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คำนำ 

 

 รายงานผลการประเมินความสำเร็จตามแนวทางการพัฒนาและการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

พ.ศ.2563 – 2567 ของ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) นี ้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตาม

ตัวชี ้ว ัดตามภารกิจเร่งด ่วน (Super KPI) และตัวชี ้ว ัด (KPI) และตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 รอบ 12 เดือน  และแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) เพื่อประเมินถึงความก้าวหน้า

และความสำเร็จในการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา รายงานผลการประเมิน

ความสำเร ็จฯ นี ้  ได ้รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ส ่วนงานวิชาการ                              

และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ผลประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลประเมินอยู่ในระดับ 4.69 คะแนน หรือระดับ 

ดีมาก และผลการประเมินความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ    

พ.ศ.2563  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 98.09 หรอื ดีมาก  

 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการประเมินความสำเร็จ

ตามแนวทางการพัฒนาและการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 – 2567 ของ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ตุลาคม 2562 –  

กันยายน 2563) นี ้จะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาการดำเนินงานของส่วนงานและหน่วยงานต่างๆ 

ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและมีระดับความสำเร็จที่สูงยิ่งๆ ขึน้ไป 

 

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตุลาคม 2563 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

สมบูรณ์แบบเพื่อการพัฒนาชุมชน Area Baesd Comprehensive University) ด้วยปรัชญา “ดำรงชีวติด้วยปัญญา

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

(Wisdom for Community Empowerment)” โดยใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 - 2567 เป็นแนวทางการบริหารและดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ของปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ผ่านแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่กำหนด

ไว้ว่า “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” โดยมุ่งเน้นให้ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื ่อเสียงระดับสากล ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม                   

รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและ

เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้นำ และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืน 

ของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้  

ในทุกพันธกิจ ภายใต้พันธกิจ 5 ด้านของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วย (1) ผลิตคนไทยในศตวรรษ

ที ่  21 (2) วิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม                          

(4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย และ (5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good 

Governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน  

 โดยมหาวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) และนำมาใช้            

ในการกำหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่  

 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมศักยภาพคน ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์   

7 กลยุทธ์  23 มาตรการ 10 ตัวชี ้ว ัดตามภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 32 ตัวชี ้ว ัดการดำเนินงาน 

ตามแผน (KPI) ตอบสนองกับตัวชี้วัด  

SDGs เป้าหมาย 

SDGs 4 - ขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มคีุณภาพ   

- ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต ในทุกช่วงวัย (Life Long Learning) 

SDGs 17 - การสร ้างเคร ือข ่ ายและการม ีส ่วนร ่วมของประชาชน ภาคร ัฐ  และเอกชน                                     

ในการจัดการเรยีนการสอน 

SDGs 3 - การส่งเสริมคุณภาพชวีิตนสิิตทั้งทางกาย ใจ และสังคม 
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 ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ  

ประกอบด้วย 2 เป ้าประสงค ์ 3 กลย ุทธ ์ 17 มาตรการ 2 ต ัวช ี ้ว ัดตามภารก ิจเร ่งด ่วน (Super KPI)  

และ 17 ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน (KPI) ตอบสนองกับตัวชี้วัด  

SDGs เป้าหมาย 

SDGs 9 - พัฒนาความรูสู้่งานวิจัยเพื่อสรา้งนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  

SDGs 17 - การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม โดยการมสี่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐ และเอกชน                           

 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 3 ด้านการบริการวิชาการเพื ่อชุมชน สังคมและประเทศ  ประกอบด้วย                           

1 เป ้าประสงค์  3 กลยุทธ ์ 9 มาตรการ 1 ตัวช ี ้ว ัดตามภารก ิจเร ่งด ่วน (Super KPI) และ 9 ตัวช ี ้วัด  

การดำเนินงานตามแผน (KPI) ตอบสนองกับตัวชี้วัด  

SDGs เป้าหมาย 

SDGs 9 - พัฒนาความรูสู้่งานวิจัยเพื่อสรา้งนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

SDGs 17 - การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม โดยการมสี่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐ และเอกชน                      

SDGs 8 การนำวิจัยและนวัตกรรมลงสู่ชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ พัฒนาคุณภาพชวีิตความเป็นอยู่                                         

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

ประกอบด้วย 2 เป ้าประสงค ์ 3 กลย ุทธ ์ 6 มาตรการ 3 ต ัวช ี ้ว ัดตามภารก ิจเร ่งด ่วน (Super KPI)  

และ 6 ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน (KPI) ตอบสนองกับตัวชี้วัด  

SDGs เป้าหมาย 

SDGs 11 - ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของชุมชน    

SDGs 9 - พัฒนาความรูท้างศิลปวัฒนธรรมเพื่อสรา้งนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  

SDGs 17 - การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ภาครัฐ และเอกชน 

SDGs 8 - การนำวิจ ัยและนวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเพื ่อเพิ ่มรายได้ พ ัฒนาคุณภาพ                                            

ชีวติความเป็นอยู่ของชุมชน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลและนานาชาติ ประกอบด้วย 

  1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ 9 มาตรการ 5 ตัวชี ้ว ัดตามภารกิจเร ่งด่วน (Super KPI)  และ 8 ตัวชี ้วัด 

การดำเนินงานตามแผน (KPI) ตอบสนองกับตัวชี้วัด 

SDGs เป้าหมาย 

SDGs 17 - การสรา้งเครือข่ายความร่วมมอืเพื่อพัฒนาในทุกพันธกิจสู่ความเป็นสากล 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์  

5 กลยุทธ์ 23 มาตรการ 6 ตัวชี้วัดตามภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 20 ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน 

(KPI) ตอบสนองกับตัวชี้วัด 

SDGs เป้าหมาย 

SDGs 3 - การส่งเสริมคุณภาพชวีิตของบุคลากร 

SDGs 16 - พัฒนาสถาบันที่มปีระสิทธิผลมีความรับผดิชอบและโปร่งใสในทุกระดับ 

SDGs 6 7 13 15 - การส่งเสริมการจัดการธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพอย่าง

ยั่งยืน 

  

 สรุปผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 – 2567             

และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เริ่มจากการที่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุม

หารือร่วมกันเพื่อกำหนดแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) โดยพิจารณาจากอัตลักษณ์ (Identity) ของมหาวิทยาลัย

พะเยา และสมรรถนะหลัก (Core Competency) จากนั้นจึงมีการจัดประชุมชี้แจงกระบวนการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2567 และประชุมเพื่อแปลง

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 ไปสู่การปฏิบัติของคณะ 

สำนัก กอง ศูนย์ และหน่วยงานย่อย เพื ่อกำหนดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                      

ของแต่ละส่วนงาน กองแผนงานได้รวบรวมและนำเสนอแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2563 – 2567 และแผนปฏ ิบ ัต ิการประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ ่ านความเห ็นชอบ                                 

ของกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 และผ่าน 

ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั ้งที ่ 8/2562 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 จากนั้น

อธิการบดีและผู ้บร ิหาร ได้ม ีการถ่ายทอดวิส ัยท ัศน์  นโยบายและเป้าหมายของ แผนยุทธศาสตร์   

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ได้มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม                

และมุ่งเน้นภารกิจเร่งด่วน Super KPI โดยจัดให้มีผู ้รับผิดชอบ (Challenger) และสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ                 

การดำเนินงานให้ไปสู่เป้าหมายตัวชี้วัด ภายใน 1 ปี (ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)   
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รูปที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏบิัตกิารพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัยพะเยา ประจำปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2563 – 2567  ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอรท์ แอนด์สปา ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จังหวัดภูเก็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 การระดมสมองจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง Super KPI พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงาน ในวนัที่ 25 มิถนุายน 2562 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ผลการประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
         

ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ 
เสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย 

(อธิกำรบดี)

ถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ของ
อธิกำรบดี แปลงแผนสู่กำร
ปฏิบัติ /กลั่นกรองตัวชี้วัด 

Super KPI

จัดประชุมเพื่อชี้แจงตัวช้ีวัด
และวิธีกำรวัดตำม

ยุทธศำสตร์ และ Super 
KPI

จัดประชุมเชื่อมโยงตัวช้ีวัด
ของมหำวิทยำลัย Super 
KPI สู่คณะและหน่วยงำน

จัดท ำแผนยุทธศำสตร์  
ประจ ำปี 

พ.ศ. 2563 – 2567

น ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร

มหำวิทยำลัย

น ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรกลั่นกรอง
ระเบียบวำระกำรประชุม

สภำ

น ำเข้ำที่ประชุมสภำ
มหำวิทยำลัยพะเยำ

ด ำเนินกำรตำมแผน
ยุทธศำสตร์ 

และแผนปฏิบัติกำร

ติดตำมประเมินผล

และพัฒนำ
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  ผลประเมินความสำเร็จของยุทธศาสตร์เพื ่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลประเมินอยู่ในระดับ 4.69 คะแนน หรอืระดับ ดีมาก ถึงแม้ว่าการดำเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2567 ได้เผชิญอุปสรรคที่เข้ามา

อย่างไม่คาดคิดคือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) ที่ได้ส่งผลกระทบโดยตรง

ในด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพนิสิต การจัดเก็บรายได้ที ่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด  

การส่งเสริมความเป็นสากล เป็นต้น แต่ด้วยพันธกิจข้อที่ 5 ของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ การบริหารงานที่ทันสมัย

ด้วยธรรมาภิบาล (Good Governance) และเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงร่วมกัน สามารถพลิกวิกฤตเป็น

โอกาสทำให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลงาน 

เป็นที่ประจักษ์ บุคลากรมีการปรับตัวมาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการทำงานซึ่งถือเป็น

การเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเอง และร่วมมือร่วมใจ สานความคิด สร้างจิตใจ รวมพลังพัฒนา

องค์กร และเป็นที่พึ่งของชุมชนในช่วงการปรับตัวสู่ชวีิตวิถีใหม่ (New Normal) 
 

  (1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 7 กลยุทธ์

23 มาตรการ 10 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 32 ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน (KPI)  

ผลการดำเนนิงานเด่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อการเรียนรูต้ลอดชวีิตและเพื่อผลิต

บัณฑติเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 แบบ Non Degree 34 หลักสูตร มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบ online จำนวน 48 รายวิชา มีจำนวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ iClassroom จำนวน

276 รายวิชา และให้ความสำคัญในด้านมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนขยายสู่กลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย

ยิ่งขึ้น จัดตัง้ศูนย์ทดสอบสมรรถนะทางดิจทิัลและศูนย์ภาษา มหีลักสูตรที่พัฒนาทักษะและจัดส่งนิสิตสู่การเป็น

ผูป้ระกอบการและนักนวัตกรอย่างเข้มข้น มีการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อความเป็นเลิศ 

EdPEx ควบคู่ไปกับส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ และการเข้าสู่ตำแหน่งเชี่ยวชาญชำนาญ

การของตน มหาวิทยาลัยมีกระบวนการเยียวยานิสิตอย่างเป็นรูปธรรมในระหว่างที่มีสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส (COVID-19) เช่น การลดค่าเทอมเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง การจัดตั้งศูนย์ดูแล

สุขภาพจิตและเครอืข่ายการดูแลสุขภาพจติและสุขภาพกายของนิสติในระดับคณะ และการดูแลนสิิตให้สามารถ

ใช้ชีวิตความสุขตามศักยภาพ (Wellness & Happiness)  ผลประเมินความสำเร็จของยุทธศาสตร์

ด้านการเตรยีมคนและพัฒนาศักยภาพคน มีผลประเมินอยู่ในระดับ 4.64 คะแนน หรอืระดับ ดีมาก  
 

  (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู ้นำทางด้านวิชาการ 

ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 17 มาตรการ 2 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 17 ตัวชี้วัดการ

ดำเนินงานตามแผน (KPI) มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงด้านวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น

เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยได้มีการแลกเปลี่ยน มีระบบพี่เลี ้ยงนักวิจัยและเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรม  

ทั้งสถาบัน ภาครัฐ เอกชนภาคอุตสาหกรรม ชุมชนและสังคมระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนากระบวนการ

ผลติผลงานวิจัยที่มคีุณภาพ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 223 ผลงาน มีผลงานวิจัย
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และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ จำนวน 28 ผลงาน ตลอดจนมีศูนย์บริการและใหค้ำปรึกษาด้านวิชาการเพื่อการใช้

ประโยชน์จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการจัดอันดับ 401-

666 ของโลก จาก The Impact Rankings 2020 ผลประเมินความสำเร็จของยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

งานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ 5 คะแนน  
 

    (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการเพื่อชุมชน สังคมและประเทศ ประกอบด้วย  

1 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 9 มาตรการ 1ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 9 ตัวชี้วัดการดำเนินงานตาม

แผน (KPI) ผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยมีผลงานบริการวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ Signature Product จำนวน 3 ผลงาน มีงานบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและ

ประเทศ จำนวน 48 ผลงาน และศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

ด้านการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ของบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา และ

ประชาชนในจังหวัดพะเยา ภายใต้การปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

(Emergency Operation Ccenter) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา ผลประเมิน

ความสำเร็จของยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการเพื่อชุมชน สังคมและประเทศ มีผลประเมินอยู่ในระดับ 

4.90 คะแนน หรอืระดับ ดีมาก  
 

        (4) ด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน ประกอบด้วย

2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 6 มาตรการ 3 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 6 ตัวชี้วัด การดำเนินงาน

ตามแผน (KPI) ผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

สู ่Signature Product จากการร่วมกันทำงานส่งเสริมผูป้ระกอบการด้านศิลปะวัฒนธรรม (Cultural Enterprise & 

Entreprenuer) ในการกลั่นกรอง พัฒนาสินค้าจากอัตลักษณ์ของชุมชน สร้างนวัตกรรมทางด้านศิลปะ 

และวัฒนธรรม (Cultural Innovation) สู ่อัตลักษณ์ในการแต่งกายด้วยผ้าไทยของบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา

(Thainess) อันเป็นผลงานที่ได้รับการส่งเสริมคุณภาพและการออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัยพะเยา สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ท้องถิ่น ผลประเมินความสำเร็จของยุทธศาสตร์ด้าน

การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน มีผลประเมินอยู่ในระดับ  

5 คะแนน หรอืระดับ ดีมาก  
 

  (5) ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลและนานาชาติ ประกอบด้วย  

1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ 9 มาตรการ 5 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 8 ตัวชี้วัดการดำเนินงานตาม

แผน (KPI) ผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ส่งผล

กระทบกับตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์นี้โดยตรง มหาวิทยาลัยได้การปรับรูปแบบการดำเนินโครงการ โดยมุ่ง

ส่งเสริมนิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดตั้งศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์เพื่อให้

