ
ผลผลิตอ้างอิง
ทั้ง 4 ระบบข้างต้น ได้ทา
การประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่โดยปรากฏอยู่
หน้าเว็บไซต์ของกอง
พัฒนาคุณภาพนิสิตและ
นิสิตพิการ

100

55.92

4

2

0.08

ไม่บรรลุ

ได้ดาเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ 2564
ด้านพัฒนาสมรรถนะ
ของบัณฑิตในศตวรรษที่
21 ที่ส่งเสริมโครงการ
สนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรมนิสิต โครงการ
อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ผู้นานิสิต และโครงการ
พัฒนาUP Identity สู่
Smart Student โครงการ
พัฒนานิสิตสู่
ผู้ประกอบการ และ

ผู้กากับติดตาม

เป้าหมายและตัวชี้วัดรอง ด้านคุณภาพนิสิต
1. บัณฑิตมี
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
ครบถ้วน (4Cs)

ร้อยละของจานวนนิสิตทัง้ หมด
ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

กองกิจการนิสิต
กองพัฒนา
คุณภาพนิสิตและ
นิสิตพิการ
คณะทุกคณะ

45

เป้าหมายของ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2564

ผลการดาเนินงาน
ปี 64

-4

-5

-6

ค่าคะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก (4*5)/100

-7
บรรลุ/ไม่บรรลุ

ผู้กากับติดตาม

ชื่อโครงการ/ชื่อ
ผลผลิตอ้างอิง
โครงการพัฒนานิสิตสู่
ความเป็นเลิศ เพื่อ
พัฒนาสรรมถนะของ
บัณฑิตในศวตรรษที่ 21
เนื่องด้วยการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด-19
ประกอบกับคาสั่ง/
ประกาศ/มาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ฯ ของจังหวัดพะเยา โดย
ได้กาหนดข้อปฏิบัติให้ผู้
จัด/ผู้รับผิดชอบในการ
จัดกิจกรรมที่มีการรวม
คนจานวนมากไม่เกิน 50
คน ทาให้จานวนนิสิตไม่
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
ได้กาหนดไว้

46

เป้าหมายของ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

2. นิสิตได้รับ
บริการและ
สวัสดิการเพื่อ
การอยู่และเรียน
อย่างมีความสุข
(การดูแลด้าน
บริการหอพัก
ทุนการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเรียน
ศูนย์ดูแล
สุขภาพจิต ศูนย์
ดูแลนิสิตพิการ
การดูแลนิสิตไร้
สัญชาติหรือด้อย
โอกาส การ
บริการหอพัก
สนามกีฬา ฯลฯ)

ร้อยละของจานวนข้อร้องเรียน
จากปัญหาบริการและ
สวัสดิการของนิสิตลดลงจากปี
ที่ผ่านมา

ค่าเป้าหมาย
2564
10

ผลการดาเนินงาน
ปี 64
0

-4

-5

-6

ค่าคะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)
2

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก (4*5)/100
0.04

2

-7
บรรลุ/ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ

ชื่อโครงการ/ชื่อ
ผลผลิตอ้างอิง
กองพัฒนาคุณภาพนิสิต
และนิสิตพิการได้จัดทา
ช่องทางสาหรับรับเรื่อง
ร้องทุกข์ ร้องเรียนให้กับ
นิสิตไว้ 3 ช่องทาง ได้แก่
E-mail :
dsqup.63@up.ac.th,
Inbox Facebook Page :
กองพัฒนาคุณภาพนิสิต
และนิสิตพิการ และ
โครงการเสียงสะท้อน
จากนิสิต : สภานิสิต มี
จานวนข้อร้องเรียน
เท่ากับปีการศึกษา
2562 ที่ผ่านมา คือ
จานวน 13 ข้อร้องเรียน
ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนทั้งหมด
ได้รับการแก้ไข หรือแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
ดาเนินการแก้ไขแล้ว คิด
เป็น 100 % เหตุที่
จานวนข้อร้องเรียนไม่
ลดลงจากเดิม อาจ
เนื่องจากเป็นประเด็น

ผู้กากับติดตาม

กองกิจการนิสิต
กองพัฒนา
คุณภาพนิสิตและ
นิสิตพิการ
คณะทุกคณะ

47

เป้าหมายของ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

ร้อยละของความพึงพอใจของ
นิสิตทั้งหมดทีม่ ีต่อการบริการ
และสวัสดิการนิสิตในระดับดี
ขึน้ ไป

ค่าเป้าหมาย

-4

-5

-6

-7

2564

ผลการดาเนินงาน
ปี 64

ค่าคะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก (4*5)/100

บรรลุ/ไม่บรรลุ

60

82.95

5

2

0.10

บรรลุ

ผู้กากับติดตาม

ชื่อโครงการ/ชื่อ
ผลผลิตอ้างอิง
ใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึน้
ทาให้มีจานวนข้อ
ร้องเรียนยังคงเท่าเดิม

กองพัฒนาคุณภาพนิสิต กองพัฒนา
และนิสิตพิการได้จัดทา คุณภาพนิสิตและ
แบบประเมินความพึง
นิสิตพิการ
พอใจในการให้บริการ
ของหน่วยงาน สาหรับให้
นิสิตที่กาลังศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทาการ
ประเมินผ่านทางระบบ
ออนไลน์ เมื่อเดือน
กรกฏาคม 2564 โดยมี
จานวนผูป้ ระเมินทั้งหมด
129 คน ผลการประเมิน
ในครัง้ นีเ้ ป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่กาหนดไว้
48

เป้าหมายของ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2564

ผลการดาเนินงาน
ปี 64

-4

-5

-6

ค่าคะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก (4*5)/100

100.00

4.20

-7
บรรลุ/ไม่บรรลุ

ผู้กากับติดตาม

ชื่อโครงการ/ชื่อ
ผลผลิตอ้างอิง
โดยพบว่า นิสิตมีความ
พึงพอใจต่อการบริการ
และสวัสดิการนิสิตใน
ระดับดีขนึ้ ไป ร้อยละ
82.95 ทัง้ นี้ จานวนผู้
ประเมินทั้งหมดมีจานวน
น้อย เนื่องจาก
ผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของ โรคโควิด-19
จึงทาให้นสิ ิตไม่ได้เข้ามา
ใช้บริการด้านสนามกีฬา
หอพัก และโรงอาหาร
ประกอบกับแบบประเมิน
ความพึงพอใจได้รับ
ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้บริการว่ามีจานวน
ข้อคาถามมากเกินไป

49

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นาทางด้านวิชาการ
เป้าประสงค์ 2.1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ
2.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
-4
-5
เป้าหมายของประเด็น
ตัวชี้วัด/หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
2564
ผลการ
ค่า
ค่าน้าหนัก
ดาเนินงาน ปี 64 คะแนน (เต็ม 100)

-6

-7

ผู้กากับติดตาม

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(4*5)/100

บรรลุ/ไม่บรรลุ

ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอ้างอิง

โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสูก่ าร
ตีพมิ พ์ระดับนานาชาติ / สรุปผล
การดาเนินงานได้รับการจัด
อันดับ 11 ของประเทศ
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสูก่ าร
ตีพมิ พ์ระดับนานาชาติ / สรุปผล
การดาเนินงานได้รับการจัด
อันดับ 12 ของประเทศ

กองบริหาร
งานวิจัย

โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสูก่ าร
ตีพมิ พ์ระดับนานาชาติ / ได้
จานวนผลงานตีพิมพ์ 254
ผลงาน

กองบริหาร
งานวิจัย
คณะทุกคณะ

เป้าหมายและตัวชี้วัดหลัก
1. มหาวิทยาลัยพะเยา
ได้รับการจัดอันดับจาก
The Impact Rankings

ได้รับการจัดอันดับใน
ระดับประเทศ

Ranked ≤
11

11

5

20

1

บรรลุ

2. มหาวิทยาลัยพะเยา
ได้รับการจัดอันดับจาก
Scimago Institutions
Rankings

ได้รับการจัดอันดับใน
ระดับประเทศ

Ranked ≤
14

12

5

20

1

บรรลุ

200

254

5

20

1

เป้าหมายและตัวชี้วัดรอง
1. มีผลงานวิจัยตีพมิ พ์
จานวนผลงานวิจัย
(Publication) ที่ตีพิมพ์ใน ตีพมิ พ์ (Publication) ที่
ระดับนานาชาติ
ตีพมิ พ์ในระดับ
นานาชาติ (ไม่นับซ้า)

บรรลุ

กองบริหาร
งานวิจัย

50

เป้าหมายของประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

2. มีหน่วยวิจัยเพื่อความ
เป็นเลิศ (Unit of
Excellence)
3. มีระบบสนับสนุนการ
วิจัย (Research
Supportive System)

จานวนหน่วยวิจัยเพื่อ
ความเป็นเลิศ (Unit of
Excellence) (นับซ้า)
จานวนระบบสนับสนุน
การวิจัย (Research
Supportive System) (ไม่
นับซ้า)

ค่าเป้าหมาย

-4

-5

-6

2564

ผลการ
ดาเนินงาน ปี 64

ค่า
คะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

≥4

45

5

20

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(4*5)/100
1

1

1

5

20

1

100

5

-7
บรรลุ/ไม่บรรลุ

ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอ้างอิง

บรรลุ

ได้หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ
(Unit of Excellence) 45 หน่วย

บรรลุ

มีระบบ RI Smart ในการจัดการ
ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผู้กากับติดตาม

กองบริหาร
งานวิจัย
คณะทุกคณะ
กองบริหาร
งานวิจัย
คณะทุกคณะ

51

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ
เป้าประสงค์ 3.1 ชุมชนและสังคมมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable life)
เป้าหมายของประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

-4

-5

-6

-7

2564

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 64

ค่า
คะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
(4*5)/100

บรรลุ/ไม่บรรลุ

ชื่อโครงการ/ชื่อ
ผลผลิตอ้างอิง

ได้รับการสนับสนุนทุน
วิจัยจาก บพท. เพื่อ
สนับสนุนการวิจัยแผน
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน จานวน 26 ชุมชน
นวัตกรรม
7,669,923.25 บาท
จากรายได้นาส่ง
มหาวิทยาลัยพะเยา ร้อย
ละ 10 ระหว่าง 1 เม.ย.
64-30 ก.ย.64 (กอง
บริหารงานวิจัย
4,000,000 บาท และ
สถาบันนวัตกรรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
3,669,923.25 บาท)
ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
จากงานวิจัยสู่

ผู้กากับติดตาม

เป้าหมายและตัวชี้วัดหลัก
1. การบริการวิชาการ
เพื่อสร้างชุมชน
นวัตกรรม

จานวนชุมชนนวัตกรรม
(นับซ้า)

10

26

5

20

1

บรรลุ

2. การบริการวิชาการ
เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัย
(Academic Service)

รายได้จากการบริการ
วิชาการ ไม่นอ้ ยกว่า
(ล้านบาท/ปี)

≥3.0

7,669,923.25
บาท

5

20

1

บรรลุ

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เชิงพาณิชย์จากงานวิจัย

จานวนผลิตภัณฑ์สู่เชิง
พาณิชย์ (ชิน้ )

≥2

5

5

20

1

บรรลุ

กองบริหาร
งานวิจัย
คณะทุกคณะ

กองบริหาร
งานวิจัย
สถาบันนวัตกรรม
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี

กองบริหาร
งานวิจัย
52

เป้าหมายของประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2564

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 64

-4

-5

-6

ค่า
คะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
(4*5)/100

-7
บรรลุ/ไม่บรรลุ

สู่ Commercialized
Product (พัฒนา UP
Product และวางตลาด)

1. การสร้างพืน้ ที่เพื่อ
การเรียนรู้ Learning
space (Non-Profit)

รางวัลสนับสนุนศูนย์
การเรียนรู้

≥10

11

5

20

1

บรรลุ

ผู้กากับติดตาม

ชื่อโครงการ/ชื่อ
ผลผลิตอ้างอิง
Commercialized Product
(พัฒนา UP Product และ
วางตลาด) / ออกวาง
จาหน่าย จานวน 5
ผลิตภัณฑ์

สถาบันนวัตกรรม
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี
และคณะทุกคณะ

รางวัลสนับสนุนศูนย์การ
เรียนรู้ / มีพืน้ ที่การ
เรียนรู้ (Learning Space)
ให้ความสนใจและเข้า
ร่วมการประกวดรางวัล
ดังกล่าว จานวน 16
พืน้ ที่ จาก 10 หน่วยงาน
โดยมีพืน้ ที่การเรียนรู้ที่
ผ่านการพิจารณา
คัดเลือกได้รับเงินรางวัล
พร้อมโล่ จานวน 11
รางวัล โดยมีรางวัล
ระดับ Platinum 1 รางวัล
ระดับ Gold 1 รางวัล
ระดับ Silver 1 รางวัล
และระดับ Bronze 8
รางวัล

กองบริหาร
งานวิจัย
สถาบันนวัตกรรม
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี
และคณะทุกคณะ

53

เป้าหมายของประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

เป้าหมายและตัวชี้วัดรอง
1. การสร้าง
จานวนผูป้ ระกอบการ
ผู้ประกอบการใหม่
ใหม่ (Startup &
(Startup &
Entrepreneur)
Entrepreneur)
2. ทรัพย์สินทางปัญญา จานวน ทรัพย์สินทาง
(Intellectual Property) ที่ ปัญญา (Intellectual
ขึน้ ทะเบียนใหม่
Property) ที่ขนึ้ ทะเบียน
ใหม่

ค่าเป้าหมาย

-4

-5

-6

-7

2564

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 64

ค่า
คะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
(4*5)/100

บรรลุ/ไม่บรรลุ

≥2

2

5

10

0.5

บรรลุ

≥10

33

5

10

0.5

บรรลุ

100

5

ผู้กากับติดตาม

ชื่อโครงการ/ชื่อ
ผลผลิตอ้างอิง

สถาบันนวัตกรรม
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 2
รายการ
สิทธิบัตรการออกแบบ
31 รายการ

สถาบันนวัตกรรม
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี

54

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
เป้าประสงค์
4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาสู่สากล
4.2 ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural enterprise)
เป้าหมายของประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

-4

-5

-6

-7

2564

ผลการ
ดาเนินงาน ปี 64

ค่า
คะแนน

ค่า
น้าหนัก
(เต็ม 100)

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
(4*5)/100

บรรลุ/ไม่บรรลุ

ชื่อโครงการ/
ชื่อผลผลิตอ้างอิง

1

5

5

30

1.5

บรรลุ

มีการต่อยอดข้อมูล/
ยกระดับ cultural
mapping / cultural
space 5 โครงการ ได้แก่
1. โครงการสารวจ
เส้นทางท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตาบลดอก
คาใต้
2. โครงการกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
จ.พะเยา
- ครั้งที่ 1 การสร้าง
รูปแบบการสื่อสารแบบ
มีส่วนร่วมในยุคCOVID19 บนพืน้ ที่ทางศิลปะฯ

ผู้กากับติดตาม

เป้าหมายและตัวชี้วัดหลัก
1 Cultural Mapping /
Cultural Space แผนที่
ขุมชนทางวัฒนธรรม
ค้นหา รวบรวม สร้าง
คุณค่า

แผนที่ชุมชนทาง
วัฒนธรรม ค้นหา
รวบรวม สร้างคุณค่า
Mapping

ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม
ล้านนา-ไต

55

เป้าหมายของประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2564

ผลการ
ดาเนินงาน ปี 64

-4

-5

-6

ค่า
คะแนน

ค่า
น้าหนัก
(เต็ม 100)

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
(4*5)/100

-7
บรรลุ/ไม่บรรลุ

ผู้กากับติดตาม

ชื่อโครงการ/
ชื่อผลผลิตอ้างอิง
- ครั้งที่ 2 การจัดทา
แผนที่มรดกภูมปิ ัญญา
ทางวัฒนธรรมพื้นที่ฟาก
กว๊านในตาบลแม่ใส
และตาบลแม่นาเรือ
อาเภอเมืองพะเยา
- ครั้งที่ 3 วัฒนธรรม
การใช้เรือในกว๊าน
พะเยา
นอกจากนั้น ยังมีการ
สร้างเครือข่าย พัฒนา
ผู้ประกอบการ/
นวัตกรรม/วิสาหกิจ
วัฒนธรรม อีก 5
เครือข่าย มีการยกระดับ
พืน้ ที่/กิจกรรม
วัฒนธรรม จานวน 6
พืน้ ที่/กิจกรรม และ
พัฒนา/เพิ่มศักยภาพคน
ในพื้นที่(นักวิจัยท้องถิ่น/
นักสื่อสารวัฒนธรรม)
3กลุ่ม

56

เป้าหมายของประเด็น
ยุทธศาสตร์

2 Cultural Innovation
นวัตกรรมทาง
วัฒนธรรม

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

2 Cultural Innovation
นวัตกรรมทาง
วัฒนธรรม

ค่าเป้าหมาย

-4

-5

-6

ค่า
น้าหนัก
(เต็ม 100)
30

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
(4*5)/100
1.5

2564

ผลการ
ดาเนินงาน ปี 64

ค่า
คะแนน

3

9

5

-7
บรรลุ/ไม่บรรลุ

ชื่อโครงการ/
ชื่อผลผลิตอ้างอิง

บรรลุ

มีการพัฒนา
ผู้ประกอบการ/
นวัตกรรม/วิสาหกิจ
วัฒนธรรม จานวน 9
ผู้ประกอบการ
นอกจากนั้น ยังมีสร้าง
เครือข่าย 7 เครือข่าย
มีเครื่องมือวัดผล
เศรษฐกิจฐานราก
วัฒนธรรมพื้นที่ 2
เครื่องมือ ต่อยอดข้อมูล/
ยกระดับการใช้แผนที่
วัฒนธรรม 8 โครงการ
ยกระดับ 11 พืน้ ที่/
กิจกรรม ผลลัพท์การ
ยกระดับเศรษฐกิจ/เพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรม 11
ผลิตภัณฑ์ และพัฒนา/
เพิ่มศักยภาพคนในพื้นที่
(นักวิจัยท้องถิ่น/นัก
สื่อสารวัฒนธรรม) 7
ชุมชน จากโครงการ

ผู้กากับติดตาม

ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม
ล้านนา-ไต
กองกิจการนิสิต

57

เป้าหมายของประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2564

ผลการ
ดาเนินงาน ปี 64

-4

-5

-6

ค่า
คะแนน

ค่า
น้าหนัก
(เต็ม 100)

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
(4*5)/100

-7
บรรลุ/ไม่บรรลุ

ผู้กากับติดตาม

ชื่อโครงการ/
ชื่อผลผลิตอ้างอิง
1. โครงการสร้างรูปแบบ
การออกกาลังกายด้วย
ศิลปวัฒนธรรมการฟ้อน
ล้านนา
2. โครงการการพัฒนา
โคมผัดล้านนาสู่
ผลิตภัณฑ์เพื่อการ
เรียนรู้ STEAM
EDUCATION
3. โครงการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทาง
วัฒนธรรมและการ
ทดสอบตลาดกลุ่มโคม
วัดป่าลานคา จังหวัด
พะเยา
4. โครงการการพัฒนา
และอนุรักษ์อาหาร
พืน้ บ้านจากชุมชนสู่
ตลาดวัฒนธรรมเพื่อ
ถ่ายทอดวัฒนธรรม
อาหารแก่คนรุ่นใหม่
5. โครงการถนน
วัฒนธรรมสร้างคุณค่า
58

เป้าหมายของประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2564

ผลการ
ดาเนินงาน ปี 64

-4

-5

-6

ค่า
คะแนน

ค่า
น้าหนัก
(เต็ม 100)

