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ค าน า 

 

 รายงานผลการประเมินความส าเร็จตามแนวทางการพัฒนาและการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

พ.ศ.2562 – 2565 ของ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) นี ้เป็นการรายงานผลการประเมินความส าเร็จ

ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนฯ เพื ่อประ เม ินถ ึงความก ้าวหน้า และความส า เ ร ็จ 

ในการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา  รายงานผลการประเมินความส าเร็จฯ นี้  

ได้ รวบรวมผลการด า เนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลั ย  ส่ วนงานวิชาการ  และหน่วยงาน 

ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการประเมินความส าเร็จตามแผนฯ ปรากฎว่ามีส่วนงานและหน่วยงาน 

มีผลการด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมายอยู่ที่ ร้อยละ 97.53 และมีผลประเมินความส าเร็จของแผน  

เฉลี่ยอยู่ในระดับ 97.17 หรอื ดีมาก  

 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการประเมินความส าเร็จตาม

แนวทางการพัฒนาและการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2562 – 2565 ของ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ตุลาคม 2561 –  

กันยายน 2562)  นี้ จะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาการด าเนินงานของคณะและหน่วยงานต่างๆ 

ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและมีระดับความส าเร็จที่สูงยิ่งๆ ขึน้ไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

สมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ด้วยปรัชญา “ด ารงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด (A life of wisdom is 

the most wondrous of all)” และปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community 

Empowerment)” โดยใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 

2561 – กันยายน 2562) เป็นแนวทางการบริหารและด าเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างไตรมาสที่ 3-4 

ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2562 เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

พะเยาที่ก าหนดไว้ว่า “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยพะเยา 

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสากล ผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้น า และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม 

บริหารจัดการดว้ยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ  

  ภายใต้พันธกิจ 5 ด้านของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วย (1) ผลิตคนไทยในศตวรรษที่ 21 

(2) วิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม (4) ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย และ (5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good Governance) และ

เรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน  

 โดยได้น าพันธกิจมาใช้ในการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผน

ยุทธศาสตร ์6 ด้าน ได้แก่ (1) ยุทธศาสตรก์ารเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 5 

กลยุทธ์ 5 ตัวชี้วัด (2) ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ ประกอบด้วย 

2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 7 ตัวชี้วัด (3) ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 4 กลยุทธ์ 4 ตัวชี้วัด (4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมให้ยั่งยืน ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 6 ตัวชี้วัด (5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ

พัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ 5 ตัวชี้วัด และ (6) ยุทธศาสตร์การ

บริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 5 กลยุทธ์ 14 ตัวชี้วัด 

  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2580) การเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย 
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มหาวิทยาลัยพะเยามีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแบบมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์  

การบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล เป้าหมายคือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals:SDGs) อันจะส่งผลไปสู่การปรับโครงสร้างประเทศไทยเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 

มุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย อันจะน ามาสู่การพัฒนาในทุกชุมชน ทุกภาคส่วน  

ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ กลุ่มวสิาหกิจ ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อสร้าง “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  

  สรุปผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 – 2565 และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เริ่มจากการที่มหาวิทยาลัยได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่ผ่านความเห็นชอบของกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้ง ที่ 2/2562 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธุ์ 2562 และผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 

21 เมษายน 2562 และอธิการบดีและผู้บริหารส่วนงาน ได้มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ นโยบายและเป้าหมายของ

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ และการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ผ่านกิจกรรมการประชุมแถลงนโยบายของอธิการบดีและคณบดี การประชุมแถลงวิสัยทัศน์ของอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา การประชุมเสียงสะท้อนของนิสติ และโครงการ Meeting of The Mind เป็นต้น  

 นอกจากนั้น กองแผนงานยังได้ตอบสนองนโยบายของอธิการบดีด้าน Smart Operation โดยม ี

การวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ BUDGET) โดยพัฒนา 

เป็นระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศครอบคลุมห่วงโซ่การบริหารงบประมาณ การเงิน และแผนปฏิบัติการ

ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่กระบวนการจัดท าค าของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การขอนุมัติ

งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ฯลฯ พร้อมทั้งการ

น าข้อมูลไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง 

และรวดเร็ว ซึ่งจะมีการน ามาใช้เต็มรูปแบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
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ผลการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

        (1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 5 กลยุทธ์  

5 ตัวชี้วัด ผลการด าเนนิงานเด่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ผา่นการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตร 

อาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ Professional Standards Framework (PSF) มีการพัฒนาหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 แบบ Degree 3 หลักสูตร และแบบ Non Degree 3 หลักสูตร และมี 

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรต่างๆ และ 

ให้ความส าคัญในด้านมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนขยายสู่กลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายยิ่งขึ้น ผลประเมิน

ความส าเร็จของยุทธศาสตร์นี ้มีผลประเมินอยู่ในระดับ 5 คะแนน หรอืระดับ ดีมาก 

   (2) ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ ประกอบด้วย 

 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 7 ตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยใหก้ารสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยเพิ่มขึน้ เพื่อส่งเสริมการ

ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมีผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 307 เรื่อง  

มีการน าไปใช้อ้างอิง (Cited) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และมีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อชุมชนและการต่อยอด

สู่นวัตกรรมเพื่อการพาณิชย์ โดยมีการจัดตั ้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมขึ้นมาสนับสนุนภารกิจด้านการวจิัย  

มีตัวชี้วัดส าคัญด้านการสรา้งนักวิจัยรุ่นใหม่จากระบบ “พี่เลี้ยงนักวิจัย” ที่อาศัยความรว่มมอืจากนักวิจัยที่มีผลงาน

ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ บอกเล่าประสบการณ์ ชี้แนะแนวทาง และมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนบ่มเพาะ

นักว ิจ ัยหน้า ใหม่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ในปี 2563 ผลประเมินความส าเร็จของยุทธศาสตร์นี้ มีผลประเมินอยู่ในระดับ  

4.5 คะแนน หรอืระดับ ดีมาก  

    (3) ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 

4 กลยุทธ์ 4 ตัวชี้วัด ผลการด าเนนิงานมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลเหรียญทอง และเหรียญเงินจากโครงการมาตรฐาน

ส านักงานสีเขียว (Green Office)  แสดงถึงความมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมีการจัดตั้งหน่วยงาน

เพื่อให้บริการวิชาการได้อย่างเป็นรูปธรรมขึ้นในหลายหน่วยงาน อาทิ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมได้น าผลงานวิจัย
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ไปใช้ประโยชน์เพื่อชุมชน และการต่อยอดสู่นวัตกรรมเพื่อการพาณิชย์ และศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงฯ  

ให้บริการวิชาการด้วยระบบ Smart Farming และการเปิดให้บริการด้านสาธารณสุขของศูนย์การแพทย ์

และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างเต็มรูปแบบ  ผลประเมินความส าเร็จของยุทธศาสตร์นี้ มีผลประเมิน 

อยู่ในระดับ 4.75 คะแนน หรอืระดับ ดีมาก 

        (4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน ประกอบด้วย 

2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 6 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาสู่ Signature Product จากความร่วมมือของชุมชนในการกลั่นกรอง และพัฒนาสินค้าจากอัตลักษณ์

ของชุมชน สร้างผลงานจากการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หยิบจับวิถี ประเพณี วัฒนธรรมน ามาต่อยอดเพื่อเพิ่ม

มูลค่าสินค้าและพัฒนาจากหัตถกรประจ าถิ่นสู่การเป็นผูป้ระกอบการ (Cultural Enterprise) ผลประเมินความส าเร็จ

ของยุทธศาสตรน์ี ้มีผลประเมินอยู่ในระดับ 4.80 คะแนน หรอืระดับ ดีมาก 

   (5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 

2 กลยุทธ์ 5 ตัวชี้วัด ผลการด าเนนิงานมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น มช่ีองทาง

ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ให้เกิดการเรยีนรู้วัฒนธรรม แลกเปลี่ยนนวัตกรรม และน ามาประยุกต์เพื่อพัฒนาการ

จัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร อีกทั้งเป็นหนทางในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยาใหเ้ป็นที่รู้จักในระดับ

นานาชาต ิผลประเมินความส าเร็จของยุทธศาสตรน์ี ้มีผลประเมินอยู่ในระดับ 5 คะแนน หรอืระดับ ดีมาก 

         (6) ยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 5 กลยุทธ์ 14 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัยมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โดยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 

ระบบเข้ามาใช้งานเป็นเครื่องมือในการบริหารและปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว มีฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้มีความ

โปร่งใส และตรวจสอบได้ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

ประจ าปี (ITA) ในระดับคะแนน 87.21 สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากร ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรที่เข้มแข็ง  

มีสถานะโปร่งใสและมั่นคง และสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน ผลประเมินความส าเร็จของยุทธศาสตรน์ี ้มีผลประเมิน

อยู่ในระดับ 4.78 คะแนน หรอืระดับ ดีมาก 

   ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้เริ่มมีการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ EdPEx 

มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ EdPEx 200 คะแนนในอีก 3 ปีขา้งหน้า 

ควบคู่ไปกับส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ และการเข้าสู่ต าแหน่งเช่ียวชาญช านาญการของ

พนักงานสายบริการ อย่างเป็นรูปธรรม   
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แผนภูมิภาพที่ 1 เปรียบเทยีบค่าเป้าหมายและผลการประเมินความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ 

เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 จากแผนภูมิที่ 1 พบว่าผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพ

ของคน และยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ บรรลุความส าเร็จสูงที่สุดคือ 5.00 

คะแนน รองลงมาคือยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 4.80 

คะแนน ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสและยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม

และการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 4.78 คะแนน ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และ

ประเทศ 4.75 คะแนน และยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ  

4.5 คะแนน ตามล าดับ 

  

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคน

และเสริมสร้างศักยภาพคน 5

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง

งานวิจัยและนวัตกรรมและการ

เป็นผู้น าทางด้านวชิาการ  4.5

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการ

วชิาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม 

และประเทศ 4.75

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้าง

และส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะ

และวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 4.80

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้าง

และพัฒนาความเป็นสากลหรือ

นานาชาติ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส 4.78

ค่าความส าเร็จ ระดับการประเมินตนเอง



   
 

รายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 9 

 

 ผลการประเมินความส าเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

  จากการประเมินความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สามารถแสดงรายงานผลออกเป็นแผนงานและโครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ประกอบด้วย 7 แผนงาน 

1,019 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้จ านวน 88,165,162 บาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 

66,931,462.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 69 และเนื่องจากมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงาน/

โครงการที่ก าหนดไว้ จึงถือได้ว่าสามารถประหยัดงบประมาณได้  21,233,699.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 31  

ของงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังได้รับ งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 

และจัดโครงการนอกแผนปฏิบัติการ รวม 8,955,387.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 9 ของงบประมาณทั้งหมด  

โดยมีผลการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังแผนภูมิตอ่ไปนี ้  

 

 
 

แผนภูมิภาพที่ 2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 จากการประเมินผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 แยกตามแผนงาน 7 แผนงาน ภายใต้ยุทธศาสตร ์6 ด้าน พบว่าด้านการจัดการศกึษา มีจ านวนโครงการ

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือด้านการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 21 โครงการด้านการพัฒนานิสิต 

คิดเป็นร้อยละ 17 โครงการด้านการวิจัยและนวัตกรรม โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการ

ด้านการบริการวิชาการจ านวน มีจ านวนโครงการคิดเป็นร้อยละ 7 เท่ากัน และล าดับสุดท้ายคือ โครงการด้าน

ความเป็นสากล มีจ านวนโครงการคิดเป็นรอ้ยละ 5 ดังแผนภูมิตอ่ไปนี ้

 

 
 

แผนภูมิภาพท่ี 3 แสดงสัดส่วนของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

    

 จากการที่มหาวิทยาลัยสามารถประหยัดงบประมาณการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้จ านวน 21,233,699.30 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 31 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

นั้น พบว่า โครงการด้านการจัดการศึกษา มีงบประมาณคงเหลือมากที่สุดคือ จ านวน 9,976,970 บาท รองลงมา

คือ โครงการด้านการบริหารจัดการ 5,859,549 บาท โครงการด้านการพัฒนานิสิต จ านวน 1,395,156.45 บาท 

โครงการด้านการวิจัยและนวัตกรรม จ านวน 1,316,987.80 บาท โครงการด้านการบริการวิชาการ  

36%

17%7%

7%

7%

5%

21%

โครงการด้านการจัดการศกึษา

โครงการด้านการพัฒนานสิิต

โครงการด้านการวิจยัและนวัตกรรม

โครงการด้านการบริการวชิาการ

โครงการด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม
โครงการด้านความเป็นสากล
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จ านวน 1,266,332.74 บาท โครงการดา้นความเป็นสากล จ านวน 1,032,415 บาท และโครงการดา้นการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม จ านวน 390,289 บาท ตามล าดับ ดังแผนภูมิตอ่ไปนี้ 

  

 
 

แผนภูมิภาพที่ 4 เปรียบเทยีบการประหยัดเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 จากการประเมินความส าเร็จของโครงการตามแผนปฎิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 โดยตั้งค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ร้อยละ 100 ผลการประเมินพบว่า แผนงานโครงการด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม มีความส าเร็จในการด าเนินงานสูงที่สุด คือร้อยละ 99.32 รองลงมาคือ แผนงานโครงการด้านการ

พัฒนานิสิต ร้อยละ 98.56 แผนงานโครงการด้านการบริการวิชาการ ร้อยละ 97.75 แผนงานโครงการ  

ด้านการจัดการศึกษา ร้อยละ 97.32 แผนงานโครงการด้านความเป็นสากล ร้อยละ 97.20 แผนงานโครงการ  

ด้านบริหารจัดการ ร้อยละ 96.97 และแผนงานโครงการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ร้อยละ 93.04 ตามล าดับ 

ดังแผนภูมิตอ่ไปนี ้

 

 

ด้านการจัด

การศึกษา

ด้านการบริหาร

จัดการ

ด้านการพัฒนา

นิสิต

ด้านการวจัิย

และนวัตกรรม

ด้านการบริการ

วชิาการ

ด้านความเป็น

สากล

ด้านการท านุ

บ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณท่ีประหยัดได้ 9,976,970 5,855,549 1,395,156 1,316,988 1,266,333 1,032,415 390,289
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แผนภูมิภาพที่ 5 เปรียบเทยีบแผนและผลการประเมินความส าเร็จของโครงการตามแผนปฎิบัติการ

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

     จากการประเมินความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสว่น

งานวิชาการโดยก าหนดเป้าหมายของความส าเร็จไว้ร้อยละ 100 เท่ากัน พบว่าคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา คณะพยาบาล

ศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ มีผลประเมินความส าเร็จ ร้อยละ 100 ส าหรับคณะที่เหลือ มีผลการประเมิน

ความส าเร็จคิดเป็น ร้อยละ 90 ขึน้ไปทุกคณะ  

ส าหรับผลการประเมินความส าเร็จของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ พบว่าผลการประเมินส่วนใหญ่

มีความส าเร็จในระดับร้อยละ 90 - 100 ดังแผนภูมิตอ่ไปนี ้    

ด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม

ด้านการพัฒนา

นิสิต

ด้านการบริการ

วชิาการ

ด้านการจัด

การศึกษา

ด้านความเป็น

สากล

ด้านการบริหาร

จัดการ

ด้านการวจัิยและ

นวัตกรรม

แผน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ผล 99.32 98.56 97.75 97.32 97.20 96.97 93.04
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แผนภูมิภาพที่ 6 เปรยีบเทยีบแผนและผลการประเมินความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ของส่วนงานวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

  

เกษตรศาสตร์ ICT พลงังาน วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม 
ศาสตร์

นิติศาสตร์ รฐัศาสตร์
วิทยาการ
จดัการ

ศิลปศาสตร์
วิทยาลยัการ
จดัการ

วิทยาลยั
การศกึษา

สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

ทนัต
แพทยศาสตร์

พยาบาล
ศาสตร์

แพทยศาสตร์ เภสชัศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

สหเวชศาสตร์

แผน 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ผล 91.43 90.00 100.00 98.47 100.00 95.97 100.00 96.45 100.00 98.40 100.00 93.00 94.45 100.00 100.00 98.73 99.44 90.00

100 100 100
100

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

91.43 90.00

100.00 98.47
100.00

95.97 100.00 96.45 100.00 98.40 100.00
93.00 94.45 100.00 100.00 98.73 99.44

90.00
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แผนภูมิภาพที่ 7 เปรียบเทยีบแผนและผลการประเมินความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 

 

โรงเรียน
สาธิต

วิทยาเขต
เชียงราย

ส านกั งาน
สภา

ส านกั งาน
อธิการ

กองการ 
เจา้ หนา้ที่

กองกิจการ
นิสติ

กองคลงั
กอง บริการ
การ ศกึษา

กองวิจยั
กอง

แผนงาน
กอง กลาง

กองอาคาร
สถานท่ี

ศนูยบ์รรณ
สาร

CIT
COMs

หน่วย 
ตรวจ สอบ 
ภายใน

ศนูยน์ิสติ
พิการ

ศนูย ์บม่
เพาะ 

วิสาหกิจ

ศนูยว์ิจยั 
สตัว ์
ทดลอง

ศนูย์
เครื่องมือ
กลาง

ศนูย ์ABC
อทุยาน
วิทย์

สภา
พนกังาน

แผน 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ผล 100.00 100.00 91.50 97.22 90.00 100.00 90.55 94.98 94.45 100.00 100.00 100.00 94.00 100.00 93.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100.00 100.00

91.50

97.22

90.00

100.00

90.55

94.98 94.45 100.00 100.00 100.00
94.00 100.00 93.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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ส่วนที่ 1 

ลักษณะองค์กร 

 

1.1 สภาพแวดล้อมภายนอก 

 

 (1) ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที ่จัดตั ้งขึ ้นเพื ่อเป็นการกระจายโอกาสทาง

การศึกษา แต่เดิมอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต

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

เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 พระบามสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พุทธศักราช 2553 ขึ้นและได้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จงึได้ถือว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัย

นเรศวร พร้อมมุ่งสู่การพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ ดังปณิธาน 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” โดยมีการจัดการเรียนการสอนโดย 16 คณะ 2 วิทยาลัย

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

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

  (2) หลักสูตรและบริการ 

  ด้านการจัดการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยพะเยามีการ

จัดการเรียนการสอน จ านวน 100 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จ านวน 69 หลักสูตร 

คิดเป็นร้อยละ 69 ระดับปริญญาโท จ านวน 21 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ21 และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

10 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 10 โดยมีรายชื่อหลักสูตรดังต่อไปนี้ (ที่มา: กองบริการการศกึษา, กันยายน 2562)  

 1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (คณะขอปิดหลักสูตร) 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
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6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ 

7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

8) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 

9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

10) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

11) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

12) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 

13) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

14) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

15) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

16) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

(คณะขอปิดหลักสูตร) 

17) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

18) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัยใหม ่

19) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์ 

3. คณะวทิยาศาสตร์ 

20) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

21) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

22) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

23) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

24) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

25) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 

26) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 

27) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

28) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยา 

29) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

30) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
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4. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

31) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

32) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

33) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

34) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

35) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

36) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

37) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

38) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

5. คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

39) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

40) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

41) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริด

เทคโนโลยี (คณะขอปิดหลักสูตร) 

42) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

43) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

44) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริด

เทคโนโลยี (คณะขอปิดหลักสูตร) 

45) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

6. คณะทันตแพทยศาสตร์ 

46) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

7. คณะพยาบาลศาสตร์ 

47) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

8. คณะแพทยศาสตร์ 

48) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

49) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 

50) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

51) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

52) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

53) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 



   
 

รายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18 

 

54) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 

55) หลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑิต 

56) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 

9. คณะเภสัชศาสตร์ 

57) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

58) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

10. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

59) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

60) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 

61) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 

11. คณะสหเวชศาสตร์ 

62) หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑติ 

63) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

12. คณะนิตศิาสตร์ 

64) หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต 

65) หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ 

13. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

66) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ 

67) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

68) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

69) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 

14. คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

70) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 

71) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

72) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการเงนิและการธนาคาร 

73) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

74) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด 

75) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

76) หลักสูตรบัญชบีัณฑติ 

77) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
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78) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 

79) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 

80) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 

15. คณะศิลปศาสตร์ 

81) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

82) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

83) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

84) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

85) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี 

86) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

87) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

88) หลักสูตรศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

89) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

90) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

16. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

91) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล (คณะขอปิด

หลักสูตร) 

92) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศลิปะการแสดง 

93) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ 

94) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

95) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

17. วิทยาลัยการศกึษา 

96) หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา 

97) หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

98) หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

99) หลักสูตรการศกึษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

100) หลักสูตรการศกึษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
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 (3) เป้าหมายการด าเนินงานตามพันธกิจ 

 ด้านการก าหนดเป้าหมายสู่ความส าเร็จ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงาน

ตามพันธกิจหลัก 5 ด้าน  

1. ผลติคนไทยศตวรรษที่ 21 

2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 

5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภบิาล (Good governance) และเรยีนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

   เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดส าหรับ

วัดประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทุกด้าน  ดังตารางตอ่ไปนี้ 

   (ที่มา: รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (Self-Assessment Report) ตามเกณฑ์คุณภาพ

การศกึษา เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปี 2561) 
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ตารางที่ 3 เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา 

 

หลักสูตร ความส าคัญต่อความส าเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

1. 1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

67 หลักสูตร 

1)   บัณฑติมงีานท า 

2) ผู้ใชบั้ณฑิตพงึพอใจในคุณภาพ

บัณฑิต 

3) ผู้เรียนในพื้นท่ีภาคเหนือมโีอกาส

ทางการศกึษาเพิ่มขึ้น 

บูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยการบรรยายและปฏบัิตกิารแนวใหมม่กีารฝึกงานหรือ

การศึกษาอิสระ และส่งเสริมฝึกประสบการณ์ผ่านสหกจิศึกษา พัฒนาทัง้ Hard Skills และ 

Soft Skills มกีารใช้สื่ออิเล็กทรอนกิส์เพื่อให้นสิิตได้ทบทวนและเรียนรู้ดว้ยตัวเอง จัดกิจกรรม

ในหลักสูตรและกจิกรรมเสริมหลักสูตร บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการ

วชิาการสูชุ่มชน มีการแลกเปลี่ยนนิสติในตา่งประเทศพัฒนานิสติร่วมกับสถานประกอบการ 

1.2 การจัดการศกึษาควบ

ระดับปริญญาตรี 2 

ปริญญา จ านวน 22 คู ่

1) บัณฑติมโีอกาสได้งานท าเพ่ิมขึน้ 

2) บัณฑติมทัีกษะทางอาชพีท่ี

หลากหลาย ตอบสนองตอ่ 

ความตอ้งการของผูใ้ชบั้ณฑิต 

จัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้นสิิตมคีวามรู้และทักษะของ 2 หลักสูตรท่ีสง่เสริมกันในการ

ประกอบอาชพี ด้วยการบรรยายและปฏิบัตกิาร 

มกีารฝึกงานหรือการศึกษาอิสระ และส่งเสริม ฝกึประสบการณผ์่านสหกจิศึกษา พัฒนาทัง้ 

Hard Skills และ Soft Skills มกีารใชส้ื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อให้นสิิตได้ทบทวนและเรียนรู้ดว้ย

ตัวเอง จัดกิจกรรมในหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร บูรณาการจัดการเรียนการสอน 

กับการบริการวิชาการสู่ชุมชน 

1.3 หลักสูตรระดับบัณฑิต 

ศกึษาปริญญาโท 22 หลักสูตร 

(แผน ก และ ข) ปริญญาเอก 

10 หลักสูตร (แบบ 1.1 และ 

2.1) 

ผู้เรียนสามารถน าความรู ้   

องคค์วามรู้ และหรือองคค์วามรู้

ใหมไ่ปใชใ้นการต่อยอดและ

พัฒนาการประกอบอาชพี 

จัดการเรียนการสอนโดยใชก้ารวจิัยเป็นพืน้ฐาน ฝึกทักษะดา้นการท าวิจัย การแสวงหาความรู้

และการตอ่ยอดองค์ความรู้ ก าหนดให้มีการเผยแพร่ผลงานวจิยัให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

คุณวุฒริะดับบัณฑิตศกึษาหรือสูงกว่า มีการสนับสนุนทุนอุดหนุนการท าวิทยานพินธ์ 
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ตารางที่ 3 เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา (ต่อ) 

 

หลักสูตร ความส าคัญต่อความส าเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

1.4 การจัดการศกึษาระดับ

ปริญญาตรีควบ 

   ปริญญาโท 5 คู ่

 

 

1) บัณฑติมโีอกาสการได้งานท า

เพิ่มขึ้น 

2) บัณฑติมทัีกษะเฉพาะทาง

เชี่ยวชาญ และมีศักยภาพใน 

การประกอบอาชพีของบัณฑิต 

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโทท่ีสง่เสริมกันในการประกอบ

อาชีพ จัดการเรียนการสอนรายวชิาในระดับปริญญาตรีให้แลว้เสร็จภายในชัน้ปีท่ี 4 โดย

ก าหนดให้เรียนรายวชิาการศึกษาอิสระในหัวข้อท่ีสอดคล้องกบัวทิยานพินธ์หรือการศึกษา

ค้นควา้ด้วยตนเองในระดับปริญญาโท ก าหนดให้มกีารเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศกึษาหรือสูงกว่า มีการสนับสนุนทุนอุดหนุนการท า

วทิยานพินธ์ 

1.5 การจัดการศึกษา 

ลักษณะอ่ืน หลักสูตรระยะสั้น 

3 หลักสูตร 

ผู้เรียนมทัีกษะท่ีเรียนเพิ่มขึ้น สามารถ

น าไปพัฒนาอาชพีได้  

(Re-skills, Up-skills) 

จัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ปฏบัิตกิารอย่างนอ้ยร้อยละ 60 ของหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะ   

มกีารจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ตารางที่ 4 เป้าหมายและแนวทางการวิจัย 

 

บริการ ความส าคัญต่อความส าเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

การวจิัย มุง่เป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงท่ีพร้อมดว้ยบุคลากร

ท่ีมีศักยภาพ (Talent and Skilled Human Resources)      

ผลิตงานวจิัยเป็นรากฐานการขบัเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

สร้างองค์ความรู้ใหม่น าไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนา

สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมให้กา้วหนา้และน าไปใชป้ระโยชน์

ตอ่ชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชงิพาณิชย ์        

สู่การเตบิโตอยา่งยั่งยืนของสังคม 

1) การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้สูก่ารสร้าง

นวัตกรรม และการน าผลงานวจิัยไปใช้

ประโยชนพ์ัฒนาชุมชนหรือตอ่ยอด      

เชงิพาณิชย ์

2) ผลงานวจิัยได้รับการตีพิมพ์ในระดับ

นานาชาติและได้รับการอา้งอิง 

ด าเนนิการวิจัยตามเงื่อนไขของแหลง่ทุน โดยมีการ

ท างานวิจัยเพื่อตามสนองตอ่ความต้องการของชุมชน

ตามกระบวนการ 1 คณะ 1 โมเดลสู ่1 Faculty 1 

Signature มกีารบูรณาการวิจัยร่วมกับจังหวัดและ

ประเทศ รวมท้ังมีสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด

เทคโนโลย ีท าหนา้ที่ในการตอ่ยอดองค์ความรู้ 
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ตารางที่ 5 เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานบรกิารวชิาการ 

 

บริการ ความส าคัญต่อความส าเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

การบริการวิชาการ 

สร้างความสัมพันธ์ท่ีด ีและเป็นท่ีพ่ึงให้ชุมชนและ

สังคม ยกระดับการศกึษา สรา้งรายได้ ส่งเสริม  

สุขภาวะท่ีด ีและบรรเทาปัญหาความเดอืดร้อนของ

ชุมชนและสังคม 

1) การสร้างประโยชนใ์ห้กับชุมชน

และผู้รับบริการ 

 

 

บริการวิชาการด้วยการน าความรู้สูก่ารพัฒนาชุมชนตามกระบวนการ   

1 Faculty 1 Signature การบริการวิชาการแบบให้เปล่า การบริการ

วชิาการท่ีก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน การจัดประชุมวิชาการ อบรมสัมมนา  

 

ตารางที่ 6 เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

บริการ ความส าคัญต่อความส าเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

อนุรักษ ์ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ     

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ส่งเสริมให้มี Cultural Enterprise 

เพื่อการพัฒนาเชิงพาณิชยส์ู่สากล 

1) มผีลงานวจิัยและนวัตกรรม  

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

2) จ านวนผลิตภัณฑแ์ละบริการ

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และ

การท่องเท่ียวท่ีสร้างมูลคา่และ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

สร้างผลงานวจิัยและนวัตกรรม กลั่นกรอง และตอ่ยอดเพื่อสร้างคุณค่า 

Value Added ให้กับมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ให้ชุมชนเกิด

ความตระหนักรู ้และเกิดการสร้างรายได้สร้างเครือข่ายความร่วมมอื  

กับชุมชน (University Engagement) เพื่อการอนุรักษ ์ฟื้นฟู สรา้งสรรค์

ผลงานเชงิพาณิชยใ์ห้เกิดเป็น Cultural Enterprise และ                  

สร้างความภาคภูมิใจในมรดกของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับนสิิตและ

บุคลากร  
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ตารางที่ 7 เป้าหมายและแนวทางการบริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรยีนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

 

บริการ ความส าคัญต่อความส าเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

มรีะเบียบ ข้อบังคับ และประกาศก าหนด

ในการบริหารคน บริหารงาน  

ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและ

ตรวจสอบได้ 

1) ผลการประเมินจรยิธรรมและความ

โปร่งใส และการใช้ระบบการประกัน

คุณภาพดว้ยเกณฑ์ EdPEx  

2) การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ        

ท่ีทันสมัยมาประยุกตใ์ชใ้นการบริหารงาน 

สร้างค่านยิมองคก์รท่ีมีความรักสามัคคีพร้อมพัฒนาตนเองอยา่ง

ตอ่เนื่อง มหีลักเกณฑ์ในการวัดผลประเมินผลองค์กรอย่างเป็นระบบ

ระเบียบ เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

พัฒนาระบบ Big Data Analytics ระบบบริการจัดการในดา้นตา่งๆ ด้วย

เทคโนโลยท่ีีทันสมัย มปีระสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้  

 

ตารางที่ 8 เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานบรกิารสุขภาพ 

 

บริการ ความส าคัญต่อความส าเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

การให้บริการสุขภาพ 1) เพิ่มโอกาสการเข้าถึง 

การบริการสุขภาพ 

2) บูรณาการการเรียนการสอนกับนิสติ 

3) ผู้รับบริการพึงพอใจต่อการให้บริการ 

การให้บริการท้ังผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกโดยแพทย์แผนปัจจุบัน และ

แพทย์ทางเลือก ประกอบด้วยศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา โรงพยาบาลทันตกรรม คลินิกแพทย์แผนจีน คลินิก

แพทย์แผนไทย คลินิกกายภาพบ าบัด สถานปฏิบัติการเภสัชกรชุมชน 

เป็นต้น 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดให้บริการทางวิชาการและบริการสุขภาพ เพื่อบูรณาการทางวิชาการกับการเรียน

การสอนเพื่อประโยชน์ด้านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนิสิต ตอบสนองต่อความต้องการการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานของ

ประชาชน นิสติ และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผา่นหนว่ยงานบริการทางการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือกต่าง ๆ ดังนี้ 
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ตารางที่ 9 หน่วยงานบรกิารทางสาธารณสุขและลักษณะการให้บรกิาร 

 

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน สังกัด ลักษณะการใหบ้ริการ 

1 ศูนยบ์ริการทางการแพทยแ์ผน

ปัจจุบัน แพทยแ์ผนจีน และแพทย์

แผนไทยประยุกต ์ 

คณะแพทยศาสตร์ ให้บริการรักษาพยาบาลในรูปแบบคลินิกแพทยแ์ผนปัจจุบัน, แพทยแ์ผนจีน และแพทย์

แผนไทยประยุกต ์ใหก้ับนิสติ บุคลากร และบุคคลภายนอก 

2 ศูนยก์ารแพทยแ์ละโรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวทิยาลัยพะเยา ให้บริการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก ให้บริการแผนกผู้ป่วยใน จ านวน 32 เตยีง 

และให้บริการแผนกอุบัตเิหตุและฉุกเฉินทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 

3 คลีนิหทันตกรรม คณะทันต

แพทยศาสตร์ 

ให้บริการทันตกรรมท่ัวไป บริการตรวจพิเคราะห์โรค เอกซเรย ์ คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 

คลินิกทันตกรรมเด็ก คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ว คลินิกทันตกรรมครอบครัว และคลินิก

ระบบการเรียนการสอน ให้บริการในเวลาท าการ วันจันทร์ – ศกุร ์เวลา 09.00 – 16.00น. 

(ยกเวน้วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

4 คลินกิกายภาพบ าบัด คณะสหเวชศาสตร์ ให้บริการทางกายภาพบ าบัด ดว้ยอุปกรณเ์ครื่องมือท่ีทันสมัย ให้กับนสิิต บุคลากร และ

บุคคลภายนอก 

5 สถานปฏบัิตกิารเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัขศาสตร์ ให้บริการด้านยาและสุขภาพแกป่ระชาชนตามมาตรฐานวชิาชีพเภสัชกรรม 

6 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาล 

ศาสตร์ 

ให้บริการดูแลเด็กตามกลุ่มอายุ แบง่ตามการเจรญิเตบิโต พัฒนาการและความตอ้งการ

การดูแลท่ีแตกต่างกัน เพื่อเป็นสวัสดกิารให้กับบุคลากรมหาวทิยาลัยพะเยา 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดให้บริการหน่วยความเป็นเลิศทางวิชาการและหน่วยงานปฏิบัติการความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เพื่อบูรณา

การทางวิชาการกับการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติงานจากประสบการณ์จริงของนิสิต ให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของ

ประชาชน นิสติ และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผา่นหนว่ยงานบริการต่าง ๆ ดังนี้ 
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ตารางที่ 10  หน่วยงานบริการและลักษณะการให้บรกิาร 

 

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน สังกัด ลักษณะการใหบ้ริการ 

1 ศูนยพ์ัฒนาเทคโนโลยยีานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจรถยนต์ รถขนส่งทางบก และทดสอบสภาพอุปกรณ ์NGV และ 

LPG เพื่อท าการตอ่ทะเบียนประจ าปี  

2 หนว่ยปฏบัิตกิารวชิาชีพด้านการโรงแรม

และร้านกาแฟ (เรือนเอื้องค า) 

กองกิจการนสิิต ให้บริการด้านการฝกึปฏิบัตแิละการเรียนรู้ให้กับนสิิต ให้บริการด้าน

ห้องพัก อาหาร และเคร่ืองดื่มให้กับบุคลากร และบุคคลท่ัวไป 

3 ร้านขายของท่ีระลึก กองกลาง สนับสนุนกิจกรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพื่อสง่เสริมผลิตภัณฑ์

ของชุมชนในรูปแบบของศูนย์กลางการจ าหนา่ยของฝากของท่ีระลึก 

4  ศูนยพ์ัฒนาเศรษฐกิจพอเพยีงและความ

มั่นคงของมนุษย ์

มหาวทิยาลัยพะเยา ให้บริการการศกึษา พัฒนาพันธ์ุพืช เกษตรกรรม ปศุสัตว์ การประมง 

และการแปรรูปผลิตภัณฑท์างการเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงฯ 

5 ศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจ มหาวทิยาลัยพะเยา ให้บริการสนับสนุน ผลักดัน ส่งเสริม นิสติ บัณฑิต ศิษยเ์ก่าบุคลากร 

และบุคคลภายนอก ให้น าผลงานวจิัย ผลงานวชิาการ นวัตกรรมและ

ผลงานสร้างสรรค์ให้สามารถด าเนินการได้จรงิในเชงิพาณิชยพ์ือ่สร้าง

ผู้ประกอบการใหมท่ี่มีศักยภาพ สามารถด าเนนิธุรกิจได้ด้วยตนเอง 
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1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

 

 (1) วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “ ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า  เ ป็ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ที่ มี ชื่ อ เ สี ย ง ร ะ ดั บ ส า ก ล  ผ ลิ ต ก า ลั ง ค น  

ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือ

และสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชีน้ า และสรา้งสรรค์ปัญญาเพื่อ

ความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ 

ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ”  

 (2) พันธกิจ (Missions) 

                พ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า  พ . ศ .  2 5 5 3  ห ม ว ด  1  ม า ต ร า  6  ไ ด้ ร ะ บุ  

ให้มหาวิทยาลัยพะเยา “ให้การศึกษา ส่ ง เสริม  และพัฒนาวิชาการและวิชา ชีพ ช้ันสู ง  ท าการสอน 

ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม เพื่ อประโยชน์ต่ อการพัฒนาชุมชน สั งคม และประเทศชาติ ”  และด้ วยความก้าวหน้า 

ของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องด าเนิน 

พันธกิจในการผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบ

บูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึงด าเนินพันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 

ดังนี้ 

  1) ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 

 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและวิชา ชีพ 

รู้ ทั น โลกทัน เทคโนโลยี  มีความรู้ ภาษาอั งกฤษที่ สื่ อสารได้  มีทั กษะที่ สนองตอบต่อความต้องการ 

ของตลาดแรงงานเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะและ

วัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง 

ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและ

สังคมโลก ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเป้าหมายชีวิตมีทักษะการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม 