การสนับสนุนด้านการสอบวัดความรู้ทางภาษา สำหรับนิสิตและบุคลากร มีการจัดการเรียนการสอนโดย ใช้

ภาษาอังกฤษในรายวิชาเพิ่มมากขึ้นและถึงแม้จะประสบปัญหาด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและการสร้าง 
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เครือข่ายกับสถาบันในต่างประเทศ และการดำเนินกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรระหว่างประเทศ 

ที่ยังไม่สามารถจะทำกิจกรรมระหว่างกันได้นั้น มหาวิทยาลัยก็ได้ปรับกิจกรรมและการประชุม (Conference)  

สู่รูปแบบออนไลน์ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความร่วมมือ (MOU) ต่อกัน เพื่อกระชับ

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันต่อไป  ผลประเมินความสำเร็จของยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและ

พัฒนาความเป็นสากลและนานาชาติ มีผลประเมินอยู่ในระดับ 4.15 คะแนน หรอืระดับ ดี 
 

         (6) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 5 กลยุทธ์ 

23 มาตรการ 6 ตัวช้ีวัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 20 ตัวช้ีวัดการดำเนินงานตามแผน (KPI) มหาวิทยาลัย

มีการพัฒนาองค์กรสู ่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้  (Learning Organization) มีการนำระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ จำนวน 25 ระบบ เข้ามาใช้งานเป็นเครื่องมือในการบริหาร ปฏิบัติงาน และจัดการเรียนการสอนให้

เกิดความคล่องตัว ในช่วงที่ต้องปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home) บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มี

ความสามารถด้านดิจิทัล มีฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ส่งผลให้มหาวิทยาลัย

มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปี ( ITA) ในระดับ A ด้วยคะแนน 

92.13 ลำดับที่ 15 จากสถาบันอุดมศึกษา 83 แห่งในไทย รางวัลสำนักงานสีเขียว  (Green Office) จำนวน 

7 รางวัล ดำเนินงานโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

และมีคะแนน UI Green เพิ ่มขึ ้น และได้ลำดับที ่  260 จากมหาวิทยาลัย 922 ทั ่วโลก  ผลประเมิน

ความสำเร็จของยุทธศาสตร์ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส มีผลประเมินอยู่ในระดับ 4.52 

คะแนน หรอืระดับ ดีมาก  
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แผนภูมิภาพที่ 1 เปรียบเทยีบค่าเป้าหมายและผลการประเมินความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ 

เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 จากแผนภูมิที่ 1 พบว่าผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการ

เป็นผู้นำทางดา้นวิชาการ และยุทธศาสตร์ดา้นการเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมให้

ยั่งยืนบรรลุความสำเร็จสูงที่สุดคือ 5.00 คะแนน  รองลงมายุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน 

สังคม และประเทศ 4.90 คะแนน แผนยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพของคน 4.64 คะแนน 

ย ุทธศาสตร ์ด ้านการบร ิหารท ี ่ม ีประส ิทธ ิภาพและโปร ่งใส  4.52 และย ุทธศาสตร ์การเสร ิมสร ้าง 

และพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 4.15 คะแนน ตามลำดับ 
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การเตรียมคนและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 

การสรา้งงานวิจยัและนวตักรรม และการเป็น
ผูน้  าทางดา้นวิชาการ

การบริการวิชาการเพื่อพฒันาชมุชน สงัคม และ
ประเทศ

การเสริมสรา้งและสง่เสริมการท านบุ  ารุงศิลปะ
และวฒันธรรมใหย้ั่งยืน

การเสริมสรา้งและพฒันาความเป็นสากลหรือ
นานาชาติ

การบริหารท่ีมีประสทิธิภาพและโปร่งใส
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ผลการประเมินความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 จากการประเมินความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สามารถแสดงรายงานผลออกเป็นแผนงานและโครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ประกอบด้วย 7 แผนงาน 

891 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้จำนวน 74,909,329 บาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 

52,549,994 คิดเป็นร้อยละ 70 และเนื่องจากมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงาน /

โครงการที่กำหนดไว้ จึงถือได้ว่าสามารถประหยัดงบประมาณได้  22,359,515 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมีผลการใชจ้่ายเงนิงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี ้  

 

แผนงาน จำนวนโครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

โครงการด้านวิชาการ
และประกันคุณภาพ
การศึกษา 

320 22,153,409.00 17,320,125.17 4,833,283.83 

โครงการด้านคุณภาพ
นิสิต 

159 7,522,957.00 6,196,867.00 1,326,090.00 

โครงการด้านการวิจัย
และนวัตกรรม 

57 5,015,305.00 3,305,996.00 1,709,309.00 

โครงการด้านการบริการ
วิชาการ 

51 6,776,020.00 6,284,773.00 491,247.00 

โครงการด้านการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

48 1,931,310.00 1,512,006.00 419,304.00 

โครงการด้านความเป็น
สากล 

23 1,875,600.00 1,168,064.00 707,536.00 

โครงการด้านความ
โปร่งใสและการบริหาร
จัดการ 

233 29,634,728.00 16,762,162.66 12,872,565.34 

 รวม  891 74,909,329.00 52,549,993.83 22,359,335.17 
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แผนภูมิภาพที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการทั้งหมดตามแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทยีบกับปี พ.ศ. 2562  

 
 

 
 

แผนภูมิภาพที่ 4 เปรียบเทยีบผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกตามแผนงานในแต่ละด้าน  

  

 

 

 

งบประมาณประจ าปี 2562 งบประมาณประจ าปี 2563

ไดร้บัจดัสรร 88,165,162.00 74,909,329.00

ผลการเบกิจ่าย 66,931,462.70 52,549,993.83

88,165,162.00 

74,909,329.00 

66,931,462.70 

52,549,993.83 

ไดร้บัจดัสรร ผลการเบกิจ่าย

โครงการดา้นวิชาการ
และประกนัคณุภาพ

การศกึษา

โครงการดา้นคณุภาพ
นิสติ

โครงการดา้นการวิจยั
และนวตักรรม

โครงการดา้นการ
บริการวิชาการ

โครงการดา้นการท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม

โครงการดา้นความ
เป็นสากล

โครงการดา้นความ
โปร่งใสและการ
บริหารจดัการ

ไดร้บัจดัสรร 22,153,409.0 7,522,957.00 5,015,305.00 6,776,020.00 1,931,310.00 1,875,600.00 29,634,728.0

เบกิจ่าย 17,320,125.1 6,196,867.00 3,305,996.00 6,284,773.00 1,512,006.00 1,168,064.00 16,762,162.6

ไดร้บัจดัสรร

เบกิจ่าย
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   จากการประเมินผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 แยกตามแผนงาน 7 แผนงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน พบว่าด้านการวิชาการและ

ประกันคุณภาพการศึกษา มีจำนวนโครงการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือด้านความโปร่งใสและ

การบริหารจัดการ คิดเป็นรอ้ยละ 26 โครงการด้านคุณภาพนิสิต คิดเป็นรอ้ยละ 18 โครงการด้านการวิจัยและ

นวัตกรรม และโครงการด้านการบริการวิชาการจำนวน มีจำนวนโครงการคิดเป็นร้อยละ 6 เท่ากัน 

โครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีจำนวนโครงการคิดเป็นร้อยละ 5  และลำดับสุดท้ายคือ 

โครงการด้านความเป็นสากล มีจำนวนโครงการคิดเป็นรอ้ยละ 3 ดังแผนภูมิต่อไปนี ้

 

 
 

แผนภูมิภาพท่ี 5 แสดงสัดส่วนของโครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

    

 

 

 

 

โครงการด้านวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

36%

โครงการด้านคุณภาพนิสิต
18%

โครงการด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม

6%

โครงการด้านการบริการวิชาการ
6%

โครงการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

5%

โครงการด้านความเป็นสากล
3%

โครงการด้านความโปร่งใสและ
การบริหารจัดการ

26%
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 จากการที่มหาวิทยาลัยสามารถประหยัดงบประมาณการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้จำนวน 22,304,029 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 30 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

นั้น พบว่า โครงการด้านการบริหารจัดการ มีงบประมาณคงเหลือมากที่สุดคือ จำนวน 12,872,565.34 บาท 

รองลงมาคือ โครงการด้านการจัดการเรียนการสอน 4,832,283.83 บาท โครงการด้านวิจัยและนวัตกรรม 

จำนวน 1,709,309 บาท โครงการด้านคุณภาพนิสิต จำนวน 1,326,090 บาท โครงการด้านความเป็นสากล 

จำนวน 707,536 บาท โครงการด้านบริการวิชาการ จำนวน 491,247 บาท และโครงการด้านการทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรม จำนวน 419,484 บาท ตามลำดับ ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

 
 

แผนภูมิภาพที่ 6 แสดงสัดส่วนของการประหยัดงบประมาณการดำเนินงาน 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการดา้นวิชาการ
และประกนัคณุภาพ

การศกึษา

โครงการดา้นคณุภาพ
นิสติ

โครงการดา้นการวิจยั
และนวตักรรม

โครงการดา้นการ
บริการวิชาการ

โครงการดา้นการท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม

โครงการดา้นความเป็น
สากล

โครงการดา้นความ
โปร่งใสและการบริหาร

จดัการ

งบประมาณที่ประหยดัได้ 4,833,283.83 1,326,090.00 1,709,309.00 491,247.00 419,484.00 707,536.00 12,872,565.34

4,833,283.83 

1,326,090.00 1,709,309.00 

491,247.00 419,484.00 707,536.00 

12,872,565.34 
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  ผลการประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

มีผลการประเมินรวม ร้อยละ 98.09 แผนงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการด้านความเป็น

สากล มีผลประเมินความสำเร็จร้อยละ 100 รองลงมาคือแผนงานด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  

มีผลประเมินความสำเร็จร้อยละ 99.05 ด้านคุณภาพนิสิต มีผลประเมินความสำเร็จร้อยละ 98.95 

ด้านความโปร่งใสและการบริหารจัดการ มีผลประเมินความสำเร็จร้อยละ 97.91 โครงการด้านการ

บริการวิชาการมีผลประเมินความสำเร็จร้อยละ 95.75 และลำดับสุดท้ายคือ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม           

มีผลประเมินความสำเร็จร้อยละ 95 

 

 
 

แผนภูมิภาพที่ 7 เปรียบเทยีบแผนและผลการประเมินความสำเร็จของโครงการตามแผนปฎิบัติการ

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมคนและ
เสริมสรา้งศกัยภาพคน
(ดา้นวิชาการและ
ประกนัคณุภาพ
การศกึษา)

การเตรียมคนและ
เสริมสรา้งศกัยภาพคน
(ดา้นคณุภาพนิสติ)

การสรา้งงานวิจยัและ
นวตักรรม และการเป็น
ผูน้  าทางดา้นวิชาการ

การบริการวิชาการเพื่อ
พฒันาชมุชน สงัคม 

และประเทศ

การเสริมสรา้งและ
สง่เสริมการท านบุ  ารุง
ศิลปะและวฒันธรรมให้

ยั่งยืน

การเสริมสรา้งและ
พฒันาความเป็นสากล

หรือนานาชาติ

การบริหารที่มี
ประสทิธิภาพและ

โปร่งใส

แผน 100 100 100 100 100 100 100

รอ้ยละความส าเร็จ 99.05 98.95 95 95.75 100 100 97.91

100 100 100 100 100 100 10099.05 98.95
95 95.75

100 100 97.91
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     จากการประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส่วนงานวิชาการโดยกำหนดเป้าหมาย

ของความสำเร็จไว้รอ้ยละ 100 เท่ากัน มีผลการประเมินความสำเร็จคิดเป็น ร้อยละ 75 ขึน้ไปทุกคณะ และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มีผลการประเมิน

ความสำเร็จคิดเป็น ร้อยละ 99 ขึน้ไปทุกส่วนงาน ดังแผนภูมิต่อไปนี้      

 

 

แผนภูมิภาพที่ 8 เปรียบเทยีบแผนและผลการประเมินความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ของส่วนงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

คณะ
เกษตรศาสต

รแ์ละ
ทรพัยากรธรร

มชาติ

คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

คณะ
พลงังานและ
สิ่งแวดลอ้ม

คณะ
วิทยาศาสตร์

คณะ
วิศวกรรมศา

สตร์

คณะ
นิติศาสตร์

คณะ
รฐัศาสตร์
และ

สงัคมศาสตร์

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

คณะศิลป
ศาสตร์

คณะ
วิทยาการ
จดัการ

คณะ
วิทยาลยั
การศกึษา

คณะ
สถาปัตยกรร
มศาสตรแ์ละ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

คณะทนัต
แพทยศาสตร์

คณะ
พยาบาล
ศาสตร์

คณะ
แพทยศาสตร์

คณะเภสชั
ศาสตร์

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะสหเวช
ศาสตร์

โรงเรียน
สาธิต

มหาวิทยาลยั
พะเยา

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

ผล 100.00 100.00 100.00 94.29 91.67 100.00 100.00 90.83 100.00 100.00 100.00 100.00 78.57 100.00 96.43 100.00 100.00 98.91 91.43
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แผนภูมิภาพที่ 9 เปรียบเทยีบแผนและผลการประเมินความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

ส านกังาน
สภา

มหาวิทยาลยั
พะเยา

ส านกังาน
อธิการบดี

กองกลาง
กองการ
เจา้หนา้ที่

กองกิจการ
นิสติ
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กองบริการ
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ส่วนที่ 1 

ลักษณะองค์กร 

 

1.1 สภาพแวดล้อม 
  

 (1) ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ถือกำเนิดขึ้นจากการเป็นวิทยาเขตสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  

แก้ปัญหาการศกึษาและรายได้ของประชากรในจังหวัดพะเยาซึ่งเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำ โดยระยะเริ่มแรกใช้อาคารของ

โรงเรียนพะเยาพิทยาคมเป็นการชั ่วคราว และได้ย้ายมาที่ตั ้งถาวรปัจจุบันในปี พ.ศ. 2542  ณ ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พื้นที่ 5,727 ไร่  และสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั ้งที่ 13(4/2550)  

เมื ่อวันที ่ 21 กรกฎาคม 2550 ได้มีมติให้เปลี ่ยนชื ่อ มหาวิทยาลัยนเ รศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา  

เป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ได ้ม ีพระบรมราชโองการโปรดเกล ้าฯ  ให ้ตราพระราชบ ัญญัต ิมหาว ิทยาลั ยพะเยาข ึ ้น  ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553  

 มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่มุ่งเน้นการพัฒนา เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์

แบบ (Comprehensive University) ด้วยปรัชญา “ดำรงชีวติด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด (A life of Wisdom is The Most 

Wondrous of All)” และปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)” 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจหลัก 5 ด้าน ประกอบด้วย  