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
(4*5)/100

-7
บรรลุ/ไม่บรรลุ

ผู้กากับติดตาม

ชื่อโครงการ/
ชื่อผลผลิตอ้างอิง
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
พะเยา ณ ถนนราชวงศ์
อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
6. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นวดจุดซ่อน
เร้นสาหรับผูช้ ายโดยใช้
หญ้าเอ็นยืดฯ
7. โครงการพัฒนาวิธี
สกัดน้ามันหอมระเหย
และผลิตภัณฑ์นาหอม
้
จากดอกกระถินเทศฯ
8. การออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์ ECommerce ผลิตภัณฑ์
ทางวัฒนธรรม " UP
Brand"
9. งานสืบสานปูนปั้นสู่
การสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะและการออกแบบ
ร่วมสมัย
10โครงการความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน ในด้านการ
59

เป้าหมายของประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2564

ผลการ
ดาเนินงาน ปี 64

-4

-5

-6

ค่า
คะแนน

ค่า
น้าหนัก
(เต็ม 100)

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
(4*5)/100

-7
บรรลุ/ไม่บรรลุ

ผู้กากับติดตาม

ชื่อโครงการ/
ชื่อผลผลิตอ้างอิง
อนุรักษ์ศิลปและ
วัฒนธรรม ณ ชุมชน
บ้านโซ้ ตาบลแม่นาเรือ
อาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา
11. นวัตกรรม
สร้างสรรค์ทางดนตรี
และท่าประกอบเพื่อ
ส่งเสริมความสามัคคีใน
กลุ่มนิสิตและส่งเสริม
ความเป็นไทยบนพืน้ ฐาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น

3 UP Thainess

ร้อยละของจานวน
หน่วยงานที่มสี ่วนร่วม
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
Thainess

ทุก
หน่วยงาน

17

5

40

2

บรรลุ

มีการยกระดับพืน้ ที่/
กิจกรรมวัฒนธรรม 3
กิจกรรม จากโครงการ
1. โครงการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม
ผู้นา SEEN
2. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม สืบ
สาน รักษาและค่านิยม
ไทยให้กับนิสิตคณะ

กองกิจการนิสิต
ทุกหน่วยงาน

60

เป้าหมายของประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2564

ผลการ
ดาเนินงาน ปี 64

-4

-5

-6

ค่า
คะแนน

ค่า
น้าหนัก
(เต็ม 100)

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
(4*5)/100

-7
บรรลุ/ไม่บรรลุ

ผู้กากับติดตาม

ชื่อโครงการ/
ชื่อผลผลิตอ้างอิง
สาธารณสุขศาสตร์
3. โครงการไทยเท่
4. โครงการส่งเสริมการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ของ คณะ/วิทยาลัย

100

5

61

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ
เป้าประสงค์
5.1 มหาวิทยาลัยพะเยามีชอื่ เสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
-4
-5
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมายของประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

เป้าหมายและตัวชี้วัดหลัก
1. การส่งเสริม
ร้อยละของจานวน
ภาษาอังกฤษและการ
บุคลากรสายวิชาการ
สร้างบรรยากาศความ
และสายสนับสนุนที่เข้า
เป็นสากลให้แก่บุคลากร ร่วมการพัฒนาภาษา
และด้านความเป็นสากล
2. การส่งเสริมบุคลากร ร้อยละของบุคลากรสาย
สายวิชาการให้สอบผ่าน วิชาการที่สอบผ่าน
เกณฑ์ภาษาอังกฤษ
เกณฑ์ภาษาอังกฤษ
CEFR B2
CEFR B2
3. การส่งเสริมบุคลากร ร้อยละของบุคลากรสาย
สายสนับสนุนให้สอบ
สนับสนุนที่สอบผ่าน
ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ เกณฑ์ภาษาอังกฤษ
CEFR A2
CEFR A2
4. การสร้างเครือข่าย
จานวนเครือข่ายความ
ความร่วมมือด้าน
ร่วมมือ หรือกิจกรรม
วิชาการกับนานาชาติ
และการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ การวิจัย การ
บริการวิชาการร่วมกับ

-6

-7

ผู้กากับติดตาม

2564

ผลการ
ดาเนินงาน ปี 64

ค่า
คะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
(4*5)/100

บรรลุ/ไม่บรรลุ

ชื่อโครงการ/ชื่อ
ผลผลิตอ้างอิง

25

25

5

40

2

บรรลุ

จานวนโครงการด้าน
ส่งเสริมความเป็นสากล
18 โครงการจาก 10
หน่วยงาน

20

ดาเนินการ

4.00

10

0.4

ดาเนินการ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ

กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงานทุก
หน่วยงาน

10

38 คน

4.75

20

0.95

ไม่บรรลุ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ

กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงานทุก
หน่วยงาน

2

2

5

10

0.5

บรรลุ

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเภสัชศาสตร์

งานวิเทศสัมพันธ์

งานวิเทศสัมพันธ์

62

ค่าเป้าหมาย
เป้าหมายของประเด็น
ยุทธศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญ
จากนานาประเทศ
5. การจัดอันดับจาก
Webometrics Ranking

-5

-6

-7

ผู้กากับติดตาม

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

2564

ผลการ
ดาเนินงาน ปี 64

ค่า
คะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
(4*5)/100

บรรลุ/ไม่บรรลุ

ชื่อโครงการ/ชื่อ
ผลผลิตอ้างอิง

การได้รับการจัดอันดับ
Webometrics Ranking

≤ 15

18

4

10

0.4

ไม่บรรลุ

อันดับที่ 18 ของประเทศ
ไทย จากมหาวิทยาลัย
ไทยที่ถูกจัดอันดับทัง้ สิ้น
194 สถาบัน

ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร/กองกลาง/
งานวิเทศสัมพันธ์

8

ไม่สามารถ
ดาเนินงานได้
เนื่องจาก
สถานการณ์
COVID-19

0

0

0

ไม่บรรลุ

ไม่สามารถดาเนินงานได้
เนื่องจากสถานการณ์
COVID-19

งานวิเทศสัมพันธ์

10

ไม่สามารถ
ดาเนินงานได้
เนื่องจาก
สถานการณ์
COVID-19

0

0

0

ไม่บรรลุ

ไม่สามารถดาเนินงานได้
เนื่องจากสถานการณ์
COVID-19

งานวิเทศสัมพันธ์

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดรอง
1. บุคลากร/นิสิต/
จานวนทุนที่ได้รับ
นักเรียนได้รับทุนจาก
ต่างประเทศ

2. การแลกเปลี่ยน
บุคลากรสายวิชาการ
สายสนับสนุน นิสิต
นักเรียน (Knowledge
Sharing Program)

-4

จานวนหน่วยงานทีม่ ีการ
แลกเปลี่ยนบุคลากร

63

ค่าเป้าหมาย
เป้าหมายของประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

3. มีการร่วมจัดกิจกรรม จานวนหน่วยงานที่เข้า
และประสานงานหรือ
ร่วม
เข้าร่วมประชุมสัมมนา
จัดนิทรรศการ ในระดับ
นานาชาติ

-4

-5

-6

2564

ผลการ
ดาเนินงาน ปี 64

ค่า
คะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

10

10

5

10

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
(4*5)/100
0.5

100

4.75

-7
บรรลุ/ไม่บรรลุ

ชื่อโครงการ/ชื่อ
ผลผลิตอ้างอิง

บรรลุ

จานวนโครงการด้าน
ส่งเสริมความเป็นสากล
18 โครงการจาก 10
หน่วยงาน

ผู้กากับติดตาม

งานวิเทศสัมพันธ์

64

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
เป้าประสงค์
6.1 บุคลากรมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองค์กร
6.2 มหาวิทยาลัยพะเยามีการบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
-4
-5
-6
เป้าหมายของประเด็น
ตัวชี้วัด/หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
2564
ผลการ
ค่า
ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน
ดาเนินงาน
คะแนน (เต็ม 100) ถ่วงน้าหนัก
ปี 64
(4*5)/100
เป้าหมายและตัวชี้วัดหลัก
1. การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่
Smart University และ Smart
Management

จานวนระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
และการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย

10

14

5

5

0.25

-7
บรรลุ/
ไม่บรรลุ

บรรลุ

ผู้กากับติดตาม

ชื่อโครงการ/
ชื่อผลผลิตอ้างอิง

1. ระบบ UP Ticket
ศูนย์บริการเทคโนโลยี
2. ระบบ Digital Signature สารสนเทศและการ
(Thai University
สือ่ สาร
Consortium Root CA)
3. ระบบ ยืม-คืนครุภัณฑ์
4. ระบบตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ Version 2
5. ระบบสร้างคอร์สและ
เพิ่มผูเ้ ข้าร่วมคอร์สใน
เซิร์ฟเวอร์สอบสาหรับ
ระบบ UP LMS+
6. ระบบจองกาหนดการ
สอบออนไลน์ สาหรับ
ระบบ UP LMS+
7. ระบบ Drug List รพ.
มหาวิทยาลัยพะเยา
8. ระบบ SmartGate
65

เป้าหมายของประเด็น
ยุทธศาสตร์

2. การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการเอกสาร (UP DMS)

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ
2564

ร้อยละของจานวนส่วน 60
งาน/หน่วยงานที่ใช้ระบบ

-4

-5

-6

ค่า
คะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(4*5)/100

ค่าเป้าหมาย
ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 64

100

5

5

0.25

-7
บรรลุ/
ไม่บรรลุ

บรรลุ

ผู้กากับติดตาม

ชื่อโครงการ/
ชื่อผลผลิตอ้างอิง
9. ระบบ UP Account Create by REG – HR
10. ระบบรายงานนักเรียน
ทุนพระราชทาน
11. ระบบสถิตคิ วาม
ร่วมมือทางวิชาการ
(MOU)
12. ระบบรับปริญญาบัตร
โดยการประยุกต์ใช้ Object
detection
13. ระบบลงทะเบียน
อบรมงานฝึกอบรม
14. ระบบฐานข้อมูลการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน
พืน้ ที่ปกปักของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ระบบการบริหารจัดการ
เอกสาร (UP - DMS)

กองกลาง

66

เป้าหมายของประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ
2564

3. พัฒนาระบบการสื่อสาร
ภายในมหาวิทยาลัยหลาย
ช่องทางให้มีประสิทธิภาพ มี
แบบแผนรวดเร็ว สามารถ
ติดตามและตรวจสอบได้

ร้อยละของความสาเร็จ
ของศูนย์ประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร
(International
Communications and
Public Relations Center)

4มหาวิทยาลัยได้รับการ
รับรองรายงานทางการเงิน
ภายในเวลาที่กาหนด

รายงานทางการเงิน
ได้รับการรับรองภายใต้
กาหนดเวลาและร้อยละ
ของจานวนเงื่อนไขที่
ลดลง

-4

-5

-6

ค่า
คะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

4

2

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(4*5)/100
0.08

ค่าเป้าหมาย

30

รายงานทาง
การเงินได้รับ
การรับรอง
ภายใน
กาหนดเวลา
โดยมีเงื่อนไข
ลดลงจากปี
ก่อน

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 64
20

รายงานทาง
การเงิน
ประจาปี 2563
ได้รับการ
รับรองภายใน
กาหนดเวลา
โดยมีเงื่อนไข
จานวน 1 ข้อ

5

5

0.25

-7
บรรลุ/
ไม่บรรลุ
บรรลุ

บรรลุ

ผู้กากับติดตาม

ชื่อโครงการ/
ชื่อผลผลิตอ้างอิง
-

กองกลาง

รายงานการเงินประจาปี
2563 ได้รับการรับรอง
จากผู้สอบบัญชี และ
สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เป็นทีเ่ รียบร้อย
แล้ว

กองคลัง

67

เป้าหมายของประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

5. มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Green Office/ UI Green)

จานวนรางวัลที่ได้รับ
(นับซ้า)

-4

-5

-6

ค่า
คะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

5

5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(4*5)/100
0.25

ค่าเป้าหมาย
2564

7

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 64
10

-7
บรรลุ/
ไม่บรรลุ

ชื่อโครงการ/
ชื่อผลผลิตอ้างอิง

บรรลุ

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
ดังนี้
1) โครงการ UI-Green
2) โครงการการจัดการ
ขยะเพื่อชุมชน
3) โครงการพัฒนาอาชีพ
และพืน้ ที่จัดรางวัลให้
ผู้เข้าร่วม จานวน 10.
รางวัล เหรียญทอง 2
เหรียญ
1. โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
เหรียญเงิน 4 เหรียญ
1. คณะวิทยาศาสตร์
2. คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
3. คณะวิทยาลัย
การศึกษา
4. คณะนิติศาสตร์
เหรียญทองแดง 4 เหรียญ
1. คณะพยาบาลศาสตร์
2. คณะสถาปัตยกรรม

ผู้กากับติดตาม

กองอาคารสถานที่

68

เป้าหมายของประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2564

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 64

-4

-5

-6

ค่า
คะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(4*5)/100

-7
บรรลุ/
ไม่บรรลุ

ผู้กากับติดตาม

ชื่อโครงการ/
ชื่อผลผลิตอ้างอิง
ศาสตร์
3.คณะรัฐศาสตร์
4. คณะสหเวชศาสตร์

6. ความสามารถในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง

ร้อยละของประเด็น
ความเสี่ยงทีล่ ดลง

50

84.62

5

5

0.25

บรรลุ

7. ผลการประเมินความ
โปร่งใส (ITA) จาก ปปช.

ระดับคะแนนความ
โปร่งใส ไม่ต่ากว่าระดับ
A

A

A

5

5

0.25

บรรลุ

8. ระบบบริหารงบประมาณ
และการจัดซือ้ จัดจ้างด้วย
ระบบลายเซ็นดิจิทัล

จานวนระบบงานย่อยที่
ใช้บริหารงบประมาณ

1

1

5

3

0.15

บรรลุ

ค่าคะแนนระดับความเสี่ยง
ลดลง จานวน 11 ประเด็น
คิดเป็นร้อยละ 84.62
ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
คะแนนเฉลี่ย 94.96
ระดับ A
การขยายขอบเขตการ
ให้บริการเทคโนโลยี

กองแผนงาน
หน่วยงานทุก
หน่วยงาน
กองแผนงาน
หน่วยงานทุก
หน่วยงาน

กองแผนงาน

69

เป้าหมายของประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2564

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 64

-4

-5

-6

ค่า
คะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(4*5)/100

-7
บรรลุ/
ไม่บรรลุ

และการจัดซือ้ จัดจ้าง
ด้วยระบบลายเซ็นดิจิทัล
ระบบวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจของ
ผู้บริหาร ด้านการ
บริหารจัดการ
งบประมาณและประเมิน
สถานะทางการเงิน
9. การพัฒนาศักยภาพ
พนักงานสายวิชาการเข้า
ปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสาย ร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่า
วิชาการและสายสนับสนุน
180 คน
(Smart Manpower)
การพัฒนาศักยภาพปฏิบัติงาน พนักงานสายสนับสนุน
ของบุคลากรทั้งสายวิชาการ
เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ย
และสายสนับสนุน (Smart
กว่า 120 คน
Manpower)

ผู้กากับติดตาม

ชื่อโครงการ/
ชื่อผลผลิตอ้างอิง
สารสนเทศของระบบ EBudget

1

1

5

3

0.15

บรรลุ

การขยายขอบเขตการ
ให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศของระบบ EBudget

กองแผนงาน

180 คน

221 คน

5

3

0.15

บรรลุ

โครงการเสวนาให้ความรู้
การขอตาแหน่งทาง
วิชาการ

กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงานทุก
หน่วยงาน

120 คน

159 คน

5

3

0.15

บรรลุ

โครงการอบรม
คณะกรรมการประเมินค่า
งาน พนักงาน
มหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน

กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงานทุก
หน่วยงาน

70

เป้าหมายของประเด็น
ยุทธศาสตร์

-4

-5

-6

ค่า
คะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

ชื่อโครงการ/
ชื่อผลผลิตอ้างอิง

5

3

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(4*5)/100
0.15

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

60 ทุน

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 64
60 ทุน

บรรลุ

กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงานทุก
หน่วยงาน

40 คน

38 คน

4.75

3

0.1425

ไม่บรรลุ

โครงการนาเสนอโครงร่าง
งานวิจัยและพิจารณาให้
ทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อ
การพัฒนางานประจา รุ่น
ที่ 8
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษ

62 คน

53 คน

4.27

3

0.128225806

ไม่บรรลุ

โครงการพัฒนาทักษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์

กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงานทุก
หน่วยงาน

68 คน

77 คน

5

3

0.15

บรรลุ

1.โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากร มหาวิทยาลัย
พะเยา

กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงานทุก
หน่วยงาน

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

พนักงานสายสนับสนุน
ได้รับทุนสนับสนุนการ
ทาวิจัยเพื่อการพัฒนา
งานประจา ไม่นอ้ ยกว่า
60 ทุน
การพัฒนาศักยภาพปฏิบัติงาน พนักงานสายสนับสนุน
ของบุคลากรทั้งสายวิชาการ
ผลการสอบวัดความรู้
และสายสนับสนุน (Smart
หลังเรียน (Post-test)
Manpower)
ผ่านในระดับ A1 หรือ
A2 ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
80
พนักงานสายสนับสนุน
สอบผ่านการวัดระดับ
ความรู้และทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80 ของ
จานวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ
การพัฒนาศักยภาพปฏิบัติงาน บุคลากรมีความรู้ความ
ของบุคลากรทั้งสายวิชาการ
เข้าใจเกี่ยวกับเนือ้ หา
และสายสนับสนุน (Smart
การบรรยาย โดยได้
Manpower)
คะแนนเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80

ค่าเป้าหมาย
2564

-7

ผู้กากับติดตาม

กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงานทุก
หน่วยงาน
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6.2.1 พัฒนาระบบการสื่อสาร
ภายในมหาวิทยาลัยหลาย
ช่องทางให้มีประสิทธิภาพ มี

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2564

-4

-5

-6

-7

ค่า
คะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

5.0

3

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(4*5)/100
0.15

บุคลากรแต่ละหน่วยงาน
เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 60
บุคลากรที่เจ็บปป่วยร่วม
โครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 70
พนักงานมหาวิทยาลัย
พะเยาเข้าร่วมโครงการ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยมีร้อยละ
70

26 หน่วยงาน

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 64
28 หน่วยงาน

14 คน

16 คน

5

3

0.15

บรรลุ

1,256 คน

1,371 คน

5

3

0.15

บรรลุ

4.โครงการตรวจสุขภาพ
ประจาปี

พัฒนาระบบบันทึกการ
เข้า-ออกงานและระบบ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ในช่วง WFH

บุคลากร
ทั้งหมด

บุคลากร
ทั้งหมด

5

5

0.25

บรรลุ

ร้อยละของความสาเร็จ
ของศูนย์ประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร
(International

30

20

4

3

0.12

บรรลุ

ระบบติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน และการ
รายงานภาระงาน
ประจาวัน
ผ่าน Mobile Application
ในระหว่างการประกาศ
Work From, Home
การประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางออนไลน์-และการ
ผลิต Content เพื่อทา
รายการ

บรรลุ

ผู้กากับติดตาม

ชื่อโครงการ/
ชื่อผลผลิตอ้างอิง
2.โครงการศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพบุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา
3.มพ.เยี่ยมไข้และให้
กาลังใจบุคลากร

กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงานทุก
หน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงานทุก
หน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงานทุก
หน่วยงาน

กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงานทุก
หน่วยงาน

กองกลาง
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แบบแผนรวดเร็ว สามารถ
ติดตามและตรวจสอบได้

11. แสวงหารายได้จากการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
11.1 รายได้จากผลการ
ดาเนินงานบริหารทรัพย์สิน
เพิ่มขึน้ จากปีก่อน