รวมถึงทักษะ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุ่น ตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม่ อาจารย์มีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional 

Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาใหม่ ด้วย

เทคโนโลยีที่ทันสมัย และวิธีเรียนรู้ที่เน้นทักษะและการปฏิบัติร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต มีการบริหารจัดการที่สร้าง
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ความเชื่อมั่นกับผู้เรียนและความเชื่อถือให้กับชุมชนและสังคม ระบบการศึกษารองรับและตอบโจทย์พื้นที่ในการ

ยกระดับการศกึษา ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุกระดับ พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากลและนานาชาติ 

  2) วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

 นอกเหนือจากบทบาทการสร้างคนให้มีทักษะชีวิตและวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการ

ตลาดแรงงานแล้ว การเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent and Skilled Human 

Resources) มหาวิทยาลัยต้องตระหนักว่า งานวิจัยเป็นรากฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ การวิจัยเพื่อสร้าง

องค์ความรู้ใหม่น าไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนาสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมให้ก้าวหน้าและสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู่การเตบิโตอย่างยั่งยืนของสังคม ลดปัญหาความ

ยากจน ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศในเวทีโลก มหาวิทยาลัย

พะเยาต้องส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านการวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม มีการติดตามและการประเมินผลเป็นระบบสร้างเครอืข่ายนักวิจัยระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก วิจัยและนวัตกรรมที่ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เน้นการวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และ

ความต้องการของประเทศ(Demand Side) ส่งเสริมการเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การ

น าไปใช้ประโยชน์กับสังคม ด้วยการร่วมมือกับผู้ใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตร

เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สามารถพัฒนายกระดับรายได้และเทคโนโลยีของประเทศให้เป็นไปตามนโยบาย

การเข้าสู่ Thailand 4.0  

  3) บรกิารวชิาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

 มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและแหล่งรวมองค์ความรู้ ในทุก

สาขาทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และด้วย

ปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)” มหาวิทยาลัยต้องค านึงถึง

พันธกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่เป็นพันธกิจหลักส าคัญอีกพันธกิจหนึ่งด้วย มหาวิทยาลัยต้อง

สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมสร้างความสัมพันธ์ที่ด ีและเป็นที่พึ่งให้ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา สร้าง

รายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนและสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึน้ สังคมมคีวามเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจากความแตกต่างและเหลื่อมล้ า  
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         4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินเพื่อความเป็นไทย 

 การด ารงไว้ซึ่ งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  เป็นสิ่ งที่ คนไทยทุกคนต้องตระหนัก 

และให้ความส าคัญเพื่อเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ

สาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เป็นภารกิจเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและสมบัติของประเทศชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่ในพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่สวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยต้อง

สร้างความร่วมมือกับชุมชน (University Engagement) เพื่อการท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์สร้าง

จติส านึกปลูกฝังค่านิยม และภาคภูมใิจในวิถีชีวติที่ดีงามของประเพณีและศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่พึงประสงค์ให้กับ

นิสติและบุคลากร รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การ

เชื่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาประยุกต์ การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ 

ด้วยการบริหารจัดการ และการใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นระบบ 

    5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good Governance) และเรยีนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

 มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศก าหนดในการบริหารคน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส เป็น

ธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อเป้าหมายองค์กรที่ดีมีคุณภาพและประโยชน์สุขของบุคลากร มีระบบและกลไก

ควบคุมการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุกระดับ ยกระดับศักยภาพของบุคลากร ทั้งผู้บริหาร บุคลากร

รายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่

เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมี Mindset ของการท างานและการบริหารร่วมกัน และมีภาวะความเป็นผู้น า (Leadership) 

และผู้ตามในโลกใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นในการด าเนินงาน เพื่อ

กระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และเป้าหมายการด าเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ 

กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้บริหารทุกระดับต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) มีความมุ่งมั่น และต้องเห็นภาพ

และทิศทางในระยะยาว (Visionary) ด้วยหลักการท างานร่วมกัน “สานความคิด สร้างจิตใจ”รวมพลังของ

บุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างระบบ

การบริหารบนพื้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการด าเนินงานที่มปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

(3) ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

 เพื่อการด าเนินการตามพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการ

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 

2580 มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 และนโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ที่มี

ทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถท างานเพื่อด ารงชีพและช่วยเหลือ
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สังคม พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐาน

นวัตกรรม เพื่อการแข่งขันของประเทศ ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อ “สานความคิด สร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี อันจะน ามาซึ่งชื่อเสียง การยอมรับของ

ชุมชน สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ ด้วยยุทธศาสตรห์ลัก 6 ด้าน ได้แก่  

 1) ยุทธศาสตรก์ารเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 2) ยุทธศาสตรก์ารสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

 3) ยุทธศาสตรก์ารบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 4) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 5) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 6) ยุทธศาสตรก์ารบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

 (4) วัตถุประสงค์หลัก (Core Objectives) 

1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ ทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน 

2) เพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University )  ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม

มีคุณภาพที่ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็น

รูปธรรม 

3) เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง  สั งคมเป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

และความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable life quality) 

4) เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาสู่สากล  

และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรคเ์ชงิพาณิชย์ (Cultural enterprise) 

5) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้มชืี่อเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

6) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองค์กรด้วยระบบบริหารงานที่

ทันสมัย (Smart University) คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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(5) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

     พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 998 คน 

ประกอบไปด้วย ผู้ที่มีต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 767 คน และผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

จ านวน 189 คน รองศาสตราจารย์ 38 คน และศาสตราจารย์ 4 คน  

              มหาวิทยาลัย มีเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ให้ใช้ความรู้และใช้ทักษะ 

ที่หลากหลายในการสอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามทักษะศตวรรษที่ 21 พัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ด้าน

การสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Professional Standard Framework, UP-PSF) ส่งเสริมจัดการเรียนการสอน

ด้วยวิธีการเรียนรูท้ี่หลากหลาย สร้างความรักในการเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา มีระบบการยกย่องหรือ

ประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ และการให้แรงจูงใจแก่อาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 
แผนภูมิภาพที่ 8 แสดงอัตราส่วนต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 998 คน ประกอบไปด้วย ผู้ที่มีต าแหน่ง

อาจารย์ จ านวน 767 คน คิดเป็นร้อยละ 76.8 และผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 

189 คน ร้อยละ 18.9 รองศาสตราจารย์ 38 คน ร้อยละ 3.8 และศาสตราจารย์ 4 คน ร้อยละ 0.4 

 

 

 

อาจารย์ ผูช้่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

จ านวน 767 189 38 4

76.85%

18.93%

3.82%
0.40%
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ตารางที่ 11  ตารางแสดงจ านวนต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 

 

ล าดับ ส่วนงาน  
รวมจ านวน

บุคลากร 

ต าแหน่ง 

อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. 

1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 44 26 15 3 - 

2 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 65 55 9 1 - 

3 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 26 15 10 1 - 

4 คณะวิทยาศาสตร์ 111 72 34 5 - 

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 54 36 14 4 - 

6 คณะทันตแพทยศาสตร์ 23 17 3 2 1 

7 คณะพยาบาลศาสตร์ 49 38 11 - - 

8 คณะแพทยศาสตร์ 89 79 7 1 2 

9 คณะเภสัชศาสตร์ 57 45 7 5 - 

10 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 78 63 14 1 - 

11 คณะสหเวชศาสตร์ 47 36 11 - - 

12 คณะนิติศาสตร์ 41 27 12 2 - 

13 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 36 19 13 4 - 

14 คณะศิลปศาสตร์ 106 95 8 3 - 

15 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 

ศลิปกรรมศาสตร์ 

48 44 2 2 - 

16 คณะวิทยาการจัดการและ 

สารสนเทศศาสตร์ 

63 53 10 - - 

17 วทิยาลัยการศึกษา 33 23 8 2 - 

18 วทิยาเขตเชยีงราย 1 - 1 - - 

19 วทิยาลัยการจัดการ 3 2 - 1 - 

20 ศูนยก์ารแพทยแ์ละโรงพยาบาล 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

8 7 - - 1 

21 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 16 15 - 1 - 

 รวมทั้งสิ้น  998 767 189 38 4 
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พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวนทั้งสิ้น 911 คน ประกอบ

ไปด้วย ผู้ที่มตี าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จ านวน 863 คน และลูกจา้งช่ัวคราว จ านวน 48 คน  

           มหาวิทยาลัย มีเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาพนักงานสายสนับสนุน ให้มีคุณภาพ  

มีทัศนคติที่ด ีและมีความภาคภูมใิจในองค์กร มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และได้รับ

การรอบรมพัฒนาตามความก้าวหน้าตามสายงาน  

 

 
 

แผนภูมิภาพที่ 9 แสดงอัตราส่วนต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน 

 

   มหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวนทั้งสิน้ 911 คน ประกอบไปด้วย ผู้ที่มตี าแหน่งพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จ านวนทั้งหมด 863 คน คิดเป็นร้อยละ 97.73 และลูกจ้างช่ัวคราว จ านวนทั้งหมด 

48 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.27 

  

พนกังานมหาวิทยาลยั ลกูจา้งชั่วคราว

จ านวน 863 48

94.73%

5.27%
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ตารางที่ 12 ตารางแสดงจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน                                   

จ านวน : คน 

ล าดับ สังกัด 
รวมจ านวน

บุคลากร 
พนักงานฯ 

ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 26 26 - 

2 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 21 21 - 

3 คณะนิติศาสตร์ 9 9 - 

4 คณะพยาบาลศาสตร์ 17 17 - 

5 คณะแพทยศาสตร์ 69 61 8 

6 คณะเภสัชศาสตร์ 18 15 3 

7 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 14 14 - 

8 คณะวิทยาศาสตร์ 36 36 - 

9 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 27 27 - 

10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 28 28 - 

11 คณะศิลปศาสตร์ 11 11 - 

12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 8 8 - 

13 คณะสหเวชศาสตร์ 17 17 - 

14 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 13 13 - 

15 วทิยาลัยการจัดการ 9 9 - 

16 วทิยาเขตเชยีงราย 10 10 - 

17 กองกลาง 41 40 1 

18 กองการเจ้าหนา้ที ่ 40 40 - 

19 กองกิจการนสิิต 40 35 5 

20 กองคลัง 40 40 - 

21 กองแผนงาน 25 25 - 

22 กองอาคารสถานท่ี 56 45 11 

23 กองบริหารงานวจิัย 23 17 6 

24 กองบริการการศกึษา 54 53 1 

25 ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา 16 16 - 

26 ศูนยบ์ริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 31 29 2 

27 ศูนยใ์ห้บริการและสนับสนุนนสิิตพกิาร 4 4 - 
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ตารางที่ 12 ตารางแสดงจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน (ต่อ)                                  

จ านวน : คน 

ล าดับ สังกัด 
รวมจ านวน

บุคลากร 
พนักงานฯ 

ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

28 โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมลา้นนา (ไต) 3 3 - 

29 หนว่ยตรวจสอบภายใน 7 7 - 

30 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 9 9 - 

31 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 14 11 3 

32 คณะทันตแพทยศาสตร์ 33 31 2 

33 หนว่ยธาลัสซีเมยี 5 5 - 

34 หนว่ยเทคโนโลยชีวีภาพ 2 2 - 

35 หนว่ยปฏบัิตกิารวชิาชีพการโรงแรมและการท่องเท่ียว 15 15 - 

36 วทิยาลัยการศึกษา 9 9 - 

37 ศูนยว์จิัยสัตว์ทดลอง 8 8 - 

38 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 3 3 - 

39 ศูนยเ์ครื่องมือกลาง 3 2 1 

40 ศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา 2 2 - 

41 ศูนยเ์ครอืขา่ยความร่วมมอื เพื่อพัฒนาเชิงพืน้ท่ีแบบ

สร้างสรรค์ 

2 2 - 

42 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 8 - 

43 ศูนยก์ารแพทยแ์ละโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 69 65 4 

44 ศูนยพ์ัฒนาทรัพยากรมนุษยด์้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร 

1 1 - 

45 ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลยัพะเยา 8 7 1 

46 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 2 2 - 

47 หนว่ยกฎหมาย 5 5 - 

 รวมทั้งสิ้น 911 863 48 
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แผนภูมิภาพที่ 10 แสดงอัตราส่วนต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 

และต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มีอัตราส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาต าแหน่งอาจารย์ ร้อยละ 45.20 พนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนร้อยละ 40.17 ตหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 10 ลูกจา้งช่ัวคราว รอ้ยละ 3 รองสา

สตราจารย์ ร้อยละ 1.6 และต าแหน่งศาสตรจารย์ ร้อยละ 0.4 

 

 สินทรัพย์  

มหาวิทยาลัยพะเยา มีสนิทรัพย์รวมทั้งสิน้ 7,864,785,513.43 บาท โดยจ าแนกเป็น 

  สินทรัพย์หมุนเวียน รวม  845,193,232.50 บาท ประกอบด้วย เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด 

จ านวน 733,913.929.71 บาท เงินลงทุนระยะสั้น 1,000,000 บาท มีลูกหนี้ 50,801,559.82 บาท มีรายได้ค้างรับ 

26,106,693.87 สินค้าและวัสดุคงเหลอื มูลค่า 20,466,550.32 บาท ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหนา้ 12,904,498.78 บาท  

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รวม 7,019,592,280.93 บาท ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคลากรและ

ส่วนงาน 60,300 บาท อาคารและอุปกรณ์  สุทธิ  6,928,212,030.98 บาท สินทรัพย์ ไม่มีตั วตน สุทธิ  

87,004,784.87 บาท สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 4,315,165,08 บาท  

ที่มา : รายงานงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

พนกังานมหาวิทยาลยั อาจารย์ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ลกูจา้งชั่วคราว รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

จ  านวน 863 767 189 48 38 4

45.20%

40.17%

9.90%

2.51% 1.99%
0.20%



   
 

รายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 37 

 

    

ตารางท่ี 13 รายงานสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ประเด็น รายละเอียด 

อาคาร สถานที ่ 1. อาคารเรียนท่ีจังหวัดพะเยา  55 อาคาร ประกอบด้วย ห้องเรียน 176 ห้อง ห้องเรียน 

iClassroom 25 ห้อง ห้องเรียน active learning 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 106 ห้อง ห้องเรียน

คอมพิวเตอร์ 8 ห้อง รวมท้ัง สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ท่ีมีพื้นท่ีอุทยาน

วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง ศูนย์บริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

2. แหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย ศูนยบ์รรณสารและการเรียนรู้ UP Space หอศิลปวัฒนธรรม  

3.  ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  โรงพยาบาลทันตกรรม  

 คณะทันตแพทยศาสตร์ ศูนยบ์ริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ 

4. สื่อการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน e-Learning, Tele-conference UP, LMS ระบบการ

เรียนการสอนออนไลน ์

5. ระบบการประเมินการเรียนการสอนโดยนิสติผ่านระบบ e-Learning 

6. ระบบอนิเตอร์เน็ตแบบไร้สายท่ีมีประสิทธิภาพ ความเร็วสูง ครอบคลุมทุกอาคารเรียน 

ค รุ ภั ณ ฑ์ / อุ ป ก ร ณ์ ที่

ส าคัญ 

1. ครุภัณฑใ์นห้องเรยีนปกติ และ หอ้งเรียนแบบออนไลน์ 

2. ครุภัณฑท์างห้องปฏิบัติการส าหรับการเรียนการสอน และ การวิจัย 

3. ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์ 

4. ครุภัณฑก์ารบริการทางการแพทย์ 

ที่มา : รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (Self-Assessment Report) ตามเกณฑค์ุณภาพการศกึษา เพื่อการ

ด าเนนิการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปี 2561 

 

ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้มกีารออก กฎ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ 

และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย และมีการปรับปรุงใหท้ันสมัยตลอดเวลา 
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ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้แบ่งโครงสรา้งองค์กรตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 
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ผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ออกเป็น 14 กลุ่ม 

ดังตารางต่อไปนี้  (ที่มา : รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ ์(Self-Assessment Report) ตามเกณฑค์ุณภาพ

การศกึษา เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปี 2561) 

 

ตารางท่ี 14  การแบ่งประเภทผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

 

ผู้เรียน ลูกคา้กลุ่มอื่น  

และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

การจัดการศึกษา 

ผู้เรียน  

นสิิตระดับปริญญาตรี 

    

นสิิตระดับบัณฑิตศกึษา 

         

 

ผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น 

1. จบการศึกษาตามก าหนดเวลา 

2. มีงานท าหลังส าเร็จการศึกษาและมีเงินเดอืนท่ีเหมาะสม 

3. มีความรู้ และทักษะ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยูแ่ละเรียนอยา่งมีความสุข 

1. จบการศึกษาตามเวลาท่ีก าหนด 

2. ต่อยอดองค์ความรู้สูก่ารท างานทางวชิาการและวิชาชพี 

3. มีความรู้ และทักษะ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยูแ่ละเรียนอยา่งมีความสุข 

1. เพ่ิมพูนทักษะท่ีจ าเป็นในการท างาน 

ผู้ปกครอง 1. บุตร/ธิดามคีวามรู้ ส าเร็จการศึกษาและสามารถประกอบอาชพีได ้

2. บุตร/ธิดามทัีกษะการอยูร่่วมกันและการปรับตัว 

3. บุตร/ธิดาได้เรียนได้รับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการอยู่ในมหาวทิยาลัยท่ีดี 

โรงเรียน 1. ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสูร่ะดับอุดมศึกษา 

2. นักเรียนได้อยูแ่ละเรียนในมหาวทิยาลัยอย่างมคีวามสุข มีวุฒิการศึกษา 

ผู้ใชบั้ณฑิต 1. ได้บัณฑิตท่ีพร้อมท างาน มท้ัีงความรู้และทักษะทางปฏบัิติ 

2. บัณฑิตมทัีกษะท้ัง hard skills และ soft skills ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 

ศษิยเ์ก่า 1. มีกจิกรรมสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

2. มีโอกาสพัฒนาตนเองได้อยา่งตอ่เนื่อง 

นักเรียนมัธยมศกึษาปีท่ี 6 1. มีการประชาสัมพันธ์ขอ้มูลหลักสูตรอย่างท่ัวถึง 

2. ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศกึษา 
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ตารางที่ 14  การแบ่งประเภทผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

(ต่อ) 

 

ผู้เรียน ลูกคา้กลุ่มอื่น  

และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ด้านการวิจัย 

ผู้ให้ทุนวจิัย 1. ผลงานวจิัยสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

2. ด าเนินโครงการแลว้เสร็จ และสามารถผลิตตัวช้ีวัดได้ ตามคา่เป้าหมาย 

ผู้ได้รับประโยชนจ์ากการวิจัย 

(ชุมชน ผู้ประกอบการ) 

1. งานวิจัยตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน ผู้ประกอบการ เพิ่มรายได้ และแก้ปัญหาได้