 (1) พันธกิจด้านการผลิตคนไทยศตวรรษที ่ 21 จัดการเรียนการสอนรวมทั ้งสิ ้น 104 หลักสูตร 

ครอบคลุมระดับปริญญาตรี โท และเอก มีหลักสูตรอบรมระยะสั้นหลากหลาย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยา     

มีจำนวนนิสิตทั้งหมด 20,208 คน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาบัณฑิต ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับสมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพ ทักษะในศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมในอนาคต (New S-curve) มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ดำเนินการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยพะเยา

และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) จำนวน 2 ห้องเรียน  

 (2) พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งเน้นส่งเสริม

ให้อาจารย์และนักวิจัยสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมคีุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น  
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 (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม มีเป้าหมายเพื่อพัฒนา

ชุมชนและสังคมมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable life) ผ่านโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล และ

การพัฒนาผลติภัณฑ์ที่เป็น Signature Product เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้ชุมชน 

 (4) พันธกิจด้านทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย มีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาสู่สากล และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ 

(Cultural enterprise) โดยการมสี่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย 

 (5) พันธกิจด้านบริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลง

ร่วมกัน มีเป้าหมายพัฒนาบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบ Smart Operation ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรมีคุณภาพ มีทัศนคติ

ที่ดีและมีความภูมิใจในองค์กร โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 1,967 คน แบ่งเป็น

บุคลากรสายวิชาการ 1,022 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 945 คน 

 ดังนั้น เพื่อให้นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 

(พ .ศ .  2561  –  2580)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่  12 (พ .ศ .  2560 - 2564) 

ประกาศราชกิจจานุเษกษาเรื่อง คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 

– 2570 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยพะเยา

จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ป ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 

เพื่อสนองตอบทิศทางการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับวสิัยทัศน์ของผูบ้ริหารและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย เพื่อให้มหาวิทยาลัยพะเยาเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยนื  
 

 1.2 ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยากับยุทธศาสตร์ชาติ และ

แผนพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 นี้ 

ได้ดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องและเชื ่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญด้านอุดมศึกษา ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ประกาศราชกิจจานุเษกษาเรื่อง คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มาตรฐานการศกึษาของชาติ พ.ศ. 2561 

ะนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ. 2563 – 2570 และนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ประจำปี พ.ศ. 2563   
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รวมทั ้งได้ นำแนวทางการพัฒนาและการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 – 2565 ของอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ )  มาใช้เป็นแนวทางหลักในการพัฒนา

จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567  

  จากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 

ได้มกีารกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ

ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน (KPI) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน เพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์  “มหาวิทยาลัยสร้าง

ปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล” ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

                ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมศักยภาพคน ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 7 กลยุทธ์

23 มาตรการ 10 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 32 ตัวช้ีวัดการดำเนินงานตามแผน (KPI) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ ประกอบด้วย   

2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 17 มาตรการ 2 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 17 ตัวชี้วัดการดำเนินงานตาม

แผน (KPI) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการเพื่อชุมชน สังคมและประเทศ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์

3 กลยุทธ์ 9 มาตรการ 1ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 9 ตัวชี้วัด การดำเนินงานตามแผน (KPI) 

  ยุทธศาสตร์ที ่ 4 ด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั ่งย ืน 

ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 6 มาตรการ 3 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 6 ตัวชี้วัด

การดำเนินงานตามแผน (KPI) 

  ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลและนานาชาติ ประกอบด้วย  

1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ 9 มาตรการ 5 ตัวชี ้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 8 ตัวชี ้วัดการดำเนินงาน 

ตามแผน (KPI) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 5 กลยุทธ์ 

23 มาตรการ 6 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 20 ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน (KPI) 
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 1.3 เป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 

 ด้านการกำหนดเป้าหมายสู่ความสำเร็จ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดเป้าหมายของการดำเนินงาน

ตามพันธกิจหลัก 5 ด้าน  

1) ผลติคนไทยศตวรรษที่ 21 

2) วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชงิพาณิชย์ 

3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 

5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภบิาล (Good governance) และเรยีนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

 เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัด สำหรับ         

วัดประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทุกด้าน ดังตารางต่อไปนี ้
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1.3.1 เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา 
 

ตารางที่ 1 หลักสูตรและการจัดการศึกษา  

หลักสูตร ความสำคัญต่อ

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

1. 1 หลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี จำนวน 

67 หลักสูตร 

1)   บัณฑิตมงีานทำ 

2) ผู้ใชบั้ณฑิตพงึพอใจใน

คุณภาพบัณฑิต 

3) ผู้เรียนในพื้นท่ีภาคเหนือ

มโีอกาสทางการศึกษา

เพิ่มขึ้น 

บูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยการบรรยายและปฏิบัติการแนว

ใหม่มีการฝึกงานหรือการศึกษาอิสระ และส่งเสริมฝึกประสบการณ์

ผ่านสหกิจศึกษา พัฒนาทั ้ง Hard Skills และ Soft Skills มีการใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้นิสิตได้ทบทวนและเรียนรู้ด้วยตัวเอง จัดกิจกรรม

ในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร บูรณาการการจัดการเรียนการ

สอนกับการบริการว ิชาการสู ่ช ุมชน  ม ีการแลกเปลี ่ยนนิส ิตใน

ต่างประเทศพัฒนานิสติร่วมกับสถานประกอบการ 

1.2 การจัดการศกึษา

ควบระดับปริญญา

ตรี 2 ปริญญา 

จำนวน 22 คู ่

1) บัณฑติมโีอกาสได้งาน

ทำเพ่ิมขึน้ 

2) บัณฑติมทัีกษะทาง

อาชีพท่ีหลากหลาย 

ตอบสนองต่อ 

ความตอ้งการของผูใ้ช้

บัณฑิต 

 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตมีความรู้และทักษะของ 2 หลักสูตรท่ี

ส่งเสริมกันในการประกอบอาชพี ด้วยการบรรยายและปฏิบัตกิาร มีการ

ฝึกงานหรือการศึกษาอิสระ และส่งเสริมการฝึกประสบการณ์ผ่านสหกิจ

ศึกษา พัฒนาทั้ง Hard Skills และ Soft Skills มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้นิสิตได้ทบทวนและเรียนรู้ด้วยตัวเองจัดกิจกรรมในหลักสูตร และ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร บูรณาการจัดการเรียนการสอน กับการบริการ

วชิาการสู่ชุมชน 

1.3 หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศกึษา 

ปริญญาโท จำนวน 22 

หลักสูตร  

(แผน ก และ ข) 

ปริญญาเอก 10 

หลักสูตร  

(แบบ 1.1 และ 2.1) 

ผู้เรียนสามารถนำความรู ้   

องค์ความรู้ และหรือองค์

ความรู้ใหม่ไปใชใ้นการต่อ

ยอดและพัฒนาการ

ประกอบอาชพี 

จัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นพื้นฐาน ฝึกทักษะด้านการทำ

วิจัย การแสวงหาความรู้และการต่อยอดองค์ความรู้ กำหนดให้มีการ

เผยแพร่ผลงานวิจ ัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

บัณฑิตศกึษาหรือสูงกว่า มกีารสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำวิทยานพินธ์ 
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ตารางที่ 2 เป้าหมายและแนวทางการวิจัย 

บริการ ความสำคัญต่อความสำเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

การวจิัย มุ่งเป็นสถาบัน การศกึษา 

ขั้นสูงท่ีพร้อมดว้ยบุคลากรท่ีมี

ศักยภาพ (Talent and Skilled Human 

Resources) ผลิตงานวจิัยเป็นรากฐาน

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

สร้างองค์ความรูใ้หม่นำไปสู่การ

ถ่ายทอดและพัฒนาสรา้งสรรค์  

สร้างนวัตกรรมให้ก้าวหนา้และ

นำไปใชป้ระโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

และภาคอุตสาหกรรมในเชงิพาณิชย์ 

สู่การเตบิโตอย่างย่ังยนืของสังคม 

1) การได้รับการจัดอันดับ World Ranking  

2) การวิจัยต่อยอดองค์ความรูสู้่การสร้าง

นวัตกรรม และการนำผลงานวจิัยไปใช้

ประโยชน์พัฒนาชุมชนหรือต่อยอดเชงิ

พาณิชย ์

3) ผลงานวจิัยได้รับการตพีมิพ์ในระดับ

นานาชาติและได้รับการอา้งอิง 

ดำเนนิการวิจัยและการนำเสนองานวจิัย  

สู่เวทีระดับโลก โดยมีการทำงานวจิัยเพื่อ

ตามสนองต่อความต้องการของชุมชน 

ตามกระบวนการ 1 Faculty 1 Signature  

มกีารบูรณาการวจิัยร่วมกับจังหวัด 

และประเทศ รวมท้ังมีสถาบันนวัตกรรม

และถ่ายทอดเทคโนโลย ีทำหนา้ท่ี 

ในการต่อยอดองค์ความรู ้

 

ตารางที่ 3 เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานบรกิารวชิาการ 

บริการ ความสำคัญต่อ

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

การบริการวิชาการ เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีด ีและเป็นท่ีพ่ึงให้ชุมชน

และสังคม ยกระดับการศึกษา  

สร้างรายได้ ส่งเสริม  สุขภาวะท่ีด ี 

และบรรเทาปัญหาความเดอืดร้อน 

ของชุมชนและสังคม 

1) ปัญญาเพื่อความ

เข้มแข็งของชุมชน  

เป็นการสร้างประโยชน์

ให้กับชุมชนและ

ผู้รับบริการ 

 

 

บริการวิชาการด้วยการนำความรู้สู ่การพัฒนาชุมชน

ตามกระบวนการ 1 Faculty 1 Signature การบริการ

ว ิ ช าการแบบให ้ เ ปล ่ า  ก ารบร ิ ก า รว ิ ช าการท ี่  

ก่อให้เก ิดรายได้แก่ช ุมชน การจัดประชุมวิชาการ  

อบรมสัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
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ตารางที่ 4 เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

บริการ ความสำคัญต่อ

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมให้มี Cultural Enterprise  

เพื่อการพัฒนาเชิงพาณิชย์สู่สากล 

1) มผีลงานวจิัยและ

นวัตกรรม ด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม 

2) จำนวนผลิตภัณฑ์และ

บริการด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม  

และการท่องเท่ียวท่ี

สร้างมูลค่าและพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

สร้างผลงานผ่านการลงชุมชน งานวจิัย และการสร้าง

นวัตกรรมทางศลิปวัฒนธรรม Cultural Innovation 

กลั่นกรอง และต่อยอดเพื่อสร้างคุณค่า Value Added 

ให้กับมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ให้ชุมชน 

เกิดความตระหนักรู ้และเกิดการสร้างรายได้สร้าง

เครอืข่ายความร่วมมือ  กับชุมชน (University 

Engagement) เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างสรรค์ผลงาน

เชงิพาณิชย์ให้เกิดเป็น Cultural Enterprise และ  

สร้างความภาคภูมิใจในมรดกของศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นให้กับนสิิตและบุคลากร เป็นอัตลักษณ์ 

ขององค์กร (Thainess) 

 

ตารางที่ 5 เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานบรกิารสุขภาพ 

บริการ ความสำคัญต่อความสำเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

การให้บริการสุขภาพ 1) เพิ่มโอกาสการเข้าถึง 

การบริการสุขภาพ 

2) บูรณาการการเรียนการสอน

กับนิสติ 

3) ผู้รับบริการพึงพอใจต่อการ

ให้บริการ 

การให้บริการท้ังผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกโดยแพทย์แผนปัจจุบัน 

และแพทย์ทางเล ือก ประกอบด้วยศูนย ์การแพทย ์และ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โรงพยาบาลทันตกรรม  

ค ล ิ น ิ ก แ พ ท ย ์ แ ผ น จ ี น  ค ล ิ น ิ ก แ พ ท ย ์ แ ผ น ไ ท ย                                   

คลินิกกายภาพบำบัด สถานปฏบัิตกิารเภสัชกรชุมชน เป็นต้น 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดให้บริการทางวิชาการและบริการสุขภาพ เพื ่อบูรณาการบริการ  

ทางวิชาการให้เข ้าก ับการเร ียนการสอนเพื ่อประโยชน์ด ้านการเร ียนรู ้จากประสบการณ์จริงของน ิส ิ ต  

สร้างความเชี่ยวชาญ เข้าถึงชุมชน มีจิตอาสา อีกทั้งยังตอบสนองต่อความต้องการการเข้าถึงการรักษาพยาบาล  

ที ่มีมาตรฐานของประชาชน นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านหน่วยงานบริการทางการแพทย์  

แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือกต่าง ๆ ดังนี้ 
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ตารางที่ 6 หน่วยงานบริการทางสาธารณสุขและลักษณะการให้บรกิาร 

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน สังกัด ลักษณะการใหบ้ริการ 

1 ศูนย์บริการทาง

การแพทย์และ

สาธารณสุข  

คณะแพทยศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ ให้บริการรักษาพยาบาลในรูปแบบคลินิกแพทย์แผนปัจจุบัน, 

แพทย์แผนจีน และแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้กับนสิิต บุคลากร 

และบุคคลภายนอก 

2 ศูนย์การแพทย์และ

โรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวทิยาลัยพะเยา ให้บริการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก ให้บริการแผนก

ผู้ป่วยใน จำนวน 32 เตยีง และให้บริการแผนกอุบัตเิหตุและ

ฉุกเฉินทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 

3 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ให้บริการทันตกรรมท่ัวไป บริการตรวจพิเคราะห์โรค เอกซเรย์  

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ คลินิกทันตกรรมเด็ก คลินิก 

ทันตกรรมบดเคีย้ว คลินิกทันตกรรมครอบครัว และคลินิกระบบ

การเรียนการสอน ให้บริการในและนอกเวลาทำการ  

4 คลินิกกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ให้บริการทางกายภาพบำบัด ดว้ยอุปกรณ์เครื่องมือท่ีทันสมัย 

ให้กับนสิิต บุคลากร และบุคคลภายนอก 

5 สถานปฏบัิตกิารเภสัช

กรรมชุมชน 

คณะเภสัชศาสตร์ ให้บริการด้านยาและสุขภาพแกป่ระชาชนตามมาตรฐานวชิาชีพ

เภสัชกรรม 

6 ศูนย์วิจัยนวัตกรรม

วทิยาศาสตร์

เครื่องสำอางและ

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  

คณะเภสัชศาสตร์ ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 

7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ ให้บริการดูแลเด็กตามกลุ่มอาย ุแบ่งตามการเจรญิเตบิโต 