11.2 รายได้จากการบริหาร
ศูนย์การแพทย์และ
โรงพยาบาล

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

-4

-5

-6

-7

2564

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 64

ค่า
คะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(4*5)/100

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

ชื่อโครงการ/
ชื่อผลผลิตอ้างอิง

จานวนเงินรายได้จาก
การบริหารทรัพย์สิน

11 ล้านบาท

10,604,985.67
บาท

4

2.5

0.1

ไม่บรรลุ

รายได้จากผลการ
ดาเนินงานของกอง
กฎหมายและทรัพย์สิน
งานบริหารทรัพย์สิน ดังนี้
1. รายได้แผนกบริหารงาน
พืน้ ที่ จานวน 7,818,615
บาท
2. รายได้แผนกร้านค้า
สวัสดิการ จานวน
1,455,154.67 บาท
3. รายได้แผนกฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพการ
โรงแรม จานวน 1,331,216
บาท

จานวนเงินรายได้จาก
การให้บริการของคณะ
แพทยศาสตร์

38.5 ล้านบาท

38.6 ล้านบาท

5

2.5

0.125

บรรลุ

ผู้กากับติดตาม

Communications and
Public Relations Center)

กองกฏหมายและ
สินทรัพย์

คณะแพทยศาสตร์
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ตัวชี้วัด/หน่วยนับ
2564

11.3 รายได้จากการบริหาร
โรงพยาบาลทันตกรรม

จานวนเงินรายได้จาก
16.5 ล้านบาท
การให้บริการของ
โรงพยาบาลทันตกรรม
11.4 รายได้จากการบริหาร
จานวนเงินรายได้จาก
5 ล้านบาท
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
การให้บริการของ
สถาบันวิจัยและ
นวัตกรรม
11.7 รายได้จากการบริหาร
จานวนเงินรายได้จาก
100,000
ศูนย์ศกึ ษาเศรษฐกิจพอเพียง
การให้บริการของศูนย์
การเกษตรและความอยู่รอด
ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
ของมนุษยชาติ
การเกษตรและความอยู่
รอดของมนุษยชาติ
11.8 รายได้จากการบริหาร
จานวนเงินรายได้จาก
100,000
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ การให้บริการของศูนย์
พัฒนาเทคโนโลยียาน
ยนต์
11.9 รายได้จากการบริหาร
รายได้จากการบริหาร
100,000
สิ่งแวดล้อม
ขยะ และสิง่ แวดล้อม
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดรอง
1. การพัฒนาระบบการจัดการ จานวนรายวิชาที่
เรียนการสอนและสื่อการสอน ให้บริการเรียนออนไลน์
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในระบบ UP LMS
สมัยใหม่ (Smart Education)

-4

-5

-6

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 64
3,731,540.00

ค่า
คะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

3

2.5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(4*5)/100
0.075

บรรลุ

คณะทันต
แพทยศาสตร์

5 ล้าน

5

2.5

0.125

บรรลุ

สถาบันวิจัยและ
นวัตกรรม

300,000

5

2.5

0.125

บรรลุ

ศูนย์ศกึ ษาเศรษฐกิจ
พอเพียงการเกษตร
และความอยูร่ อดของ
มนุษยชาติ

0.125

บรรลุ

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี
ยานยนต์

ค่าเป้าหมาย

20

322,725

5

2.5

-7

ผู้กากับติดตาม

ชื่อโครงการ/
ชื่อผลผลิตอ้างอิง

90,161

4

1

0.04

ไม่บรรลุ

กองอาคารสถานที่

540

5

1

0.05

บรรลุ

กองบริการการศึกษา
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ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2564

-4

-5

-6

-7

ค่า
คะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

5

1

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(4*5)/100
0.05

ผู้กากับติดตาม

2. การพัฒนาระบบ UP LMS
(Smart UP LMS)

จานวนระบบ UP LMS

2

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 64
3

3. ระบบเครือข่ายไร้สาย
ความเร็วสูง เพื่อทดแทนการ
ใช้งานเครือข่ายเดิม เพิม่ ความ
สะดวกและประสิทธิภาพใน
การใช้งาน
4.ความเร็วในการเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง เพื่อรองรับการ
สืบค้นข้อมูลและเนือ้ หาแบบ
วีดิโอ
5. สัดส่วนการใช้บริการ
คลาวด์ควบคูก่ ับระบบภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มความ
น่าเชื่อถือ เสถียรภาพของ
ระบบ และรองรับการใช้งาน
บริการต่างๆ จากภายนอก
มหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ

จานวนจุดให้บริการ
ระบบเครือข่ายไร้สาย
ความเร็วสูง

271

517

5

1

0.05

บรรลุ

ความเร็วในการเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
(กิกะบิตต่อวินาที)

8

14

5

1

0.05

บรรลุ

ศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

สัดส่วนการใช้บริการ
คลาวด์ควบคูก่ ับระบบ
ภายในมหาวิทยาลัย

10:90

50:50

5

1

0.05

บรรลุ

ศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

บรรลุ

ชื่อโครงการ/
ชื่อผลผลิตอ้างอิง
ศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
กองบริการการศึกษา
คณะทุกคณะ
ศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

75

-4

-5

-6

ค่า
คะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

ชื่อโครงการ/
ชื่อผลผลิตอ้างอิง

5

1

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(4*5)/100
0.05

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

1

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 64
1 ช่องทาง

บรรลุ

จานวนกิจกรรมที่มีส่วน
ร่วมกับชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการสื่อสาร
องค์กร

10

13 ครั้ง

5

1

0.05

0.0005

ดาเนินการผลิตรายการ
UP 18 รายการ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ความ
เคลื่อนไหวของ
มหาวิทยาลัย ตามพันธกิจ
หลัก
1. โครงการ UP CSV 2.
กิจกรรมคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพบ
คณะต่าง 3. คณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ประชุมสภากาแฟสัญจร

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบการ
ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
ร้อยละของคณะที่มี
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

80

95.4

5

1

0.05

บรรลุ

ปีที่ดาเนินการ

100

5

1

0.05

บรรลุ

เป้าหมายของประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

6. การพัฒนาการสื่อสาร
องค์กรและกิจกรรมสัมพันธ์ให้
มีช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลาย

จานวนช่องทางการ
สื่อสารที่เพิ่มขึน้ ในแต่ละ
ปี

7. พัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
8. การพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์
เก่าและเครือข่าย

ค่าเป้าหมาย
2564

-7

ผู้กากับติดตาม

กองกลาง

กองกลาง

สานักงานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา

มีระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
ทั้ง 18 คณะ ในระบบ
https://iservice.up.ac.th/

กองกิจการนิสิต
คณะทุกคณะ
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ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

9. ศิษยเก่าได้รับการยกย่อง
หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ
และนานาชาติ

จานวนรางวัล

10. ศูนย์เรียนรู้ตน้ แบบของ
ชุมชนด้านสิง่ แวดล้อม

ระดับความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน (ระดับ 1-5)

-4

-5

-6

ค่า
คะแนน

ค่าน้าหนัก
(เต็ม 100)

1

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 64
0

0

1

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(4*5)/100
0

ปีที่ก่อตั้ง

3

5

1

0.05

100

4.70

ค่าเป้าหมาย
2564

-7
บรรลุ/
ไม่บรรลุ

ชื่อโครงการ/
ชื่อผลผลิตอ้างอิง

ไม่บรรลุ

ไม่มีศษิ ย์ที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติ/นานาชาติ แต่
สมาคมศิษย์เก่าได้มีการ
คัดเลือกศิษย์เก่าเพื่อรับ
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 2
ประเภท ดังนี้
1.รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
2.รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รุ่น
ใหม่
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ออกแบบอาคารและผัง
เขียนโครงการและได้รับ
อนุมัติโดยอธิการบดี

ผู้กากับติดตาม

กองกิจการนิสิต

กองอาคารสถานที่
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2. รายงานผลการประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามที่ส่วนงานได้มีการประเมินโครงการและกิจกรรมการดาเนินงานที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการของส่วนงานเรียบร้อยแล้ว จะนาผล
การ
ประเมิน โครงการและกิจ กรรมดัง กล่า ว มาใช้ใ นการประเมิน ความสาเร็จ ของแผนปฏิบัติก าร ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี รายงานผลการประเมิน
ความสาเร็จแบ่งเป็น 7 แผนงานการพัฒนา ได้แก่ รายงานผลการประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของส่วนงาน
แบ่งตามลักษณะแผนงานโครงการ ดังนี้
ตารางที่ 18 ผลการประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส่วนงานแบ่งตามลักษณะแผนงานโครงการ
ยุทธ
ศาสตร์
ที่
1

โครงการด้านการจัดการศึกษา

2

โครงการด้านการพัฒนานิสติ

3

โครงการด้านการวิจัยและนวัตกรรม

4

โครงการด้านการบริการวิชาการ

5

โครงการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

6

โครงการด้านความเป็นสากล

7

โครงการด้านการบริหารจัดการ

แผนงานการพัฒนา

รวม

งบประมาณที่ได้รับ

จานวนโครงการ

363
181
77
61
66
18
225
991

แผน

ผลการใช้จา่ ยจริง

26,767,875.00
9,165,118.00
13,989,800.00
4,855,587.00
2,306,725.00
581,003.00
19,349,642.00
77,015,747

18,237,415.35
6,374,399.00
10,880,641.00
2,888,037.00
1,742,220.00
363,453.00
7,666,436.48
48,152,602.13

คะแนนตัวชีว้ ัดรวม
(ร้อยละ)
แผน
ผล
100
99.24
100
100
100
100
100
100
100

98.58
97.12
98.25
97.38
100
98.94
98.50
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ตารางที่ 19 ผลการประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านการจัดการเรียนการสอน
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อหน่วยงาน

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาลัยการศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม
ศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์

จานวน
โครงการ

งบประมาณที่ได้รับ

คะแนนตัวชีว้ ัดรวม
(ร้อยละ)
แผน
ผล
100
100

แผน
78,500.00

ผลการใช้จา่ ยจริง
78,500.00

770,000.00

390,125.00

100

100

200,000.00

143,683.30

100

100

785,496.00

345,415.00

100

100

625,000.00

91,044.00

100

100

803,089.00

353,296.00

100

100

3,216,121.00

2,742,188.00

100

100

1,558,119.00

327,160.00

100

100

1,838,900.00

1,156,972.00

100

100

40,000.00

26,650.00

100

100

435,066.00

167,438.00

100

100

6

393,400.00

384,300.00

100

100

2
9
16
6

167,730.00

145,870

100

100

1,859,000.00

1,370,478.00

100

100

2,153,850.00

1,141,064.00

100

83.17

3,575,947.00

3,165,253.95

100

100

12
19
8
17
10
15
51
39
37
1
10
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ตารางที่ 18 ผลการประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านการจัดการเรียนการสอน (ต่อ)
ลาดับ
ที่
17
18
19
20
21
22

ชื่อหน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
กองบริการการศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาเขตเชียงราย
รวม/ค่าเฉลี่ยความสาเร็จ

จานวน
โครงการ
7
51
7
17
17
6
363

งบประมาณที่ได้รับ
แผน
160,000.00
3,482,171.00
285,000.00
2,764,436.00
1,543,000.00
33,050.00
26,767,875.00

ผลการใช้จา่ ยจริง
29,619.00
2,949,657.00
192,519.00
2,748,506.10
259,577.00
28,100.00
18,237,415.35

คะแนนตัวชีว้ ัดรวม
(ร้อยละ)
แผน
ผล
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99.24

การด าเนิ น โครงการด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน มี จ านวนโครงการรวมทั้ ง สิ้ น 363 โครงการ จาก 22 หน่ ว ยงาน มี แ ผนการใช้ ง บประมาณ
จ านวน 26,767,875 บาท มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ยจริ ง จ านวน 18,237,415.35 ผลการประเมิ น ความส าเร็ จ ของโครงการด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน ร้ อ ยละ 99.24
จากผลคะแนนที่คาดหวังไว้ ร้อยละ 100
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ตารางที่ 20 ผลการประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบ่งตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการพัฒนานิสิต)
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อหน่วยงาน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาลัยการศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์

จานวน
โครงการ
11
2
21
7
16
10
20
12
2
4
2
7
2
6
1
23
10
4

คะแนนตัวชีว้ ัดรวม
(ร้อยละ)

งบประมาณที่ได้รับ
แผน
85,000.00
35,000.00
216,000.00
340,000.00
312,529.00
100,650.00
777,000.00
190,000.00
12,000.00
492,952.00
135,000.00
163,270.00
20,750.00
428,000.00
40,000.00
952,000.00
3,216,121.00
50,000.00

ผลการใช้จา่ ยจริง
50,000.00
35,000.00
187,750.00
110,907.00
197,350.00
84,100.00
359,200.00
154,000.00
3,500.00
321,747.50
105,000.00
163,270.00
20,750.00
100,139.00
40,000.00
427,166.80
2,742,188.00
50,000.00

แผน

ผล

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
89
100
100
100
100
81

ตารางที่ 20 ผลการประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบ่งตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการพัฒนานิสิต) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยงาน

จานวน
โครงการ

งบประมาณที่ได้รับ

19

กองกิจการนิสิต

11

1,210,000

ผลการใช้จา่ ยจริง
1,042,705.00

20

กองพัฒนาคุณภาพนิสติ และนิสติ พิการ

2

40,000.00

40,000.00

100

100

21

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

3

45,000

29,000

100

100

22

วิทยาเขตเชียงราย

5

303,846.00

110,626

100

90

181

9,165,118.00

6,374,399.30

100

98.58

รวม/ค่าเฉลี่ยความสาเร็จ

แผน

คะแนนตัวชีว้ ัดรวม
(ร้อยละ)
แผน
ผล
100
99.68

การดาเนินโครงการด้านการพัฒนานิสิต มีจานวนโครงการรวมทั้งสิ้น 181 โครงการ จาก 22 หน่วยงาน มีแผนการใช้งบประมาณทั้งสิ้น 9,165,118 บาท
มีผลการใช้จา่ ยจริง เป็นเงิน 6,374,399.30 บาท ผลการประเมินความสาเร็จของโครงการด้านการพัฒนานิสิต ร้อยละ 98.58 จากผลคะแนนที่คาดหวังไว้ ร้อยละ 100
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและ
การเป็นผู้นาทางด้านวิชาการ
ลาดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อหน่วยงาน

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาลัยการศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์

จานวน
โครงการ

3
5
3
7
2
5
5
5
5
7
2
2
3
7
5
2

แผน
40,000.00

ผลการใช้จา่ ยจริง
39,850.00

465,000.00

157,600.00

คะแนนตัวชีว้ ัดรวม
(ร้อยละ)
แผน
ผล
100
100
100
100

85,000.00

64,580.00

100

100

728,700.00
5,000.00

505,352.00
3,000.00

100

100

100

100

35,400.00

22,059.00

100

100

555,000.00

261,652.00

100

80

892,000.00
396,000.00

601,866.00
283,300.00

100

100

100

100

360,000.00
27,000.00

354,780.00

100

100

26,879

100

100

1,200,000.00

290,704.00

100

100

650,050.00

428,353.00

100

82.33

85,000.00

763,236.00

100

100

100,650.00

84,100.00

100

100

30,000.00

3,000.00

100

100

งบประมาณที่ได้รับ
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและ
การเป็นผู้นาทางด้านวิชาการ (ต่อ)
ลาดับ
ที่
17
18
19
20

ชื่อหน่วยงาน
กองบริหารงานวิจัย
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
รวม/ค่าเฉลี่ยความสาเร็จ

จานวน
โครงการ
1
2
4
2
77

งบประมาณที่ได้รับ
แผน
6,780,000.00
25,000
1,470,000.00
60,000.00
13,989,800.00

ผลการใช้จา่ ยจริง
6,735,000.00
0
200,000.00
55,330.00
10,880,641.00

คะแนนตัวชีว้ ัดรวม
(ร้อยละ)
แผน
ผล
100
100
100
100
100
80
100
100
100
97.12

การดาเนินโครงการด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม มีโครงการรวม จานวน 77 โครงการ จาก 20 หน่วยงาน มีแผนการใช้งบประมาณ จานวน 13,989,800 บาท
มีผลการเบิกจ่ายจริง จานวน 10,880,641 บาท ผลการประเมินความสาเร็จของโครงการการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ร้อยละ 97.12 จากผลคะแนนที่คาดหวังไว้ ร้อยละ 100
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ตารางที่ 22 ผลการประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน
สังคม และประเทศ
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อหน่วยงาน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาลัยการศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
กองบริหารงานวิจัย

จานวน
โครงการ
2
1
1
6
5
3
3
8
3
4
2
3
1
4
3
2
4

งบประมาณที่ได้รับ
แผน
60,000.00
60,000.00
30,000.00
130,000.00
192,000.00
63,400.00
80,000.00
723,353.00
1,606,156.00
57,000.00
129,478.00
220,000.00
10,000.00
110,000.00
35,400.00
50,000.00
1,200,000.00

ผลการใช้จา่ ยจริง
27,000.00
30,000.00
12,390.00
98,118.00
61,310.00
0
599,598.00
574,507.00
57,000.00
108,421.00
104,000.00
10,000.00
52,734.00
22,059.00
50,000.00
1,035,080.00

คะแนนตัวชีว้ ัดรวม
(ร้อยละ)
แผน
ผล
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
65
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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ตารางที่ 22 ผลการประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน
สังคม และประเทศ (ต่อ)
ลาดับ
ที่

18
19
20

ชื่อหน่วยงาน

จานวน
โครงการ

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

2

วิทยาเขตเชียงราย
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

1
1

รวม/ค่าเฉลี่ยความสาเร็จ

59

งบประมาณที่ได้รับ
แผน
15,000.00

ผลการใช้จา่ ยจริง
5,000.00

13,800.00
30,000.00
4,815,587.00

13,800.00
27,020.00
2,888,037.00

คะแนนตัวชีว้ ัดรวม
(ร้อยละ)
แผน
ผล
100
100
100

100

100
100

100
98.25

การดาเนินโครงการด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ มีจานวนโครงการ 59 โครงการ จาก 20 หน่วยงาน มีแผนการใช้งบประมาณ จานวน
4,815,587 บาท มีผลการเบิกจ่ายจริง จานวน 2,888,037 บาท ผลการประเมินความสาเร็จของโครงการด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ ร้อยละ
98.25 จากผลคะแนนที่คาดหวังไว้ร้อยละ 100
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ตารางที่ 23 ผลการประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้ยั่งยืน
ลาดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อหน่วยงาน

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาลัยการศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์

จานวน
โครงการ

3
1
2
1
2
3
6
5
1
3
4
4
5
1
7
0

งบประมาณที่ได้รับ

คะแนนตัวชีว้ ัดรวม
(ร้อยละ)
แผน
ผล
100
100

แผน
30,000.00

ผลการใช้จา่ ยจริง
14,850.00

65,000.00

64,952.00

100

13,000.00

13,000.00

100

10,000.00
30,000.00

21,450.00

100

65,000.00

15,000.00

100

140,000.00

140,000.00

100

2,000.00
75,000.00

951.00
50,000.00

100

90,000.00

90,000.00

100

69,260.00
74,025.00

68,660.00
46,645.00

100

317,000.00

243,004.00

100

65,000.00

64,000.00

100

141,000.00

29,000.00

100

63,400.00

61,310.00

100

100

100

100

100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
92.4
100
100
100
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ตารางที่ 23 ผลการประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้ยั่งยืน (ต่อ)
ลาดับ
ที่
17
18
19
20
21
22

ชื่อหน่วยงาน
คณะสหเวชศาสตร์
กองกิจการนิสิต
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาเขตเชียงราย
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
รวม/ค่าเฉลี่ยความสาเร็จ

จานวน
โครงการ
4
6
2
4
2
1
67

งบประมาณที่ได้รับ
แผน
85,000.00
650,000.00
25,00.00
165,000.00
117,040.00
15,000.00
2,306,725.00

ผลการใช้จา่ ยจริง
85,000.00
514,740.00
6,776.00
80,842.00
117,040.00
15,000.00
1,742,220.00

คะแนนตัวชีว้ ัดรวม
(ร้อยละ)
แผน
ผล
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
97.38