อย่างย่ังยนื 

2. ความรว่มมือระหว่างนักวจิัยกับชุมชน/ ผู้ประกอบการอย่างตอ่เนื่อง 

ด้านการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ 

ผู้สนับสนุนงบประมาณ 1. ด าเนินโครงการแลว้เสร็จ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการวิชาการ 

ผู้รับประโยชนจ์ากการบริการ

วชิาการและวิชาชพี (ชุมชน 

ผู้ประกอบการ) 

1. งานบริการวิชาการตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ และแก้ปัญหาได้อยา่งยั่งยืน 

2. สัมพันธภาพท่ีต่อเนื่องระหว่างมหาวทิยาลัยกับชุมชน และผู้ประกอบการ 

ผู้สนับสนุนงบประมาณ 1. ด าเนินโครงการแลว้เสร็จ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการวิชาการ 

ผู้รับบริการด้านสุขภาพ 1. ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ  

2. การรักษาพยาบาลท่ีมีมาตรฐาน 

ด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ผู้รับบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

1. รว่มอนุรักษ ์ฟื้นฟูศลิปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2. สร้างคุณค่าจากศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มรายได้อย่างสร้างสรรค์ 

 

  



   
 

รายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 41 

 

ตารางท่ี 15 ผู้ส่งมอบ บทบาทและข้อก าหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

 

ผู้ส่งมอบ บทบาท ข้อก าหนดที่ส าคัญ วิธีการสื่อสาร 

ด้านการจัดการศกึษา 

บริษัทเอกชน ร้านคา้ 

ผู้ประกอบการ 

การจัดหาวัสดุ อุปกรณ ์

สนับสนุนพันธกิจของมหาวทิยาลัย 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง ประกวดราคาจ้าง  

เข้าพบโดยตรง/ประชุม/

โ ท ร ศั พ ท์ / โ ท ร ส า ร / 

จดหมาย/e-mail/เว็บไซต์ 

ด้านการวิจัย 

แหลง่ทุนวจิัย ส่งมอบงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้

นักวจิัยด าเนนิโครงการวจิัย 

ประกาศการเปิดรับข้อเสนอ

โครงการของแหล่งทุน 

เว็บไซต์แหลง่ทุน 

ด้านการบรกิารวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แหลง่ทุน/ผู้ว่าจ้าง ส่ งมอบงบประมาณในการด า เนิน

โครงการ/ด าเนนิงานตามสัญญาจ้าง 

ป ร ะ ก า ศ เ ปิ ด รั บ ข้ อ เ ส นอ

โครงการ/TOR 

เว็บไซต์แหลง่ทุน 

 

ตารางท่ี 16 คู่ความร่วมมือ บทบาทและข้อก าหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

   

คู่ความรว่มมอื บทบาท ข้อก าหนดที่ส าคัญ วิธีการสื่อสาร 

ด้านการจัดการศึกษา 

โรงเรียนมัธยมศกึษาท่ี

มคีวามร่วมมอืใน

โครงการ การรับเข้า

ศกึษาของมหาวทิยาลัย 

คัดเลอืกนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติ

ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้า

ศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับ

ปริญญาตรี โครงการรับตรง 10% 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 

เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ 

(Facebook, Line) หนังสือ

ราชการ โครงการ/กิจกรรม 

สถานประกอบการท่ี

ร่วมพัฒนาหลักสูตร

แบบ intensive WIL 

ร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดการ

เรียนการสอนตามแผนการศึกษา

และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

MOU ของสถาบัน หนังสือราชการ การประชุม 

อเีมล ์

แหลง่ฝึกงานและสถาน

ประกอบการนสิิต 

สหกิจศกึษา 

ร่วมฝึกประสบการณ์           

ตามขอ้ก าหนดของหลักสูตรและ

ร่วมประเมินผล 

มาตรฐานและการประกันคุณภาพ  

การด าเนนิงานสหกิจศกึษาและ    

การฝึกงาน 

หนังสือราชการ การประชุม 

อเีมล ์โครงการ/กิจกรรม 
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ตารางท่ี 16 คู่ความร่วมมือ บทบาทและข้อก าหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน (ต่อ) 

   

คู่ความรว่มมอื บทบาท ข้อก าหนดที่ส าคัญ วิธีการสื่อสาร 

ด้านการวิจัย 

แหลง่ทุนวจิัย ร่วมสนับสนุนทุนวจิัย สัญญารับทุน หนังสือราชการ  

สัญญารับทุน 

ภาคีเครอืขา่ย ร่วมด าเนนิโครงการวจิัย ข้ อ เสนอ โครงการวิ จั ย ท่ีปรากฏ

หนว่ยงานเป็นผู้ร่วมโครงการ 

หนังสือราชการ  

สัญญารับทุน 

ด้านการบรกิารวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แหลง่ทุน ร่วมสนับสนุนทุน สัญญาทุน/สัญญาจ้าง หนังสือราชการ  

สัญญารับทุน 

ชุมชน/ผู้ประกอบการ ร่วมด าเนนิโครงการ ข้อเสนอโครงการท่ีปรากฏชุมชน/

ผู้ประกอบการเป็นผู้ร่วมโครงการ 

หนังสือราชการ  

สัญญารับทุน 

 

1.3 สภาวการณ์ขององค์การ 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการวิเคราะห์สภาวการณ์ขององค์การ เพื่อปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันในกระแส

โลกาภิวัฒน์ และมีการประเมินคุณภาพการด าเนินงานหลักสูตรการศึกษาตามเกณฑ์  EdPex หรือ Education 

Criteria for Performance Excellence หรือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ โดยในรายงาน

ประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยได้วิเคราะหส์ภาวการณ์ขององค์กรไว้ดังนี้ 

สภาพด้านการแข่งขัน  

 มหาวิทยาลัยพะเยา มีเป้าหมายที่จะเข้าสู่การจัดล าดับมหาวิทยาลัยโลกของ The Times Higher Education 

University Impact Rankings ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ  Quality Education, Industry, innovation and 

infrastructure, Sustainable Cities and Communities, Climate Action และ Partnerships for The Goals โดยความ

เปลี่ยนแปลงส าคัญที่มผีลกระทบต่อสถานการณ์การแขง่ขันของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก  

ปัจจัยภายใน ได้แก่ การปรับโครงสรา้งและกฎระเบียบที่ส าคัญเพื่อให้เกิดความคล่องตัวเป็นประสิทธิภาพ

สูงสุดในการท างาน  

ปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายภาครัฐ เช่น การประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี นโยบายของ

คณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา นโยบาย Thailand 4.0 นโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
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วิจัยและนวัตกรรม การก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของ

ประเทศไทย (Re-Inventing University System)  แผนพัฒนาและเกณฑม์าตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศกึษา  

การเปลี่ยนแปลงของโลก Disruptive Technology ทักษะที่จ าเป็นในอนาคต การเปลี่ยนแปลงของ

สิ่งแวดล้อม การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ Aging Soceity 

บริบทเชิงกลยุทธ์ 

 มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 โดยมีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) การเตรียมคนและ

เสริมสร้างศักยภาพคน ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและให้ความส าคัญกับการบ่ มเพาะ

ผู้ประกอบการ เพื่อผลิตบัณฑิตให้กัลบไปพัฒนาชุมชน (2) การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น า

ทางดา้นวิชาการ มุ่งเน้นการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ สร้างผลงานการวิจัยและนวัตกรรมในเวทีโลก และมุ่งพัฒนา

นักวิจัยหน้าใหม่ไปในขณะเดียวกัน ด้วยการสร้างระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย (3) การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน 

สังคม และประเทศ  มุ่งพัฒนาบริการวิชาการเพื่อสร้างประโยชน์ในกับชุมชนในระดับเทศบาลต าบล ให้ได้มีการ

พัฒนาสร้างชื่อเสียงในระดับประเทศ (4) การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

มุ่งใช้ Culture Enterprise เป็นแรงขับเคลื่อนสินค้าและบริการท้องถิ่นสู่สินค้าระดับพรีเมี่ยม สร้างรายได้ให้ชุมชน

ด้วยผลงานพื้นถิ่นสินค้าจากวิถีชีวิตประจ าวัน (5) การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ มุ่งพัฒนา

ด้วยการใช้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับประเทศ สร้างการเชื่อมต่อและเข้าถึงกันอย่างไร้พรมแดน 

และ (6) การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส มุ่งพัฒนาและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงร่วมกัน โดยการใช้ระบบ

สารสนเทศมาเป็นกลไกในการท างาน ติดตาม ประเมินผล บนแพลตฟอร์มดจิทิัล   

 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน มีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

(EdPEx) มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) มีการปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการด้วยขั้นตอนการด าเนินโครงการ โดยใช้วงจรคุณภาพ (Plan Do Check Act : PDCA) วงจรการเรียนรู้

ผ่านกระบวนการจัดการความรู้  (KM)  ให้หน่วยงานน าไปปรับใช้ในการพัฒนางานของตนและองค์กร 

เกณฑ์ AUN-QA ใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพของการให้บริการทางการศึกษา ตลอดจน

การติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยโดยส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

 

 



   
 

รายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 44 

 

ส่วนที่ 2 

รายงานผลการประเมนิความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 

 

2.1 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลัย   

 

  ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รอง

ศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 และได้มีการแถลงวิสัยทัศน์และนโยบายการ

บริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที ่27 มกราคม 2562 จงึเป็นจุดเริ่มต้นใน

การปรับปรุงพัฒนาและจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562-2565 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้เป็นแนวทางการ

ด าเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน

ยุทธศาสตรฯ์ ขึน้ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 โดยมีกรอบเวลาในการด าเนนิงาน ดังรูปต่อไปนี ้

 

 
 

รูปที ่1 กรอบเวลาในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และนโยบายอธิการบดีไปสู่การ

ปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 
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 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ เริ่มต้นขึ้นหลังจาก อธิการบดีแถลงวิสัยทัศน์และนโยบายการ

บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อสภามหาวิทยาลัย จากนั้นอธิการบดีได้แถลงวิสัยทัศน์และนโยบายต่อ คณบดี 

ผู้อ านวยการ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยพะเยา และได้มีการจัดประชุมระดมสมอง

เพื่อร่วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกัน โดยมีการวิเคราะห์ SWOT  การก าหนดค่านิยมหลัก (Core value) 

สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย สมรรถนะหลักของพนักงาน เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์บัณฑิต ฯลฯ 

จากนั้นคณะและหน่วยงานต่างๆ ได้มีการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยการก าหนดตัวชี้วัด ก าหนดโครงการ

และกิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้มีการน าเสนอแผน

และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ จากนั้นได้มีการเผยแพร่และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปยังคณะและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล และรายงานผลการ

ด าเนนิงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 
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รูปที ่3 ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565  

กับแผนยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศไทย 
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จากการจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 สามารถน ามาสรุปเป็นแผนภาพแสดง 

Strategic Map เชงิล าดับความส าคัญ ได้ดังรูปต่อไปนี้ 

 

 

รูปที ่4 แผนภาพแสดง Strategic Map เชิงล าดับความส าคัญ



   
 

รายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 48 

 

2.2 กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยพะเยา  

 

(1) แนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา      

 พ.ศ. 2562 – 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  การติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 – 2565 และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการ

ด าเนนิงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างตอ่เนื่อง รวมทั้ง

เพื่อน าประสบการณจ์ากการท างานไปก าหนดนโยบายการบริหารงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้จรญิก้าวหน้า

และบรรลุวิสัยทัศน์ของอธิการบดีต่อไป โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการด าเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการด าเนินงาน กับ ผล

การด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ ดังรูปแสดงผังการประเมิน

ต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 ผังการประเมินความส าเร็จของแผน 
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 นอกจากนั้น กองแผนงาน ยังได้พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ 

BUDGET) เพื่อน ามาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องแม่นย า เชื่อถือได้ และมี

ความโปร่งใส ตรวจสอบผลการด าเนินงานได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถน าผลลัพธ์จากระบบ BUDGET ไป

วิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ โดยจะมีการน ามาใช้เต็มรูปแบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    

 

(2) ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้ทราบความส าเร็จของการบรรลุตามเป้าหมายและ

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ มีระบบและกลไกดังนี้ 

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งน าเสนอผลผลิต (Output) 

ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และให้มี

การติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส มาตรฐาน

และถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ      กับ

การประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการด าเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน ผู้อ านวยการ 

หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้และตาม

รอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิง

ปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

 

(3) กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 

 ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผา่นทางการรายงานแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดอืน และ 

12 เดือน โดยก าหนดให้มกีารประเมนิปีงบประมาณละ 2 ครั้ง  
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(4) องค์ประกอบของรายงานผลการด าเนินงาน 

  การรายงานผลประเมินความส าเร็จของแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

2562 -2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 ได้มกีารตดิตามประเมินผลและ

รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และราย 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

และเผยแพร่ตามข้อก าหนด ITA โดยมีองคป์ระกอบของการรายงาน ดังนี้ 

1) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

 พ.ศ. 2562 

2) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

พ.ศ. 2562  

3) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

(5) เกณฑ์การวัดระดับความส าเร็จ  

  การประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 – 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ก าหนดเกณฑ์การวัดระดับ

ความส าเร็จของแผนงานเป็นรอ้ยละของความส าเร็จ ตามหลักเกณฑด์ังนี้ 

1) มาตรวัดระดับคะแนน 

ระดับคะแนน 1 มผีลการด าเนนิงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ   0 – 59 

ระดับคะแนน 2 มผีลการด าเนนิงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 60 – 69 

ระดับคะแนน 3 มีผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 70 – 79 

ระดับคะแนน 4 มีผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 80 – 89 

ระดับคะแนน 5 มีผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 90 – 99 

2) การแปลผลการประเมินความส าเร็จของแผน 

 ระดับคะแนน 1 มผีลการด าเนนิงานต้องปรับปรุงเรง่ดว่น 

 ระดับคะแนน 2 มผีลการด าเนนิงานต้องปรับปรุง 

 ระดับคะแนน 3 มีผลการด าเนินงานระดับพอใช้ 

 ระดับคะแนน 4 มีผลการด าเนินงานระดับดี 

 ระดับคะแนน 5 มีผลการด าเนินงานระดับดีมาก 
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2.3 รายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 ตามที่คณะหน่วยงานได้มีการประเมินโครงการและกิจกรรมการด าเนินงานที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการของคณะเรียบร้อยแล้ว จะน าผลการ

ประเมินโครงการและกิจกรรมดังกล่าว มาใช้ในการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมี

รายงานผลการประเมินความส าเร็จแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ รายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของส่วนงานวิชาการ และรายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส่วนงานสนับสนุนวิชาการ 

ดังนี้ 
 

ตารางที่ 17 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส่วนงานวชิาการแบ่งตามลักษณะ

โครงการ 
 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

ท่ี 

แผนงานการพัฒนา 
จ านวน

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ 
 คะแนนตัวช้ีวัดรวม 

 (ร้อยละ)  แหลง่ทุนภายนอก/

แหลง่ทุนอ่ืน แผน ผลการใช้จา่ยจรงิ แผน ผล 

1 โครงการด้านการจัดการศึกษา 366 29,736,994.00  19,760,024.31  100 97.32 5,516,971.43 

2 โครงการด้านการพัฒนานิสติ 70 12,985,848.00  11,590,691.55  100 98.56 535,314.61 

3 โครงการด้านการวิจัยและนวัตกรรม 78 5,548,925.00  4,231,937.20  100 93.04 574,792.50 

4 โครงการด้านการบริการวิชาการ 68 6,970,700.00  5,704,367.26  100 97.75 845,657.10 

5 โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 72 2,168,775.00  1,778,486.00  100  99.32 168,162.00 

6 โครงการด้านความเป็นสากล 37  4,008,460.00   2,976,045.50  100 97.72 - 

7 โครงการด้านการบริหารจัดการ 228  26,745,460.00   20,889,910.88  100 96.89 1,314,490.10 

  รวม 1,019 88,165,162.00  66,931,462.70  100 97.17 8,955,387.74 

หมายเหตุ จ านวนโครงการที่ขอยกเลิกมีจ านวน 111 โครงการ 
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ตารางที่ 18 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการจัดการเรียนการสอน  

 

ล าดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยงาน 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ 
คะแนนตัวช้ีวัดรวม 

(ร้อยละ) แหลง่ทุนภายนอก/แหล่ง

ทุนอ่ืน แผน ผลการใช้จา่ยจรงิ แผน ผล 

1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 2 172,000.00 171,391.10 100 100 - 

2 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 15 300,000.00 278,000.00 100 100 - 

3 คณะวิทยาศาสตร์ 10 919,600.00 730,013.00 100 95 - 

4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14 618,000.00 613,350.00 100 100 - 

5 คณะนิติศาสตร์ 26 1,025,000.00 790,090.00 100 99.03 - 

6 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 375,800.00 340,607.00 100 100 - 

7 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 58 2,837,692.00 2,527,355.00 100 98.36 - 

8 คณะศิลปศาสตร์ 50 3,462,180.00 2,594,346.00 100 100 - 

9 วทิยาลัยการจัดการ  3 510,000.00 402,030.47 100 100 - 

10 วทิยาลัยการศึกษา 11 442,650.00 364,714.74 100 100 - 

11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 6 374,348.00 361,204.00 100 85 - 

12 คณะทันตแพทยศาสตร์ 3 419,040.00 330,975.00 100 91 - 

13 คณะพยาบาลศาสตร์ 8 3,300,600.00 - 100 80 2,347,548.00 

14 คณะแพทยศาสตร์ 62 4,866,892.00 4,491,917.00 100 100 - 

15 คณะเภสัชศาสตร์ 13 3,414,600.00 - 100 100 3,169,423.43 
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ตารางที่ 18 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการจัดการเรียนการสอน (ต่อ) 

 

ล าดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยงาน 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ 
คะแนนตัวช้ีวัดรวม 

(ร้อยละ) แหลง่ทุนภายนอก/แหล่ง

ทุนอ่ืน แผน ผลการใช้จา่ยจรงิ แผน ผล 

16 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 17 490,000.00 482,053.00 100 100 - 

17 คณะสหเวชศาสตร์ 12 355,000.00 344,650.00 100 100 - 

18 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 5 440,000.00 405,814.00 100 100 - 

19 วทิยาเขตเชยีงราย 5 141,000.00 113,970.00 100 100 - 

20 กองบริการการศกึษา 31 5,063,492.00 4,266,183.00 100 92.74 - 

21 ศูนยบ์รรณสารและการเรียนรู้ 1 10,000.00 8,250.00 100 100 - 

22 ศูนยใ์ห้บริการและสนับสนุนนสิิตพกิาร 4 199,100.00 143,111.00 100 100 - 

รวม/ค่าเฉลี่ยความส าเร็จ 366 29,736,994.00 19,760,024.31 100 97.32 5,516,971.43 

 