พัฒนาการและความตอ้งการการดูแลท่ีแตกต่างกัน เพื่อเป็น

สวัสดกิารให้กับบุคลากรมหาวทิยาลัยพะเยา 
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ตารางที่ 7  หน่วยงานบริการและลักษณะการให้บรกิาร 

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน สังกัด ลักษณะการใหบ้ริการ 

1 ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยยีานยนต์ 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจรถยนต์ รถขนส่งทางบก และทดสอบสภาพ

อุปกรณ์ NGV และ LPG เพื่อทำการต่อทะเบียน

ประจำป ี 

2 หน่วยปฏบัิตกิารวชิาชีพ 

ด้านการโรงแรมและร้านกาแฟ 

(เรือนเอื้องคำ) 

สำนักงานอธิการบดี

มหาวทิยาลัยพะเยา 

ให้บริการด้านการฝกึปฏิบัตแิละการเรียนรู้ให้กับนสิิต 

ให้บริการด้านหอ้งพัก อาหาร และเครื่องดื่มให้กับ

บุคลากร และบุคคลท่ัวไป 

3 ร้านขายของท่ีระลึก สำนักงานอธิการบดี

มหาวทิยาลัยพะเยา 

สนับสนุนกิจกรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพื่อ

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนในรูปแบบของศูนย์กลาง

การจำหน่ายของฝากของท่ีระลกึ 

4  ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจพอเพยีง

และความอยู่รอดของ 

มนุษยชาต ิ

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ให้บริการการศกึษา พัฒนาพันธ์ุพชื เกษตรกรรม  

ปศุสัตว์ การประมง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

ทางการเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงฯ 

5 ศูนย์สถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลัยพะเยา ให้บริการสนับสนุน ผลักดัน ส่งเสริม นิสติ บัณฑิต 

ศษิย์เก่าบุคลากร และบุคคลภายนอก  

ให้นำผลงานวจิัย ผลงานวชิาการ นวัตกรรมและ

ผลงานสร้างสรรค์ให้สามารถดำเนินการได้จรงิ 

ในเชงิพาณิชยเ์พื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ท่ีมี

ศักยภาพ สามารถดำเนนิธุรกิจได้ด้วยตนเอง 
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1.2 ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านยิมร่วม สมรรถนะหลัก และอัตลักษณ์บัณฑิต  

 

(1) ปรัชญา 

                 ปญฺญาชีวี เสฏฐชวีี นาม (ปัญญาชีว ีเสฏฐะชีว ีนาม) "ดำรงชีวติด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด" 

                 ( A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All ) 

 (2) ปณธิาน 

        ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

        ( Wisdom for Community Empowerment ) 

   (3) วิสัยทัศน์  

  “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” 

  ( University for Community Innovation with International Standard ) 

หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสากล ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ

และมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ ่น ประสานความร่วมมือและ  

สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้นำ และสร้างสรรค์ปัญญา  

เพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกัน

คุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ  

  (4) พันธกิจ (Missions) 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุให้มหาวิทยาลัยพะเยา 

“ใหก้ารศกึษา ส่งเสริม และพัฒนาวชิาการและวิชาชีพช้ันสูง ทำการสอนทำการวจิัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ” และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

มหาวิทยาลัยพะเยาต้องดำเนินพันธกิจในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรู ้ที ่เน้น  

การพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและนำไปใช้ประโยชน์  

ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึงดำเนินพันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้อง 

ตามมาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
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 1) ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 

 ผลิตบัณฑิตที ่ม ีคุณภาพสูง มีความรู ้ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพรู ้ท ันโลก 

ทันเทคโนโลยี มีความรูภ้าษาอังกฤษที่สื่อสารได้ มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานเป็นมนุษย์

ที่สมบูรณ์ รู ้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม และธรรมชาติ  

ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม  

พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก ปรับตัวได้ในสังคม  

ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเป้าหมายชีวิตมีทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม รวมถึงทั กษะ การจัดการ 

และการเป็นผู ้ประกอบการด้วยหลักสูตรที ่ท ันสมัย ย ืดหยุ ่น ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  

และอุตสาหกรรมใหม่ อาจารย์มีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard 

Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาใหม่ ด้วยเทคโนโลยี  

ที่ทันสมัย และวิธีเรียนรู้ที่เน้นทักษะและการปฏิบัติร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต มีการบริหารจัดการที่สร้างความเชื่อมั่น  

ก ับผ ู ้ เ ร ียนและความเช ื ่ อถ ือให ้ก ับช ุมชนและส ังคม ระบบการศ ึกษารองร ับแ ละตอบโจทย ์พ ื ้นท ี่  

ในการยกระดับการศกึษา ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุกระดับ พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากลและนานาชาติ 

 2) วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

 นอกเหนือจากบทบาทการสร้างคนให้มีทักษะชีวิตและวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการตลาดแรงงาน

แล้ว การเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent and Skilled Human Resources) 

มหาวิทยาลัยต้องตระหนักว่า งานวิจัยเป็นรากฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ใหม่นำไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนาสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมให้ก้าวหน้าและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู ่การเติบโตอย่างยั ่งยืนของสังคม ลดปัญหาความยากจน  

ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก มหาวิทยาลัยพะเยา  

ต้องส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านการวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม มีการติดตามและการประเมินผลเป็นระบบสร้างเครือข่ายนักวิจัย

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก วิจัยและนวัตกรรมที่ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เน้นการวิจัยมุ ่งเป้าที ่ตอบโจทย์ชุมชน  

สังคม และความต้องการของประเทศ (Demand side) ส่งเสริมการเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัย 

และนวัตกรรม การนำไปใช้ประโยชน์กับสังคม ด้วยการร่วมมือกับผู้ใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ

และภาคการเกษตรเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สามารถพัฒนายกระดับรายได้และเทคโนโลยีของประเทศ  

ให้เป็นไปตามนโยบายการเข้าสู่ Thailand 4.0  
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  3) บรกิารวชิาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

 มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที ่ม ีคุณค่าและแหล่งรวมองค์ความรู ้ในทุกสาขา  

ทั ้งด ้านว ิทยาศาสตร ์ส ุขภาพ ด ้านว ิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี และด ้านส ังคมศาสตร ์และมนุษยศาสตร์   

และด ้วยปณิธานมุ ่ งม ั ่น “ป ัญญาเพ ื ่อความเข ้มแข ็งของช ุมชน Wisdom for Community Empowerment)” 

มหาวิทยาลัยต้องคำนึงถึงพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่เป็นพันธกิจหลักสำคัญอีกพันธกิจ 

หนึ่งด้วย มหาวิทยาลัยต้องสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นที่พึ่งให้ชุมชน  

และสังคม ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน  

และสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจากความแตกต่างและเหลื่อมล้ำ 

เกิดสังคมความสุข 

 4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินเพื่อความเป็นไทย 

 การดำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องตระหนักและให้ความสำคัญ

เพื่อเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์  

และพัฒนาศลิปะและวัฒนธรรม เป็นภารกิจเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและสมบัติของประเทศชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

ตั้งอยู่ในพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่สวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยต้องสร้างความร่วมมือ 

กับชุมชน (University engagement) เพื่อการทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์ สร้างจิตสำนึกปลูกฝัง

ค่านิยม และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที ่ดีงามของประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ ่นที ่พึงประสงค์ให้กับนิสิต  

และบุคลากร รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั ้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

การเชื่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาประยุกต์ การใชป้ระโยชน์เชิงสร้างสรรค์ 

ด้วยการบริหารจัดการ และการใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นระบบ 

 5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรยีนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

 การพัฒนาระบบนิเวศด้านการบริหารจัดการ มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศกำหนดในการบริหารคน 

บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อเป้าหมายองค์กรที่ดีมีคุณภาพและประโยชน์ สุข

ของบุคลากรมีระบบและกลไกควบคุมการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุกระดับ ยกระดับศักยภาพ  

ของบุคลากร ทั้งผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับบริบท  

ของสังคมไทยและสังคมโลกที ่เปลี ่ยนแปลงไป บุคลากรมี Mindset ของการทำงานและการบริหารร่วมกัน  

และมีภาวะความเป็นผู ้นำ (Leadership) และผู้ตามในโลกใหม่ เปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้  

และแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน เพื ่อกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความรู ้ความเข้าใจในนโยบาย  

และเป้าหมายการดำเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาร่วมกัน ผู ้บริหารทุกระดับ 

ต้องมีวสิัยทัศน์ (Vision) มีความมุ่งมั่นและต้องเห็นภาพทิศทางในระยะยาว (Visionary) ดว้ยหลักการทำงานร่วมกัน  
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“สานความคิด สร้างจิตใจ” รวมพลังของบุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ ดี ร่วมพัฒนา

องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างระบบการบริหารบนพื ้นฐานข้อมูลที ่น่าเชื ่อถือและมีการดำเนินงานที ่มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

   (5) ค่านิยมร่วม  

 U: Unity   ทำงานแบบบูรณาการ ร่วมมอืกันมุ่งสู่เป้าหมาย 

 P: Professional   ทำงานอย่างมอือาชีพ เพื่อคุณภาพและมาตรฐาน 

 

 

 

รูปที่ 3 ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
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  (6) สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) 

1. การผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพสูง ตอบสนองความตอ้งการของประเทศ 

2. พัฒนาอาจารย์ใหม้ีคุณภาพการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. สร้างงานวิจัยองค์ความรูใ้หม่ ถ่ายทอด และสร้างสรรค์นวัตกรรมเชงิพาณิชย์ 

4. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

5. เสริมสรา้งความเป็นชาติ และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ 

6. Smart University มีธรรมาภบิาล สานความคิดสรา้งจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 

 (7) อัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

รูปที่ 4 อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

  

อตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ:

มีคณุภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ ทกัษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ตามความต้องการของ
อตุสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

อตัลกัษณ์ทัว่ไป: 

มีสนุทรียภาพ มีสขุภาพดี มีบคุลิกภาพดี
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(7) บุคลากร (Workforce Profile) 

   

      (1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลากรสายวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 1010 คน ประกอบไปด้วย ผู้ที่มีตำแหน่ง

อาจารย์ จำนวน 698 คน คิดเป็นร้อยละ 70.89 และผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

จำนวน 240 คน ร้อยละ 23.76  รองศาสตราจารย์ จำนวน 50 คน รอ้ยละ 4.95 และศาสตราจารย์ จำนวน 4 คน 

ร้อยละ 0.40 

มหาว ิทยาล ัย ม ีเป ้าหมายในการส ่งเสร ิมสนับสนุนและพัฒนาอาจารย ์ให ้ใช ้ความร ู ้และ 

ใช้ทักษะที่หลากหลายในการสอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามทักษะศตวรรษที่ 21 พัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพ

อาจารย์ด้านการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Professional Standard Framework, UP-PSF) ส่งเสริม 

จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างความรักในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  

ม ีระบบการยกย ่องหร ือประกาศเก ียรต ิค ุณแก ่อาจา รย ์  และการให ้แรงจ ูงใจแก ่อาจารย ์ท ี ่ ได ้ รับ 

ตำแหน่งทางวิชาการ 

 

 
 

แผนภูมิภาพที่ 10 แสดงอัตราส่วนตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

จ านวน 716 240 50 4

70.89%

23.76%

4.95%
0.40%
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ตารางที่ 8  จำนวนตำแหน่งทางวชิาการของบุคลากรสายวิชาการ 

ลำดับ ส่วนงาน  
ตำแหน่ง รวม  

อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. (คน) 

1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 22 17 3 -  42 

2 คณะทันตแพทยศาสตร์ 26 2 2 -  30 

3 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 49 13 1 -  63 

4 คณะนิติศาสตร์ 22 16 2 -  40 

5 คณะพยาบาลศาสตร์ 34 14 -   -  48 

6 คณะแพทยศาสตร์ 80 8 - 1 89 

7 คณะเภสัชศาสตร์ 43 12 4 -  59 

8 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 12 4 -  33 

9 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 50 13  -  -  63 

10 คณะวิทยาศาสตร์ 54 30 9 -  93 

11 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 48 28 2 -  78 

12 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 26 21 6 -  53 

13 คณะศิลปศาสตร์ 81 13 3 -  97 

14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 35 6 2 -  43 

15 คณะสหเวชศาสตร์ 34 11  -  -  45 

16 วทิยาลัยการจัดการ 7 2 6 -  15 

17 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 14 10 1 -  25 

18 วทิยาลัยการศึกษา 14 10 2 1 27 

19 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 49  2  1 -  50 

20 ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 11 2 2 2 17 

รวมทั้งสิ้น  716 240 50 4 1010 
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  (2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลากรสายสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น 945 คน ประกอบไปด้วย ผู้ที่มีตำแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวนทั ้งหมด 891 คน คิดเป็นร้อยละ 94.29 พนักงานราชการ  

จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 1.38 และลูกจ้างช่ัวคราว จำนวนทั้งหมด 41 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.34 

มหาวิทยาลัย มีเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาพนักงานสายสนับสนุน ให้มีคุณภาพ  

มีทัศนคติที ่ดี และมีความภาคภูมิใจในองค์กร มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามภารกิจที ่ได้รับมอบหมาย  

และได้รับการอบรมพัฒนาตามความก้าวหน้าตามสายงาน  

 

 
 

แผนภูมิภาพที่ 11 แสดงอัตราส่วนตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน 

 

   

  

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

จ านวนบุคลากร 891 13 41

94.29%

1.38% 4.34%
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ตารางที่ 9 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน                                   

ลำดับ สังกัด 
พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

พนักงาน 

ราชการ 

ลูกจ้าง 

ชั่วคราว 

รวม  

(คน) 

1 สำนักงานอธิการบด ี 22 - -  22 

2 กองกลาง 34 1 - 35 

3 กองการเจ้าหนา้ที ่ 37 - 4 41 

4 กองกิจการนสิิต 14 2 3 19 

5 กองคลัง 30 1 - 31 

6 กองบริการการศกึษา 51 1 1 53 

7 กองบริหารงานวจิัย 17 -   7 24 

8 กองแผนงาน 21 -  -  21 

9 กองอาคารสถานท่ี 42 3 8 53 

10 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 26 -  -  26 

11 คณะทันตแพทยศาสตร์ 26 -  2 28 

12 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 23 -  -  23 

13 คณะนิติศาสตร์ 9 -  -  9 

14 คณะพยาบาลศาสตร์ 17 -  -  17 

15 คณะแพทยศาสตร์ 55 -  7 62 

16 คณะเภสัชศาสตร์ 15 -  3 18 

17 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 -  -  9 

18 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 15 -  -  15 

19 คณะวิทยาศาสตร์ 38 - - 38 

20 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 26 - - 26 

21 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 27 1 - 28 

22 คณะศิลปศาสตร์ 11 1 - 12 

23 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 8 - - 8 

24 คณะสหเวชศาสตร์ 18 - - 18 

25 วทิยาเขตเชยีงราย 10 - - 10 

26 วทิยาลัยการศึกษา 11 - - 11 

27 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 13 - - 13 
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนุน (ต่อ)                                  