การดาเนินโครงการด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน มีจานวนโครงการรวมทั้งสิ้น 67 โครงการ จาก 22 หน่วยงาน มีแผนการใช้
งบประมาณทัง้ สิ้น 2,306,725 บาท มีผลการใช้จ่ายจริง เป็นเงิน 1,742,220.75 บาท ผลการประเมินความสาเร็จของโครงการด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมให้ยั่งยืน ร้อยละ 97.38 จากผลคะแนนที่คาดหวังไว้ ร้อยละ 100
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ตารางที่ 24 ผลการประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็น
สากลหรือนานาชาติ
ลาดับ
ที่

1
2
3
4
5
6

ชื่อหน่วยงาน

งบประมาณที่ได้รับ

จานวนโครงการ
แผน

7

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม
ศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์

8

วิทยาเขตเชียงราย
รวม/ค่าเฉลี่ยความสาเร็จ

ผลการใช้จา่ ยจริง

4

20,000.00

15,400.00

1

72,000.00

72,000.00

1

50,000.00

50,000.00

4

140,000.00
10,000.00

คะแนนตัวชีว้ ัดรวม
(ร้อยละ)
แผน
ผล

100
0

102,340.00
-

100
100
100
100
100

135,000.00

3,990.00

100

100

1

50,000.00

15,720.00

100

2

104,000.00

104,000.00

100
100

16

581,000.00

363,450.00

100

62.50

2
1

0

100
100

0

ก า รด า เนิ น โ ค รง ก า รด้า น ก า รเส ริมส ร้า ง แ ล ะ พั ฒ นา ค ว า มเป็ นส า ก ล ห รือนา นา ชา ติ มี จ า นว นโ ค รง ก า รรว ม 16 โ ค รง ก า ร จ า ก 8 ห น่ ว ยง า น
มีแผนการใช้งบประมาณทั้งสิ้น 581,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายจ่ายจริง เป็นเงิน 363,450 บาท ผลการประเมินความสาเร็จของโครงการด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็น
สากลหรือนานาชาติ ร้อยละ 62.50 จากผลคะแนนที่คาดหวังไว้ ร้อยละ 100

89

ตารางที่ 25 ผลการประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อหน่วยงาน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาลัยการศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะสหเวชศาสตร์
สานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

จานวน
โครงการ
6
4
2
13
5
5
1
9
13
3
21
7
6
6
6
10
6
4

งบประมาณที่ได้รับ
แผน
100,000.00
1,536,500.00
150,000.00
409,304.00
365,000.00
365,000.00
66,600.00
1,620,000.00
862,500.00
78,500.00
87,296.00
479,940.00
191,464.00
452,610.00
826,000.00
371,000.00
195,000.00
100,000.00

ผลการใช้จา่ ยจริง
47,135.00
714,144.00
150,000.00
274,655.00
161,130.00
17,480.00
40,000.00
200,408.00
542,713.00
11,876.02
12,985.00
408,700.00
187,254.00
245,193.00
630,464.00
371,000.00
121,820.00
11,652.00

คะแนนตัวชีว้ ัดรวม
(ร้อยละ)
แผน
ผล
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
88.17
100
100
100
100
100
100
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ตารางที่ 25 ผลการประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส (ต่อ)
ลาดับ
ที่

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อหน่วยงาน

จานวน
โครงการ

งบประมาณที่ได้รับ

สานักงานอธิการบดี

5

แผน
422,000.00

ผลการใช้จา่ ยจริง
130,635.00

กองกลาง

22

1,174,284

1,068,372

กองการเจ้าหน้าที่

10

กองกิจการนิสิต

3

1,480,000
380,000.00

402,513
137,280.00

กองคลัง

6

กองแผนงาน

8

195,000.00
1,045,000

30,908.00
865,569.52

กองอาคารสถานที่

8

270,000.00

260,000.00

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

5

190,500.00

36,331.00

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

14

สภาพนักงาน

7

446,700.00
150,000.00

69,950.00
86,300.00

กองกฎหมายและทรัพย์สนิ

6

4,382,750.00

293,554.74

คะแนนตัวชีว้ ัดรวม
(ร้อยละ)
แผน
ผล

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
83.3
94.7
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
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ตารางที่ 25 ผลการประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส (ต่อ)
ลาดับ
ที่

30
31
32

ชื่อหน่วยงาน

จานวน
โครงการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาเขตเชียงราย
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

2
1
1

รวมค่าเฉลี่ยความสาเร็จของโครงการ

225

งบประมาณที่ได้รับ
แผน
870,250.00

ผลการใช้จา่ ยจริง
64,970.00

7,444.00

7,444.00

79,000.00

64,000.00

19,349,642

7,666,436,.48

คะแนนตัวชีว้ ัดรวม
(ร้อยละ)
แผน
ผล

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

100

98.94

การดาเนินโครงการด้านการบริหารที่มปี ระสิทธิภาพและโปร่งใส มีจานวนโครงการรวม 225 โครงการ จาก 32 หน่วยงาน มีแผนการใช้ง บประมาณทั้ ง สิ้ น 19,349,642 บาท มี
ผลการเบิ ก จ่ า ยจริ ง เป็ น เงิ น 7,666,436.48 บาท ผลการประเมิ น ความสาเร็ จ ของโครงการด้ า นการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ร้อยละ 98.94 จากผลคะแนนที่
คาดหวังไว้ ร้อยละ 100
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3. การรายงานผลการประเมินความสาเร็จ ของการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าเป้าหมายของการประเมินวิสัยทัศน์
สาหรับ กรอบการประเมินผลการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 “มหาวิทยาลัยพะเยา สร้างปัญญาเพื่อพัฒนานวัตกรรมชุมชน สู่สากล” ได้มีการกาหนดเกณฑ์
การประเมินไว้ 6 องค์ประกอบ และมีผลการประเมิน ดังนี้
ตารางที่ 26 ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายการบรรลุวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยพะเยาประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็นการประเมิน
1) แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา
มหาวิทยาลัย
พะเยา มีความ
สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายที่
เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การประเมิน
1) ระดับ 1 คะแนน
คือ สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ และ
นโยบาย/แผนงานที่
เกี่ยวข้อง
ไม่นอ้ ยกว่า 1 แผน
2) ระดับ 2 คะแนน
คือ สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ และ
นโยบาย/แผนงานที่
เกี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่า 2
แผน
3) ระดับ 3 คะแนน
คือสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ และ
นโยบาย/แผนงานที่
เกี่ยวข้อง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 แผน
4) ระดับ 4 คะแนน
คือ สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ และ

ค่าเป้าหมาย
สอดคล้องตาม
แผนยุทธศาสตร์
หลักของรัฐบาล
และนโยบายที่
เกี่ยวข้อง ไม่นอ้ ย
กว่า
5 แผน

ผลการ
หลักฐาน
ดาเนินงาน
5 คะแนน แผนยุทธศาสตร์เพื่อการ
(ดีมาก) พัฒนามหาวิทยาลัย
พะเยา
พ.ศ. 2564 – 2568 มี
ความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ และ
นโยบาย
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580)
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)
3) คาแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี พล
เอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา
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ค่าเป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

นโยบาย/แผนงานที่
เกี่ยวข้อง
ไม่นอ้ ยกว่า 4 แผน
5) ระดับ 5 คะแนน
คือ สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ และ
นโยบาย/แผนงานที่
เกี่ยวข้อง
ไม่นอ้ ยกว่า 5 แผน

2) ความเชื่อมโยง
ของแผน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
มหาวิทยาลัยกับ
เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable
Development
Goals: SDGs)

ความสอดคล้องของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
1) ระดับ 0.0 – 1.0 คะแนน
เท่ากับ มีความสอดคล้อง
ไม่นอ้ ยกว่า
1 SDGs
2) ระดับ 1.1 - 2 คะแนน
เท่ากับ มีความสอดคล้อง
ไม่นอ้ ยกว่า
2 SDGs
3) ระดับ 2.1 – 3.0 คะแนน
เท่ากับ มีความสอดคล้อง
ไม่นอ้ ยกว่า
3 SDGs
4) ระดับ 3.1 – 4.0 คะแนน
เท่ากับ มีความสอดคล้อง

ความสอดคล้อง
ของแผน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
มหาวิทยาลัยกับ
เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ไม่นอ้ ยกว่า 5
SDGs
หรือระดับ
4.1 – 5.0 คะแนน

5 คะแนน
(ดีมาก)

หลักฐาน
4) นโยบายและ
ยุทธศาสตร์
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
พ.ศ. 2563 - 2570
5) กรอบประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวงการ
อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ.
2563
ระดับ 4.1 – 5.0 คะแนน
เท่ากับ
มีความสอดคล้องไม่นอ้ ย
กว่า
5 SDGs
(รายละเอียดตามตารางที่
2)
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ไม่นอ้ ยกว่า
4 SDGs
5) ระดับ 4.1 – 5.0 คะแนน
เท่ากับ มีความสอดคล้อง
ไม่นอ้ ยกว่า
5 SDGs
1) ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
ความสาเร็จของ ความสาเร็จของแผน
แผนยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ประจาปี
มหาวิทยาลัย
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจาปี
1) ระดับ 0 - 1 คะแนน
งบประมาณ พ.ศ.
เท่ากับ ควรปรับปรุง
2564
2) ระดับ 1.1 - 2 คะแนน
เท่ากับ พอใช้
3) ระดับ 2.1 – 3.0 คะแนน
เท่ากับ ปานกลาง
4) ระดับ 3.1 – 4.0 คะแนน
เท่ากับ ดี
5) ระดับ 4.1 – 5.0 คะแนน
เท่ากับ ดีมาก
4) ความสอดคล้อง 1) ระดับ 1 คะแนน คือ ความ
ของแผน
สอดคล้องของแผน
ยุทธศาสตร์การ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
พัฒนา
มหาวิทยาลัยกับแผน
มหาวิทยาลัยกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
แผนยุทธศาสตร์
และหน่วยงาน มีความ
การพัฒนาคณะ
สอดคล้องเชื่อมโยง 1
และหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์
2) ระดับ 2 คะแนน คือ ความ
สอดคล้องของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ค่าเป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

หลักฐาน

ผลประเมินอยู่ใน
ระดับ
ไม่ต่ากว่า 4
คะแนน

4.58
คะแนน
(ดีมาก)

1. รายงานผลการประเมิน
ความสาเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
2. แผนภูมทิ ี่ 4
เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย
และผลการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัย
พะเยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

1) ความ
สอดคล้องของ
แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา
มหาวิทยาลัยกับ
แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะ
มีความ
สอดคล้อง
เชื่อมโยงกัน

5 คะแนน
(ดีมาก)

1) รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะและหน่วยงาน
ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564
(รายละเอียดตาม
ตารางที่ 3)
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มหาวิทยาลัยกับแผน
มากกว่า 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ยุทธศาสตร์
และหน่วยงาน มีความ
สอดคล้องเชื่อมโยง 2
ยุทธศาสตร์
3) ระดับ 3 คะแนน คือ ความ
สอดคล้องของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
และหน่วยงาน มีความ
สอดคล้องเชื่อมโยง 3
ยุทธศาสตร์
4) ระดับ 4 คะแนน คือ ความ
สอดคล้องของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
และหน่วยงาน มีความ
สอดคล้องเชื่อมโยง 4
ยุทธศาสตร์
5) ระดับ 5 คะแนน คือ ความ
สอดคล้องของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
และหน่วยงาน มีความ
สอดคล้องเชื่อมโยง 5
ยุทธศาสตร์
5) ผลการประเมิน
1) ระดับ 1 คะแนน หรือ ควร ผลประเมินอยู่ใน
ความสาเร็จของ
ปรับปรุง เท่ากับผลการ
ระดับ
แผนยุทธศาสตร์เพื่อ
ดาเนินงาน
5 คะแนน หรือ ดี
การพัฒนาคณะ
ร้อยละ 0 – 50

ผลการ
ดาเนินงาน

5 คะแนน
(ดีมาก)

หลักฐาน

รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคณะและหน่วยงาน
ประจาปี งบประมาณ
96

ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564

2) ระดับ 2 คะแนน หรือ
พอใช้
เท่ากับผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 51 – 60
3) ระดับ 3 คะแนน หรือ ปาน
กลาง เท่ากับผลการ
ดาเนินงาน
ร้อยละ 61 – 70
4) ระดับ 4 คะแนน หรือ ดี
เท่ากับผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 71 – 80
5) ระดับ 5 คะแนน หรือ ดี
มาก
เท่ากับผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 81 –100
1) ผลการดาเนินงาน ร้อยละ
0 – 50 เท่ากับ ระดับ 1
คะแนน
หรือ ควรปรับปรุง
2) ผลการดาเนินงาน ร้อยละ
51 – 60 เท่ากับ ระดับ 2
คะแนน หรือ พอใช้
3) ผลการดาเนินงาน ร้อยละ
61 – 70 เท่ากับ ระดับ 3
คะแนน
หรือ ปานกลาง
4) ผลการดาเนินงาน ร้อยละ
71 -80 เท่ากับ ระดับ 4
คะแนน หรือ ดี
5) ผลการดาเนินงาน ร้อยละ
81 – 100 เท่ากับ ระดับ 5
คะแนน หรือ ดีมาก

6) ผลการประเมิน
ความสาเร็จของ
แผนปฏิบัตกิ าร
คณะและหน่วยงาน
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564

ค่าเป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

มาก หรือร้อยละ
81 - 100

ผลประเมินอยู่ใน
ร้อยละ 81 หรือ
ระดับดีมาก

หลักฐาน
พ.ศ. 2564 ทุกหน่วยงาน
มีผลการประเมินมากกว่า
ร้อยละ 81
(รายละเอียดตามตารางที่
3)

5 คะแนน
(ดีมาก)

รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตกิ ารคณะ
และหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ทุกหน่วยงานมีผลการ
ประเมินมากกว่าร้อยละ
81
(รายละเอียดตามตารางที่
3)
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ผลประเมินเฉลี่ย

ผลการ
ดาเนินงาน
4.93
คะแนน
(ดีมาก)

หลักฐาน

...............................
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ส่วนที่ 3
รายงาผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดตามภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) ของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 ในความรับผิดชอบของคณบดี
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ตารางที่ 28 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.1 การผลิตบัณฑิต

Super KPI
จานวนหลักสูตรระยะสั้น NonDegree Program

Output
5 หลักสูตร
1. การเตรียมกล้าเชื้อจุลินทรีย์
อย่างง่าย
2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้น
พืน้ ฐาน
3. การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตรโดยเทคโนโลยีการ
หมัก
4. โลกของสัตว์เลี้ยง
5. การผลิตและแปรรูป
สมุนไพรไทยแบบปลอดภัย

Outcome
1.1 ผูเ้ รียนสามารถอธิบายพื้นฐานของ
เชื้อจุลินทรีย์ได้
1.2 ผูเ้ รียนสามารถอธิบายพืน้ ฐานความรูใ้ นการ
คัดเลือกกล้าเชื้อจุลินทรีย์ในการหมักได้
1.3 ผูเ้ รียนสามารถเตรียมกล้าเชื้อจุลินทรีย์แบบ
สดและแบบแห้งอย่างง่ายได้
1.4 ผูเ้ รียนสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ทางานของกล้าเชือ้ จุลินทรีย์ได้
2.1 ผูเ้ รียนสามารถอธิบายความหมาย
หลักการความสาคัญ และการออกแบบ
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อพืช
องค์ประกอบและขั้นตอนการเตรียมอาหาร
สังเคราะห์ เทคนิคปลอดเชื้อ และการย้าย
ชิน้ ส่วนพืชลงเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ได้
2.2 ผูเ้ รียนสามารถเตรียมพืชก่อนย้ายปลูก
และทาการย้ายปลูกพืชจากสภาพเพาะเลี้ยงสู่
สภาพธรรมชาติได้
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Super KPI

Output

Outcome
2.3 ผูเ้ รียนสามารถประยุกต์ใช้การเพาะเลี้ยง
เนือ้ เยื่อพืชเศรษฐกิจได้
3.1 ผูเ้ รียนสามารถอธิบายหลักการพืน้ ฐานของ
เทคโนโลยีการหมักได้
3.2 ผูเ้ รียนสามารถเลือกวิธีการหมักที่
เหมาะสมกับวัตถุดิบทางการเกษตรได้
3.3 ผูเ้ รียนสามารถคานวณต้นทุนการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์อาหารหมักได้
3.4 ผูเ้ รียนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
หมักที่มมี ูลค่าเพิ่มโดยใช้วัตถุดิบทางการเกษตร
ในท้องถิ่นได้
4.1 ผูเ้ รียนอธิบายความสัมพันธ์ของสัตว์เลี้ยง
มนุษย์ และสิ่งแวดล้อมได้
4.2 ผูเ้ รียนบอกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลีย้ ง
สัตว์ให้เหมาะสมได้
4.3 ผูเ้ รียนออกแบบธุรกิจหรือโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์เบือ้ งต้นได้
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Super KPI

นวัตกรรมการเรียนการสอนที่
ยกระดับคุณภาพชีวติ ชุมชน

Output

1 นวัตกรรม

Outcome
5.1 ผูเ้ รียนสามารถอธิบายสถานการณ์
การตลาดการผลิตพืชสมุนไพรได้ พืน้ ฐาน
องค์ประกอบสารสาคัญในพืชสมุนไพรไทย
มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เบือ้ งต้นได้
5.2 ผูเ้ รียนสามารถเตรียมสารสกัดสมุนไพร
แบบง่าย
5.3 ผูเ้ รียนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์จากสาร
สกัดสมุนไพร
1. ผูเ้ รียนมีความรูเ้ รื่องกระบวนการคิดใน
รูปแบบต่าง ๆ เข้าใจปัจจัยที่สง่ เสริมการคิดเพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาตนเองและชุมชน และ
เรียนรู้วถิ ีชุมชนผ่านการลงพืน้ ที่ รวมทั้งฝึกการ
สะท้อนปัญหา และการพัฒนาชุมชนในด้าน
การเกษตร
2. ชุมชนได้สะท้อนปัญหาด้านการเกษตร
3. สร้างเครือข่ายกับนิสติ เกษตรรุน่ ใหม่
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1.2 คุณภาพนิสิต

Super KPI
บุคลากรที่ผ่านการอบรม EdPEx /
TQA

นวัตกรรมด้านการพัฒนาอัต
ลักษณ์นสิ ิตมหาวิทยาลัยพะเยา

Output
3 คน

Outcome
1. ผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria,
Writing
2. สามารถนามาปรับใช้การบริหารองค์กร
ภายในคณะ

1 อัตลักษณ์

นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพจิต
คลิปวีดโี อเกษตรสร้างสุข 1
ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (Best เรื่อง
Practice)

ได้นาเสนอความสาคัญของการทาการเกษตร
ว่าเป็นรากฐานของคนไทย ช่วยส่งเสริม
สุขภาพจิต ของนิสิตได้
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2. วิจัย

Super KPI
จานวนผลงานการตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาติต่อปี

Output
50 เรื่อง

3. บริการวิชาการ

1. รางวัลสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้

1 รางวัล

Outcome
นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนาองค์ความรู้ จา
การวิจัยมาสร้างสรรค์ผลงานตีพมิ พ์ (Full
article) ในวารสารระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 2562 จานวน 50 ผลงาน ซึ่ง
ผลงานยังสามารถสร้างคุณค่าและองค์ความรูท้ ี่
สามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่าง
เป็นรูปธรรมและตอบโจทย์ของการพัฒนา และ
ก้าวสูค่ วามเป็นนานาชาติมหาวิทยาลัยเข้าสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Golds: SDGs)
ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง คณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับ
สนับสนุนพืน้ ที่การเรียนรู้ (Learning Space
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปี 2564 ได้รับ
รางวัลระดับ Gold พร้อมเงินรางวัล 30,000
บาท
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Super KPI
3. ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์จาก
งานวิจัยสู่ Commercialized
Product (พัฒนา UP Product และ
วางตลาด)
4 การบริการวิชาการเพื่อสร้าง
ชุมชนนวัตกรรม (Non-Profit)