การด าเนินโครงการด้านการจัดการเรียนการสอน มีจ านวนโครงการรวมทั้งสิ้น 366 โครงการ จาก 22 หน่วยงาน มีแผนการใช้

งบประมาณ จ านวน 29,736,994 บาท มผีลการเบิกจ่ายจริง จ านวน 19,760,024.31 บาท และหนว่ยงานได้รับทุนสนับสนุนการด าเนินโครงการจาก

ภายนอก จ านวน 5,516,971.43 บาท ผลการประเมินความส าเร็จของโครงการด้านการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 97.32 จากผลคะแนนที่

คาดหวังไว้ ร้อยละ 100  
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ตารางที่ 19  ผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบ่งตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการเตรยีมคน

และเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการพัฒนานิสิต) 
 

ล าดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยงาน 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ 
คะแนนตัวช้ีวัดรวม 

(ร้อยละ) แหลง่ทุนภายนอก/แหล่ง

ทุนอ่ืน แผน ผลการใช้จา่ยจรงิ แผน ผล 

1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 1  71,000.00   71,000.00  100 100 - 

2 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 8  467,000.00   382,352.00  100 80  

3 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3  50,000.00   50,000.00  100 100 - 

4 คณะวิทยาศาสตร์ 30  468,500.00   452,923.13  100 100 - 

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5  260,000.00   260,000.00  100 100 - 

6 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8  212,000.00   201,833.00  100 100 - 

7 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 9  3,097,992.00   2,787,655.00  100 98.58 - 

8 คณะศิลปศาสตร์ 12  400,000.00   400,000.00  100 100 - 

9 วทิยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 3  180,000.00   167,955.50  100 100 - 

10 วทิยาลัยการศึกษา 4  494,000.00   489,000.00  100 100 - 

11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 2  144,000.00   143,965.75  100 100 - 

12 คณะทันตแพทยศาสตร์ 7 76,000.00 60,000.00 100 100 - 

13 คณะพยาบาลศาสตร์ 3 223,000.00 - 100 100 172,472.00 

14 คณะแพทยศาสตร์ 14 845,673.00 826,989.00 100 100 - 

15 คณะเภสัชศาสตร์ 9 354,800.00 322,600.00 100 91.11 - 

16 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 9 550,000.00 525,020.00 100 100 - 

17 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 13 2,396,583.00 1,915,042.57 100 100 - 

18 กองกิจการนสิิต 25 2,578,300.00 2,479,553.00 100 100 79,173.00 
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ตารางที่ 19  ผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบ่งตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการเตรยีมคน

และเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการพัฒนานิสิต) (ต่อ) 
 

 

ล าดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยงาน 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ 
คะแนนตัวช้ีวัดรวม 

(ร้อยละ) แหลง่ทุนภายนอก/แหล่ง

ทุนอ่ืน แผน ผลการใช้จา่ยจรงิ แผน ผล 

19 ศูนยใ์ห้บริการและสนับสนุนนสิิตพกิาร 2 17,000.00 6,302.60 100 100 - 

20 ศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจ 1 100,000.00 48,500.00 100 100 - 

21 อุทยานวิทยาศาสตร์ 2 - - 100 100 283,669.61 

รวม/ค่าเฉลี่ยความส าเร็จ 170 12,985,848.00 11,590,691.55 100 98.56 535,314.61 

 

การด าเนินโครงการด้านการพัฒนานิสิต มีจ านวนโครงการรวมทั้งสิ้น 170 โครงการ จาก 21 หน่วยงาน มีแผนการใช้งบประมาณ

ทั้งสิ้น 12,985,848 บาท  มีผลการใช้จ่ายจริง เป็นเงิน 11,590,691.55 บาท หน่วยงานได้รับทุนสนับสนุนการด าเนินโครงการจากหน่วยงานอื่น 

จ านวน 535,314.61 บาท ผลการประเมินความส าเร็จของโครงการด้านการพัฒนานิสิต ร้อยละ 98.56 ซึ่งต่ ากว่าผลคะแนนที่ตั้งค่าเป้าหมายไว้คือ 

ร้อยละ 100  
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ตารางที่ 20 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

 

ล าดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยงาน 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ 
คะแนนตัวช้ีวัดรวม 

(ร้อยละ) 

แหลง่ทุนในการด าเนนิ

โครงการนอกเหนอื 

จากเงนิรายได ้แผน ผลการใช้จา่ยจรงิ แผน ผล 

1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 1  30,000.00   20,000.00  100 80  

2 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 2  100,000.00   20,000.00  100 50  

3 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2  70,000.00   70,000.00  100 100  

4 คณะวิทยาศาสตร์ 5  620,000.00   498,686.00  100 100  

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1  100,000.00   86,000.00  100 100  

6 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7  303,200.00   276,262.00  100 100 - 

7 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 8  575,000.00   342,295.00  100 91.25 - 

8 คณะศิลปศาสตร์ 4  600,000.00   600,000.00  100 100 - 

9 วทิยาลัยการศึกษา 2  345,000.00   285,000.00  100 100 - 

10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 2  243,000.00   156,050.00  100 100 - 

11 คณะทันตแพทยศาสตร์ 3  260,000.00   232,882.00  100 81.25 - 

12 คณะพยาบาลศาสตร์ 2  600,000.00   400,000.00  100 100  81,800.00  

13 คณะแพทยศาสตร์ 15  220,225.00   144,358.00  100 100 - 

14 คณะเภสัชศาสตร์ 3  231,000.00   231,000.00  100 100 - 

15 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 6  551,500.00   467,310.20  100 96.66 - 
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ตารางที่ 20 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ (ต่อ) 

 

ล าดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยงาน 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ 
คะแนนตัวช้ีวัดรวม 

(ร้อยละ) 

แหลง่ทุนในการด าเนนิ

โครงการนอกเหนอื 

จากเงนิรายได ้แผน ผลการใช้จา่ยจรงิ แผน ผล 

16 คณะสหเวชศาสตร์ 3  90,000.00   105,000.00  100 77.77 - 

17 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 2  455,000.00   170,319.00  100 100 - 

18 ศูนยบ์รรณสารและการเรียนรู้ 1  10,000.00   -  100 70  

19 ศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจ 2  45,000.00   45,000.00  100 100  

20 ศูนยเ์ครื่องมือกลาง 2  50,000.00   47,775.00  100 100 - 

21 ศูนยเ์ครอืขา่ยความร่วมมอืเพื่อการพัฒนา 

เชงิพื้นท่ีแบบสร้างสรรค์ 

4  50,000.00   34,000.00  100 100  199,392.50  

22 อุทยานวิทยาศาสตร์ 1  -     -    100 100  293,600.00  

รวม/ค่าเฉลี่ยความส าเร็จ 78  5,548,925.00   4,231,937.20  100 93.04  574,792.50  

 

การด าเนินโครงการด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม มีโครงการรวม จ านวน 78 โครงการ จาก 22 หน่วยงาน มีแผนการใช้

งบประมาณ จ านวน 5,548,925 บาท  มีผลการเบิกจ่ายจริง จ านวน 4,231,937.20 บาท และหน่วยงานได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก จ านวน 

574,792.50 บาท ผลการประเมินความส าเร็จของโครงการการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ร้อยละ 93.04 จากผลคะแนนที่คาดหวังไว้ ร้อยละ 100  
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อ

พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 

ล าดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยงาน 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ 
คะแนนตัวช้ีวัดรวม 

(ร้อยละ) 

แหลง่ทุนในการด าเนนิ

โครงการอกเหนอืจาก

เงินรายได้ แผน ผลการใช้จา่ยจรงิ แผน ผล 

1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 1 25,000.00 19,450.00 100 80 - 

2 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 3 1,260,000.00 977,122.00 100 100   

3 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 40,000.00 40,000.00 100 100 - 

4 คณะวิทยาศาสตร์ 3 160,000.00 130,000.00 100 100 - 

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 50,000.00 50,000.00 100 100 - 

6 คณะนิติศาสตร์ 6 160,000.00 114,489.00 100 84.83 - 

7 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 70,000.00 69,520.00 100 100 - 

8 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1 5,000.00 5,000.00 100 100 - 

9 คณะศิลปศาสตร์ 3 150,000.00 150,000.00 100 100 - 

10 วทิยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 1 60,000.00 9,000.00 100 100 - 

11 วทิยาลัยการศึกษา 8 1,707,200.00 1,706,287.00 100 100 - 

12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 1 10,000.00 10,000.00 100 100 - 

13 คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 20,000.00 20,000.00 100 100 - 

14 คณะพยาบาลศาสตร์ 4 300,000.00 25,000.00 100 100    250,000.00  

15 คณะแพทยศาสตร์ 1 8,500.00 8,500.00 100 100 - 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อ

พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ (ต่อ) 

 

ล าดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยงาน 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ 
คะแนนตัวช้ีวัดรวม 

(ร้อยละ) 

แหลง่ทุนในการด าเนนิ

โครงการอกเหนอืจาก

เงินรายได้ แผน ผลการใช้จา่ยจรงิ แผน ผล 

16 คณะเภสัชศาสตร์ 7 195,000.00 195,000.00 100 100 - 

17 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 2 40,000.00 40,000.00 100 100 - 

18 คณะสหเวชศาสตร์ 4 125,000.00 125,000.00 100 81.25 - 

19 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 3 290,000.00 242,573.00 100 100 - 

20 วทิยาเขตเชยีงราย 1 20,000.00 15,165.00 100 100 - 

21 กองบริหารงานวจิัยและประกันคุณภาพการศึกษา 3 1,030,000.00 745,540.00 100 100   

22 ศูนยบ์รรณสารและการเรียนรู้ 2 45,000.00 35,456.00 100 100   

23 ศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจ 5 600,000.00 594,083.00 100 100   

24 อุทยานวิทยาศาสตร์ 4 600,000.00 377,182.26 100 100 595,657.10  

รวม/ค่าเฉลี่ยความส าเร็จ 68 6,970,700.00 5,704,367.26 100 97.75 845,657.10 

 

  การด าเนินโครงการด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ มีจ านวนโครงการ 68 โครงการ จาก 24 

หน่วยงาน มีแผนการใช้งบประมาณ จ านวน 6,970,700 บาท  มีผลการเบิกจ่ายจริง จ านวน 5,704,367.26 บาท หน่วยงานได้รับทุนสนับสนุนการ

ด าเนินโครงการจากหน่วยงานอื่น จ านวน 845,657.10 บาท ผลการประเมินความส าเร็จของโครงการด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน 

สังคม และประเทศ ร้อยละ 97.75  จากผลคะแนนที่คาดหวังไว้ ร้อยละ 100 

 



   
 

รายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 60 

 

ตารางที่ 22 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างและส่งเสรมิ

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 

ล าดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยงาน 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ 
คะแนนตัวช้ีวัดรวม 

(ร้อยละ) 
แหลง่ทุนภายนอก/แหล่ง

ทุนอ่ืน 
แผน ผลการใช้จา่ยจรงิ แผน ผล 

1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 1        50,000.00         50,000.00  100 100 - 

2 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1        25,000.00         25,000.00  100 100  

3 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 5        30,000.00         30,000.00  100 100 - 

4 คณะวิทยาศาสตร์ 3        55,000.00         55,000.00  100 100 - 

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3        50,000.00         50,000.00  100 100 - 

6 คณะนิติศาสตร์ 3        12,000.00         12,000.00  100 100 - 

7 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1        55,000.00         55,000.00  100 100 - 

8 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1        50,000.00         41,000.00  100 95.50 - 

9 คณะศิลปศาสตร์ 8      335,000.00       335,000.00  100 100 - 

10 วทิยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 5        50,000.00         21,600.00  100 100 - 

11 วทิยาลัยการศึกษา 3       175,000.00       170,000.00  100 100 - 

12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 1        20,000.00        20,000.00  100 100 - 

13 คณะทันตแพทยศาสตร์ 1  -   -  100 100 - 

14 คณะพยาบาลศาสตร์ 4  200,000.00   -  100 100 168,162.00 

15 คณะแพทยศาสตร์ 6  108,375.00   108,375.00  100 100 - 

16 คณะเภสัชศาสตร์ 1  40,500.00   40,500.00  100 100 - 

 



   
 

รายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 61 

 

ตารางที่ 28 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างและส่งเสรมิ

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน (ต่อ) 

 

ล าดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยงาน 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ 
คะแนนตัวช้ีวัดรวม 

(ร้อยละ) 
แหลง่ทุนภายนอก/แหล่ง

ทุนอ่ืน 
แผน ผลการใช้จา่ยจรงิ แผน ผล 

17 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 8  182,700.00   175,920.00  100 100 - 

18 คณะสหเวชศาสตร์ 3  60,000.00   60,000.00  100 88.88 - 

19 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 2  190,000.00   130,105.00  100 100 - 

20 วทิยาเขตเชยีงราย 2  18,000.00   17,800.00  100 100 - 

21 ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลยัพะเยา 1  70,000.00   23,513.00  100 100 - 

22 กองกิจการนสิิต 6  337,200.00   332,685.00  100 100 - 

23 ศูนยบ์รรณสารและการเรียนรู้ 3  55,000.00   24,988.00  100 100 - 

รวม/ค่าเฉลี่ยความส าเร็จ 72  2,168,775.00   1,778,486.00  100 99.32 168,162.00 

 

การด าเนินโครงการด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน มีจ านวนโครงการรวมทั้งสิ้น 72 โครงการ                             

จาก 23 หนว่ยงาน มีแผนการใชง้บประมาณทั้งสิน้ 2,168,775 บาท  มีผลการใชจ้า่ยจริง เป็นเงิน  1,778,486 บาท หนว่ยงานได้รับทุนสนับสนุนการ

ด าเนินโครงการจากหน่วยงานอื่น จ านวน 168,162 บาท ผลการประเมินความส าเร็จของโครงการด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรมใหย้ั่งยืน ร้อยละ 99.32 จากผลคะแนนที่คาดหวังไว ้ร้อยละ 100 

 

 

 

 



   
 

รายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 62 

 

ตารางที่ 23 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างและพัฒนา

ความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 

ล าดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยงาน 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ 
คะแนนตัวช้ีวัดรวม 

(ร้อยละ) 

แหลง่ทุน

ภายนอก/แหลง่

ทุนอ่ืน แผน ผลการใช้จา่ยจรงิ แผน ผล 

1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 1  200,000.00   54,365.00  100 80 - 

2 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 1  20,000.00   20,000.00  100 100 - 

3 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2  480,000.00   461,380.00  100 99.49 - 

4 คณะศิลปศาสตร์ 8  1,028,000.00   1,028,000.00  100 100 - 

5 คณะแพทยศาสตร์ 1  50,000.00   47,200.00  100 100 - 

6 คณะเภสัชศาสตร์ 7  341,000.00   317,864.50  100 100 - 

7 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 2  455,000.00   170,319.00  100 100 - 

8 กองกลาง 15  1,434,460.00   876,917.00  100 100 - 

รวม/ค่าเฉลี่ยความส าเร็จ 37 4,008,460.00 2,976,045.50 100 97.44 - 

 

การด าเนินโครงการด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ มีจ านวนโครงการรวม 37 โครงการ จาก 8 หน่วยงาน  

มีแผนการใช้งบประมาณทั้งสิน้ 4,008,460 บาท  มีผลการเบิกจ่ายจ่ายจริง เป็นเงิน  2,976,045.50 บาท ผลการประเมินความส าเร็จของโครงการ

ด้านการเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ ร้อยละ 97.44 ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายก าหนดไว้คือ ร้อยละ 100 
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ตารางที่ 24 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพ

และโปร่งใส 

 

ล าดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยงาน 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ 
คะแนนตัวช้ีวัดรวม 

(ร้อยละ) 
แหลง่ทุนภายนอก/

แหลง่ทุนอ่ืน 
แผน ผลการใช้จา่ยจรงิ แผน ผล 

1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 2  109,000.00   104,420.00  100 100 - 

2 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 14  2,054,488.00   1,307,430.33  100 100  

3 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4  135,000.00   135,000.00  100 100 - 

4 คณะวิทยาศาสตร์ 24  1,054,000.00   520,940.00  100 95.83 - 

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5  158,000.00   108,367.00  100 100 - 

6 คณะนิติศาสตร์ 3  510,000.00   457,073.00  100 100 - 

7 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10  498,500.00   472,347.00  100 100 - 

8 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 5  550,000.00   327,117.00  100 91.99 - 

9 วทิยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 11  2,060,000.00   1,152,597.82  100 92 - 

10 วทิยาลัยการศึกษา 14  1,385,000.00   1,121,590.83  100 100 - 

11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 3  25,000.00   25,000.00  100 73 - 

12 คณะพยาบาลศาสตร์ 9  1,884,540.00   663,900.00  100 100  674,490.10  

13 คณะแพทยศาสตร์ 4  61,900.00   60,100.00  100 100 - 

14 คณะเภสัชศาสตร์ 1  24,000.00   24,000.00  100 100 - 

15 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 13  459,100.00   357,723.60  100 100 - 

 

 



   
 

รายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 64 

 

ตารางที่ 24 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพ

และโปร่งใส (ต่อ) 

 

ล าดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยงาน 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ 
คะแนนตัวช้ีวัดรวม 

(ร้อยละ) 
แหลง่ทุนภายนอก/

แหลง่ทุนอ่ืน 
แผน ผลการใช้จา่ยจรงิ แผน ผล 

16 คณะสหเวชศาสตร์ 5  280,000.00   280,000.00  100 93.33 - 

17 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 7  1,221,493.00   1,132,891.00  100 100 - 

18 วทิยาเขตเชยีงราย 3  237,780.00   235,625.50  100 100 - 

19 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  2  220,000.00   104,590.00  100 91.5 - 

20 ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลยัพะเยา 3  364,000.00   237,087.00  100 94.44 - 

21 กองการเจ้าหนา้ที ่ 16  1,860,000.00   1,778,864.62  100 90 - 

22 กองกิจการนสิิต 6  665,500.00   584,696.00  100 100 - 

23 กองคลัง 4  350,000.00   306,907.00  100 90.55 - 

24 กองบริการการศกึษา 9  871,322.00   911,944.00  100 97.22 - 

25 กองบริหารงานวจิัยและประกันคุณภาพการศึกษา 8  4,070,000.00   3,424,973.00  100 88.89 640,000 

26 กองแผนงาน 3  1,696,000.00   1,568,480.00  100 100 - 

27 กองกลาง 1  200,000.00   172,893.50  100 100 - 

28 กองอาคารสถานท่ี 5  670,000.00   666,711.30  100 100 - 

29 ศูนยบ์รรณสารและการเรียนรู้ 10  665,000.00   604,422.00  100 100 - 

30 ศูนยบ์ริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 12  1,564,837.00   1,451,320.40  100 100 - 

 

 

 



   
 

รายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 65 

 

ตารางที่ 24 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพ

และโปร่งใส (ต่อ) 

 

ล าดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยงาน 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ 
คะแนนตัวช้ีวัดรวม 