ลำดับ สังกัด 
พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

พนักงาน 

ราชการ 

ลูกจ้าง 

ชั่วคราว 

รวม  

(คน) 

28 วทิยาลัยการจัดการ 12 - - 12 

29 ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 105 - - 105 

30 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 15 1 -  16 

31 ศูนย์บริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 31 1 1 33 

32 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลย ี 21 - 1 22 

33 กองพัฒนาคุณภาพนิสติและนสิติพิการ 22 - 1 23 

34 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 2 -   2 

35 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 16 - 3 19 

36 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 8 1 -  9 

37 หน่วยตรวจสอบภายใน 8 - - 8 

38 หน่วยปฏบัิตกิารวชิาชีพการโรงแรมและการท่องเท่ียว 15 - - 15 

39 หน่วยกฏหมาย 11 - - 11 

  รวมทั้งสิ้น 891 13 41 945 
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3) ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้แบ่งโครงสรา้งองค์กรตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิภาพที่ 12 โครงสร้างองค์กร 
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แผนภูมิภาพที่ 13 โครงสร้างการบริหารงาน 

 



   
 

รายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                    41 

 

4) ผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้กำหนดผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ออกเป็น  14 กลุ่ม 

ดังตารางต่อไปนี ้  

 

ตารางที่ 10  การแบ่งประเภทผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความ

คาดหวัง 

ผู้เรียน ลูกคา้กลุ่มอื่น  

และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

การจัดการศึกษา 

ผู้เรียน  

นสิิตระดับปริญญาตรี 

    

 

นสิิตระดับบัณฑิตศกึษา 

         

 

 

ผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น 

1. จบการศึกษาตามกำหนดเวลา 

2. มีงานทำหลังสำเร็จการศึกษาและมีเงินเดอืนท่ีเหมาะสม 

3. มีความรู้ และทักษะ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่และเรียนอย่างมคีวามสุข 

 

1. จบการศึกษาตามเวลาท่ีกำหนด 

2. ต่อยอดองค์ความรูสู้่การทำงานทางวชิาการและวชิาชีพ 

3. มีความรู้ และทักษะ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่และเรียนอย่างมคีวามสุข 

 

1. เพ่ิมพูนทักษะท่ีจำเป็นในการทำงาน 

ผู้ปกครอง 1. บุตร/ธิดามคีวามรู้ สำเร็จการศึกษาและสามารถประกอบอาชพีได ้

2. บุตร/ธิดามทัีกษะการอยู่ร่วมกันและการปรับตัว 

3. บุตร/ธิดาได้เรียนได้รับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการอยู่ในมหาวิทยาลัยท่ีดี 

โรงเรียน 1. ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา 

2. นักเรียนได้อยู่และเรียนในมหาวทิยาลัยอย่างมีความสุข มวีุฒกิารศึกษา 

ผู้ใชบั้ณฑิต 1. ได้บัณฑิตท่ีพร้อมทำงาน มท้ัีงความรู้และทักษะทางปฏบัิติ 

2. บัณฑิตมทัีกษะท้ัง hard skills และ soft skills ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 

ศษิย์เก่า 1. มีกจิกรรมสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

2. มโีอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

นักเรียนมัธยมศกึษาปีท่ี 6 1. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรอย่างทั่วถึง 

2. ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศกึษา  
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ตารางที่ 10  การแบ่งประเภทผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

(ต่อ) 

ผูเ้รียน ลูกคา้กลุ่มอื่น  

และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ด้านการวิจัย 

ผู้ให้ทุนวจิัย 1. ผลงานวจิัยสามารถนำไปใชป้ระโยชน์ได ้

2. ดำเนินโครงการแลว้เสร็จ และสามารถผลิตตัวช้ีวัดได้ ตามคา่เป้าหมาย 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการวิจัย 

(ชุมชน ผู้ประกอบการ) 

1. งานวิจัยตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน ผู ้ประกอบการ เพิ ่มรายได้ และ

แก้ปัญหาได้อย่างย่ังยนื 

2. ความร่วมมอืระหว่างนักวิจัยกับชุมชน/ ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 

ด้านการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ 

ผู้สนับสนุนงบประมาณ 1. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ

วชิาการ 

ผู้รับประโยชน์จากการบริการ

วชิาการและวิชาชพี (ชุมชน 

ผู้ประกอบการ) 

1. งานบริการวิชาการตอบโจทย์ความต้องการของผู ้รับบริการ และแก้ปัญหาได้ 

อย่างยั่งยืน 

2. สัมพันธภาพท่ีต่อเนื่องระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และผู้ประกอบการ 

ผู้รับบริการด้านสุขภาพ 1. ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ  

2. การรักษาพยาบาลท่ีมีมาตรฐาน 

ด้านทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ผู้รับบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

1. ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2. สร้างคุณค่าจากศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มรายได้อย่างสร้างสรรค์ 
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ตารางที่ 11 คู่ความร่วมมือ บทบาทและข้อกำหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

คู่ความรว่มมอื บทบาท ข้อกำหนดที่สำคัญ วิธีการสื่อสาร 

ด้านการจัดการศึกษา 

โรงเรียนมัธยมศกึษา

ท่ีมีความร่วมมือใน

โครงการ การรับเข้า

ศกึษาของ

มหาวทิยาลัย 

คัดเลอืกนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติ

ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือก

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง 

10% ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปี

ท่ี 6 

เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ 

(Facebook, Line)  

หนังสือราชการ 

โครงการ/กิจกรรม 

สถานประกอบการท่ี

ร่วมพัฒนาหลักสูตร

แบบ intensive WIL 

ร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดการ

เรียนการสอนตามแผนการ

ศกึษาและกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

MOU ของสถาบัน หนังสือราชการ  

การประชุม อเีมล์ 

แหล่งฝึกงานและ

สถานประกอบการ

นสิิต 

สหกิจศกึษา 

ร่วมฝึกประสบการณ์           

ตามขอ้กำหนดของหลักสูตร

และร่วมประเมินผล 

มาตรฐานและการประกันคุณภาพ  

การดำเนนิงานสหกิจศกึษาและ    

การฝึกงาน 

หนังสือราชการ การ

ประชุม อเีมล์ โครงการ/

กิจกรรม 

ด้านการวิจัย 

แหล่งทุนวจิัย ร่วมสนับสนุนทุนวจิัย สัญญารับทุน หนังสือราชการ  

สัญญารับทุน 

ภาคีเครอืข่าย ร่วมดำเนนิโครงการวจิัย ข้อเสนอโครงการวจิัยท่ีปรากฏ

หน่วยงานเป็นผู้ร่วมโครงการ 

หนังสือราชการ  

สัญญารับทุน 

ด้านการบรกิารวิชาการและทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

แหล่งทุน แหล่งทุน แหล่งทุน แหล่งทุน 

ชุมชน/ผู้ประกอบการ ชุมชน/ผู้ประกอบการ ชุมชน/ผู้ประกอบการ ชุมชน/ผู้ประกอบการ 
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2. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 

 1) ความเป็นเลิศในการแข่งขัน 

 ผลการดำเนินงานในช่วงเวลา 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยาสามารถก้าวเข้าสู ่การจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยระดับโลก จากการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2020 โดย Times Higher Education  

ได้รับการจัดอันดับที่ 11 ของประเทศไทย และอันดับ 401-600 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก จากการจัดอันดับ

ของ Scimago institutions rankings 2020 มหาวิทยาลัยพะเยาติดอันดับที่ 14 ของไทย และอันดับที่ 777  

ของโลก และจากการจ ัดอ ันด ับ Webometrics Ranking of World Universities หร ือ Ranking Web of  

World Universities จัดทำโดย Cybermetrics Lab มหาวิทยาลัยพะเยาได้ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 16 ของประเทศ 

และที่ 1,972 ของโลก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

  THE Impacts Ranking อันดับที่ 401 – 600 ของโลก 

1. SDG 4 การศกึษาที่เท่าเทียม  

     อันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ 

  อันดับที่ 301-400 ในระดับโลก  

2. SDG 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน  

  อันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ  

  อันดับที่ 301-400 ในระดับโลก  

3. SDG 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์  

  อันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ                      

  อันดับที่ 301-400 ในระดับโลก  

4. SDG 17 ความร่วมมอืเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

อันดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ  

อันดับที่ 401-600 ในระดับโลก  

5. SDGs 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก  

อันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ 

อันดับที่ 79 จาก 766 มหาวิทยาลัยทั่วโลก 

 

 

 

 



   
 

รายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                    45 

 

   Webometrics Ranking of World Universities 

  ลำดับที่ 16 ของประเทศ และอันดับที่ 1,972 ของโลก 

 

 Scimago Institutions Rankings 2020  

1.  ด้านการวิจัย ตดิอันดับที่ 9 ของไทย อันดับที่ 430 ของโลก 

2.  ด้านนวัตกรรม ตดิอันดับที่ 18 ของไทย อันดับที่ 520 ของโลก 

3.  ด้านสังคม ตดิอันดับที่ 13 ของไทย อันดับที่ 234 ของโลก 
 

              UI GREEN Metric World University Ranking 2020 อันดับที่ 260 ของโลก  

อันดับที่ 17 ในประเทศไทย ได้ 6,325 คะแนน 

                    GREEN OFFICE ระดับเหรียญทองแดง  
 

      ITA อันดับที่ 15 ของประเทศ คะแนน 92.13 ระดับ A 
 

3.สภาวการณ์ขององค์การ 
 

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการวิเคราะห์สภาวการณ์ขององค์การ เพื่อปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันใน

กระแสโลกาภิวัฒน์ และมีการประเมินคุณภาพการดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตามเกณฑ์ EdPex หรือ 

Education Criteria for Performance Excellence หรือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 

โดยในรายงานประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์สภาวการณ์ขององค์กรไว้ดังนี้ 
 

สภาพด้านการแข่งขัน  

 มหาวิทยาลัยพะเยา มีเป้าหมายที่จะเข้าสู่การจัดลำดับมหาวิทยาลัยโลกของ 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 โดยความเปลี ่ยนแปลงสำคัญที ่มีผลกระทบต่อสถานการณ์การแข่งขันของมหาวิทยาลัย 

ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก  

ปัจจัยภายใน ได้แก่ การปรับโครงสร้างและกฎระเบียบที่สำคัญเพื่อให้เกิดความคล่องตัวเป็น

ประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน  

ปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายภาครัฐ เช่น การประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี นโยบาย

ของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา นโยบาย Thailand 4.0 นโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศกึษาเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการพลิกโฉมระบบ
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การอุดมศึกษาของประเทศไทย (Re-Inventing University System)  แผนพัฒนาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการศกึษา การเปลี่ยนแปลงของโลก Disruptive Technology ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 การ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ Aging Society 

4.บริบทเชิงกลยุทธ์ 
  

มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

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

เสริมสร้างศักยภาพคน ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและให้ความสำคัญกับการบ่ม

เพาะผู้ประกอบการ เพื่อผลิตบัณฑิตให้กัลบไปพัฒนาชุมชน (2) การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการ

เป็นผู้นำทางด้านวิชาการ มุ่งเน้นการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ สร้างผลงานการวิจัยและนวัตกรรมในเวที

โลก และมุ่งพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ไปในขณะเดียวกัน ด้วยการสร้างระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย (3) การบริการ

วิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ  มุ่งพัฒนาบริการวิชาการเพื่อสร้างประโยชน์ในกับชุมชนใน

ระดับเทศบาลตำบล ให้ได้มีการพัฒนาสร้างชื่อเสียงในระดับประเทศ (4) การเสริมสร้างและส่งเสริมการ

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน มุ่งใช้ Culture Enterprise เป็นแรงขับเคลื่อนสินค้าและบริการ

ท้องถิ่นสู่สินค้าระดับพรีเมี่ยม สร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยผลงานพื้นถิ่นสินค้าจากวิถีชีวิตประจำวัน (5) การ

เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ มุ่งพัฒนาด้วยการใช้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนองค์

ความรู ้ในระดับประเทศ สร้างการเชื ่อมต่อและเข้าถึงกันอย่างไร้พรมแดน และ (6) การบริหารที ่มี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส มุ่งพัฒนาและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงร่วมกัน โดยการใชร้ะบบสารสนเทศมาเป็น

กลไกในการทำงาน ติดตาม ประเมินผล บนแพลตฟอร์มดิจิทัล   
  

5.ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงาน 
 

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องและยั่งยืน มีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาสู่

ความเป็นเลิศ (EdPEx) มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

มกีารปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้วยขั้นตอนการดำเนินโครงการ โดยใช้วงจรคุณภาพ (Plan Do Check Act : 

PDCA) วงจรการเรียนรู้ผ่ านกระบวนการจัดการความรู้  (KM)  ให้หน่วยงานนำไปปรับใช้ ในการ

พัฒนางานของตนและองค์กร เกณฑ์ AUN-QA ใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพ

ของการให้บริการทางการศึกษา ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยโดยสำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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ส่วนที่ 2 

รายงานผลการประเมนิความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 
 

1) กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยพะเยา  
 

1.1 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 – 2567 

และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  การติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 – 2567  

และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีวัตถุประสงค์เพื ่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของ 

การดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั ้งเพื ่อนำประสบการณ์จากการทำงานไปกำหนดนโยบายการบริหารงานเพื ่อพัฒนามหาวิทยาลัย  

ให้เจริญก้าวหน้าและบรรลุวิสัยทัศน์ของอธิการบดีต่อไป โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูล  

และวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการ

ดำเนินงาน กับ ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา  

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ ดังรูปแสดงผัง

การประเมนิต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 ผังการประเมินความสำเร็จของแผน 
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 นอกจากนั้น กองแผนงาน ยังได้พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ 

e-BUDGET) เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้ องแม่นยำ เชื ่อถือได้  

และมีความโปร่งใส ตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลา  ซึ ่งจะสามารถนำผลลัพธ์จากระบบ  

e-BUDGET ไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้ริหารได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

 

(1) ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื ่อให้ทราบความสำเร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ มีระบบและกลไกดังนี้ 

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ ่งนำเสนอผลผลิต (Output) 

ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ ( Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื ่อสร้างกระบวนการเรียนรู ้  

และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส 

มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ       

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน ผู้อำนวยการ 

หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้ และตาม

รอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื ่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย  

ทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ 

 

(2) กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 

 กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านทางการรายงานแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  