Output
1 ผลิตภัณฑ์

4. ทานุบารุง

UP Thainess

1 กิจกรรม

6. การบริหาร
Green Office

จานวนหน่วยงานที่ผ่านการ
ประเมินในระดับ ระดับเหรียญเงิน

1 รางวัล

1 ผลิตภัณฑ์

Outcome
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้
ผลิตสิน้ ค้าเกี่ยวกับลิน้ จี่ อาเภอแม่ใจ เป็นภัณฑ์
เชิงพาณิชย์ โดยการพัฒนาและการแปรรูปลิน้ จี่
UP Product สาหรับวางตลาด
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้
ผลิตสิน้ ค้าเกี่ยวกับการเลีย้ งปลาขนาดเล็กเสริม
โอเมก้า3 ที่ตาบลบ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ เป็น
ชุมชนนวัตกรรม (Non-Profit)
การนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาจากชุมชน
เวียงลอมาสร้างคุณค่า และการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์อาหารพืน้ เมืองไทยในรุปแบบ
ออนไลน์
ระดับเหรียญเงิน
การพัฒนาองค์กรตามหลักการของ green
office และประหยัดทรัพยากรและงบประมาณ
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1.1 การผลิตบัณฑิต

Super KPI
จานวนหลักสูตรระยะสั้น Non- Degree Program
1. การผลิตสื่อกราฟิกและวิดีโอโดยสมาร์ทโฟน
เพื่อส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ (20,000)
2. ระบบจัดการเรียนรู้และประเมินผลแบบอัตโนมัติ
สาหรับการสอนภาษาโปรแกรมไพทอน (20,000)
3. การสร้างสรรค์ส่อื มัลติมีเดียออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ (20,000)
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์
1. 225322 พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรมแบบวิชวลเบือ้ งต้น (10,000)
2. 222312 เว็บเชิงความหมาย (10,000)
3. 222324 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต (10,000)
4. 226292 การจาลองและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (10,000)
5. 221321 คลังข้อมูลทางธุรกิจ (10,000)
6. 224351 การจาลองแบบปรากฏการณ์เชิงพืน้ ที่ (10,000)
7. 224272 ภูมสิ ารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้า
(10,000)
นวัตกรรมการเรียนการสอน
1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการสอนรายวิชาการออกแบบและพัฒนาส่วน
ต่อประสาน สาหรับนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา (20,000)

Output

Outcome

1. ผูเ้ รียนมีความรูค้ วามเข้าใจ
ในหลักสูตรที่เรียน
2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์
หลักสูตรที่เรียนนาไปใช้ในงาน
ที่ทา

1. มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริม
การบริการวิชาการกับ
บุคคลภายนอก
2. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร
ที่เรียนตลอดชีวติ

1. รายวิชามีการสอนใน
รูปแบบการเรียนออนไลน์
2. มหาวิทยาลัยมีรายวิชาใน
รูปแบบการการสอนออนไลน์
มากขึ้น

1. นิสิตได้เรียนในรายวิชา
แบบออนไลน์
2. นิสิตสามารถเรียนใน
สถานที่ใดใหนก็ได้

1. มีวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
1. ได้กระบวนการจัดการ
การสอนในรายวิชา
เรียนการสอนที่เป็น
2. มีวจิ ัยเพื่อแก้ไขปัญหาในชั้น นวัตกรรมใหม่
เรียน
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Super KPI
Output
2. การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น รายวิ ช า 225111 การ
โปรแกรมเชิงโครงสร้าง
(Structured Programming) ของ นิสติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น โดยจัดการเรียนรู้ออนไลน์ แบบคลิปวิดีโอ และ
จัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบไลฟ์สตรีม (20,000)
3. ต้ น แบบระบบแนะน าการทบทวนบทเรี ย นหลั ง การทดสอบเพื่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (20,000)
1. มีวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
1. โครงการการออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรูโ้ ดย ยกระดับคุณภาพชุมชน
ใช้ปัญหาเป็นฐานใน รายวิชา การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน
ส าหรั บ นิ สิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
(20,000)
2. โครงการการใช้บริบทของชุมชนให้ผเู้ รียนใช้กาหนดผลสัมฤทธิ์คาดหวัง
และรูปแบบการเรียนรูท้ ี่เหมาะสมสาหรับรายวิชาด้านการพัฒนาเว็บไซต์
3. โครงการการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่ อ
ยกระดับคุณภาพชุมชน
4. โครงการการพัฒนาเว็บไซต์แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวรอบกว๊านพะเยา

Outcome
2. ได้กระบวนการแก้ไข
ปัญหาในชั้นเรียนที่เป็น
นวัตกรรม

1. ได้กระบวนการ
พัฒนาในชั้นเรียนที่เป็น
นวัตกรรมยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ชุมชน
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1.2 คุณภาพนิสิต

Super KPI
Output
5. โครงการบูรณาการเรียนการสอนรายวิชาดิจิทัลวีดิโอ เพื่อสร้างสรรค์
สื่อวีดิโอ เพื่อประชาสัมพันธ์ สินค้าชุมชุนและการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
6. โครงการนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศในการจัดการ
ป่าชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชนบ้านร่องปอ ตาบลดงเจน อาเภอภู
กามยาว จังหวัดพะเยา
7. โครงการนวัตกรรมการกาหนดขอบเขตลุ่มน้าขนาดเล็กและประเมิน
ปริมาณน้าท่าในลาธารระดับชุมชน
8. โครงการการผลิตสื่อการเรียนและการจัดอบรมการสร้างแอปพลิเคชัน
บนสมาร์ตโฟนแบบไม่ต้องโค้ด
9. โครงการเครื่องมือการทดสอบแอพพลิเคชันที่ใช้ในชุมชนจังหวัดพะเยา
การพัฒนาศูนย์ทดสอบสมรรถนะดิจทิ ัล
1. มีสอ่ื การเรียนการสอน ของ
ร่วมกับกองบริการการศึกษา
ศูนย์สอบฯ
2. มีนิสติ เข้าร่วมทดสอบ
สมรรถนะดิจทิ ัล
นวัตกรรมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์นสิ ิตมหาวิทยาลัยพะเยา
1. นิสติ เข้าร่วมอบรมการ
“โครงการนวัตกรรมการพัฒนาทักษะ Soft Skills โดยบูรณาการกับ Hard บรรยายภายใต้โครงการ
Skills อย่างสมดุล”
นวัตกรรมการพัฒนาทักษะ
Soft Skills โดยบูรณาการกับ

Outcome

1. นิสติ ได้สอบมาตรฐาน
อาชีพ
ด้านไอที
1. นิสติ ได้วิธีการทางาน
นาไปปรับใช้ในชีวิตได้
2. นิสติ มีทักษะที่ชานาญใน
สายงานวิชาชีพ
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Super KPI

นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพจิตของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (Best
Practice)
“พัฒนากระบวนการดูแลและให้บริการนิสิตในด้านสุขภาพจิต”

Output

Outcome

Hard Skills อย่างสมดุล
2. นิสติ ได้อบรมทักษะด้าน
Soft Skill และ Hard Skill ก่อน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. เพิ่มทักษะทางปัญญาด้าน
การเรียนรู้เพิ่มเติมและการ
เตรียมตนเองก่อนการปฏิบัติ
จริง
จัดสรรพื้นที่พัฒนาห้องบริการ
ให้คาปรึกษาและกระบวนการ
ให้คาปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่
นิสติ
นิสติ ได้เกิดการเรียนรู้วิธีการ
ควบคุมอารมณ์ตนเอง และ
ส่งเสริมพลังบวก

3. นิสติ ได้รับใบ
ประกาศนียบัตรในการเข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงว่า
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ครบถ้วน

1. ได้พัฒนาพืน้ ที่หอ้ ง
ให้บริการคาปรึกษาแก่นิสิต
นิสติ และบุคลากรเข้าใช้
พืน้ ที่ให้การให้บริการแก่
นิสติ
2. นิสติ มีความเข้าใจและมี
สุขภาพจิตที่ดีขนึ้ นิสิต
สามารถปรับตัวเข้ากับการ
ใช้ชีวติ ในรั้วมหาวิทยาลัย
พะเยาได้
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ตารางที่ 29 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเด็นยุทธศาสตร์
2. วิจัย

Super KPI

Output

Outcome

จานวนผลงานการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติต่อปี
มีจานวนผลงานตีพิมพ์ใน
“โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ คณะเทคโนโลยี วารสารระดับนานาชาติ
สารสนเทศและการสื่อสาร”

4. ทานุบารุง

Cultural Innovation
“การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ E-Commerce ผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรม " UP Brand"

6. การบริหาร
Green Office

จานวนหน่วยงานที่ผ่านการประเมินในระดับ
ระดับเหรียญทอง
ระดับเหรียญเงิน
หน่วยงานที่เข้าร่วมรับการประเมิน

จานวนผลงานตีพมิ พ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ ไม่
น้อยกว่า 50 ผลงาน
(ได้ 50 ผลงาน)
1. นาเสนอสินค้าและบริการ ผลิตภัณฑ์ของชุมชนและ
ต่าง ๆ รวมถึงการซื้อขาย
ท้องถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึน้
สินค้าและบริการของชุมชน
ชุมชนมีรายได้มากขึ้น
และท้องถิ่น ตามกลยุทธ์
เศรษฐกิจของชุมชนดีขนึ้
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์แก่ ชุมชนเกิดการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น ด้วยศิลปะ
และวัฒนธรรม (Cultural
Enterprise)
2. ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการ
สื่อสารและต่อยอด
ผ่านการประเมินสานักงานสี ผ่านการประเมินสานักงาน
เขียว
สีเขียว
ไม่น้อยกว่าเหรียญทองแดง
(ได้ระดับเหรียญเงิน)
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ตารางที่ 29 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเด็นยุทธศาสตร์
บุคลากร

Super KPI
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน (Smart Manpower)

Output
มีกระบวนการประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ประจาปี

Outcome
ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
มากกว่าร้อยละ 84
(สายสนับสนุน
ร้อยละ 87)
(สายวิชาการ
ร้อยละ 81)
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ตารางที่ 30 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.1 การผลิตบัณฑิต

2. วิจัย

Super KPI

Output

Outcome

จานวนหลักสูตรระยะสั้น NonDegree Program
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์
นวัตกรรมการเรียนการสอน
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่
ยกระดับคุณภาพชีวติ ชุมชน
รางวัลนิสิตผู้ประกอบการ
บุคลากรที่ผ่านการอบรม EdPEx /
TQA
การพัฒนาศูนย์ทดสอบสมรรถนะ
ดิจทิ ัล
จานวนผลงานการตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติตอ่ ปี

1 หลักสูตร
2 รายวิชา

2 หลักสูตร
5 รายวิชา

20 ผลงาน

32 ผลงาน
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ตารางที่ 30 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์
6. การบริหาร
Green Office

6. การบริหาร
บุคลากร

Super KPI

Output

Outcome

จานวนหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน
ในระดับ
ระดับเหรียญทอง
ระดับเหรียญเงิน
หน่วยงานที่เข้าร่วมรับการประเมิน
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน (Smart Manpower)

ระดับ เหรียญทอง

ระดับเหรียญเงิน

ร้อยละ 80

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากร มากกว่าร้อยละ 80
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ตารางที่ 31 คณะวิทยาศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.1 การผลิตบัณฑิต

Super KPI
จานวนหลักสูตรระยะสั้น NonDegree Program

รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์
นวัตกรรมการเรียนการสอน
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่
ยกระดับคุณภาพชีวติ ชุมชน

บุคลากรที่ผ่านการอบรม EdPEx /
TQA

Output

Outcome

มีการจัดเรียนหลักสูตร
คณิตศาสตร์ 1 ผ่านระบบ
Online แต่ยังไม่ได้วัดและ
ประเมินผล เนื่องจากสถานฯ
การการแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัสโคโรนา
มีการจัดการเรียนการสอน
นิสติ ได้เรียนแบบออนไลน์ เมื่อไหร่ก็ได้
ออนไลน์ จานวน 3 รายวิชา
มีนวัตกรรมการเรียนการสอน มีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่สามารถ
จานวน 3 โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้ดีข้ึน
มีโครงการนวัตกรรมการ
เรียนการสอนที่ยกระดับ
คุณภาพชีวติ ชุมชุน จานวน 3
โครงการ
จานวน 3 ท่าน ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
พะเยา จานวน 6 ท่าน ใช้เงิน
สนับสนุนจากคณะ

ชุมชนได้นานวัตกรรมจากการเรียนการ
สอนไปใช้ประโยชน์ได้

ผูบ้ ริหารสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใน
การดาเนินงาน EdPEx และเป็นผู้ประเมิน
ระดับมหาวิทยาลัยได้
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ตารางที่ 31 คณะวิทยาศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

Super KPI

Output

ด้านสุขภาพ

2. วิจัย
3. บริการวิชาการ

Outcome

นิสติ ติดตามชมและร่วมออก
กาลังกายจากการ Live ผ่าน
Facebook ทุกวันการจัดกิจ
กรรรม 14 วัน โดยการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
สูงสุด 65 คน
นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพจิตของ นิสติ คณะวิทยาศาสตร์เข้าใจ
นิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา (Best
โรคซึมเศร้าและการให้
Practice)
คาปรึกษากับคนรอบข้าง โดย
วัดตจากความพึงพอใจใน
ภาพรวมที่มีต่อการอบรม ร้อ
ยะละ 91.08
จานวนผลงานการตีพิมพ์ในวารสาร 120 เรื่องต่อปี
นานาชาติตอ่ ปี

นิสติ ตระหนักถึงความสาคัญของการออก
กาลังกาย ใส่ใจการรักษาสุขภาพของ
ตนเองและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น
และให้ความสนใจในกการออกกาลังกาย
เพิ่มมากขึ้นและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
นิสติ คณะวิทยาศาสตร์ทุกชั้นปีมีความ
เข้าใจโรคซึมเศร้าและหันมาดูแลเอาใจใส่
รู้จักการสังเกตุอาการคนรอบข้างมากขึ้น

1. รางวัลสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้

มีศูนย์การเรียนรู้เพื่อบริการวิชาการสู่
ชุมชน

รางวัลเหรียญบรอนซ์

ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนาของ
โลก
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ตารางที่ 31 คณะวิทยาศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
5. ความเป็นสากล

6. การบริหาร
Green Office

Super KPI

Output

Outcome

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
วิชาการกับนานาชาติและกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การวิจัย
บริการวิชาการร่วมกับผูเ้ ชี่ยวชาญ
จากนานาประเทศ

1. เป็นเจ้าภาพร่วมการ
มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับ
ประชุมนานาชาติ The 5th
นานาชาติ
International Conference on
Smart Materials and
Nanotechnology (SmartMat
2020) ระหว่างวันที่ 1-4
ธันวาคม 2563
2. เป็นเจ้าภาพร่วมการอบรม
เชิงปฏิบัติการนานาชาติ
International Workshop on
Digital Image Processing
and Machine Learning
(IWDM2021) ระหว่างวันที่
20-21 สิงหาคม 2564
จานวนหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน ระดับเหรียญเงิน
ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการ
ในระดับ
เกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ระดับเหรียญทอง
ออกสู่บรรยากาศ และมีกิจกรรมที่เป็น
ระดับเหรียญเงิน
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานที่เข้าร่วมรับการประเมิน
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ตารางที่ 31 คณะวิทยาศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
บุคลากร

Super KPI
การพัฒาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน (Smart Manpower)

Output
ได้พัฒนาความรูท้ างวิชาการ
และวิชาชีพ โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์

Outcome
บุคลากรสายวิชาการได้รับความรูใ้ นการ
เตรียมความพร้อมยื่นขอตาแหน่งทาง
วิชาการ โดยใช้เกณฑ์ใหม่ และบุคลากร
สายสนับสนุนได้คู่มอื ปฏิบัติงาน
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ตารางที่ 32 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.1 การผลิตบัณฑิต

Super KPI

Output

จานวนหลักสูตรระยะสั้น NonDegree Program

1 หลักสูตร

รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์

8 รายวิชา

Outcome
ชื่อหลักสูตร
การอบรมวิชาชีพการใช้ไซโครเมตริกใน
การออกแบบระบบปรับอากาศ
รายวิชา
1) ๒๖๑๑๑๑ กลศาสตร์วิศวกรรม ๑
2) ๒๖๑๒๑๓ กลศาสตร์ของของไหล
3) ๒๖๑๓๑๑ กลศาสตร์ของของแข็ง
4) ๒๖๑๓๓๑ การถ่ายเทความร้อน
5) ๒๖๑๔๖๒
การอบแห้งและการเก็บรักษาผลผลิต
การเกษตร
6) ๒๖๓๓๗๓ หลักอุทกวิทยา
7) ๒๖๔๒๑๑ กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง
8) ๒๖๔๓๑๔ การวางแผนและควบคุม
การผลิต
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ตารางที่ 32 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

Super KPI
นวัตกรรมการเรียนการสอน

Output
4 นวัตกรรม

Outcome
ชื่อหัวข้อ
1) การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชา
ปฏิบัติการสาหรับวิศวกรเครื่องกล เรื่อง
สมรรถนะของระบบปั๊ม โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
2) การสร้างชุดทดลองเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการเรียนรู้ในรายวิชาการถ่ายเท
ความร้อน
3) การจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานการเรียนการสอนออนไลน์ และ
การเรียนการสอนเชิงรุกในชั้นเรียน
กรณีศกึ ษา รายวิชา 264314 การวางแผน
และควบคุมการผลิต
4) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ทางวิศวกรรมการผลิตด้วยการเรียนรูแ้ บบ
สร้างสรรค์ความรู้นิยมกรณีศกึษาเรื่องการ
ทดสอบความสามารถในการชุบแข็งโลหะ
ด้วยวิธีการโจ มินี
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ตารางที่ 32 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

Super KPI

Output

นวัตกรรมการเรียนการสอนที่
ยกระดับคุณภาพชีวติ ชุมชน

5 นวัตกรรม

บุคลากรที่ผ่านการอบรม EdPEx /
TQA

1. อ.อธิคม บุญซื่อ
2. อ.ปิยะพงษ์ สุวรรณมณี
โชติ

Outcome
ชื่อหัวข้อ
1) การออกแบบและสร้างเครื่องบด
สมุนไพรแบบแท่งตีขนาดเล็ก
2) การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชา
กลศาสตร์ของของไหลเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชุมชนโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน
3) การพัฒนาตู้อบแห้งลมร้อนขนาดเล็ก
โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับอิน
ฟาเรดสาหรับชุมชน
4) การออกแบบและสร้างเครื่องสูบน้า
ด้วยมือ
5) การออกแบบและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการในการแก้ไข
ปัญหาภาคอุตสาหกรรม
หนังสือรับรองผ่านการอบรมหลักสูตร
TQA Criteria รุ่นที่ 7 TQA Application
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ตารางที่ 32 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

1.2 คุณภาพนิสิต

2. วิจัย

Super KPI

Output

Outcome

3. อ.อภิศักดิ์ วิทยาประภากร Writing รุ่นที่ 3 โดย สานักงานรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ
นวัตกรรมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ กิจกรรมแสดงภาพถ่ายเพื่อ ด้านอัตลักษณ์
นิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา
แสดงถึงอัตลักษณ์ของนิสิต นิสติ ได้นาความรูม้ าใช้ประยุกต์ในการจัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์
นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพจิตของ กิจกรรมแสดงภาพถ่ายในธีม ด้านสุขภาพจิต
นิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา (Best
phototherapy ช่วยให้ผชู้ ม
ตัวแทนนิสิตชมรมโฟโต้และผูร้ ่วมจัดทาได้
Practice)
ผ่อนคลาย บาบัดและ
มีพ้นื ที่เพื่อพบปะและทากิจกรรมร่วมกัน
เสริมสร้างสุขภาพทาง
และได้ใช้เวลาว่างที่นอกเหนือจากการ
อารมณ์ ซึ่งช่วยให้นิสิตและผู้ เรียนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
ที่เข้าร่วมรับชมรูส้ ึกผ่อน
คลายความเครียดจากการ
เรียนและความเครียดด้าน
อื่นๆ หลังจากได้เข้าร่วม
รับชมภาพถ่ายในธีม
Phototherapy
จานวนผลงานการตีพิมพ์ในวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับผลการจัด
นานาชาติตอ่ ปี
ผลงานตีพมิ พ์ (Full article) ใน อันดับมหาวิทยาลัย จาก Scimago
Institutions Rankings 2021
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ตารางที่ 32 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