(ร้อยละ) 
แหลง่ทุนภายนอก/

แหลง่ทุนอ่ืน 
แผน ผลการใช้จา่ยจรงิ แผน ผล 

31 หนว่ยตรวจสอบภายใน 2  300,000.00   164,249.00  100 95.35 - 

32 ศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจ 2  157,000.00   117,455.00  100 100 - 

33 ศูนยว์จิัยสัตว์ทดลอง 1  100,000.00   84,969.00  100 100 - 

34 อุทยานวิทยาศาสตร์ 1  150,000.00   90,225.98  100 100 - 

35 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 6  134,000.00   134,000.00  100 100 - 

รวมคา่เฉลี่ยความส าเร็จของโครงการ 228 26,745,460.00  20,889,910.88  100 96.97 1,314,490.10  

 

  การด าเนินโครงการด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส มีจ านวนโครงการรวม 228 โครงการ จาก 35 หน่วยงาน มีแผนการใช้

งบประมาณทั้งสิ้น 26,745,460 บาท  มีผลการเบิกจ่ายจ่ายจริง เป็นเงิน  20,889,910.88 บาท ผลการประเมินความส าเร็จของโครงการ

ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ร้อยละ 96.97 ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายก าหนดไว้คือ ร้อยละ 100 
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2.4 การรายงานผลการประเมนิความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2562  

 

 (1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน  

กระแสการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก จ านวนประชากรวัยเรียนที่ลดลง 

จ านวนผู้สูงอายุมากขึ้น จ านวนสถาบันการศึกษาที่มีให้เลือกจ านวนมาก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องมุ่งเน้น

คุณภาพการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ มีทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 และมีศักยภาพตรงตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน รวมทั้ งความต้องการ

แรงงานของภาคอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศในอนาคต (New Engine of Growth) ผลักดันให้ประเทศก้าวเข้าสูป่ระเทศไทย 4.0 

เป้าประสงค์ 

1) บัณฑิตมีคุณภาพ มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

2) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาคุณภาพ

ชีวติได้ตามศักยภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน
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ตารางที่ 25 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพ 

 

ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จตาม

แผนกลยุทธ์/

แผนปฏิบัติการ 

เป้าหมาย แผน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ าหนัก 

ค่าคะแนน

ถ่วงน้ าหนัก 

ถ่วงน้ าหนัก

(4)×(5)/100 

บรรลุ/ไม่

บรรลุ

เป้าหมาย 

ชื่อโครงการอา้งองิ/ชื่อผลผลติอ้างองิ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1  

บัณฑิตมคีุณภาพ 

มสีมรรถนะตาม

มาตรฐาน

การศึกษาและ

มาตรฐานวชิาชีพ

ทักษะในศตวรรษ

ท่ี 21 และ

อุตสาหกรรม

อนาคต (New S-

curve) 

1.1  จ านวนผู้เรียน

ท่ีมาจากความ

ร่วมมอืกับโรงเรียน 

หรือจากองค์กรท่ี

พัฒนาหลักสูตร

ร่วมกัน  

(ร้อยละ) 

 

 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 5 20 1 บรรลุ 1. โครงการผู้บริหารสถานศกึษาและ 

อาจารย์แนะแนวเยี่ยมชมมหาวทิยาลัย 

2. โครงการผู้บริหารมหาวทิยาลัยพบ

ผู้บริหารสถานศกึษาและแนะแนวสัญจร 

3. โครงการเตรียมความพร้อมดา้นวชิาการ

และทักษะการใชช้วีติในมหาวิทยาลัยของ

นสิิต ชั้นปีท่ี 1 ประจ าปกีารศึกษา 2562 

(บัณฑิตพรีเมยีม)  

4. โครงการแนะแนวสัญจร ประจ าปี

การศึกษา 2562 
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ตารางที่ 25 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพ (ต่อ) 

 

ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จตาม

แผนกลยุทธ์/

แผนปฏิบัติการ 

เป้าหมาย แผน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ าหนัก 

ค่าคะแนน

ถ่วงน้ าหนัก 

(4)×(5)/100 

บรรลุ/ 

ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

ชื่อโครงการอา้งองิ/ชื่อผลผลติอ้างองิ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1. 

ผลงานวจิัยและ

นวัตกรรมมี

คุณภาพ 

1.2 จ านวน

หลักสูตร Degree 

และ Non-degree 

ท่ีทันสมัย 

ตอบสนองความ

ตอ้งการของ

สังคมและเป็นไป

ตามเกณฑ์

มาตรฐานท่ี

เกี่ยวข้อง 

3 

หลักสูตร  

6 หลักสูตร  5  20 1  บรรลุ หลักสูตร Degree ได้แก่   

1) วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

2) บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559                         3) 

บธ.บ. (การตลาด) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559 

หลักสูตร Non-Degree ได้แก ่  

1) นักเทคโนโลยแีละนวัตกรรมจดั

การเกษตรสู่ Smart Farming   

2) โครงการผลิต "นักแปรรูปเนื้อสัตว์

อัจฉรยิะ (Smart Meat Processors)"      

3) การเพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุม่

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารแบบบูรณาการ                                                            
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ตารางที่ 25 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพ (ต่อ) 

 

ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จตาม

แผนกลยุทธ์/

แผนปฏิบัติการ 

เป้าหมาย แผน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ าหนัก 

ค่าคะแนน

ถ่วงน้ าหนัก 

(4)×(5)/100 

บรรลุ/ 

ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

ชื่อโครงการอา้งองิ/ชื่อผลผลติอ้างองิ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1. 

ผลงานวจิัยและ

นวัตกรรมมี

คุณภาพ 

1.3 ทุกหลักสูตร  

ได้รับการรับรอง

มาตรฐานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของ

กระทรวงศึกษา 

ธิการ (ร้อยละ 

100) 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 100 5 20 

 

 

1 บรรลุ ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานตาม

เกณฑ์ ดังนี ้

1.รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

(Self – Assessment report : SAR) ประจ าปี

การศึกษา 2561 

2.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน (Committee Assessment Report : CAR)

ประจ าปกีารศึกษา 2561 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2  พัฒนา

ทรัพยากรมนุษยใ์ห้

ได้รับการ

พัฒนาการเรียนรู้

ตลอดชีวิต และ

พัฒนาคุณภาพ

ชวีติได้ตาม

ศักยภาพ 

2.1  บัณฑิตมี

คุณภาพ มี

สมรรถนะและ

ทักษะในศตวรรษ

ท่ี 21 (บูรณาการ

การเรียนการ

สอน) 

3 

รายวชิา 

6 รายวชิา 5 20 1 บรรลุ รายวิชาที่ส่งเสริมกจิกรรมพัฒนานิสิตบูรณาการ

ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนในหมวด

รายวชิาศึกษาทั่วไปท่ีเนน้การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

มจี านวน 6 รายวชิา ดังนี ้

1.รายวชิา 003201 การสื่อสาร ในสังคมดิจิทัล

2.รายวชิา 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีติ 

3.รายวชิา 002201 พลเมอืงใจอาสา 

4. รายวชิา 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 
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ตารางที่ 25 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพ (ต่อ) 

 

ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จตาม

แผนกลยุทธ์/

แผนปฏิบัติการ 

เป้าหมาย แผน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ าหนัก 

ค่าคะแนน

ถ่วงน้ าหนัก 

(4)×(5)/100 

บรรลุ/ 

ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

ชื่อโครงการอา้งองิ/ชื่อผลผลติ

อ้างอิง 

        

5. รายวชิา 004201 บุคลกิภาพและ

การแสดงออกในสังคม 

6.รายวชิา 003202 การจัดการสุขภาพ

และสิ่งแวดลอ้ม 

 2.2 อาจารย์มี

คุณภาพตาม

กรอบมาตรฐาน

วชิาชีพอาจารย์

ด้านการสอน 

(PSF) 

1  

โครงการ 

1   

โครงการ 

5 20 1 บรรลุ โครงการก าหนดหลักสูตรการอบรม

และการประเมินอาจารย์เข้าสูก่รอบ

มาตรฐาน UP-PSF  

รวมคะแนนค่าถ่วงน้ าหนกั 100 5 บรรลุ  
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(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

  มหาวิทยาลัยพะเยาต้องพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย (Research university) ที่เกิดการผลิตผล

งานวิจัยคุณภาพ สนองตอบต่อความต้องการของชุมชน สังคม และต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็น

รูปธรรมเกิดการเพิ่มของบุคลากรที่มุ่งสู่การท าวิจัยมากขึ้น เพิ่มคุณภาพงานวิจัยมากขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุน

การท าวิจัยที่สมดุลที่จะท าให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม และสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ มหาวิทยาลัยต้องเป็นแหล่งความรู้ แหล่งถ่ายทอดความรู้สู่สังคม ก่อให้เกิดการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แก้ไขความยากจนของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศด้วย 

  เป้าประสงค์ 

1) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมคีุณภาพ 

2) ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมคีุณภาพชีวติที่ดีขึน้ 

 

 
 

รูปที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 
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ตารางที่ 26 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

 

ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ

ตามแผน 

กลยุทธ/์

แผนปฏิบัติการ 

เป้าหมาย แผน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ าหนัก 

ค่าคะแนน

ถ่วงน้ าหนัก 

(4)×(5)/100 

บรรลุ/ 

ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

ชื่อโครงการอา้งองิ/ชื่อผลผลติ

อ้างอิง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1. 

ผลงานวจิัยและ

นวัตกรรม       

มคีุณภาพ 

1.1 จ านวน

งบประมาณ

สนับสนุนงานวจิัย

และนวัตกรรม 

เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 10   

จาก ปี 2561 

= 140,959,  

279 บาท  

ปี 2562 = 

159,036,592 บาท 

เพิ่มขึ้นคิดเป็น  

ร้อยละ 12.82 

10 15 1.5 บรรลุ การจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวจิัย

ตา่งๆ และโครงการวจิัยอื่นๆ จาก

แหลง่ทุนภายนอก/แหล่งทุนอ่ืน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.  1.2 จ านวน

ผลงานวจิัยท่ี

ได้รับการตพีมิพ์

เผยแพร่ใน

วารสารนานาชาต ิ

เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 10 

ปี 2561 = 155 

ผลงาน 

ปี 2562 = 178 

ผลงาน 

เพิ่มขึ้นคิดเป็น   

ร้อยละ 14.83 

5 15 0.75 บรรลุ 1. โครงการพัฒนานักวจิัยสูก่าร

ตีพิมพ์  

2. โครงการประชุมวิชาการพะเยา

วจิัยคร้ังท่ี 8  

3. การจัดท าวารสารนเรศวรพะเยา

และวารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

1.3 จ านวน

ผลงานท่ีได้รับ

การอา้งอิง 

(Citation) 

เพิ่มขึ้น    

ร้อยละ 10       

จากป ี2561 

= 4181 ครัง้ 

ปี 2562 = 4268 

ครัง้  เพิ่มขึ้นคิดเป็น

ร้อยละ 10.53 

5 15 0.75 บรรลุ ค่าเฉลี่ยการอา้งอิง (Cited) ใน

ฐานขอ้มูล SCOPUS (ค่าเฉลี่ยการ

อา้งอิงตอ่คร้ังต่อผลงานตอ่ปี) 
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ตารางที่ 26 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ (ต่อ) 

 

ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ

ตามแผน 

กลยุทธ/์

แผนปฏิบัติการ 

เป้าหมาย แผน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่า 

คะแนน 
ค่าน้ าหนัก 

ค่าคะแนน

ถ่วงน้ าหนัก 

(4)×(5)/100 

บรรลุ/ 

ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

ชื่อโครงการอา้งองิ/ชื่อ

ผลผลิตอา้งองิ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1. 

ผลงานวจิัยและ

นวัตกรรมมี

คุณภาพ 

1.4 รอ้ยละของนักวิจัย

ใหมท่ี่ได้รับการจัดสรร

ทุนวจิัยและพัฒนา 

เพิ่มขึ้น    

ร้อยละ 10 

(อยู่ระหว่าง

ขั้นตอนการ

ด าเนนิงาน) 

 10   การด าเนนิโครงการ          

“พี่เลีย้งนักวิจัย” 

1.5 รอ้ยละของนักวิจัย

ใหมไ่ด้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 50 

ของนักวิจัย

หนา้ใหม ่

(อยู่ระหว่าง

ขั้นตอนการ

ด าเนนิงาน) 

 10   

ตัวบ่งช้ีท่ี 2 

ผลงานวจิัย และ

นวัตกรรม 

ขับเคลื่อนชุมชน 

สังคม สู่การมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึน้ 

2.1 จ านวนงานวจิัยและ

นวัตกรรมท่ีน าไปใช้

ประโยชนเ์พื่อพัฒนา

ชุมชน สังคม 

300 ฉบับ 307 ฉบับ 5 15 0.75 บรรลุ การจัดสรรทุนอุดหนุน  

การวจิัยในแผนปฏบัิตกิาร 

ประจ าปงีบประมาณ   

พ.ศ. 2562 

2.2 จ านวนงานวจิัยและ

นวัตกรรมท่ีสร้าง

ประโยชนเ์ชงิพาณิชย์

ให้กับมหาวทิยาลัย 

1 ศูนย ์ 1 ศูนย ์ 5 15 0.75 บรรลุ โครงการจัดตั้งสถาบัน

นวัตกรรมและถ่ายทอด

เทคโนโลย ี 

รวมคะแนนค่าถ่วงน้ าหนกั 100 4.5 บรรลุ  
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(3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

  มหาวิทยาลัยพะเยาจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลัก คือการให้โอกาสและกระจายโอกาส

ทางการศึกษาของประชากรในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยาเติบโตจาก 4 คณะสู่ 18 คณะ/

วิทยาลัย 1 วิทยาเขต และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีปณิธานแน่วแน่ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของ

ชุมชน” จงึตอ้งสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาคุณภาพชวีิต การกินดีอยู่ด ีสังคมเป็นสุข และการมสี่วนร่วมกับ

สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายความเจริญที่เป็นนโยบายของรัฐบาล ด้วยระบบการขนส่งทางรถไฟ  

(รถไฟทางคู่ เด่นชัย – เชียงของ) ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย พื้นที่

ใกล้เคียง ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้าน 

  เป้าประสงค์ 

1) ชุมชนและสังคมมคีุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable life) 

  

 
 

รูปที่ 8 ยุทธศาสตร์การบรกิารวชิาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 
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ตารางที่ 27 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 

ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จตาม

แผนกลยุทธ์/

แผนปฏิบัติการ 

เป้าหมาย แผน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่า 

คะแนน 

ค่า 

น้ าหนัก 

ค่าคะแนน

ถ่วงน้ าหนัก 

(4)×(5)/100 

บรรลุ/ 

ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

ชื่อโครงการอา้งองิ/ 

ชื่อผลผลิตอา้งองิ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.    

ชุมชนและสังคมมี

คุณภาพชีวิตและ

ความเป็นอยูอ่ย่าง

ยั่งยืน (Sustainable 

life) 

1.1 มแีหลง่เรียนรู้และ

พัฒนาการเรียนรู้ของ

ชุมชน สังคม ทุกช่วงวัย 

1 ศูนย์ มกีารแตง่ตัง้

คณะกรรมการ

ด าเนนิงาน

ศูนยฯ์ 

4 25 1 บรรลุ ศูนยศ์กึษาเศรษฐกิจพอเพยีงด้าน

การเกษตรและความอยู่รอดของ

มนุษยชาต ิ

1.2 จ านวนงานบริการ

วชิาการท่ีเกิดประโยชนต์อ่

ชุมชน สังคมและประเทศ 

1 ศูนย์ 1 ศูนย์ 5 25 1.25 บรรลุ มอีุทยานการเรียนรู้ (UP Learning 

Center)/ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการ

ตอ่ยอดผลงานวจิัยและนวัตกรรม 

(UP Space) 

1.3 จ านวนผู้รับบริการทาง

การแพทยแ์ละสาธารณสุข  

ร้อยละ 

10 

มผีู้ใชบ้ริการ

เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 40  

5 25 1.25 บรรลุ การเปิดให้บริการศูนย์การแพทย์

และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

พะเยา อย่างเป็นทางการ  

1.4 ความพงึพอใจของ

ชุมชน ม.พะเยา ต่อการ

จัดการสิ่งแวดลอ้มและ

สาธารณูปโภคของ

มหาวทิยาลัย 

ร้อยละ 

60 

ผลงาน Green 

Office 1 

เหรียญทอง, 1 

เหรียญเงิน  

5 25 1.25 บรรลุ ผลประเมินโครงการ Green Office  

ระดับเหรียญทอง ได้แก่ ศูนย์

บรรณสารและการเรียนรู้ และ

เหรียญเงิน ได้แก่  วทิยาลัยการ

จัดการ 

รวมคะแนนค่าถ่วงน้ าหนกั 100 4.75 บรรลุ  
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(4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 พะเยาเป็นจังหวัดในกลุ่มล้านนาตะวันออก มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 16  

ก่อนได้รับการจัดตัง้ขึ้นเป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2520 มีช่ือเดิมว่า เมืองภูกามยาว หรอื พยาว มี

การปกครองแรกเริ่มในราชวงศ์ลาวจก หิรัญนครเงินยางเชียงแสน ก่อนจะอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักร

ล้านนา ที่มีศิลปะลักษณะเก่าแก่ และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะ รวมถึงสถานที่ส าคัญทางศาสนา  

การด ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติเป็นสิ่งที่คนไทย และทุกหน่วยงานของชาติต้องให้ความส าคัญ 

รวมถึงการท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์ และพัฒนาให้เป็นสมบัติของชาติ ปลูกฝังค่านิยมและ

วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ให้กับนิสิต บุคลากร ชุมชนและสังคม 

  เป้าประสงค์ 

1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาสู่สากล 

2) ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural enterprise) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9 ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างและส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 
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ตารางที่ 28 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ตามแผนกลยุทธ์/

แผนปฏิบัติการ 

เป้าหมาย แผน ผลการด าเนินงาน 
ค่า 

คะแนน 

ค่า 

น้ าหนัก 

ค่าคะแนน

ถ่วงน้ าหนัก 

(4)×(5)/100 

บรรลุ/ 

ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

ชื่อโครงการอ้างองิ/ 

ชื่อผลผลิตอ้างองิ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1. 