และรอบ 12 เดือน โดยกำหนดให้มกีารประเมนิปีงบประมาณละ 2 ครั้ง  
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(3) องค์ประกอบของรายงานผลการดำเนินงาน 

  การรายงานผลประเมินความสำเร็จของแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

พ.ศ. 2563 -2567 และแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 ได้มกีารตดิตามประเมินผล

และรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และราย 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

พะเยา และเผยแพร่ตามข้อกำหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการรายงาน ดังนี้ 

1) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 

 พ.ศ. 2563 

2) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

พ.ศ. 2563 

3) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

(4) เกณฑ์การวัดระดับความสำเร็จ  

  การประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 – 2567 ได้กำหนดเกณฑ์การวัดระดับความสำเร็จของแผนงานเป็นร้อยละของความสำเร็จ         

ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1) มาตรวัดระดับคะแนน 

ระดับคะแนน 1 มผีลการดำเนนิงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ   0 – 59 

ระดับคะแนน 2 มผีลการดำเนนิงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 60 – 69 

ระดับคะแนน 3 มีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 70 – 79 

ระดับคะแนน 4 มีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 80 – 89 

ระดับคะแนน 5 มีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 90 – 100 
 

2) การแปลผลการประเมินความสำเร็จของแผน 

 ระดับคะแนน 1 มผีลการดำเนนิงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 ระดับคะแนน 2 มีผลการดำเนินงานต้องปรับปรุง 

 ระดับคะแนน 3 มีผลการดำเนินงานระดับพอใช้ 

 ระดับคะแนน 4 มีผลการดำเนินงานระดับดี 

 ระดับคะแนน 5 มีผลการดำเนินงานระดับดีมาก 
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2) การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 – 2567 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 
เป้าประสงค์  1.1 บัณฑิตมคีุณภาพ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพทักษะในศตวรรษท่ี 21 และอุตสาหกรรมในอนาคต (New S-curve) 

  1.2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รบัการเรียนรู้ตลอดชีวติและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพ 

ตารางท่ี 12   ผลการประเมนิแผนยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

กลยุทธ ์ มาตรการ Super KPI / KPI แผน 2563 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ำหนัก 

(เต็ม 

100)  

ค่าคะแนน

ถ่วง

น้ำหนัก 

(4*5)/100 

บรรลุ/

ไม่

บรรลุ 

ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอา้งองิ 
ผู้กำกับ

ติดตาม 

1.1 ให้โอกาส 

สนับสนุน

การศึกษา

และการ

เรียนรู้ 

1.1.1 สรา้งความ

ร่วมมือกับโรงเรียนใน

การพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียนตั้งแต่ระดับ

มัธยมศึกษา 

ร้อยละของผู้เรียน

ที่มาจากความ

ร่วมมือกับโรงเรียน 

เพื่อเข้าศกึษาต่อใน

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 5 2 0.1 บรรลุ 1) โครงการรับตรง 10% ของนกัเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 

2) โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

3) โครงการส่งเสรมินักเรียนผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ สังกดัสำนักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา 34 เข้าศกึษาต่อใน

สถาบันอุดมศกึษา (โครงการเด็กดมีทีี่เรียน)  

4) โครงการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

พะเยา เพื่อคัดเลือกเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัย

พะเยา ระบบรับตรง (โควตาพิเศษ)  

5) โครงการรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ6) 

โครงการผลิตทันตแพทย์ในเขตพืน้ทีท่รงงาน 

7) โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์

เพื่อชุมชน (Community Track) 

8) โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์

เพื่อชุมชน (Community Track) (รอบ 2) 

กองบรกิาร

การศึกษา 
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ตารางท่ี 12   ผลการประเมนิแผนยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

กลยุทธ ์ มาตรการ Super KPI / KPI แผน 2563 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ำหนัก 

(เต็ม 

100)  

ค่าคะแนน

ถ่วง

น้ำหนัก 

(4*5)/100 

บรรลุ/

ไม่

บรรลุ 

ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอา้งองิ 
ผู้กำกับ

ติดตาม 

1.1.2 ร่วมมือกับ

หน่วยงานหรือองค์กร

วิชาชีพ ในการพัฒนา

บุคลากรให้มีศกัยภาพ

สูงขึน้ มทีักษะทาง

วิชาชีพที่ตรงตาม

ความต้องการ 

จำนวนหลักสูตร

ระดับปรญิญา 

(Degree program) 

ที่มีความร่วมมือ

กับหน่วยงาน หรือ

องค์กรวิชาชีพ 

3 หลักสตูร 3 

หลักสูตร 

5 2 0.1 บรรลุ 3 หลักสตูร กองบรกิาร

การศึกษา 

จำนวนหลักสูตร

ระยะสั้น (Non-

degree programe) 

ที่มีความร่วมมือ

กับหน่วยงาน หรือ

องค์กรวิชาชีพ 

22 

หลักสูตร 

38 

หลักสูตร 

5 4 0.2 บรรลุ โครงการ Super KPI กองบรกิาร

การศึกษา 

1.2 พัฒนา

หลักสูตรที่

ทันสมัย 

ตอบสนอง

และตรงตาม

ความต้องการ

ของ

ตลาดแรงงาน 

1.2.1 มีระบบและ

กลไกการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตร 

ติดตามและกำกบัให้

เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐาน

ระดับอุดมศึกษา 

มาตรฐานวิชาชีพ 

 

ร้อยละของ

หลักสูตรที่มี

มาตรฐานตาม

มาตรฐาน

ระดับอุดมศึกษา 

และมาตรฐาน

วิชาชีพ 

ร้อยละ 100 100 5 2 0.1 บรรลุ ทุกหลกัสูตรี่มีมาตรฐานตามมาตรฐาน

ระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชพี 

กองบรกิาร

การศึกษา 
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ตารางท่ี 12   ผลการประเมนิแผนยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

กลยุทธ ์ มาตรการ Super KPI / KPI แผน 2563 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ำหนัก 

(เต็ม 

100)  

ค่าคะแนน

ถ่วง

น้ำหนัก 

(4*5)/100 

บรรลุ/

ไม่

บรรลุ 

ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอา้งองิ 
ผู้กำกับ

ติดตาม 

1.2.2 ส่งเสรมิการ

จัดการเรียนการสอน

ในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปแบบบูรณาการ 

ร้อยละของวิชาที่มี

ผลการเรียนรู้ตาม

ผลการเรียนรู้ของ

วิชาศึกษาทั่วไป ไม่

ต่ำกว่า 4 จาก

คะแนนเตม็ 5 

คะแนน 

ร้อยละ 70 รอผลการ

เรียน 

3 2 0.06 บรรลุ โครงการส่งเสรมิการจัดการเรียนการสอนในหมวด

วิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ (GE) 

กองบรกิาร

การศึกษา 

 

1.2.3 พัฒนาเครือข่าย

ความร่วมมือและ

ทำงานร่วมกันกับ

หน่วยงานเอกชนหรือ

องค์กรภาครัฐอื่น ๆ 

ในการพัฒนา

หลักสูตร เพื่อผลิต

บัณฑิตและพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตตาม

มาตรฐานวิชาการและ

วิชาชีพ ตรงตามความ

ต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

ร้อยละของนิสิตชั้น

ปีสุดท้ายใน

หลักสูตรที่

ลงทะเบียนเรยีน

รายวิชาสหกิจ

ศึกษา หรือไดฝึ้ก

ทักษะในสถาน

ประกอบการณ์จริง

อย่างเข้มข้น 

ร้อยละ 10 25.21 5 2 0.1 บรรลุ จำนวนหลักสูตรที่นิสิตลงทะเบียนสหกิจ x จำนวน

นิสิตที่ลงทะเบียนสหกิจศึกษาประจำภาค

การศึกษาที่ 2/2562 = 1,916 / 483*100 = 25.21 

เปอร์เซ็นต ์

กองบรกิาร

การศึกษา 

 

จำนวนหลักสูตรที่

พัฒนาทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการ

อย่างเข้มข้น 

 

5 หลักสตูร 4 

หลักสูตร 

4 4 0.16  บรรลุ โครงการ Super KP กองบรกิาร

การศึกษา 
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ตารางท่ี 12   ผลการประเมนิแผนยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 
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1.2.4 ยุบรวมหรือ

บูรณาการหลักสูตรที่

มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน 

ส่งเสรมิการจัดการ

เรียนการสอนแบบ 

Double degree ให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

จำนวนหลักสูตร

หรือรายวิชา ที่

บูรณาการศาสตร์

สาขา   
 

 

2 หลักสูตร/

รายวิชา 

2 5 2 0.1 บรรลุ มีการปรับมาตรการและการจัดการเรียนการสอน

ในรูปแบบใหม่  

กองบรกิาร

การศึกษา 

 

จำนวนรายวิชา

หรือหลักสูตร

อบรมที่ตอบสนอง

ต่อ Personalized 

learning 
 

 

2 หลักสูตร/

รายวิชา 

2 5 2 0.1 บรรลุ มีการปรับมาตรการและการจัดการเรียนการสอน

ในรูปแบบ Non Degree 

กองบรกิาร

การศึกษา 

 

1.2.5 พัฒนาระบบ

การเทียบโอนหน่วย

กิต ทั้งในระบบและ

นอกระบบที่

ครอบคลุมเพื่อรองรับ

การพัฒนาหลกัสูตร

การอบรมระยะสั้น

และระยะยาว 

 

 

มีระบบการเก็บ

สะสมหน่วยกิต 

(Credit Bank) 

1 ระบบ อยู่

ระหว่าง

การ

ดำเนินการ 

3 2 0.06 บรรลุ อยู่ระหว่างการดำเนินการ กองบรกิาร

การศึกษา 
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1.3 จัด

การศึกษาที่

มุ่งเน้น

ผลลัพธ์การ

เรียนรู้ 

(Outcome-

based 

Education) 

และทักษะ

การเรียนรู้

ด้วยตนเอง 

(Life-long 

learning) 

1.3.1 มหีน่วยงาน

ส่งเสรมิวิชาการ 

(Academic excellence 

center) เพื่อรองรับ

การปรับเปลี่ยนการ

เรียนการสอนที่

เปลี่ยนไป ส่งเสรมิ

สนับสนุนและพัฒนา

อาจารย์ให้ใชค้วามรู้

ลักษณะที่หลากหลาย

ในการสอน 

มีหน่วยงาน

ส่งเสรมิวิชาการ 

(Academic 

excellence center) 

1 ศูนย์ 21 

โครงการ 

3 2 0.06 บรรลุ ปรับภารกิจของงานสนับสนุนวิชาการและงาน

พัฒนาระบบสารสนเทศฯ ของกองบรกิาร

การศึกษา ให้มีภาระกิจ ในการ การสนับสนุนการ

พัฒนาอาจารย์รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย ให้รองรับการปรับเปลีย่นการเรียน

การสอน ที่เปลี่ยนแปลงไป 

กองบรกิาร

การศึกษา 

1.3.2 จัดการดิจิทัล

เป็นพืน้ฐาน เพื่อ

พัฒนารูปแบบการ

สอนที่หลากหลายและ

ผู้เรียนสามารถเข้าถึง

การศึกษาได้สะดวก

และง่ายขึน้ 

จำนวนรายวิชาที่มี

การจัดการเรียน

การสอนด้วยระบบ 

iClassroom 

 

20 รายวิชา 276 

รายวิชา 

5 2 0.1 บรรลุ อา้งองิจากฐานข้อมูลระบบ LMS งานผลิตสื่อ

นวัตกรรม 

 

จำนวนรายวิชา

จัดการเรียนการ

สอนด้วยสื่อการ

สอนออนไลน์ 

 

43 รายวิชา 48 

รายวิชา 

5 4 0.2 บรรลุ โครงการ Super KP กองบรกิาร

การศึกษา 
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1.3.3 พัฒนาทกัษะ

ภาษาอังกฤษขั้นต่ำ

ของนิสิตมหาวิทยาลัย 

เทียบกับมาตรฐาน 

CEFR ระดับ B1 

จำนวนรอ้ยละของ

นิสิตที่มีผลการ

สอบภาษาอังกฤษ

คร้ังแรกในระดับ 

B1 

ร้อยละ 15 อยู่

ระหว่าง

ดำเนินการ

รับสมัตร 

สอบ 

5 2 0.1 บรรลุ จัดตั้งแล้วเสร็จในปี 2563 และเปดิรับสมัครสอบ 

ในเดือน มกราคม 2564 

ศูนย์ภาษา 

คณะศิลป

ศาสตร์ 

 

1.3.4 พัฒนา

สมรรถนะดิจทิัลแก่

นิสิต (Digital literacy) 

ร้อยละของนิสิตที่

สอบผ่านการ

ทดสอบสมรรถนะ

ดิจิทัล ในระดับที่

จำเป็น 

 

จัดตั้งศูนย์

ทดสอบ

สมรรถนะ 

1 ศูนย์ 5 4 0.2 บรรลุ จัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถนะดิจจิทัล ร่วมกับคณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

กองบรกิาร

การศึกษา 

 

1.3.5 ส่งเสรมิ

การศึกษาเพื่อสร้าง

แนวคิดการเป็น

ผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurship) 

จำนวน Module ที่

สรา้งแนวคดิการ

เป็นผู้ประกอบการ 

และนักนวัตกร

อย่างเข้มข้น  

3 Module 1 Module 4 4 0.16 ไม่

บรรลุ 

1. อยู่ระหว่างดำเนินการในปี 64 เท่ากับ 1 

หลักสูตร 

2. ยังไม่ได้ดำเนินการ 3 หลกัสูตร 

กองบรกิาร

การศึกษา 

 

จำนวนหลักสูตรที่

จัดส่งนิสิตสูก่าร

เป็นผู้ประกอบการ 

และนักนวัตกร

อย่างเข้มข้น  

7 หลักสูตร 6 

หลักสูตร 

4 4 0.16 บรรลุ ขออนุมัติจัดการเรียนการสอน 6 หลกัสูตร กองบรกิาร

การศึกษา 
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1.4 พัฒนา

อาจารย์สู่มือ

อาชีพด้าน

การสอนตาม

กรอบ UP - 

Professional 

Standard 

Frameworks 

(UP-PSF) 

1.4.1 พัฒนากรอบ

มาตรฐานวิชาชีพ

อาจารย์ด้านการสอน

ของมหาวิทยาลัย

พะเยา (UP-PSF) 

1.4.2 กำหนด

หลักสูตรการอบรม

และการประเมิน

อาจารย์เข้าสู่กรอบ

มาตรฐาน UP-PSF ใน

แต่ละระดับ รวมทัง้

การติดตามผลการ

อบรม 

1.4.3 มีระบบการยก

ย่องหรือประกาศ

เกียรติคุณแก่อาจารย์ 

และการใหแ้รงจูงใจ

แก่อาจารย์ที่ผ่านเข้าสู่

ระดับสมรรถนะสูงสุด

ของกรอบมาตรฐาน 

UP-PSF 

 