Super KPI

Output

Outcome

วารสารระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศ กพอ. 2562

3. บริการวิชาการ

จานวน 37 ผลงาน

ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอันดับ 5 ของ
ประเทศไทย และอันดับ 616 ของโลก

1. รางวัลสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้

จัดตัง้ ศูนย์การเรียนรู้เกษตร
ชุมชนเวียงลอ

2. การบริการวิชาการเพื่อสร้าง
รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
(Academic Service) (Profit)

รายได้จากการบริการของ
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
วิศวกรรม

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรชุมชนเวียงลอ ได้รับ
รางวัลการประกวดพืน้ ที่การเรียนรู้
Learning Space
ในระดับเหรียญทองแดง
สามารถนารายได้ไปพัฒนาทรัพยากร (คน
อุปกรณ์ ฯ) เพื่อใช้ในงานบริการวิชาการให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้

3. ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์จาก
ออกแบบและผลิตกุญเชียง
งานวิจัยสู่ Commercialized Product ปลาดุกแปรรูป
(พัฒนา UP Product และวางตลาด)

ตาบลสันโค้ง ออกบูทจาหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาดุกคุณภาพ
ได้แก่ กุนเชียงปลาดุก ปลาดุกยอ หนัง
ปลาดุกกรอบ และน้าพริกปลาดุก
ณ ตลาดถนนคนเดินริมกว๊าน จังหวัด
พะเยา ผลิตภัณฑ์แปรรูปดังกล่าว พัฒนา
ภายใต้โครงการ U2T
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ตารางที่ 32 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

Super KPI

Output

Outcome

4 การบริการวิชาการเพื่อสร้าง
ชุมชนนวัตกรรม (Non-Profit)

1. พัฒนาชุมชนด้วยแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียวสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน
2. พัฒนาการบริหารจัดการ
น้าของชุมชน

4. ทานุบารุง

Cultural Innovation

บทเรียนการทาโคมผัดและ
ผลิตภัณฑ์ชุดโคมผัด DIY

6. การบริหาร
Green Office

จานวนหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน ระดับดีเยี่ยม
ในระดับ
เหรียญทอง
ระดับเหรียญทอง
ระดับเหรียญเงิน
หน่วยงานที่เข้าร่วมรับการประเมิน

1. ชุมชนเกิดการขยายผลความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างยั่งยืน
2. ระบบบริหารจัดการน้าเพื่ออุปโภคและ
บริโภค และการเกษตรเพียงพอตลอดทั้ง
ปี
เยาวชนคนรุ่นใหม่ และบุคคลทั่วไป ได้
เรียนรู้ภูมิปัญญาโบราณและสามารถ
เชื่อมโยงองค์ความรูโ้ บราณเข้ากับชีวติ ใน
ยุคปัจจุบันได้
ลดการปริมาณการใช้ทรัพยากร และลด
ของเสีย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

บุคลากร

การพัฒาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน (Smart Manpower)

ไม่ได้เข้าร่วม
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ตารางที่ 33 คณะนิติศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.1 การผลิตบัณฑิต

Super KPI
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่
ยกระดับคุณภาพชีวติ ชุมชน

Output
1. เพื่อพัฒนาวิธีการเรียนการ
สอนในหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ชุมชนในการเข้าถึงบริการทาง
กฎหมายของประชาชนในเขต
พืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน รวมถึง
ชุมชนในมหาวิทยาลัยพะเยา
อันได้แก่ นิสิตและบุคลากร

Outcome
ผลที่เกิดกับนิสิต
1.การที่นิสติ ได้ดาเนินการสอบถาม
ข้อเท็จจริงเบือ้ งต้นจากผูข้ อรับคาปรึกษา
และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง นิสิต
ได้รับการฝึกฝนทักษะในการสอบถาม
ข้อเท็จจริงจากผู้ขอรับคาปรึกษาโดยตรง
2.คดีที่คลินิกกฎหมายรับให้คาปรึกษา
กลุ่มนิสติ ที่เป็นเจ้าของสานวนค้นคว้าข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และทาความเห็น
เสนออาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตได้รับการ
ฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ซึ่ง
ข้อเท็จจริงดังกล่าวได้มาจากผูข้ อรับ
คาปรึกษา
3.ได้มกี ารร่างคาปรึกษาทางกฎหมาย
และการศึกษาค้นคว้า หรือขอคาปรึกษา
จากอาจารย์ผคู้ วบคุม นิสิตได้รับการ
ฝึกฝนเรียนรู้จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้ จริง
ค้นคว้าข้อมูล และได้ฝึกฝนทักษะในการ
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ตารางที่ 33 คณะนิติศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

Super KPI

Output

Outcome
ร่างคาปรึกษาจากข้อเท็จจริงที่นิสติ ได้
วิเคราะห์ และค้นคว้าข้อมูลมา

4.การส่งร่างคาปรึกษาทางกฎหมายที่นสิ ิต
ได้รา่ งขึ้นมาให้อาจารย์ผู้ควบคุมพิจารณา
และลงชื่อเห็นชอบให้คาปรึกษา นิสติ ได้รับ
การเรียนรูข้ ั้นตอนในการดาเนินงาน แต่ละ
ขั้นตอนในการเสนองานมีลาดับขั้นตอน
อะไรบ้าง
5.นิสติ นัดผู้ขอรับคาปรึกษากฎหมายมาให้
คาปรึกษา หรือ คาแนะนา นิสิตได้รับการ
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ตารางที่ 33 คณะนิติศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

Super KPI

Output

Outcome
ฝึกฝนทักษะในการให้คาแนะนาและ
คาปรึกษาแก่ลูกความ
ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน
1. เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย รวมถึงสิทธิและหน้าที่
ให้แก่ชุมชน เมื่อชุมชนมีความรู้ ความ
เข้าใจทางกฎหมายรวมถึงสิทธิและหน้าที่
แล้ว ทาให้เกิดความเข็มแข็งในชุมชน
ชุมชนดังกล่าวจะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากบุคคลอื่น
2. เป็นการช่วยเหลือในการหาทางแก้ไข
ปัญหาในข้อกฎหมายให้ผขู้ อคาปรึกษา
หรือชุมชน ที่ได้รับการเดือดร้อน ทาให้ผู้
ขอคาปรึกษา หรือชุมชน ได้รับการแก้ไข
ปัญหาในข้อกฎหมายเบือ้ งต้นได้อย่าง
รวดเร็ว เป็นธรรม และที่สาคัญการ
ช่วยเหลือในการหาทางแก้ไขปัญหาในข้อ
กฎหมายนั้น ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
การที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆทาให้ผู้ขอ
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ตารางที่ 33 คณะนิติศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

Super KPI

Output

Outcome
คาปรึกษา หรือชุมชน เข้าถึงนิสิตที่เป็นผู้ให้
คาปรึกษาได้ง่ายกว่า
3. เป็นการเสริมสร้างความยุติธรรมให้เกิด
แก่สังคม เพราะการที่ผขู้ อคาปรึกษาได้
ทราบทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในข้อ
กฎหมาย หรือการแนะนาจากนิสิตที่ให้
คาปรึกษาอย่างรวดเร็วและถูกต้อง จะทา
ให้รูปคดีไม่เกิดความเสียหายมากนัก
4. เมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึน้ นิสติ ที่ให้
คาปรึกษาได้มกี ารแนะนาให้เรียก
ค่าเสียหายพอสมควรแก่ฐานานุรูปของ
ฝ่ายที่เสียหาย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากการเสียหาย ทาให้บางคดีเสร็จสิน้
โดยไม่ต้องมีการฟ้องร้องคดีตอ่ ศาล
5. นอกจากผลที่เกิดขึน้ กับชุมชนตามข้อ
1-4 ยังเป็นการพัฒนาความรู้ทางกฎหมาย
ทักษะทางวิชาชีพให้กับนิสติ คณะ
นิตศิ าสตร์ให้มคี วามเชี่ยวชาญ และเป็น
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ตารางที่ 33 คณะนิติศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

1.2 คุณภาพนิสิต

Super KPI

Output

นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพจิตของ
นิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา (Best
Practice)

Outcome
การเตรียมความพร้อมในการประกอบ
อาชีพในอนาคต

ได้ออกกาลังกายสม่าเสมอ ทาให้ผ่อน
คลาย ชวยลดความเครียด

นิสติ ได้รับบริการและสวัสดิการเพื่อ ผูเ้ ข้าร่วม บุคลากร นิสิต ศิษย์
อยู่และเรียนอย่างมีความสุข : UP เก่า มหาวิทยาลัยพะเยา
Wellness and Happiness Festival ทั้งหมดจานวน 140 คน
4. ทานุบารุง

Cultural Mapping / Cultural Space
ค้นหา รวบรวม สร้างคุณค่า

Street Art ราชวงค์ ที่สะท้อน
วิถีพะเยา

ได้สร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนใน
จังหวัดพะเยาและได้สะท้อนวิถีพะเยาใน
มุมมองของฉันผ่านภาพวาดข้างกาแพง
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ตารางที่ 33 คณะนิติศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
6. การบริหาร
Green Office

บุคลากร

Super KPI
จานวนหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน
ในระดับ
ระดับเหรียญทอง
ระดับเหรียญเงิน
หน่วยงานที่เข้าร่วมรับการประเมิน
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน (Smart Manpower)

Output
Outcome
ปี 2564 คณะนิติศาสตร์สมัคร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่าน
ขอรับการประเมินสานักงานสี เกณฑ์การประเมินสานักงานสีเขียว (Green
เขียว (Green Office) (ขอ
Office) ระดับดีมาก (G เงิน)
ยกระดับการรับรอง)
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ตารางที่ 34 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.1 การผลิตบัณฑิต

Super KPI
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์

Output
มีการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ จานวน 1 รายวิชา

Outcome
รายวิชาท้องถิ่นศึกษา

นวัตกรรมการเรียนการสอน

1.2 คุณภาพนิสิต

มีนวัตกรรมการเรียนการสอน 1.กระบวนการสร้างนวัตกรจากการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning
2.เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับกิจกรรมกรณีศกึ ษาใน
ท้องถิ่นในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
กับนโยบายระดับท้องถิ่น
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่
มีนวัตกรรมการเรียนการสอน การเสริมสร้างศักยภาพผูด้ ้วยโอกาสด้วย
ยกระดับคุณภาพชีวติ ชุมชน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ
นวัตกรรมทางสังคมจากการจัดการเรียนรู้
ชุมชน
ในรายวิชาการศึกษาและส่งเสริมศักยภาพ
ผูด้ ้อยโอกาส
นวัตกรรมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ 1. นิสติ มีทักษะในการถ่ายทอด 1. นิสติ มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้และ
นิสติ มหาวิทยาลัยพะเยานวัตกรรม ความรูแ้ ละถ่ายทอดผลการ
ถ่ายทอดผลการเรียนรู้แก่นิสิตและ
ในการดูแลสุขภาพจิตของนิสิต
เรียนรู้แก่นิสติ และสาธารณะได้ สาธารณะได้
มหาวิทยาลัยพะเยา (Best Practice) 2. สามารถเป็นต้นแบบในการ 2. นิสติ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรูค้ วาม
พัฒนานวัตกรรมการพัฒนา
เข้าใจในรูปแบบการจัดกิจกรรม และ
ศักยภาพนิสิต ผ่านรูปแบบการ สามารถนาไปประยุกต์และปฎิบัติได้นสิ ิต
130

ตารางที่ 34 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

2. วิจัย

4. ทานุบารุง

6. การบริหาร
Green Office

Super KPI

Output
เลือกตั้งเชิงสร้างสรรค์ ไปต่อ
ยอดบุคลากรและผูน้ านิสติ
คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มีทักษะเบือ้ งต้น
ในการให้คาปรึกษาด้านการ
ส่งเสริม สุขภาพจิต
จานวนผลงานการตีพิมพ์ในวารสาร ตีพมิ พ์ 5 ผลงาน
นานาชาติตอ่ ปี

Outcome
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ร้อยละ
60

UP Thainess

1. นิสติ มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้และ
ถ่ายทอดผลการเรียนรู้แก่นิสิตและ
สาธารณะได้
2. สามารถเป็นต้นแบบในการจัดการ
ความรูท้ างวัฒนธรรมได้ (โครงการพระ
ธาตุ)
ได้รับรางวัลการประเมินระดับเหรียญ
ทองแดง จากกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

1. นิสติ มีทักษะในการถ่ายทอด
ความรูแ้ ละถ่ายทอดผลการ
เรียนรู้แก่นิสติ และสาธารณะได้
2. นิสติ ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรูค้ วามเข้าใจการทานุ
บารุงสิลปวัมนธรรมในท้องถิ่น
จานวนหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน เข้าร่วมรับการประเมินจาก
ในระดับ
กรมส่งเสริมคุณภาพ
ระดับเหรียญทอง
สิ่งแวดล้อม
ระดับเหรียญเงิน

ได้รับการตีพิมพ์ 5 ผลงาน
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ตารางที่ 34 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

Super KPI
หน่วยงานที่เข้าร่วมรับการประเมิน

Output

ตารางที่ 35 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
Super KPI
Output
จานวนหลักสูตรระยะสั้น Non2 หลักสูตร
1.1 การผลิตบัณฑิต
Degree Program
- หลักสูตรเทคนิคการนาเสนอผ่าน
สื่อออนไลน์
- หลักสูตรการคลังสาธารณะและ
ท้องถิ่น
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
3 รายวิชา
ออนไลน์
- 123323 หลักการจัดการโรงแรม
- 125122 หลักการประชาสัมพันธ์
- 125531 การสื่อสารเพื่อการโน้ม
น้าวใจ

Outcome

Outcome
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

ผูเ้ รียนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้สะดวก
และง่ายขึ้น
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ตารางที่ 35 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
Super KPI
Output
นวัตกรรมการเรียนการสอน
2 นวัตกรรม
- นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานโดยใช้แบบธุรกิจใน
รายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
และการเป็นผูป้ ระกอบการ
- การวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อการ
เรียนที่สัมฤทธิ์ผลในชัน้ เรียนใน
รายวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ
1.2 คุณภาพนิสิต

2. วิจัย
3. บริการวิชาการ

นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพจิตของ - การพัฒนาพื้นที่สาหรับนิสิต
นิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา (Best
Practice)
- โครงการ Green Space for
Healthy
จานวนผลงานการตีพิมพ์ในวารสาร
20 ผลงาน
นานาชาติตอ่ ปี
3. ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์จาก
- เกิดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
งานวิจัยสู่ Commercialized Product
จากงานวิจัย
(พัฒนา UP Product และวางตลาด)

Outcome
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้แก่
นิสติ

- นิสติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอยู่ใน
มหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข

World Ranking
- เกิดการรับรู้ทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์
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ตารางที่ 35 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
Super KPI
- การสร้างระบบการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ปลาส้มเพื่อเป็นสินค้า
เอกลักษณ์ของจังหวัดพะเยา
4 การบริการวิชาการเพื่อสร้าง
ชุมชนนวัตกรรม (Non-Profit)
- การยกระดับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม บ้านตุ่น อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
Cultural Mapping/Cultural Space
4. ทานุบารุง
ค้นหา รวบรวม สร้างคุณค่า

Output

- เกิดชุมชนนวัตกรรม

Outcome
- เกิดรายได้จากการจาหน่ายสินค้า

- การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชน

- เกิดนวัตกรชุมชน
- Learning Platform /Innovation Platform
- เกิดนวัตกรชาวบ้าน/นักวิจัย
ชาวบ้าน
- แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวเชิง
- เกิดการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตาบลดอกคาใต้
วัฒนธรรมตาบลดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
- โครงการสารวจเส้นทางท่องเที่ยว จังหวัดพะเยา
- เกิดการบูรณาการการพัฒนานิสติ สู่การ
เชิงวัฒนธรรมตาบลดอกคาใต้
เป็นนักสื่อสารทางวัฒนธรรม
จังหวัดพะเยา
Cultural Innovation
- นวัตกรวัฒนธรรมรุ่นเยาว์
- เยาวชนและผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่เกิด
ตาบลดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา ความตระหนักรู้ด้านวัฒนธรรมในเขตพืน้ ที่
ตาบลดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
- โครงการค่ายนวัตกรวัฒนธรรม
รุ่นเยาว์ (รักษ์ดอกคาใต้)
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ตารางที่ 35 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
Super KPI
UP Thainess

- โครงการส่งเสริมนิสติ ให้มีความ
ตระหนักถึงความเป็นไทย
6. การบริหาร
บุคลากร

การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน (Smart Manpower)

Output
- พืน้ ที่และกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย
พะเยา
- บูรณาการกิจกรรมร่วมกับ
ทุกหลักสูตรในคณะ
บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

Outcome

- นิสติ เกิดความตระหนักถึงคุณค่าความ
เป็นไทย
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรมากกว่าร้อยละ 80
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ตารางที่ 36 คณะศิลปศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.1 การผลิตบัณฑิต

2. วิจัย

Super KPI
จานวนหลักสูตรระยะสั้น NonDegree Program
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์
นวัตกรรมการเรียนการสอน
การได้รับการประเมินอาจารย์
มาตรฐานมืออาชีพ UP-PSF
จานวนผลงานการตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติตอ่ ปี
จานวนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
*ข้อมูลผลงานตีพมิ พ์ ณ วันที่ 11
พฤศจิกายน 2564 (รายละเอียด
ผลงานตามแนบท้าย)

Output
3 หลักสูตร

Outcome
3 หลักสูตร

4 รายวิชา

4 รายวิชา

6 นวัตกรรม
2 คน

6 นวัตกรรม
2 คน

10 ผลงาน

10 ผลงาน*

1 นวัตกรรม

1 นวัตกรรม
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ตารางที่ 37 วิทยาลัยการจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
Super KPI
1.1 การผลิตบัณฑิต บุคลากรที่ผ่านการอบรม EdPEx / TQA

6. การบริหาร
Green Office

จานวนหน่วยงานที่ผ่านการประเมินในระดับ
ระดับเหรียญทอง
ระดับเหรียญเงิน
หน่วยงานที่เข้าร่วมรับการประเมิน

Output
บุคลากรวิทยาลัยการจัดการ
ได้รับการพัฒนาคุณภาพองค์กร
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
องค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx)
มาใช้ในการพัฒนาองค์กร

Outcome
2 คน

วิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมประเมิน Green Office ประจาปี 2562
ได้ระดับเหรียญเงิน (มีระยะเวลาครอบคลุม 3 ปี 2562-2564)
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ตารางที่ 38 วิทยาลัยการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.1 การผลิตบัณฑิต

Super KPI

Output

Outcome

จานวนหลักสูตรระยะสั้น Non- Degree Program

3 หลักสูตร
1.การประยุกต์การจัด
กระบวนการเรียนรู้ดว้ ยเทคนิค
Active Learning สาหรับครูระดับ
ประถมศึกษา
2.การประยุกต์การจัด
กระบวนการเรียนรู้ดว้ ยเทคนิค
Active Learning สาหรับครู
ระดับมัธยมศึกษา
3.การออกแบบการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้สาหรับครู
ประถมศึกษา