อนุรักษ ์ฟื้นฟู ท านุ

บ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมและ   

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

และพัฒนาสู่สากล 

1.1 มฐีานขอ้มูลดา้น

ศลิปะและวัฒนธรรม

ท่ีใชเ้ป็นแหล่งอ้างองิ

และเรียนรู้ 

1  

ระบบ 

1. ฐานข้อมูล

สารสนเทศทาง

ศลิปะและ

วัฒนธรรมของชาติ

พันธ์ุไต online  

2. พื้นท่ีจัดแสดง

นทิรรศการ online  

4 10 0.4 บรรลุ มกีารจัดท า website 

(www.lanna.up.ac.th) เพื่อจัดเก็บ

ข้อมูลดา้นศลิปะและวัฒนธรรมท่ีใช้

เป็นแหล่งอ้างองิและเรียนรู้ดา้น

ชาติพันธ์ุ (ไต) ในจังหวัดพะเยา ใช้

พื้นท่ีบน website เพื่อจัดแสดง

นทิรรศการ online 

 

1.2 มแีหลง่เรียนรู้

ด้านวัฒนธรรมของ

ชาติพันธ์ุไต ใน

อาเซียน 

1  

แหลง่ 

ศูนยก์ารเรียนรู้

ศลิปวัฒนธรรม 

ไทลื้อ 

5 10 0.5 บรรลุ การจัดแสดงขอ้มูลและภาพถ่าย

ในศูนย์การเรียนรู้ทาง

ศลิปวัฒนธรรมไทลื้อวัดหย่วน   

ต.หยว่น อ.เขียงค า จ.พะเยา 

 1.3 มผีลงานวจิัยและ

นวัตกรรมดา้นศลิปะ

และวัฒนธรรม 

1 

ผลงาน 

ผลงานผลิตภัณฑ์ 

Signature Product 

จากโครงการวจิัย 

"ฟื้นใจคนค้นหา

บ้านย่านเวยีง 

ระเบียงกว๊าน

พะเยา 

5 30 1.5 บรรลุ โครงการวจิัย "ฟื้นใจคน ค้นหา

บ้าน ยา่น เวยีง ระเบียงกว๊าน

พะเยา เพ่ือการพัฒนาพื้นท่ีทาง

วัฒนธรรมเชงิสร้างสรรค์              

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑจ์าก 

ภูมิปัญญาคณะสหเวชศาสตร์ 
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ตารางที่ 28 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน (ต่อ) 

 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ตามแผนกลยุทธ์/

แผนปฏิบัติการ 

เป้าหมาย แผน ผลการด าเนินงาน 
ค่า 

คะแนน 

ค่า 

น้ าหนัก 

ค่าคะแนน

ถ่วงน้ าหนัก 

(4)×(5)/100 

บรรลุ/ 

ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

ชื่อโครงการอ้างองิ/ 

ชื่อผลผลิตอ้างองิ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1. 

อนุรักษ ์ฟื้นฟู ท านุ

บ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมและ   

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

และพัฒนาสู่สากล 

1.4 บุคลากรและ

นสิิตแสดงออกถึง

ความเป็นไทย 

ร้อยละ 

30 

ผลตอบรับจากทุก

หนว่ยงานใน

มหาวทิยาลัย จาก

การเชญิชวนใช้

ผลิตภัณฑ ์ "ผา้

คล้องคอ จากกลุ่ม

ผ้าทอมือใตถุ้น

บ้าน" 1 ใน

ผลิตภัณฑจ์าก

โครงการวจิัย "ฟื้น

ใจคน ค้นหาบา้น 

ยา่น เวยีง ระเบียง

กว๊านพะเยา เพื่อ

การพัฒนาพื้นท่ี

ทางวัฒนธรรมเชงิ

สร้างสรรค์ เป็น 

UP Signature 

Product  

5 20 1 บรรลุ 1.กิจกรรมวันไหวค้ร ู                            

2.ประเพณีเดินขึน้มอประจ าป ี

2562          

3.กิจกรรมในวันส าคัญของชาติ

(ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์)                         

4.งานสานสัมพันธ์ ไทย-ลาว  

ครัง้ท่ี 16             

5.ดนตรีไทยอุดมศกึษาคร้ังท่ี 44               

6.โครงการตานข้าวใหม ่         

ใส่บาตรหลวง ประจ าป ี2563 

7.โครงการหกเวยีงเรียนรู้                                                     
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ตารางที่ 28 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน (ต่อ) 

 

ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 

ตามแผนกลยทุธ์/

แผนปฏิบัติการ 

เป้าหมาย แผน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่า 

คะแนน 

ค่า 

น้ าหนัก 

ค่าคะแนน

ถ่วงน้ าหนัก 

(4)×(5)/100 

บรรลุ/ 

ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

ชื่อโครงการอา้งองิ/ 

ชื่อผลผลิตอา้งองิ 

        8.โครงการบวงสรวงพญาง าเมอืง                   

9.โครงธรรมะสุขใจ โดย พระครู

วนิัยธร วรงคต วริิยธโร (หลวงตา

มา้)        

10. โครงการด้านการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมคณะ 

11. โครงการแห่ผ้าห่มพระธาตุ

จอมทอง จากกลุ่มคณะ

สังคมศาสตร์                      

12. โครงการวันภูมปัิญญาไทย 

คณะแพทยศาสตร์          

13.โครงการสบืสานต านานแหง่

สายนที คณะศิลปศาสตร์ 
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ตารางที่ 28 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน (ต่อ) 

 

ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 

ตามแผนกลยทุธ์/

แผนปฏิบัติการ 

เป้าหมาย แผน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่า 

คะแนน 

ค่า 

น้ าหนัก 

ค่าคะแนน

ถ่วงน้ าหนัก 

(4)×(5)/100 

บรรลุ/ 

ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

ชื่อโครงการอา้งองิ/ 

ชื่อผลผลิตอา้งองิ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2. 

ส่งเสริมให้เกิดการ

สร้างสรรค์       

เชงิพาณิชย ์

(Cultural 

enterprise) 

2.1 จ านวน

ผลิตภัณฑแ์ละ

บริการด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม และ

การท่องเท่ียวท่ีสร้าง

มูลค่าและพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

10 ผลิต 

ภัณฑแ์ละ

บริการ

ด้านศิลปะ

และ  

วัฒน 

ธรรม 

1. กิจกรรม

วัฒนธรรมเชงิ

สร้างสรรค์  

เพื่อสร้างและเพิ่ม

ศักยภาพการเป็น

ผู้ประกอบการทาง

วัฒนธรรม                           

2. ผลิตภัณฑท์าง

วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาจาก 14 

ชุมชน  

5 20 1 บรรลุ  1. กิจกรรมกาดหมั้ว 14 ชุมชน 

ในงานกวา๊นพะเยาสายน้ าแห่ง

ชวีติ ตานขา้วทิพยพ์ระเจ้าตน

หลวง                                   

2. ผลิตภัณฑท์างวัฒนธรรมใน  

14 ชุมชนเทศบาลเมอืงพะเยา 

(อาหารและขนมพืน้เมอืงพะเยา,  

ผลิตภัณฑจ์ากผ้าทอ,          

เครื่องจักสาน, ผลิตภัณฑท่ี์ใชใ้น

พธีิกรรม, สมุนไพร, ผักพื้นบ้าน, 

กลุ่มธุรกิจชุมชนขันโตก, และ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน) 
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ตารางที่ 28 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน (ต่อ) 

 

ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 

ตามแผนกลยทุธ์/

แผนปฏิบัติการ 

เป้าหมาย แผน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่า 

คะแนน 

ค่า 

น้ าหนัก 

ค่าคะแนน

ถ่วงน้ าหนัก 

(4)×(5)/100 

บรรลุ/ 

ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

ชื่อโครงการอา้งองิ/ 

ชื่อผลผลิตอา้งองิ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2. 

ส่งเสริมให้เกิดการ

สร้างสรรค์เชงิ

พาณิชย ์(Cultural 

enterprise) 

2.1 จ านวน

ผลิตภัณฑแ์ละ

บริการด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม และ

การท่องเท่ียวท่ีสร้าง

มูลค่าและพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

10 

ผลิตภัณฑ์

และ

บริการ

ด้านศิลปะ

และ

วัฒนธรรม  

 1 เครอืขา่ย 4 10 0.4 บรรลุ 1 เครอืขา่ยดา้นศลิปะและ

วัฒนธรรม และการท่องเท่ียวท่ี

สร้างมูลคา่และพัฒนาเศรษฐกจิ

ชุมชน 

รวมคา่คะแนนถ่วงน้ าหนกั 4.8 คะแนน  
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(5) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

  เมื่อโลกก้าวเข้าสู่โลกาภิวัตน์ การเป็นสังคมโลกเกิดขึ้น เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และ

วัฒนธรรมถูกหลอมรวม และแลกเปลี่ยนกันอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยพะเยาต้องก้าวต่อไปและพร้อมปรับตัว

เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ ทั้งในส่วนภูมิภาคและในระดับสากล หรือนานาชาติ ด้วยคุณภาพของ อาจารย์ นิสิต 

หลักสูตรผลงาน และสิ่งแวดล้อมที่ดี 

  เป้าประสงค์ 

 1) มหาวิทยาลัยพะเยามีช่ือเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 10 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ
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ตารางที่ 29 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 

ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จตาม

แผนกลยุทธ์/

แผนปฏิบัติการ 

เป้าหมาย แผน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ าหนัก 

ค่าคะแนน

ถ่วงน้ าหนัก 

(4)×(5)/100 

บรรลุ/ 

ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

ชื่อโครงการอา้งองิ/ 

ชื่อผลผลิตอา้งองิ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1. 

มหาวทิยาลัย

พะเยามชีื่อเสียง 

เป็นท่ีรู้จักและ

ยอมรับในระดับ 

ชาติและนานาชาต ิ

1.1 จัดระบบกลไก

และสิ่งแวดลอ้ม 

สนับสนุนทุกพันธกิจ

ให้เป็นสากล เพื่อ

รองรับการก้าวสู่

นานาชาต ิ

3 

โครง 

การ 

 1.1 จัดระบบกลไก

และสิ่งแวดลอ้ม 

สนับสนุนทุก   

พันธกิจให้เป็น

สากล เพื่อรองรับ

การก้าวสู่

นานาชาต ิ

5 20 1 บรรลุ 1. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ 

2. โครงการสนับสนุนการวจิัยและ    

การเสนอผลงานในต่างประเทศ   

ศุนยภ์าษาคณะศลิปศาสตร์ 

3. โครงการประชุมเครอืขา่ย           

การพยาบาลระดับนานาชาต ิ

 1.2 จ านวนเครอืขา่ย

กับสถาบันใน

ตา่งประเทศ 

3 

เครอืขา่ย 

3 เครอืขา่ย (MOU) 5 20 1 บรรลุ 1. คณะทันตแพทยศาสตร์และ

มหาวทิยาลัยนงิาตะ ประเทศญี่ปุ่น                                                   

2. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร์ กับคณะเกษตรศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวทิยาลัย        

ฮิโรซากิ  ประเทศญี่ปุ่น                                              

3. คณะศลิปศาสตร์และมหาวิทยาลัย   

เรตาคุ ประเทศญี่ปุ่น 
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การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ (ต่อ) 

 

ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จตาม

แผนกลยุทธ์/

แผนปฏิบัติการ 

เป้าหมาย แผน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ าหนัก 

ค่าคะแนน

ถ่วงน้ าหนัก 

(4)×(5)/100 

บรรลุ/ 

ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

ชื่อโครงการอา้งองิ/ 

ชื่อผลผลิตอา้งองิ 

 1.3 จ านวนนสิิตและ

บุคลากรท่ีมีการ

เคลื่อนย้ายและ

แลกเปลี่ยนท้ัง 

inbound และ 

outbound 

ร้อยละ 

5 

มจี านวนนสิิตและ

บุคลากร

แลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น

จากปท่ีีแล้ว         

ร้อยละ 5 

5 20 1 บรรลุ 1. คณะศลิปศาสตร์และมหาวิทยาลัย   

เรตาคุ ประเทศญี่ปุ่น         

2.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศลิปิน

สร้างสรรค์พ านัก ณ สถาบันศิลปะ ไถจง 

ประเทศไต้หวัน 

3. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์        

ทุนไซตามะ                                                  

4.โครงการสหกิจศกึษากงศุลจนี  

 1.4 จ านวนหลักสูตร

ความร่วมมอืกับ

สถาบันใน

ตา่งประเทศ 

3 

หลักสูตร 

มกีารท า MOU 

ด้านการจัดการ

เรียนการสอน   

ร่วมกับสถาบันใน

ตา่งประเทศ  

5 20 1 บรรลุ 1. คณะทันตแพทยศาสตร์และ

มหาวทิยาลัยนงิาตะ ประเทศญี่ปุ่น                                                   

2. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร์ กับคณะเกษตรศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวทิยาลัย        

ฮิโรซากิ  ประเทศญี่ปุ่น                                              

3. คณะศลิปศาสตร์และมหาวิทยาลัย   

เรตาคุ ประเทศญี่ปุ่น 

 



   
 

รายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 85 

 

 

ตารางที่ 29 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ (ต่อ) 

 

ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จตาม

แผนกลยุทธ์/

แผนปฏิบัติการ 

เป้าหมาย แผน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ าหนัก 

ค่าคะแนน

ถ่วงน้ าหนัก 

(4)×(5)/100 

บรรลุ/ 

ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

ชื่อโครงการอา้งองิ/ 

ชื่อผลผลิตอา้งองิ 

 1.5 นสิิตและ

บุคลากรมทัีกษะดา้น

ภาษาอังกฤษใน

ระดับท่ีสามารถ

สื่อสารได ้

ผลสอบ

เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 10 

มผีลคะแนนสูงขึ้น

ร้อยละ 10        

เมื่อเทียบกับ      

ผลปี 2561 

5 20 1 บรรลุ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนสิิต

และบุคลากรมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ.

2562 / Application SPEXX ส าหรับการ

เรียนภาษาอังกฤษดว้ยตนเองผ่านระบบ 

online application  

รวมคา่คะแนนถ่วงน้ าหนกั 5 คะแนน  
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6) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส 

   เป้าประสงค์ 

1). บุคลากรมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมใิจในองค์กร 

  2). มหาวิทยาลัยพะเยามีการบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

                                ตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 11 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
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ตารางที่ 20 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ด้านการบริหารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จตาม

แผนกลยุทธ์/

แผนปฏิบัติการ 

เป้าหมาย แผน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ าหนัก 

ค่าคะแนนถ่วง

น้ าหนัก 

ถ่วงน้ าหนัก

(4)×(5)/100 

บรรลุ/ไม่

บรรลุ

เป้าหมาย 

ชื่อโครงการอา้งองิ/ 

ชื่อผลผลิตอา้งองิ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1 

บุคลากรมี

คุณภาพมี

ทัศนคติท่ีดี

และมี

ความภูมิใจ

ในองค์กร 

 

1.1จ านวน

บุคลากร

สมดุลกับการ

ปฏบัิตงิาน

ตามภารกิจ 

ทุกหน่วยงาน 1.มกีารประชุม

พจิารณา

วเิคราะห์

อัตราก าลัง 

สายบริการของ

ทุกหน่วยงาน 

4 2 0.08 บรรลุ    

เป้าหมาย 

1.โครงการประชุมพิจารณา

วเิคราะห์อัตราก าลัง        

สายบริการของทุกหน่วยงาน 

 1.2บุคลาการ

มสีมรรถนะ

ในการ

ปฏบัิตงิาน

ภารกิจที่

ได้รับ

มอบหมาย 

ประกาศการเข้าสู่

ต าแหนง่         

สายบริการ 
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ตารางที่ 30 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ด้านการบริหารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ

ตามแผนกล

ยุทธ์/

แผนปฏิบัติการ 

เป้าหมาย แผน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ าหนัก 

ค่าคะแนนถ่วง

น้ าหนัก 

ถ่วงน้ าหนัก

(4)×(5)/100 

บรรลุ/ไม่

บรรลุ

เป้าหมาย 

ชื่อโครงการอ้างองิ/ 

ชื่อผลผลิตอ้างองิ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.

บุคลากร       

มคีุณภาพ              

มทัีศนคติท่ีด ี

และมีความ

ภูมิใจในองคก์ร 

  1.มอีาจารย์

ประจ าครบตาม

หลักสูตร 

2.มหาวิทยาลัย

สนับสนุนทุน

งานวจิัย R2R 

3. มหาวทิยาลัย

ให้ทุนการศึกษา

ตอ่ส าหรับ

บุคลากร      

สายวชิาการ 

4.จัดอบรม

โครงการ

ทางด้านระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4 2 0.08 บรรลุ 

เป้าหมาย 

1. โครงการปฐมนิเทศ

บุคลากร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 

2.โครงการคลนิกิใหค้วามรู้

และค าปรึกษาการขอต าแหนง่

ทางวิชาการ 

3.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

บุคลากรท่ีปฏบัิตงิาน       

ด้านบุคลากร 

4.โครงการน าเสนอ

ความก้าวหนา้งานวจิัย     

เพื่อพัฒนางานประจ า รุ่นท่ี 6 

รอบ 6 เดอืน 

5.หลักสูตรการน าเสนอและ

การสร้างสื่ออยา่งสร้างสรรค์ 

ด้วย PowerPoint 2016 



   
 

รายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 89 

 

ตารางที่ 20 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ด้านการบริหารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส (ต่อ) 

 

ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ

ตามแผนกล

ยุทธ์/

แผนปฏิบัติ

การ 

เป้าหมาย แผน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ าหนัก 

ค่าคะแนนถ่วง

น้ าหนัก 

ถ่วงน้ าหนัก

(4)×(5)/100 

บรรลุ/ไม่

บรรลุ

เป้าหมาย 

ชื่อโครงการอา้งองิ/ 

ชื่อผลผลิตอา้งองิ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.

บุคลากร       

มคีุณภาพ              

มทัีศนคติท่ีด ี

และมีความ

ภูมิใจในองคก์ร 

       6. หลักสูตรการพัฒนาและ

ปรับปรุงเว็บไซด์หนว่ยงาน

ภายในมหาวทิยาลัยพะเยา 

7. หลักสูตรการใช้งาน

โปรแกรม Microsoft  

8. หลักสูตร Blockchain และ 

Data science  

9. หลักสูตร Single-Sign-On 

Authentication Workshop 

10. หลักสูตรเทคนิคการ

ตกแตง่ภาพในการสอน    

ด้วย Photoshop 

11. หลักสูตร Power BI 

Desktop เพื่อการวิเคราะห ์
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ตารางที่ 30 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ด้านการบริหารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส (ต่อ) 

 

ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ

ตามแผนกล

ยุทธ์/

แผนปฏิบัติ

การ 

เป้าหมาย แผน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ าหนัก 

ค่าคะแนนถ่วง

น้ าหนัก 

ถ่วงน้ าหนัก

(4)×(5)/100 

บรรลุ/ไม่

บรรลุ

เป้าหมาย 

ชื่อโครงการอา้งองิ/ 

ชื่อผลผลิตอา้งองิ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.