 

มีการพัฒนากรอบ

มาตรฐานวิชาชีพ

อาจารย์ด้านการ

สอนของ

มหาวิทยาลัย

พะเยา (UP-PSF) 

 

มีกรอบ

มาตรฐาน 

UP-PSF 

ม ี 5 2 0.1 บรรลุ โครงการคลินกิ UP PSF กองบรกิาร

การศึกษา 

ร้อยละของ

อาจารย์ใหม่ หรือ

อาจารย์ที่กลับเข้า

ปฏิบัติงานที่มี

มาตรฐานระดับ 1 

 

ร้อยละ 20 100 5 2 0.1 บรรลุ 10 โครงการ กองบรกิาร

การศึกษา 

ร้อยละของ

อาจารย์ที่มี

มาตรฐานระดับ 2 

ปีที่

ดำเนินการ 

100 5 2 0.1 บรรลุ 5 โครงการ กองบรกิาร

การศึกษา 
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1.5 ใชร้ะบบ

ประกัน

คุณภาพ

หลักสูตร เป็น

เคร่ืองมือใน

การ

พัฒนาการ

ดำเนินการ

หลักสูตร 

1.5.1 กำกับ ติดตาม

ให้มีการดำเนินการ

ตามองคป์ระกอบที่ 1 

การกำกับมาตรฐาน

ตามประกาศเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร

ของกระทรวงฯ และ

เกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพ 

ร้อยละของ

หลักสูตรที่มกีาร

ดำเนินการตาม

องค์ประกอบที่ 1 

และเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพ 

รัอยละ 100 100 5 2 0.1 บรรลุ 23 โครงการ กองบรกิาร

การศึกษา 

 1.5.2 ใชเ้กณฑ์ AUN 

QA หรือเกณฑ์สากล 

เป็นเคร่ืองมือในการ

พัฒนาการดำเนินการ

หลักสูตร 

ร้อยละของ

หลักสูตรที่มีผล

การประกัน

คุณภาพการศึกษา

อยู่ในระดับที่

พัฒนาขึน้ 

รัอยละ 100 100 5 2 0.1 บรรลุ 35 โครงการ กองบรกิาร

การศึกษา 

1.6 ประกัน

คุณภาพ

การศึกษา

ด้วยเกณฑ์

คุณภาพ

การศึกษา

พื่อความเป็น

เลิศ EdPEx 

1.6.1 ใชร้ะบบประกนั

คุณภาพด้วยเกณฑ์

คุณภาพการศึกษา

เพื่อความเป็นเลิศ

(Educational Criteria 

for Performance 

Excellence EdPEx)  

จำนวนคณะที่ผ่าน

การคัดเลือกเข้าสู่

กระบวนการ 

EdPEx 200 

เตรยีม

ความพร้อม 

7 คณะนำ

ร่อง 

5 4 0.2 บรรลุ 1. โครงการ Super KPI พัฒนาองค์กรตามแนวทาง 

EdPEX 

กองบรกิาร

การศึกษา 
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1.6.2 สรา้งความ

เข้าใจกับผูบ้รหิารและ

บุคลากรในหน่วยงาน

ให้มีวัฒนธรรมและ

เจตคติที่ดีต่อการ

ประกันคุณภาพในทุก

พันธกิจ ด้วยการบูร

ณาการกับงานประจำ

เพื่อนำไปสู่องคก์รการ

พัฒนาและเรียนรู้ 

 

 

ร้อยละของคณะ

และหน่วยงาน ที่

นำผลการประเมิน

ประกันคุณภาพ

การศึกษาในการ

พัฒนาองคก์ร 

ร้อยละ 100 100 5 2 0.1 บรรลุ 1. โครงการ Tool for Quality หมวด 1 การนำ

องค์การ 

กองบรกิาร

การศึกษา 

1.6.3 พัฒนาระบบ

สารสนเทศที่สนับสนนุ

การดำเนินงานด้าน

การประกันคุณภาพ

และส่งเสรมิการ

ดำเนินงาน เพื่อการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

จำนวนระบบ

สารสนเทศที่ได้รับ

การพัฒนา 

1 ระบบ มีการ

พัฒนา

อย่าง

ต่อเนื่อง 1 

ระบบ 

5 2 0.1  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 1 ระบบ กองบรกิาร

การศึกษา 
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ผลการ

ดำเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ำหนัก 

(เต็ม 

100)  

ค่าคะแนน

ถ่วง

น้ำหนัก 

(4*5)/100 

บรรลุ/

ไม่

บรรลุ 

ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอา้งองิ 
ผู้กำกับ

ติดตาม 

 1.6.4 พัฒนาระบบ

และกลไกการประกัน

คุณภาพและการ

ตรวจสอบ จัดทำ

รายงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

รวมทั้งการนำผลการ

ประเมินไปใชเ้พื่อ

นำไปสู่องคก์รแหง่การ

พัฒนา 

ร้อยละของคณะ/

หน่วยงาน ที่นำผล

การประเมิน

ประกันคุณภาพ

การศึกษาไปใชใ้น

การพัฒนาองคก์ร 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 

100 

5 2 0.1 บรรลุ ทุกคณะ/หน่วยงาน ทีน่ำผลการประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาไปใชใ้นการพัฒนาองค์กร 

กองบรกิาร

การศึกษา 

1.7 นิสิตมี

คุณภาพชีวติ

ตามศักยภาพ 

(Wellness and 

Happiness) 

1.7.1 ส่งเสรมิการจัด

กิจกรรมพัฒนานิสิต

ให้มีอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(UP Identity) 

ร้อยละของจำนวน

นิสิตที่มี

คุณลักษณะตาม 

อัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 

86.98 

5 2 0.1 บรรลุ รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (ONLINE) แบบ

ประเมินตนเองด้านอัตลักษณ์นสิิตมหาวทิยาลัย

พะเยา ประจำปีการศกึษา 2562 ดังนี ้

• ด้านบุคลิกภาพ นสิิตสามารถประเมินตนเอง

คุณธรรม จรยิธรรม  

- ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ร้อยละ 82.50 

- ความมีวินัยต่อตนเอง ร้อยละ 76.20 

- ความมีจิตอาสาของตนเอง ร้อยละ 77.90 

• ด้านสุนทรียภาพ มคีวามตระหนกัใน

ศิลปวัฒนธรรม (THAINESS) ร้อยละ 71.1  

• ด้านสุขภาพ นิสิตมสีุขภาพดี ร้อยละ 99.92 

 

กองกิจการ

นิสิต 



   
 

รายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                    60 

 

ตารางท่ี 12   ผลการประเมนิแผนยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

กลยุทธ ์ มาตรการ Super KPI / KPI แผน 2563 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ำหนัก 

(เต็ม 

100)  

ค่าคะแนน

ถ่วง

น้ำหนัก 

(4*5)/100 

บรรลุ/

ไม่

บรรลุ 

ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอา้งองิ 
ผู้กำกับ

ติดตาม 

 

 จำนวนนิสิตที่มกีาร

ถูกลงโทษด้วย

พฤติกรรมทุจริต

สอบ 

40 คน 5 คน 5 2 0.1 บรรลุ ข้อมูลจากรายงานสถิตวิินัยนิสิต ประจำปี

การศึกษา 2562 ของงานวินัยและพฒันานิสิตสู่

ความเป็นเลิศ โดยนับจำนวนนิสิตทีก่ระทำผิดวินัย

นิสิต ฐานทุจรติสอบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าด้วยการสอบของนิสิต พ.ศ. 2556 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จากข้อมูลนสิิต

ทั้งหมด 15,387 คน www.reg.up.ac.th) 

กองกิจการ

นิสิต 

 

 จำนวนนิสิตที่

ประพฤติผิดวินัย

ร้ายแรง 

50 คน 12 คน 5 2 0.1 บรรลุ ข้อมูลจากรายงานสถิตวิินัยนิสิต ประจำปี

การศึกษา 2562 ของงานวินัยและพฒันานิสิตสู่

ความเป็นเลิศ โดยนับจำนวนนิสิตทีก่ระทำผิดวินัย

นิสิต ประเภทความผดิวินัยร้ายแรง ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. 2556 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จากข้อมูลนสิิต

ทั้งหมด 15,387 คน www.reg.up.ac.th) 

กองกิจการ

นสิิต 

 

 จำนวนนิสิตที่เข้า

ร่วมกิจกรรมจิต

อาสา 

500 คน 2,994 คน 5 2 0.1 บรรลุ รวมรวมข้อมูลกิจกรรมจิตอาสา ที่จดัโดย

มหาวิทยาลัยพะเยา และหน่วยงานภายนอก 

จำนวน 15 กิจกรรม ในปีการศกึษา 2562 (ข้อมูล 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) รวมรวมโดยศูนย์

ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา จิตอาสา (UPSR) 

ดังนี ้กิจกรรมจิตอาสาทั้งภายนอกและภายใน

มหาวิทยาลัย จำนวน 15 กิจกรรม จำนวนนิสิตเข้า

ร่วมทั้งสิ้น  2,044 คน  

กองกิจการ

นิสิต 
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กลยุทธ ์ มาตรการ Super KPI / KPI แผน 2563 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ำหนัก 

(เต็ม 

100)  

ค่าคะแนน

ถ่วง

น้ำหนัก 

(4*5)/100 

บรรลุ/

ไม่

บรรลุ 

ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอา้งองิ 
ผู้กำกับ

ติดตาม 

 

 มีระบบทรานสคริป

กิจกรรม 

1 ระบบ 1 ระบบ 5 2 0.1 บรรลุ กองกิจการนิสิต มีระบบบันทึกชั่วโมงกิจกรรม 

(Activity Transcript) โดยมีหน่วยนวัตกรรม งาน

ธุรการ เป็นผู้ดูแลและจัดทำระบบ ผ่านช่องทาง  

https://dsa.up.ac.th/at/register/ โดยหน่วยงานที่

ต้องการให้ชั่วโมงกิจกรรมแก่นิสิต สามารถขอ

ชั่วโมงกิจกรรมนิสิตได้ และนิสิตสามารถลงบันทกึ

ชั่วโมงกิจกรรมได้ และเช็คดกูารเข้าร่วมกิจกรรม

และชั่วโมงกิจกรรมได้  

กองกิจการ

นิสิต 

 

 จำนวนรายวิชาที่

บูรณาการร่วมกับ

กิจกรรม 

3 รายวิชา 6 รายวิชา 5 2 0.1 บรรลุ 1. การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 

2. ศลิปะในการดำเนินชีวติ 

3. พลเมืองใจอาสา 

4. สังคมพหุวัฒนธรรม 

5. บุคลิกภาพและการแสดงออกในสงัคม 

6. การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

กองกิจการ

นิสิต 

 

 ร้อยละของนิสิตที่

เจ็บป่วยด้าน

ร่างกายระดับ

รุนแรง 

ร้อยละ 

0.01 

ร้อยละ 

0.075 

3 2 0.06 บรรลุ นิสิตที่เจ็บป่วยจากอุบัตหิตุ จำนวน 15 คน และ

เสียชีวติจากอุบัติเหตุ จำนวน 1 ราย 

กองพัฒนา

คุณภาพนิสิต

และนิสิต

พิการ 

 

1.7.2 ส่งเสรมิให้นสิิต

ใชช้ีวติอยู่ใน

มหาวิทยาลัยอย่างมี

ความสุข 

ร้อยละของนิสิตที่มี

ระดับคุณภาพชีวติ

ในระดับดีขึน้ไป 

18 

โครงการ 

20 

โครงการ 

5 4 0.2 บรรลุ โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวตินิสิตในทุก

คณะเพื่อให้เข้าถงึนิสิตอย่างทั่วถึง 

กองพัฒนา

คุณภาพนิสิต

และนิสิต

พิการ 
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กลยุทธ ์ มาตรการ Super KPI / KPI แผน 2563 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ำหนัก 

(เต็ม 

100)  

ค่าคะแนน

ถ่วง

น้ำหนัก 

(4*5)/100 

บรรลุ/

ไม่

บรรลุ 

ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอา้งองิ 
ผู้กำกับ

ติดตาม 

 

 ศูนย์การช่วยเหลือ

ด้านสุขภาพจิต 

1 ศูนย์ 1 ศูนย์ 5 4 0.2 บรรลุ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้านสขุภาพจิต กองพัฒนา

คุณภาพนิสิต

และนิสิต

พิการ 

 

 พีน้ที่นันทนาการ

และพักผ่อนหย่อน

ใจเพิ่มขึน้ 

1 แหง่ 2 แห่ง 5 2 0.1 บรรลุ สถานีออกกำลังกายกลางแจ้งเฉพาะส่วน และเวที

ชั่วคราวเพื่อจัดกิจกรรมนันทนาการ ณ อาคาร

สงวนเสริมศรี 

กองพัฒนา

คุณภาพนิสิต

และนิสิต

พิการ 

 

 ร้อยละของนิสิตที่

ไดรั้บทุนการศึกษา 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 

32.92 

4 2 0.08 ไม่

บรรลุ 

นิสิตขอรับทุนฯ จำนวน 972 คน ได้รับการจัดสรร

ทุนฯ จำนวน 320 คน 

กองพัฒนา

คุณภาพนิสิต

และนิสิต

พิการ 

 

 ระดับความพึง

พอใจต่อการรับ

บรกิารพืน้ฐาน(หอ

พัก,โรงอาหาร)ใน

ระดับดีขึน้ไป 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 

54.18 

4 2 0.08 ไม่

บรรลุ 

ความพึงพอใจหอพกั ร้อยละ 56.34 และความพึง

พอใจโรงอาหาร ร้อยละ 52.01 

กองพัฒนา

คุณภาพนิสิต

และนิสิต

พิการ 

 

 มีศูนย์ฝึกวิชาชีพ 1 ศูนย์ 0 ศูนย์ 3 2 0.06 ไม่

บรรลุ 

มีการเตรยีมการ แต่ไม่ได้จัดตั้ง เนื่องจาก

สถานการณ์ COVID-19  

กองพัฒนา

คุณภาพนิสิต

และนิสิต

พิการ 
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ผลการ

ดำเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ำหนัก 

(เต็ม 

100)  

ค่าคะแนน
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(4*5)/100 
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บรรลุ 

ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอา้งองิ 
ผู้กำกับ

ติดตาม 

 

 มีการปรับปรุง

สนามกีฬาใหม้ี

มาตรฐาน 

1 สนาม 3 สนาม 5 2 0.1 บรรลุ สนามแบดมินตัน สนามวอลเลย์บอล และสนามฟตุ

ซอล 

กองพัฒนา

คุณภาพนิสิต

และนิสิต

พิการ 

 