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
2. หลักสูตรทันสมัยตรงกับความ
ต้องการพัฒนาครูสังกัด สพฐ. หรือผูท้ ี่
สนใจ
3. สามารถสร้างรายได้จากการ
ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมจากครู
สังกัด สพฐ. หรือผูท้ ี่สนใจ
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ตารางที่ 38 วิทยาลัยการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์

Super KPI

รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์

นวัตกรรมการเรียนการสอน

Output
5 รายวิชา
1. 161431 วิทยาการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทย
2. 161432 วิทยาการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3. 161439 วิทยาการจัดการ
เรียนรู้ภาษาจีน
4. 161433 วิทยาการจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษา
5. 161435 วิทยาการจัดการ
เรียนรู้เคมี
7 โครงการ

Outcome
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ผเู้ รียนมีความรูค้ วามเข้าใจใน
เรื่องรูปแบบการสามารถวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ได้ตลอดจน มีทักษะการ
สร้างความคุ้นเคย เร้าความสนใจ ทักษะ
การอธิบาย สรุป การใช้คาถาม และ
การบูรณาการกิจกรรมโดยการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการ
เรียนการสอน สามารถวัดผลการเรียนรู้
ได้ และได้ลงมือปฏิบัติการสอนจริง
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
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ตารางที่ 38 วิทยาลัยการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์

Super KPI

Output

Outcome

1.การพัฒนาผลการเรียนรู้และ 2. เพิ่ม / พัฒนาทักษะวิชาชีพครู
ความสามารถการผลิตสื่อการ 3. สร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย
สอนวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง
การเรียนรูส้ ตีมศึกษา สาหรับ
นิสติ วิชาชีพครู
2.รูปแบบการสอนเพื่อชีวติ วิถี
ใหม่เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสาหรับนิสิตสังกัด
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา
3.การวิจัยการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พืน้ ฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษากับสถานศึกษาใน
พืน้ ที่จังหวัดพะเยา
4.การพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ดว้ ยเทคนิค Design
Thinking ของนิสิตการศึกษา
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ตารางที่ 38 วิทยาลัยการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์

Super KPI

Output

Outcome

มหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
5.การพัฒนาทักษะการโค้ชของ
ครูพี่เลี้ยงนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
6.การพัฒนาบทเรียนออนไลน์
วิชา 161429 ปฏิบัติการใช้
เครื่องมือเทคโนโลยี สาหรับนิสติ
ระดับปริญญาตรี
7.การพัฒนาการเรียนรู้ดว้ ย
นวัตกรรมการเรียนเสมือนจริง
เพื่อการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
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1.2 คุณภาพนิสิต

Super KPI

Output

Outcome

นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ชุมชน

1 หลักสูตร
การพัฒนาทักษะการวิจัยในชั้น
เรียนของครูพี่เลีย้ งด้วย
กระบวนการ PLC ในโรงเรียน
เครือข่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู วิทยาลัยการศึกษา ม.
พะเยา

บุคลากรที่ผ่านการอบรม EdPEx / TQA

บุคลากรที่ผ่านการอบรม
จานวน 3 ท่าน

1. นิสติ ครูพี่เลีย้ ง นิสติ ครูพี่เลี้ยงใน
โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยามีทักษะการทาวิจัย
ในชั้นเรียนอันจะนาไปสู่การพัฒนางาน
ในหน้าที่ของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นาไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และศักยภาพผูเ้ รียน ตลอดจนใช้ในการ
แนะนานิสิตครูฝกึ สอนในการทาวิจัยใน
ชั้นเรียน
2. ชุมชน โรงเรียนเครือข่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัย
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาได้แนว
ปฏิบัติในการส่งเสริมการทาวิจัยในชัน้
เรียนให้กับครู
พัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ความเป็น
เลิศ

นวัตกรรมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์นสิ ิต
มหาวิทยาลัยพะเยา
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Super KPI

Outcome

ด้านสุนทรียภาพ

โครงการกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู

-มีฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ด้านบุคลิกภาพ

(กิจกรรมเสริมสร้างจิตอาสา
และ/หรือกิจกรรมจิตสาธารณะ/
การบาเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน
และสังคม)
ศูนย์ให้คาปรึกษา และมีระบบ
กลไกในการดูแลให้คาปรึกษาแก่
นิสติ ที่มีปัญหาสุขภาพจิต

-นิสติ มีอัตลักษณ์นสิ ิตที่พึงประสงค์

นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพจิตของนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา (Best Practice)

2. วิจัย

Output

นิสติ ได้รับบริการและสวัสดิการเพื่ออยู่และเรียน การพัฒนาพืน้ ที่สาหรับนิสิต
อย่างมีความสุข : UP Wellness and Happiness
Festival
จานวนผลงานการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติต่อ 15 ผลงาน
ปี

นิสติ มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี โดยมี
การประเมินผลจากการจัดโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตนิสติ วิทยาลัย
การศึกษา
กิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย

1. อาจารย์มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
2. มหาวิทยาลัยมีการจัดอันดับที่ดขี นึ้
3. อาจารย์มคี ุณสมบัติตรงตามเกณฑ์
ของ สกอ.
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Super KPI

Output

Outcome

โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน เพื่อ
การพัฒนาสู่การเป็นชุมชน
นวัตกรรม
-เส้นทางการเรียนรู้ของชุมชน

สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในชุมชน

-หลักสูตรท้องถิ่น

การนาไปสอนในโรงเรียนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน

Cultural Innovation

โครงการความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน ในด้านการ
อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ณ
ชุมชนบ้านโซ้ ตาบลแม่นาเรือ
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา

UP Thainess

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้าน
ศิลปและวัฒนธรรม ตาบลสัน
โค้ง อาเภอดอกคาใต้ จังหวัด
พะเยา

สร้างปัญญาและความเข้มแข็งของชุมชน
มีการส่งเสริมให้นสิ ิต คณาจารย์ และ
บุคลากรดาเนินกิจกรรมหรือโครงการ
อันเป็นการเล็งเห็นถึงคุณค่าทางปัญญา
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น
1. มีผลิตภัณฑ์ที่ได้กับภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
2. กลุ่มประกอบการทางวัฒนธรรม
3. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (ผ้าทอไท
ลือ้ )

3. บริการวิชาการ

4 การบริการวิชาการเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรม
(Non-Profit)

4. ทานุบารุง

Cultural Mapping / Cultural Space ค้นหา
รวบรวม สร้างคุณค่า

การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
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6. การบริหาร
Green Office

Super KPI

จานวนหน่วยงานที่ผ่านการประเมินในระดับ
ระดับเหรียญทอง
ระดับเหรียญเงิน
หน่วยงานที่เข้าร่วมรับการประเมิน

Output
ระดับเหรียญเงิน

Outcome
1. วิทยาลัยการศึกษาเป็นสานักงานที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)
2. ได้สร้างจิตสานึกในการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพให้แก่
บุคลากร
3. ได้สง่ เสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4. มีการรณรงค์การจัดซือ้ จัดจ้างที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการใช้
ทรัพยากรและพลังงาน
5. มีการเผยแพร่นโยบายการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคคล
ภายในและภายนอกองค์กร
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Outcome
1 รายวิชาที่มกี ารจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์

นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ชุมชน

Output
รายวิชาแสงในงาน
สถาปัตยกรรมภายใน ในรูปแบบ
LMS
นวัตกรรมการเรียนการสอนด้าน
สถาปัตยกรรมภายในและดนตรี
นาฏศิลป์
นวัตกรรมการเรียนการสอนด้าน
สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม

บุคลากรที่ผ่านการอบรม EdPEx / TQA

ผูท้ ี่ผ่านการอบรม 3 คน

ได้รับการอบรม EdPEx / TQA

1.2 คุณภาพนิสิต

นวัตกรรมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์นสิ ิต
มหาวิทยาลัยพะเยา
ด้านสุนทรียภาพ

โครงการส่งเสริมผูป้ ระกอบการ นิสติ คณะฯ มีนวัตกรรมด้านการ
ด้านสถาปัตยกรรมและ
พัฒนาอัตลักษณ์นสิ ิต ด้านสุนทรียภาพ
ศิลปกรรม
และสุขภาพ

2. วิจัย

จานวนผลงานการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติต่อ
ปี
1. รางวัลสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้

1.1 การผลิตบัณฑิต

Super KPI
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์

นวัตกรรมการเรียนการสอน

3. บริการวิชาการ

2 นวัตกรรมการสอน

6 ชุมชนได้รับการยกระดับ

5 ผลงาน

ตีพมิ พ์บทความระดับนานาชาติ

รางวัลระดับโล่ห์เงิน

1 ศูนย์ การเรียนรู้ เงินรางวัล 10,000
บาท
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4. ทานุบารุง

Super KPI
Cultural Innovation

UP Thainess

6. การบริหาร
Green Office

จานวนหน่วยงานที่ผ่านการประเมินในระดับ
ระดับเหรียญทอง
ระดับเหรียญเงิน
หน่วยงานที่เข้าร่วมรับการประเมิน

Output
Outcome
การนาเสนอผลงานในระดับ
การบูรณาการ
ภูมภิ าค และระดับนานาชาติ 10 การจัดการเรียนการสอน และผลงานที่
ชิน้ งาน
ได้รับ
การจดลิขสิทธิ์
กิจกรรมการมีสว่ นร่วมและ
ท่าฟ้อน ที่นสิ ิต ม.พะเยาสามารถ
สร้างอัตลักษณ์ลา้ นนา
นาไปใช้ในการ ฟ้อนราเพื่อสื่อถึงอัต
ลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะฯเข้าร่วมโครงการตรวจ
ผลการตรวจประเมินคณะฯได้ผ่าน
ประเมินโครงการส่งเสริม
เกณฑ์การประเมิน สานักงานสีเขียว
สานักงานสีเขียว(Green Office) (Green Office) ระดับ ดี (ทองแดง)
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Super KPI
นิสติ ได้รับบริการและสวัสดิการเพื่ออยู่และเรียน
1.2 คุณภาพนิสิต
อย่างมีความสุข : UP Wellness and Happiness
Festival

Output
สร้างพื้นที่สาหรับให้นิสิตเข้ามา
ใช้เวลาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
ภายในพืน้ ที่สร้างสุขคณะทันต
แพทยศาสตร์
จานวนผลงานการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติต่อปี ผลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ
(Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ ตามประกาศ
ก.พ.อ. 2562 จานวน 5 ผลงาน

Outcome
มีพ้นื ที่สาหรับให้นิสิตเข้ามาใช้เวลา
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ภายในพืน้ ที่
สร้างสุขคณะทันตแพทยศาสตร์

2. วิจัย

ผลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ
(Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. 2562
จานวน 1 ผลงาน
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Super KPI
1.1 การผลิตบัณฑิต จานวนหลักสูตรระยะสั้น Non- Degree Program
หมายเหตุ ดาเนินการจัดอบรมไม่ทันเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์

นวัตกรรมการเรียนการสอน

1.2 คุณภาพนิสิต

บุคลากรที่ผ่านการอบรม EdPEx / TQA
นวัตกรรมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์นสิ ิต
มหาวิทยาลัยพะเยา
ด้านบุคลิกภาพ
ด้านสุขภาพ
นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพจิตของนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา (Best Practice)

Output
2 หลักสูตร

1 รายวิชา

การพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนออนไลน์ในวิชาการ
พยาบาลผูใ้ หญ่ 3
3 คน
เกิดต้นแบบสื่อสร้างสรรค์
อัตลักษณ์นสิ ิตพยาบาล
เกิดต้นแบบสื่อสร้างสรรค์
อัตลักษณ์นสิ ิตพยาบาล
มีการจัดมุมกีฬาสาหรับนิสิต
-นิสติ ได้รับการประเมิน
สุขภาพจิต ร้อยละ 80
-มีการจัดมุมกีฬาสาหรับนิสิต

Outcome
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
หลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิตมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลและ
มาตรฐานวิชาชีพ
หลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิตมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลและ
มาตรฐานวิชาชีพ
คะแนนประเมิน EdPEx มากกว่า 200
นิสติ มีอัตลักษณ์ด้านบุคลิกภาพ
นิสติ มีอัตลักษณ์ด้านบุคลิกภาพ
นิสติ มีสุขภาพจิตในระดับดี
นิสติ มีสุขภาพจิตในระดับดี
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Super KPI
นิสติ ได้รับบริการและสวัสดิการเพื่ออยู่และเรียน
อย่างมีความสุข : UP Wellness and Happiness
Festival
จานวนผลงานการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติต่อ
2. วิจัย
ปี
3. บริการวิชาการ 1. รางวัลสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้
2. การบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัย (Academic Service) (Profit)
3. ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์จากงานวิจัยสู่
Commercialized Product (พัฒนา UP Product
และวางตลาด)
4 การบริการวิชาการเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรม
(Non-Profit)

Output
มีการจัดมุมกีฬาสาหรับนิสิต

Outcome
นิสติ มีสุขภาพจิตในระดับดี

จานวนผลงานวิจัย/ที่เผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ มี 6 ชื่อเรื่อง
ได้รับรางวัลสนับสนุนพื้นที่การ
เรียนรู้(Learning space) ในระดับ
BRONZE
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุ(วัดบ้านต๋อม)
หลักสูตรประกาศ
นียบัตรผูช้ ่วยพยาบาล

สถาบันการศึกษาอยู่ในกลุ่มที่ได้รับการ
รับรองในระดับ 5 ปี
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

มีการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
มีการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

-มีเครือข่ายความร่วมมือในการ
สร้าง signature product
-มี Signature Product เพื่อการ
สร้างคุณภาพชีวติ ให้กับชุมชน
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ตารางที่ 41 คณะพยาบาลศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
Super KPI
จานวนหน่วยงานที่ผ่านการประเมินในระดับ
6. การบริหาร
ระดับเหรียญทอง
Green Office

บุคลากร

การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน (Smart
Manpower)

Output
-ร้อยละ 80 ของบุคลากรมี
ความรูค้ วามเข้าใจและความ
ตระหนักในการลดการใช้
พลังงานเพื่อการลดมลภาวะ
สิ่งแวดล้อม
-ผลการประเมิน UP Green
เท่ากับร้อยละ 79.63 (อยู่ใน
ระดับดี)
บุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
มากกว่าร้อยละ 80

Outcome
ผ่านการประเมิน
ในระดับเหรียญ ทองแดง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากร มากกว่าร้อยละ 90 อยู่ใน
ระดับดี
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ตารางที่ 42 คณะแพทยศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
Super KPI
1.1 การผลิตบัณฑิต จานวนหลักสูตรระยะสั้น Non- Degree Program
บุคลากรที่ผ่านการอบรม EdPEx / TQA

Output
1 หลักสูตร

Outcome
1 หลักสูตร

5

5
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ตารางที่ 43 คณะเภสัชศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.1 การผลิตบัณฑิต

Super KPI

Output

จานวนหลักสูตรระยะสั้น Non- Degree Program ดาเนินการจัดทาหลักสูตรและ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการ
วิจัยผลลัพธ์และประเมินนโยบาย
สุขภาพ
(HOPE) จานวน 1 โครงการ การ
อบรมแบ่งเป็น 3 โมดูล โมดูล
ที่ 1 มีผู้เข้าร่วมอบรม และสาเร็จ
ตามหลักสูตรจานวน 15 คน
โมดูลที่ 2-3 มีผเู้ ข้าร่วม
อบรม และสาเร็จตามหลักสูตร
จานวน 12 คน
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์
มีการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์
จานวน 3 รายวิชา คือ
1.วิชาเภสัชสนเทศศาสตร์
2. วิชาบทนาสู่วิศวชีวการแพทย์
3. วิชาหลักเภสัชวิทยา

Outcome
1.ผูเ้ ข้าร่วมอบรมสามารถดาเนิน
งานวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.ผูอ้ บรมสามารถจัดการ
ข้อมูล วิเคราะห์ผล และแปลผลทาง
สถิตไิ ด้ถูกต้อง นาไปสู่การพัฒนาเป็น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้

นิสติ ได้รับความรูต้ ามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
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ตารางที่ 43 คณะเภสัชศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

Super KPI

นวัตกรรมการเรียนการสอน

Output

Outcome

มีการดาเนินการโครงการ
ทาให้เกิดการวิจัยในชั้นเรียนที่เป็น
นวัตกรรมการเรียนการสอน
นวัตกรรมสาหรับการแก้ปัญหาหรือ
เสร็จสิน้ จานวน 3 โครงการ คือ พัฒนาผูเ้ รียน จานวน 3 งานวิจัย
1. โครงการ “การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการ
ฝึกปฏิบัติงานบริการสารสนเทศ
ทางยาแบบออนไลน์กับฝึกใน
สถานที่จริงของนิสิต
คณะเภสัชศาสตร์”
2. โครงการ “การประเมินผล
การจัดการสอนวิชาเภสัชเคมี 2
รูปแบบห้องเรียนกลับด้านใน
นิสติ เภสัชศาสตร์”
3. โครงการ “ผลการสอนแบบใช้
กรณีศกึ ษา
เป็นหลักต่อผลการเรียนรู้
เรื่อง “จรรยาบรรณวิชาชีพเภสัช
กรรมของนิสิตเภสัชศาสตร์”
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ตารางที่ 43 คณะเภสัชศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

Super KPI

นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ชุมชน

Output

Outcome

ดาเนินการโครงการนวัตกรรม
การเรียนการสอนที่ยกระดับ
คุณภาพชีวติ ชุมชนเสร็จสิ้นตาม
โครงการ จานวน 7 โครงการ ดัง
นี้
1.โครงการการจัดการปัญหาที่
เกิดจากการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุ
ที่อาศัยในชุมชน โดยนักศึกษา
เภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4
2.โครงการการควบคุมคุณภาพ
ยารูปแบบของแข็งในชุมชน
เภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5
3.โครงการพืน้ ฐานการตั้งตารับ
ผลิตภัณฑ์สาหรับช่องปากและ
ผลิตภัณฑ์ใช้ในบ้านและการ
ประยุกต์ใช้สมุนไพรท้องถิ่น
พะเยาเป็นส่วนประกอบ
4.โครงการการให้คาปรึกษาด้าน
ยาแก่ผู้ป่วย

1.นิสติ เกิดการเรียนรู้และเสริม
ประสบการณ์ในการเรียนการสอนใน
รายวิชา
2.ชุมชนได้รับความรูด้ ้านสุขภาพ และ
เกิดการแก้ไขปัญหาในชุมชน
3.ทาให้เกิดนวัตกรรมการเรียนการ
สอนที่ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
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ตารางที่ 43 คณะเภสัชศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

Super KPI

รางวัลนิสิตผู้ประกอบการ

Output

Outcome

5.โครงการการสร้างเสริม
สุขภาพตามช่วงวัยโดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดทาง
พฤติกรรมศาสตร์
6.โครงการการพัฒนายาไอโซ
ไนอะซิดสาหรับยาเตรียมพิเศษ
เฉพาะรายสาหรับโรงพยาบาล
ดอกคาใต้
7.โครงการการใช้ยาสมุนไพรใน
ชุมชนอย่างสมเหตุผล
มีนิสติ ยื่นขออนุสิทธิบัตรจานวน
ทั้งสิน้ 30 คน

ไม่ได้รับอนุมัตเิ นื่องจากอยู่ระหว่างการ
ยื่นขออนุสทิ ธิบัตร
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ตารางที่ 43 คณะเภสัชศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

Super KPI

บุคลากรที่ผ่านการอบรม EdPEx / TQA

Output

Outcome

1. มีบุคลากรเข้าร่วมการ
อบรม TQA criteria จัดโดย
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
จานวน 16 คน
2. มีบุคลากรเข้าร่วมการ
อบรม TQA application report
writing จัดโดยสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ จานวน 3 คน
3. มีบุคลากรเข้าร่วมการ
อบรม TQA internal organization