บุคลากร       

มคีุณภาพ              

มทัีศนคติท่ีด ี

และมีความ

ภูมิใจในองคก์ร 

1.3 จ านวน 

บุคลากรท่ีมี

ความก้าวหนา้

ตามสายงาน 

 

1)บุคลากร       

สายวชิาการย่ืนขอ

ต าแหนง่ทาง

วชิาการเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5 

1.มผีู้ขอต าแหนง่

ทางวิชการ 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 

จ านวน 60 ราย 

(ปี 61 จ านวน 27 

ราย) 

4 2 0.08 บรรลุ 

เป้าหมาย 

1.โครงการให้ความรู้การขอ

ก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 

2.โครงการน าเสนอโครงร่าง

งานวจิัยและพจิารณาให้ทุน

สนับสนุนงานวจิัยเพื่อพัฒนา

งานประจ า 

2)บุคลากร       

สายบริการได้รับ

การอบรมพัฒนา

ตามเกณฑ์

สมรรถนะ  

1.ร้อยละ 95 

ของตัวแทนจาก

ทุกหน่วยงาน 

    1.โครงการให้ความรู้การขอ

ก าหนดต าแหนง่สายสนับสนุน 
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ตารางที่ 30 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ด้านการบริหารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส (ต่อ) 

 

ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ

ตามแผน 

กลยุทธ/์

แผนปฏิบัติการ 

เป้าหมาย แผน ผลการด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ าหนัก 

ค่าคะแนนถ่วง

น้ าหนัก 

ถ่วงน้ าหนัก

(4)×(5)/100 

บรรลุ/ไม่

บรรลุ

เป้าหมาย 

ชื่อโครงการอา้งองิ/ 

ชื่อผลผลิตอา้งองิ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.

บุคลากร         

มคีุณภาพ              

มทัีศนคติท่ีด ี

และมีความภูมใิจ

ในองค์กร 

1.4 ความพงึ

พอใจของ

บุคลากรตอ่

สวัสดกิาร

และสภาวะ

แวดลอ้มใน

การท างาน 

ร้อยละ 

80 

1.มกีารจัดตัง้กองทุน

สวัสดกิารของบุคลากร

มหาวทิยาลัยและ

เบิกจ่ายเป็นไปตาม

ระเบียบ 

2.มกีารประชาสัมพันธ์

กองทุนสวัสดกิาร 

3.มกีารจัดท าคู่มอื

สวัสดกิาร 

4.มแีผนการปรับปรุง

หอพักสวัสดกิาร

บุคลากรมหาวทิยาลัย

พะเยาและเปิดหอพัก

ศรีตรัง  

4 10 0.4 บรรลุ 

เป้าหมาย 

1.การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

สวัสดกิารมหาวทิยาลัย 

2.โครงการกีฬาเช่ือมสัมพันธ์

เครอืขา่ยบุคลากรและการเข้า

ร่วมแขง่ขันกีฬาบุคลากร สกอ. 

ครัง้ท่ี 38    

3. โครงการศูนยส์่งเสริม

สุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัย

พะเยา (Happy Body) 

4.มพ. เยี่ยมไข้ และให้ก าลังใจ

ให้แกบุ่คลากร  
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ด้านการบริหารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จตาม

แผน 

กลยุทธ์/

แผนปฏิบัติการ 

เป้าหมาย แผน ผลการด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ าหนัก 

ค่าคะแนน

ถ่วงน้ าหนัก 

ถ่วงน้ าหนัก

(4)×(5)/100 

บรรลุ/ไม่

บรรลุ

เป้าหมาย 

ชื่อโครงการอ้างองิ/ 

ชื่อผลผลิตอ้างองิ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.

บุคลากร         

มคีุณภาพ              

มทัีศนคติท่ีด ี

และมีความภูมใิจ

ในองค์กร 

 

1.5 อัตรา 

การ 

Turnover 

rate ลดลง 

จากปท่ีี 

ผ่านมา 

 

ร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 จ านวน

บุคลากร          

สายวชิาการ

ลาออก 16 คน  

บุคลากรสาย

บริการลาออก  

24 คน 

3 2 0.06 บรรลุเป้า 

หมาย 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ศกึษาดูงานของบุคลากรในทุก

หนว่ยงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 จ านวนบุคลากรสายวชิาการ

ลาออก 16 คน บุคลากร         

สายบริการ ลาออก 24 คน  : ปี 61  

จ านวนบุคลากรสายวชิาการ

ลาออก 27 คน บุคลากร        

สายบริการ ลาออก 22 คน ) 

 1.6 

มหาวทิยาลัย

เป็นท่ีรู้จักมี

ภาพลักษณ์

ท่ีด ี

อัตราการเข้าชม

สื่อของ

มหาวทิยาลัย 

เพิ่มมากขึน้ 

ร้อยละ 5  

จากปท่ีีผ่านมา 

เพิ่มมากขึน้ร้อยละ

15 จากปท่ีีผ่านมา  

5 5 0.25 บรรลุ 1. กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ สร้าง

ความเข้าใจและเชื่อมสัมพันธ์กับ

ชุมชนรอบมหาวทิยาลัยและ

สื่อมวลชนมอือาชพี  

2. มสีื่อคุณภาพผ่านการน าเสนอ

ของสื่อมวลชนมอือาชพี สามารถ

ดึงดูดและสร้างความประทับใจ 

ผู้เข้าชมได้มากขึน้ 
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ด้านการบริหารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส (ต่อ) 

 

ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ

ตามแผน 

กลยุทธ/์

แผนปฏิบัติการ 

เป้าหมาย แผน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ าหนัก 

ค่าคะแนนถ่วง

น้ าหนัก 

ถ่วงน้ าหนัก

(4)×(5)/100 

บรรลุ/ไม่

บรรลุ

เป้าหมาย 

ชื่อโครงการอา้งองิ/ 

ชื่อผลผลิตอา้งองิ 

 1.7 จ านวน

เครอืขา่ย 

ศษิยเ์ก่า

มหาวทิยาลัย

พะเยา 

จ านวน 2 

เครอืขา่ยตอ่ปี 

การวางแผนสร้าง

ระบบเครอืขา่ย 

ศษิยเ์ก่ารว่มกับ

กลุ่มผู้น านสิิตและ

กลุ่มศิษยเ์ก่าคณะ 

5 5 0.25 บรรลุ 1.โครงการศษิยเ์ก่าสัมพันธ์ราตรี

ฟา้มุ่ย 

2. โครงการเครอืขา่ยศิษยเ์ก่ากลุ่ม

ผู้น านิสติ และกลุ่มศิษย์เก่า 

ในทุกคณะ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2. 

มหาวทิยาลัย

พะเยา มีการ

บริหารงานท่ี

ทันสมัย คล่องตัว

และมี

ประสิทธิภาพ

โปร่งใส

ตรวจสอบได้ 

2.1 รายงาน

การตรวจสอบ

บัญชแีละการ

ตรวจสอบ

ภายในได้รับ

การรับรอง  

ได้รับการ

รับรอง 

อยู่ในระหว่าง

ด าเนนิการเพื่อขอ

รับรองประจ าปี 

4 2 0.08 บรรลุ 1. จัดท ารายงานทางการเงิน

ประจ าปโีดยได้รับการรับรองจาก

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ

หรือผู้สอบบัญชอีื่นท่ีส านักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดนิเห็นชอบ 

2. จัดท ารายงานทางการเงิน 

รายไตรมาสและรายปีเสนอตอ่สภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อรับรอง

รายงาน 
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ด้านการบริหารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตาม

แผน 

กลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ 

เป้าหมาย แผน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่า 

คะแนน 

ค่า 

น้ าหนัก 

ค่าคะแนนถ่วง

น้ าหนัก 

ถ่วงน้ าหนัก

(4)×(5)/100 

บรรลุ/ไม่

บรรลุ

เป้าหมาย 

ชื่อโครงการอ้างองิ/ 

ชื่อผลผลิตอ้างองิ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2. 

มหาวิทยาลยัพะเยา มี

การบรหิารงานที่

ทันสมยั คลอ่งตัวและ

มีประสิทธภิาพ 

โปรง่ใสตรวจสอบได ้

2.2 มีผลการ

ประเมินคุณธรรม

และความโปรง่ใสใน

การด าเนินงาน (ITA) 

ไม่น้อยกวา่ รอ้ยละ 

80 

รอ้ยละ 

85 

 รอ้ยละ 

87.21 

5 15 0.75 บรรลุ โครงการเตรยีมความพรอ้ม

ส าหรับการประเมนิคุณธรรม

และความโปรง่ใสของ

หน่วยงานภาครัฐประจ าป ี

(ITA) 

2.3 จ านวนงานที่น า

เทคโนโลยีมาใช้ใน

การลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

5 

ระบบงาน 

10 ระบบงาน

ที่มีการ

ด าเนินงานใน

ส่วนแรก 

5 15 0.75 บรรลุ 1.Smart Transit 

2. SmartStudent Service 

3. Smart Assessment 

4. Smart Regulation 

5. Smart Budget 

6. Smart Meeting 

7.Smart Contract 

8.Smart MOU 

9.Smart Working 

10. Smart Building 
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ด้านการบริหารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส (ต่อ) 

 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ

ตามแผน 

กลยุทธ/์แผนปฏิบัติ

การ 

เป้าหมาย แผน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ าหนัก 

ค่าคะแนนถ่วง

น้ าหนัก 

ถ่วงน้ าหนัก

(4)×(5)/100 

บรรลุ/ไม่

บรรลุ

เป้าหมาย 

ชื่อโครงการอา้งองิ/ 

ชื่อผลผลิตอา้งองิ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2. 

มหาวทิยาลัยพะเยา  

มกีารบริหารงานท่ี 

ทัน สมัยคล่องตัวและ

มปีระสิทธิภาพ 

โปร่ง ใส ตรวจสอบได ้

2.4 ส่วนงาน

ปฏบัิตงิานบรรลุตาม

ภารกิจจ านวนส่วนงาน

ท่ีมีผลการการประเมิน

ตัง้แตร่ะดับดี ขึน้ไป 

ระดับดี ระดับดีมาก 5 15 0.75 บรรลุ  รายงานผลแผนปฏบัิตกิาร 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวทิยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  

ทุกยุทธศาสตร์ ได้คะแนน

ประเมินผลตัวชี้วัด 97.23 อยูใ่น

ระดับดีมาก 

2.5 ทุกหน่วยงานมี

การพัฒนาตาม

กระบวนการประกัน

คุณภาพการศึกษา/

จ านวนหนว่ยงานท่ีมี

การพัฒนาการ

ด าเนนิงานตามเกณฑ์ 

EdPEx 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 5 15 0.75 บรรลุ โครงการใหค้วามรู้ประกัน

คุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพ่ือความ

เป็นเลิศ EdPEx 
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ด้านการบริหารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส (ต่อ) 

 

ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ

ตามแผน 

กลยุทธ/์

แผนปฏิบัติ

การ 

เป้าหมาย แผน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า 

น้ าหนัก 

ค่าคะแนนถ่วง

น้ าหนัก 

ถ่วงน้ าหนัก

(4)×(5)/100 

บรรลุ/ไม่

บรรลุ

เป้าหมาย 

ชื่อโครงการอา้งองิ/ 

ชื่อผลผลิตอา้งองิ 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2. 

มหาวิทยาลัย

พะเยา มกีาร

บรหิารงานท่ี

ทันสมัย 

คลอ่งตัวและมี

ประสิทธิภาพ 

โปร่งใส

ตรวจสอบได้ 

2.6 มกีารสื่อสารภายใน

องค์กรอย่างท่ัวถึง(จ านวน

หน่วยงานท่ีเข้ารว่ม

โครงการ : จ านวน

หน่วยงานท่ีเข้ารว่ม) 

รอ้ยละ  

100 

รอ้ยละ 

 100 

5 5 0.25 บรรลุ Meeting of the Mind  

2.7 มกีารสื่อสารภายใน

องค์กรอย่างท่ัวถึง : จ านวน

ช่องทางการสื่อสาร 

5  

ช่องทาง 

5 ช่องทาง 5 5 0.25 บรรลุ 1.การพัฒนาเว็บไซตใ์ห้มีความเป็นสากล 

และเป็นมติรกับผู้ใชง้าน  

2.การพัฒนาเครอืข่ายงานประชาสัมพันธ์

ในทุกคณะและทุกหน่วยงาน 

3.การประชาสัมพันธ์ผ่านทางกลุ่ม 

Application ไลน์ ม.พะเยา 

4.การพัฒนาความร่วมมอืกับสื่อของนิสติ 

5.การพัฒนา Application กองกลาง 

รวมคา่คะแนนถ่วงน้ าหนกั 4.78 คะแนน  
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        ผลประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 ก าหนดเป็นระดับคะแนน 1 – 5 และแปลผลเป็นผลการประเมินตั้งแต่ระดับปรับปรุงเร่งด่วน ถึงระดับดี

มาก โดยสามารถสรุปผลการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังนี้  

1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 5 กลยุทธ์  

5 ตัวชี้วัด ผลการประเมินอยู่ในระดับ  5 คะแนน หรอืระดับ ดีมาก  

2) ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ  ประกอบด้วย  

2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 7 ตัวชี้วัด  4.50 คะแนน หรอืระดับ ดีมาก  

3) ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์  

4 กลยุทธ์ 4 ตัวชี้วัด ผลการประเมินอยู่ในระดับ  4.75 คะแนน หรอืระดับ ดีมาก 

4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้ยั่งยืน ประกอบด้วย 

2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 6 ตัวชี้วัด ผลการประเมินอยู่ในระดับ  4.80 คะแนน หรอืระดับ ดีมาก 

5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 

2 กลยุทธ์ 5 ตัวชี้วัด ผลการประเมินอยู่ในระดับ  5 คะแนน หรอืระดับ ดีมาก 

6) ยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 5 กลยุทธ์  

14 ตัวชี้วัด ผลการประเมินอยู่ในระดับ  4.78 คะแนน หรอืระดับ ดีมาก 
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2.5 การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไว้ว่า “มหาวิทยาลัยพะเยา 

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสากล ผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษา  

และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน  

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้น า และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน  

และสังคม บริหารจัดการดว้ยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ” 

  

 ค่าเป้าหมายของการประเมินวิสัยทัศน์ 

 ส าหรับกรอบการประเมินผลการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 

 พ.ศ.2562 ได้มกีารก าหนดเกณฑก์ารประเมนิไว้ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ตารางที่ 31 เกณฑ์การประเมินวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

เกณฑ์การประเมิน ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมินผล 

1) แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา มีความ

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ

นโยบายของรัฐบาล  

สอดคล้องตามแผนงานหลัก

ของรัฐบาล ไม่น้อยกว่า 5 

แผนงาน 

ตรวจสอบและนับจ านวนแผนงานที่สอดคล้อง 

2) ผลการประเมินความส าเร็จ

ของแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562  

ผลประเมินอยู่ในระดับไม่ต่ า

กว่า 4 คะแนน หรือระดับดี 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความส าเร็จของ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2562 

3) ผลการประเมินความส าเร็จ

ของแผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนามหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2562  

ผลประเมินอยู่ในระดับ 

ไม่ต่ ากว่า 4 คะแนน  

หรอืระดับดี 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความส าเร็จของ 

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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เกณฑ์การประเมิน ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมินผล 

4) การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์

ไปสู่การปฏิบัติในระดับคณะ

และหนว่ยงาน 

คณะและหนว่ยงานมกีารน า

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติ 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 

ตรวจสอบและนับจ านวนกลยุทธ์ย่อยภายใต้

แผนยุทธศาสตรท์ี่มกีารน าไปปฏิบัติในระดับ

คณะและหนว่ยงาน และแปลงค่าจากร้อยละ

เป็นคะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 

- ระดับ 1 คะแนน เทียบกับเปา้หมาย น้อยกว่า

ร้อยละ 0 – 59 

- ระดับ 2 คะแนน เทียบกับเป้าหมาย นอ้ยกว่า

ร้อยละ 60 – 69 

- ระดับ 3 คะแนน เทียบกับเป้าหมาย นอ้ยกว่า

ร้อยละ 70 – 79 

- ระดับ 4 คะแนน เทียบกับเปา้หมาย น้อยกว่า

ร้อยละ 80 – 89 

- ระดับคะแนน 5 คะแนน เท่ากับเป้าหมาย 

น้อยกว่าร้อยละ 90 – 99 

5) ความพึงพอใจของผูม้ีสว่นได้

ส่วนเสีย (ค่าเฉลี่ยผลประเมิน

ความพึงพอใจของผูม้ีสว่นได้

ส่วนเสีย มากกว่า 3.51 = 5 

คะแนน) 

คา่เฉลี่ยผลประเมินความพึง

พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ได้แก่   

 -ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ของ

ผูใ้ช้บัณฑิต  

-ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ

นิสติ  

- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ

เจ้าหน้าที่  

 -ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ

ศษิย์เก่า  

ผลประเมินการบรรลุวิสัยทัศน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

= ระดับคะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 4.5 คะแนน 
 

 

  ผลการประเมินความส าเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562  

 จากการประเมินความส าเร็จของการบรรลุวิสัยทัศนข์องมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 พบว่ามีผลประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีรายละเอียดผลการประเมินดังตอ่ไปนี้ 
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ตารางที่ 32 ผลประเมินความส าเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 

(1 – 5) 

ผลประเมิน 

(ปรับปรุง – ดีมาก) 

หลักฐาน 

1) แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา มีความ

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ

นโยบายของรัฐบาล  

5 ดีมาก 1. ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2580) 

2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564) 

3. แผนการศกึษาแหง่ชาติ 

พ.ศ. 2560 – 2579 

4. มาตรฐานการศกึษาของ

ชาติ พ.ศ. 2561  

5. นโยบายไทยแลนด์ 4.0  

2) ผลการประเมินความส าเร็จของ

แผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562  

97.53 

= 5 คะแนน 

ดีมาก ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน

ความส าเร็จของแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2562 

3) ผลการประเมินความส าเร็จของ

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

มหาวิทยาลัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562  

97.17 

= 5 คะแนน 

ดีมาก ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน

ความส าเร็จของแผน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

มหาวิทยาลัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 

4) การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตรไ์ปสู่

การปฏิบัติในระดับคณะและ

หนว่ยงาน 

90 

= 5 คะแนน 

ดีมาก คณะและหนว่ยงานมกีารน า

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติ 

เฉลี่ยร้อยละ 90 
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เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 

(1 – 5) 

ผลประเมิน 

(ปรับปรุง – ดีมาก) 

หลักฐาน 

5) ความพึงพอใจของผูม้ีสว่นได้ส่วน

เสีย ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึง

พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มากกวา่ 3.51 = 5 คะแนน 

 

มากกว่า 3.51 

= 5 คะแนน 

 

ดีมาก 

 

-ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ของ

ผูใ้ช้บัณฑิต 4.07 

-ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ

นิสติ 3.67 

- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ

เจ้าหน้าที่ 3.74 

 -ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ

ศษิย์เก่า 4.18 

ผลประเมินเฉลี่ย 5 ดีมาก  

 

 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 พบว่า มหาวิทยาลัยพะเยาสามารถบรรลุวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย อยู่ที่ระดับ 5 คะแนน  

หรอื ระดับ ดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานการประเมนิดังตารางขา้งตน้ 
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เอกสารอ้างอิง 

1. เอกสารแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 – 2565 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร 

พงศบางโพธิ์  

2. รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (Self-Assessment Report) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการ

ด าเนนิการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปี 2561 

3. แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