1. ผูบ้ ริหารดังตาแหน่งต่อไปนี้ ได้เข้ารับ
การอบรม และได้รับใบรับรองผ่านการ
อบรม TQA criteria โดยสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ
- คณบดี
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ตารางที่ 43 คณะเภสัชศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

Super KPI

Output

Outcome

assessment จัดโดยสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ จานวน 2 คน

- รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต
และบูรณาการพันธกิจกับสังคม
-รองคณบดีฝา่ ยวิจัย นวัตกรรม และ
บริการวิชาการ
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมการศึกษา
- รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและ
วิชาชีพ
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกปฏิบัติงาน
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายปฏิบัติการและศูนย์
การเรียนรู้
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ตารางที่ 43 คณะเภสัชศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

Super KPI

Output

Outcome
-ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ประชุม
วิชาการ และความเป็นสากล
- ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต
- ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต
- รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณะ
เภสัชศาสตร์
- รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงาน
ทั่วไป
- รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ
- รักษาการแทนหัวหน้างานวิจัยและ
แผน
- รักษาการแทนหัวหน้างาน
ปฏิบัติการ
2. ผูบ้ ริหารดังตาแหน่งต่อไปนี้ ได้เข้า
รับการอบรม และได้รับใบรับรองผ่าน
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ตารางที่ 43 คณะเภสัชศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

Super KPI

Output

Outcome
การอบรม TQA internal organization
assessment โดยสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ
- รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและ
วิชาชีพ
-ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. ผูบ้ ริหารดังตาแหน่งต่อไปนี้ ได้เข้า
รับการอบรม และได้รับใบรับรองผ่าน
การอบรม TQA application report
writing โดยสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ
- คณบดี
- รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและ
วิชาชีพ
-ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา

1.2 คุณภาพนิสิต

นวัตกรรมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์นสิ ิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

บทเพลงประชาสัมพันธ์คณะ
เภสัชศาสตร์

การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของบท
เพลงและมิวสิควิดีโอส่งเสริมด้านศิลปะ
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ตารางที่ 43 คณะเภสัชศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

Super KPI

(โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสุนทรียภาพ
ของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)

นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพจิตของนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา (Best Practice)
(โครงการระบบการให้คาปรึกษาแก่นสิ ิตคณะ
เภสัชศาสตร์)
4. ทานุบารุง

Cultural Mapping / Cultural Space ค้นหา
รวบรวม สร้างคุณค่า

Output

Outcome

และดนตรี เพื่อให้เห็นภาพรวมภายใน
คณะและมหาวิทยาลัยบรรยากาศการ
จัดการเรียนการสอน การทากิจกรรม
รวมไปถึงการใช้ชีวิตต่างๆของนิสิตได้
อย่างน่าสนใจ
ระบบการให้บริการการให้
นิสติ ได้รับการสนับสนุนดูแลและ
คาปรึกษาแก่นสิ ิตคณะเภสัช
ติดตามจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อช่วย
ศาสตร์
ส่งเสริมและพัฒนาให้นสิ ิตสามารถ
ดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
โครงการพัฒนาวิธีสกัดน้ามัน
1. ได้ผลผลิตน้ามันหอมระเหยจากดอก
หอมระเหยและผลิตภัณฑ์
คาใต้ 1 ชิน้
น้าหอมจากดอกกระถินเทศเพื่อ 2. ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สามารถยื่น
ถ่ายทอดสู่ชุมชนในจังหวัดพะเยา ขออนุสิทธิบัตรนวัตกรรมที่ได้จากภูมิ
และ/หรือ ภาคเหนือตอนบน
ปัญญาพืชท้องถิ่น 1 เรื่อง
3. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จานวน 3 ชิ้น
4. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
ผูป้ ระกอบการ 4 แห่ง
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ตารางที่ 43 คณะเภสัชศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

Super KPI

Output

Outcome

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวด
จุดซ่อนเร้นสาหรับผู้ชาย โดยใช้
หญ้าเอ็นยืดซึ่งเป็นภูมิปัญญา
และพืชสมุนไพรท้องถิ่น ต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์ร่วมกับ
ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในจังหวัดพะเยาและ/หรือ
ภาคเหนือตอนบน

ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพใน
จังหวัดพะเยา/ภาคเหนือ
ตอนบน คือ บริษัท แสงดี เนเจอร์
เฮิร์บ จากัด สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่
เป็นนวัตกรรมจากโครงการนีไ้ ด้
เอง และมีลูกค้าของบริษัทดังกล่าวได้
ทาการสั่งซือ้ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึน้ จาก
โครงการนีจ้ านวน 1 รุ่นการ
ผลิต (Batch) ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจา
กที่นสิ ิต/อาจารย์ ได้ถ่ายทอดนวัตกรรม
ให้กับผูป้ ระกอบการ และลูกค้าได้ทา
การจาหน่ายในท้องตลาด ซึ่งสามารถ
สร้างรายได้ที่เพิ่มขึน้ ให้กับ
ผูป้ ระกอบการในจังหวัดพะเยา/
ภาคเหนือตอนบน
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ตารางที่ 43 คณะเภสัชศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
5. ความเป็นสากล

Super KPI

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับ
นานาชาติและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ การวิจัย บริการวิชาการร่วมกับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญจากนานาประเทศ

ตารางที่ 44 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประเด็นยุทธศาสตร์
Super KPI
1.1 การผลิตบัณฑิต รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์

Output

Outcome

มีการสร้างความร่วมมือ
มีการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ร่วมกับ IEEE SIGHT USA ในการ สังคมผ่านหน่วยวิจัยดังกล่าวอย่างน้อย
จัดตัง้ IEEE Thailand Section
1 โครงการ และได้รับทุนสนับสนุน
SIGHT

Output
- มีจานวนสื่อการเรียนรู้ 2
รายวิชา ได้แก่ รายวิชาชีวเคมี
ทั่วไป และรายวิชามหกายวิภาค
ศาสตร์

Outcome
- นิสติ มีความรู้เข้าใจเนื้อหาในบทเรียน
ได้ดขี นึ้ เมื่อทาการเปรียบเทียบผลลัพธ์
การเรียนรูก้ ่อนเรียนและหลังเรียน
1. รายวิชาชีวเคมีทั่วไป Pre-Test= 2.2
Post-Test= 3.7 (P-value= 0.001)
2. รายวิชามหกายวิภาคศาสตร์ (PreTest=3.79 Post-Test= 4.51) -ระดับ
ความพึงพอใจในรายวิชาที่จัดการเรียน
การสอนออนไลน์ของนิสิต ในรายวิชา
มหกายวิภาคศาสตร์ อยู่ที่ระดับ 4
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ตารางที่ 44 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประเด็นยุทธศาสตร์
Super KPI

นวัตกรรมการเรียนการสอน

Output

Outcome
(คะแนนเต็ม 5) - สื่อการเรียนการสอน
ที่เผยแพร่ ในแหล่งการเรียนรูภ้ ายใน
มหาวิทยาลัย 2 จานวนผลงาน

มีจานวน 2 ผลงานนวัตกรรม
ได้แก่

- ระดับความพึงพอใจในผลงาน
นวัตกรรมของนิสติ โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด
- การจัดการเรียนรู้แบบ
- ผลงานนวัตกรรมที่เผยแพร่ภายใน
ปฏิบัติการทดลองของนิสติ สาขา มหาวิทยาลัยจานวน 2 ผลงาน
ชีวเคมีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นา
โนเทคโนโลยี
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ตารางที่ 44 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประเด็นยุทธศาสตร์
Super KPI

บุคลากรที่ผ่านการอบรม EdPEx / TQA

1.2 คุณภาพนิสิต

นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพจิตของนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา (Best Practice)

Output
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
กิจกรรมเป็นฐานในรายวิชา
368342 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สุขภาพ
- จานวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรูเ้ กี่ยวกับรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ 3 คน
(บุคลากรคณะผ่านการอบรม
คอร์ส TQA criteria จานวน 3
คน, บุคลากรคณะผ่านการ
อบรมคอร์ส TQA writing จานวน
3 คน, บุคลากรคณะผ่านการ
อบรมคอร์ส TQA assessment
จานวน 1 คน)
มีห้องให้คาปรึกษาจานวน 1 ห้อง

Outcome

- ร้อยละ 100 ของบุคลากรสามารถนา
ความรูแ้ ละทักษะเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติไปปรับประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาการประกันคุณภาพในระดับ
คณะตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดาเนินการที่เป็นเลิศได้

นิสติ ที่มีปัญหาหรือมี
ความเสี่ยงต่อปัญหา
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ตารางที่ 44 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประเด็นยุทธศาสตร์
Super KPI

Output

2. วิจัย

จานวนผลงานการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติต่อ จานวนผลงานตีพมิ พ์ระดับ
ปี
นานาชาติ 40 ผลงาน

3. บริการวิชาการ

3. ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์จากงานวิจัยสู่
Commercialized Product (พัฒนา UP Product
และวางตลาด)

6. การบริหาร
Green Office

จานวนหน่วยงานที่ผ่านการประเมินในระดับ
ระดับเหรียญทอง
ระดับเหรียญเงิน
หน่วยงานที่เข้าร่วมรับการประเมิน

จานวนผลิตภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์
คือ น้ามันกระเทียมแคปซูล
น้าจิ้มสุกโี้ ปรไบโอติก และสะดิง้
อบกรอบผสมงาม้อน
ได้รบั ผลการประเมิน Green
Office ระดับเหรียญทองแดง

Outcome
สุขภาพจิต สามารถขอใช้ห้องให้
คาปรึกษา โดยสามารถนัดหมายกับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ผลงานตีพมิ พ์ที่ได้สามารถนาไปเป็น
ข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนความรู้
แก้ผู้สนใจและเป็นฐานข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และในเชิง
บริการวิชาการต่อไป
ผลิตภัณฑ์ที่ได้สามารถยกระดับความ
ร่วมมือกับการทางานร่วมกับชุมชนและ
กระตุน้ การผลิตนวัตกรรมของบุคลากร
ในคณะและมหาวิทยาลัยได้
การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใน
สานักงานคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย มีการ
ใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่าง
ประหยัด มีการจัดการของเสียที่ดี มี
การจัดซือ้ จัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีการลดปริมาณการ
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ตารางที่ 44 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประเด็นยุทธศาสตร์
Super KPI

บุคลากร

Output

Outcome
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่
สิ่งแวดล้อม

การพัฒาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้ง บุคลากรสายวิชาการได้รับการ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
สายวิชาการและสายสนับสนุน (Smart
พัฒนาทางวิชาการ ทาให้มี
ได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าใน
Manpower)
ตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น และ วิชาชีพ
บุคลากรสายสนับสนุนได้มีการ
พัฒนาตนเอง และมีการยื่น
ประเมินเพื่อขอกาหนดตาแหน่ง
ชานาญงาน จานวน 6 ตาแหน่ง
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ตารางที่ 45 คณะสหเวชศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
Super KPI
1.1 การผลิตบัณฑิต จานวนหลักสูตรระยะสั้น Non- Degree Program

บุคลากรที่ผ่านการอบรม EdPEx / TQA

1.2 คุณภาพนิสิต

Output
หลักสูตรระยะสั้น 1 หลักสูตร
(การเตรียมตัวเข้าสู่สูงวัยอย่าง
มีศักยภาพ)
EdPEx 5 คน
TQA 3 คน

นวัตกรรมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์นสิ ิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

ด้านสุนทรียภาพ

นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพจิตของนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา (Best Practice)

Outcome
มีจานวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น “การเตรียมตัวเข้าสู่สูงวัย
อย่างมีศักยภาพ”
จานวน 58 คน จากผู้สมัคร 74 คน
ผูบ้ ริหารและบุคลากรบางส่วนได้รับ
องค์ความรู้ด้านคุณภาพ เป็นการบ่ม
เพาะผูบ้ ริหารในอนาคต
1. นิสติ มีสุขภาพจิตในระดับดี
2. นิสติ ที่มีภาวะซึมเศร้าหรือมีปัญหา
ด้านสุขภาพจิตได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสม

นิสติ ได้รับการส่งเสริมให้มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต ม.พะเยา ได้แก่ มี
สุนทรียภาพที่ดี และเป็นผู้มีจติ
อาสา
1. การมีระบบและกลไกในการ
ดูแลให้คาปรึกษาแก่นิสิตที่มี
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ตารางที่ 45 คณะสหเวชศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

2. วิจัย

3. บริการวิชาการ

Super KPI

Output
ปัญหาสุขภาพจิตภายใน
คณะสหเวชศาสตร์

Outcome

2. บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์
ได้เพิ่มพูนทักษะการให้
คาปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่
นิสติ
จานวนผลงานการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติต่อปี 32 ผลงาน
นักวิจัยเกิดความตื่นตัว สร้าง
บรรยากาศการวิจัยภายในคณะ เกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งทาให้มี
จานวนโครงร่างวิจัยที่สง่ เข้าขอรับการ
พิจารณางบประมาณเพิ่มขึ้น
4 การบริการวิชาการเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรม
จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ไม่
เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
(Non-Profit)
น้อยกว่าร้อยละ 80 (250 คน) และชุมชน มีการบูรณาการระหว่างภูมิ
และร้อยละความพึงพอใจของผู้ ปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรูป้ ัจจบัน
ร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ ทาให้ชุมชนสามารถสร้งนวัตกรรมได้
80 ขึน้ ไป
ด้วยตนเอง
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ตารางที่ 45 คณะสหเวชศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
Super KPI
จานวนหน่วยงานที่ผ่านการประเมินในระดับ
6. การบริหาร
ระดับเหรียญทอง
Green Office
ระดับเหรียญเงิน
หน่วยงานที่เข้าร่วมรับการประเมิน
บุคลากร
การพัฒาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน (Smart
Manpower)

Output
การเข้าร่วมประเมิน Green
officeและได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรที่มากกว่าร้อยละ
80
สายวิชาการร้อยละ 67.57
(25/37 คน)
สายสนับสนุน ร้อยละ 47.05
(8/17 คน)

Outcome
ผลการประเมินได้รับระดับเหรียญ
ทองแดง ทาให้บุคลากรมีการตระหนัก
ถึงการใช้พลังงานมากขึ้น ลดการใช้
ทรัพยากรลง
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจะทา
ให้องค์กรขับเคลื่อนไปด้วยทรัพยากร
บุคคลที่มคี ุณภาพ เกิดความผูกพันของ
บุคลากร
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ตารางที่ 46 คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
Super KPI
จานวนหลักสูตรระยะสั้น Non1.1 การผลิต
Degree Program
บัณฑิต
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์

นวัตกรรมการเรียนการสอน
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่
ยกระดับคุณภาพชีวติ ชุมชน

Output
Outcome
ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
1. นิสติ มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้มาก 1. นิสติ เข้าถึงได้สะดวกมากขึน้
ขึน้
2. นิสติ สามารถทบทวนได้ตลอด
2. มีผลคะแนนสอบเพิ่มขึน้
3. นิสติ สามารถนาความรูไ้ ปวิเคราะห์
ต่อยอดหรือบูรณาการได้
ได้จานวนชิน้ งานเป็นนวัตกรรมใหม่และองค์
ใช้งานได้จริงสามารถประยุกต์ใช้ได้
ความรูท้ ี่ตอ่ ยอดได้
และมีความรูเ้ พิ่มขึน้
ได้ความรูใ้ หม่หรือเพิ่มขึน้ ในพัฒนางานหรือ
1. ชุมชนทาผลิตภัณฑ์ใช้เองได้ใน
นวัตกรรมเพื่อชุมชน
ชีวติ ประจาวัน
2. สร้างรายได้และลดค่าใช้จา่ ยของคน
ในชุมชน
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ตารางที่ 46 คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
Super KPI
Output
บุคลากรที่ผ่านการอบรม EdPEx/TQA บุคลากรที่ผ่านการอบรม สามารถนามาพัฒนา
องค์กร และถ่ายทอดความรู้ต่อบุคลากรใน
องค์กร จานวนผุท้ ี่ผ่านการอบรม จานวน 3
ราย

Outcome
นามาใช้ในการพัฒนาองค์กร เช่น
- ด้านการทา KM ในองค์กรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานและลด
ขั้นตอนเวลาที่สูญเสียไปโดยไม่จาเป็น
- การเสริมสร้างศักยภาพของ
บุคคลากรโดยการสร้างmotivation
-การรับฟังข้อเสนอแนะของลูกค้า หรือ
ขั้นตอนในการอุทรณ์ที่รวดเร็วเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ผูร้ ับบริการ
-การประเมินผลของคณะกรรมการ
ดาเนินการต่างเพื่อปรับปรุง
-การส่งเสริมจริยธรรม ซึ่งจะต้องสร้าง
แบบประเมินและให้บุคคลกรทราบทั่ว
กันและลงนาม โดยจัดทาเป้นคู่มอื
-การได้รับประโยชน์จากสังคมจะต้องมี
การประเมินผล
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ตารางที่ 46 คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
Super KPI
นวัตกรรมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์
1.2 คุณภาพนิสิต
นิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา

นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพจิตของ
นิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา (Best
Practice)

Output
1. นิสติ ได้นาองค์ความรูไ้ ปถ่ายทอดในชุมชน
2. ชุมชนเกิดการตื่นตัว พร้อมที่จะรับการ
เปลี่ยนแปลง และสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
3. ได้เกิดการบูรณาการร่วมกันของสหวิชาชีพ
และบูรการไปพร้อมกับชุมชน

Outcome
ดาเนินการโดยให้นสิ ิตได้ออกแบบ
กระบวนการสอน โดยยึดหลักสหสาขา
วิชชาชีพมาประยุกต์มองทิศทางในการ
พัฒนาเข้าถึงชุมชน เพื่อยกระดับ
ความรู้ ยกระดับของชุมชนให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมาย
ระยะแรกเน้นไปที่ผู้นาชุมชน กลุ่ม อส
ม. และประชาชนที่เป็นแกนนาต่าง ๆ
ในชุมชน
1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเกิดความรู้
เริ่มตัง้ แต่ระเวลาในปีงบประมาณ
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
2563 ดาเนินการให้เกิดให้มีหอ้ งให้
2. กลุ่มเป้าหมายในการดาเนินโครงการมีการ คาปรึกษา และในปีงบประมาณ 2564
เฝ้าระวังเพื่อนิสิตด้วยกัน
ดาเนินการจัดอบรมพัฒนาแกนนาเฝ้า
3. เกิดทีมในการดูแล และสามารถเข้าถึงนิสิตที่ ระวังกลุ่มเสี่ยง โดยดาเนินการให้กับ
เป็นกลุ่มเสี่ยงได้ทันที
กลุ่มผู้นานิสิตในแต่ละหลักสูตร ให้
สามารถเฝ้าระวังเพื่อนนิสติ ด้วยกัน
รวมถึงสามารถให้ข้อมมูลกับอาจารย์ที่
ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
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ตารางที่ 46 คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
Super KPI
จานวนผลงานการตีพิมพ์ในวารสาร
2. วิจัย
นานาชาติตอ่ ปี
4. ทานุบารุง

UP Thainess

Output
จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมร์ ะดับ
นานาชาติ จานวน 10 ผลงาน

Outcome
จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิม์
ระดับนานาชาติ จานวน 14 ผลงาน

1. นิสติ กล้าแสดงออกในทางที่ดีงาม และ
สร้างสรรค์สังคม

การดาเนินการในรูปแบบ “ลานวิชาการ
สืบสาน รักษาค่านิยมไทย” เพื่อให้นสิ ิต
แต่ละหลักสูตรได้นาผลิตภัณฑ์ และ
2. นิสติ มีสุนทรียภาพด้านศิลปวัฒนธรรม
งานวิชาการนาเสนอ ให้กับนิสติ
3. นิสติ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม สืบสาน รักษาและค่านิยมไทยการนา แลกเปลี่ยนเรียนีรู้ พร้อมทั้งให้บุคคลที่
สนใจเข้าร่วมเยี่ยมชม
ผล
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