 มีจุดอำนวยความ

สะดวกสำหรับ

นิสิตพิการ 

1 แหง่ 3 แหง่ 5 2 0.1 บรรลุ จัดทำทางลาดพร้อมราวจับ 3 แห่ง กองพัฒนา

คุณภาพนิสิต

และนิสิต

พิการ 

รวม 100 4.64 บรรลุ   
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เป้าประสงค์  2.1 ผลงานวจิัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ 

2.2 ผลงานวจิัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
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กลยุทธ ์ มาตรการ Super KPI / KPI แผน 2563 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ำหนัก 

(เต็ม 

100)  

ค่าคะแนน

ถ่วง

น้ำหนัก 

(4*5)/100 

บรรลุ/

ไม่

บรรลุ 

ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอา้งองิ 
ผู้กำกับ

ติดตาม 

2.1 พัฒนา

บุคลากรให้มี

ศักยภาพสูง

ด้านวิจัยและ

นวัตกรรม 

2.1.1 สรา้งกลไกการ

พัฒนานักวิจัย เพื่อ

ก้าวสู่การเป็นนกัวิจัย

ที่มีศักยภาพ 

ค่าเฉลี่ยจำนวน

งบประมาณ

สนับสนุนงานวิจัย

และนวัตกรรมต่อ

คนต่อป ี

130,000 134,196 5 4 0.20 บรรลุ ระบบบรหิารจัดการงานวิจัย (UPRM) 

http://wwmms.up.ac.th/research/login 

กองบรหิาร

งานวิจัย 

 ร้อยละของนักวิจัย

ใหม่ที่ไดรั้บการ

พัฒนา 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 

53 

5 4 0.20 บรรลุ นักวิจัยใหม่ที่ไดรั้บการพัฒนา จำนวน 144 คน 

(นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษามาไมเ่กิน 5 ปี และ/หรือ 

เป็นนักวิจัยที่มีประวัติไม่ได้ดำเนินโครงการวิจัยใน

ฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

นับตั้งแตป่ี 2558 – 2562 จำนวน 274 คน) 

กองบรหิาร

งานวิจัย 

 ร้อยละของนักวิจัย

ใหม่ที่ไดรั้บการ

จัดสรรทุนวิจัย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 

20.8 

5 4 0.20 บรรลุ นักวิจัยใหม่ที่ไดรั้บการจัดสรรทุนวิจัย 57 คน 

(นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษามาไมเ่กิน 5 ปี และ/หรือ 

เป็นนักวิจัยที่มีประวัติไม่ได้ดำเนินโครงการวิจัยใน

ฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

นับตั้งแตป่ี 2558 – 2562 จำนวน 274 คน) 

กองบรหิาร

งานวิจัย 

 จำนวนงานวิจัย

และนวัตกรรมที่

นำไปใชป้ระโยชน์

เพื่อพัฒนาชุมชน

และสังคม 

300 ผลงาน 324 

โครงการ 

5 4 0.2 บรรลุ ระบบบรหิารจัดการงานวิจัย (UPRM) 

http://wwmms.up.ac.th/research/login 

กองบรหิาร

งานวิจัย 
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ผลการ

ดำเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ำหนัก 

(เต็ม 

100)  

ค่าคะแนน

ถ่วง

น้ำหนัก 

(4*5)/100 

บรรลุ/

ไม่

บรรลุ 

ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอา้งองิ 
ผู้กำกับ

ติดตาม 

 

 ค่าเฉลี่ยการอา้งองิ 

(Cited) ใน

ฐานข้อมูล Scopus 

(ค่าเฉลี่ยการ

อา้งองิต่อคร้ังต่อ

ผลงาน) 

 

6 

คร้ังต่อ

ผลงาน 

6.59 

คร้ังต่อ

ผลงาน 

5 4 0.2 บรรลุ ฐานข้อมูล Scopus  กองบรหิาร

งานวิจัย 

จำนวนที่เสนอ

ขอรับสิทธิบัตรและ

อนุสิทธิบัตร 

 

10 ผลงาน 66 

ผลงาน 

5 5 0.25 บรรลุ ข้อมูลจากสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

กองบรหิาร

งานวิจัย 

จำนวนผลงานการ

ตีพมิพ์ในวารสาร

นานาชาตติ่อป ี

 

200 ผลงาน 223 

ผลงาน 

5 10 0.5 บรรลุ ฐานข้อมูล Scopus กองบรหิาร

งานวิจัย 

2.1.2 สรา้งระบบการ

ทำวิจัยที่บูรณาการ

กับการเรียนการสอน 

โดยเฉพาะระดับ

บัณฑิตศกึษาใน

ศาสตร์ที่มีความ

เชี่ยวชาญหรือชำนาญ 

จำนวนงานวิจัย

และนวัตกรรมที่

บูรณาการกับการ

เรียนการสอน 

18 ผลงาน 22 

โครงการ 

5 5 0.25 บรรลุ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 18 คณะ 

- สถาบันนวตักรรม 

 - วิทยาเขตเชียงราย 

 - โรงเรียนสาธิต มพ. 

 - ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มพ. 

กองบรหิาร

งานวิจัย 
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กลยุทธ ์ มาตรการ Super KPI / KPI แผน 2563 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ำหนัก 

(เต็ม 

100)  

ค่าคะแนน

ถ่วง

น้ำหนัก 

(4*5)/100 

บรรลุ/

ไม่

บรรลุ 

ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอา้งองิ 
ผู้กำกับ

ติดตาม 

 

2.1.3 สรา้งกลุม่วิจัย 

(Research cluster) 

และเครือข่ายด้านวิจัย

และนวัตกรรมระบบพี่

เลี้ยงนักวิจัย 

(Mentorship) และ

ระบบช่วยเหลือการ

ตีพมิพ์ 

จำนวนกลุ่มวิจัย

และเครือข่ายด้าน

วิจัยและนวัตกรรม 

 

3 เครือข่าย 5 กลุ่ม 5 5 0.25 บรรลุ กลุ่มการวิจัยที่ไดรั้บทุน UoE ปี 2563 กองบรหิาร

งานวิจัย 

มีระบบพี่เลี้ยง

นักวิจัย 

1 ระบบ 3 ระบบ 5 5 0.25 บรรลุ 1. MMS5 (โครงการวิจัย สกว. ฝ่ายวิชาการ) 

2. ความร่วมมือในการประชุมวิชาการและ

จัดพิมพ์วารสารสมาคมรัฐศาสตร์แหง่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผลงานตีพมิพ์

ระดับชาติและนานาชาติ)  

3. กิจกรรม RDM The Series 

 

กองบรหิาร

งานวิจัย 

มีผลงานวิจัยที่

ไดรั้บคำปรกึษา

ผลงานผ่านระบบพี่

เลี้ยงนักวิจัย 

1 ผลงาน 4 ผลงาน 5 5 0.25 บรรลุ จากความร่วมมือในการประชุมวิชาการและ

จัดพิมพ์วารสารสมาคมรัฐศาสตร์แหง่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1. MMS5 (โครงการวิจัย สกว. ฝ่ายวิชาการ) 

2. ความร่วมมือในการประชุมวิชาการและจัดพิมพ์

วารสารสมาคมรัฐศาสตร์ 

แห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  

(ผลงานตีพิมพ์ระดับชาตแิละนานาชาติ) 

3. กิจกรรม RDM The Series 

 

กองบรหิาร

งานวิจัย 



   
 

รายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                    67 

 

ตารางท่ี 13  ผลการประเมนิแผนยทุธศาสตร์ด้านการสร้างงานวจิัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นำทางด้านวชิาการ 
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ผลการ

ดำเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ำหนัก 

(เต็ม 

100)  

ค่าคะแนน

ถ่วง

น้ำหนัก 

(4*5)/100 

บรรลุ/

ไม่

บรรลุ 

ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอา้งองิ 
ผู้กำกับ

ติดตาม 

2.2 พัฒนา

ระบบการ

บรหิาร

งานวิจัยและ

นวัตกรรม 

2.ฐานข้อมูล 

E-Journal  

2 ระบบ" 

2.2.1 พัฒนาระบบ

สารสนเทศ เพื่อ

ประสิทธิภาพการ

บรหิารจัดการ

งานวิจัยและ

นวัตกรรม และเป็น

แหลง่ข้อมูลการวิจัย 

(Research map) 

 

มีระบบสารสนเทศ

ที่สนับสนุนระบบ

บรหิารงานวิจัย

และนวัตกรรม 

1 ระบบ 3 ระบบ 5 5 0.25 บรรลุ 1. ฐานข้อมูลเพื่อบรหิารการวิจัย (UPRM) 

2.ฐานข้อมูล E-Journal 2 ระบบ 

กองบรหิาร

งานวิจัย 

2.2.2 พัฒนาแผน

งบประมาณวิจัยและ

นวัตกรรม เพื่อรองรับ

แผนงานวิจัยเป้าหมาย

และที่เป็นประโยชน์

เชิงพาณิชย์ 

ฐานข้อมูล  

E-Journal  2 

ระบบ" 

1 แผนงาน 2 แผน 5 5 0.25 บรรลุ  - มีแผนการพัฒนา UP Product ผลติภัณฑ์น้ำมัน

กระเทียม จากงานวิจัยการสกัดเย็นนำ้มันกระเทียม 

และการพัฒนาผลิตภัณฑ์พรีเมียม 

 - แผนงานโครงการยกระดับเทคโนโลยสีู่

ภาคอุตสาหกรรม 

Tech to Industry Convergence 

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจำปี

งบประมาณ 2563 

 

 

 

 

 

กองบรหิาร

งานวิจัย 
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ผลการ

ดำเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ำหนัก 

(เต็ม 

100)  

ค่าคะแนน

ถ่วง

น้ำหนัก 

(4*5)/100 

บรรลุ/

ไม่

บรรลุ 

ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอา้งองิ 
ผู้กำกับ

ติดตาม 

2.3 การสรา้ง

ผลงานวิจัย

และ

นวัตกรรมที่ให้

ผลกระทบเชิง

บวกกับชมุชน

และสังคม 

2.3.1 จัดตั้งศูนย์กลาง

การวิจัยและ

นวัตกรรม (Research 

and innovation hub) 

สนับสนุนการวิจัย 

และส่งเสรมิสนับสนนุ

การสรา้ง

ผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurship) 

บรษิัท Start-up และ 

Spin-off 

มีศูนย์กลางการ

วิจัยและนวัตกรรม 

 1 ศูนย์ 1 ศูนย์ 5 5 0.25 บรรลุ จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานด้านนวตักรรมของ

มหาวิทยาลัย 1 ศูนย์ 

สถาบัน

นวัตกรรมและ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

มีแผนงานหรือ

โครงการพัฒนา

ระบบโครงสรา้ง

พืน้ฐานด้านวิจัย

และนวัตกรรม 

1 แผนงาน 4 แผน 5 5 0.25 บรรลุ "สถาบันนวัตกรรมฯ – ไดรั้บอนุมัติโครงการ

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัตกิาร 

ในภาคเหนือตอนบน ภายใตโ้ครงการมหาวิทยาลัย

แม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยของ

ห้องปฏบิัติการปี 2562 โดยการสนับสนุน 

จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

- โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขัน้การเกษตรระดับ

ภูมิภาค ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

- เสนอแผนพัฒนาโรงงานต้นแบบโครงการ  

การเพิ่มศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป 

มูลค่าสงูเพื่อนการสง่ออกภาคเหนือตอนบน 2 

- แผนงานชดุโครงการ  :นวัตกรรมอาหาร 

เพื่อสุขภาพสู่การพัมนาธุรกิจเกือ้กูลสังคมในพืน้ที่

ภาคเหนือตอนบน (Food for Health Innovation  

for Development Inclusive Business in  

Upper Northern Region) 

 ภายใต้แผนพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

พ.ศ. 2564-2568 

 

สถาบัน

นวัตกรรมและ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยี 



   
 

รายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                    69 

 

ตารางท่ี 13  ผลการประเมนิแผนยทุธศาสตร์ด้านการสร้างงานวจิัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นำทางด้านวชิาการ 

กลยุทธ ์ มาตรการ Super KPI / KPI แผน 2563 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า
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2.3.3 สร้างภาคี

เครือข่ายการวิจัยและ

นวัตกรรม ทั้ง

สถาบันการศึกษา

ภาครัฐและเอกชน

ภาคอุตสาหกรรม 

ชุมชนและสังคม  

มีการสื่อสารในเวที

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

จำนวนเครือข่าย

การวิจัยและ

นวัตกรรม ทั้ง

สถาบันภาครัฐ 

เอกชน

ภาคอุตสาหกรรม 

ชุมชนและสังคม

ระดับชาติ 

 

 

 

10 

เครือข่าย 

19 

เครือข่าย 

5 5 0.25 บรรลุ 19 เครือข่าย  กองบรหิาร

งานวิจัย

สถาบัน

นวัตกรรมและ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

 

 จำนวนเครือข่าย

การวิจัยและ

นวัตกรรม ทั้ง

สถาบันภาครัฐ 

เอกชน

ภาคอุตสาหกรรม 

ชุมชนและสังคม

ระดับนานาชาต ิ

 

 

 

5 เครือข่าย 8 

เครือข่าย 

5 5 0.25 บรรลุ 8 เครือข่าย  กองบรหิาร

งานวิจัย

สถาบัน

นวัตกรรมและ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยี 
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100)  

ค่าคะแนน

ถ่วง

น้ำหนัก 

(4*5)/100 

บรรลุ/

ไม่

บรรลุ 

ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอา้งองิ 
ผู้กำกับ

ติดตาม 

 

2.3.4 สร้าง

ศูนย์บรกิารเชิง

พาณิชย์ที่มี

ประสิทธิภาพ 

 ที่ส่งเสรมิการนำวิจัย

และนวัตกรรมไปใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

ให้บรกิารถ่ายทอด

งานวิจัย รวมทั้งการ

เป็นที่ปรึกษาธุรกิจ

และการจัดอบรม 

มีศูนย์บริการเชิง

พาณิชย์หรือศูนย์

ให้คำปรกึษาดา้น

วิชาการ เพื่อการ

ใชป้ระโยชน์เชิง

พาณิชย์ 

1 ศูนย์ 4 ศูนย์ 5 5 0.25 บรรลุ 4 ศูนย์ สถาบันนวัตกรรม คือ 

1. ศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ศูนย์จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

3. ศูนย์วิจัยนวัตกรรมและความร่วมมือ

อุตสาหกรรม 

4. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและพัฒนาความเป็น

ผู้ประกอบการ 

สถาบัน

นวัตกรรมและ

การถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

2.3.4 สร้าง

ศูนย์บรกิารเชิง

พาณิชย์ที่มี

ประสิทธิภาพ ที่

ส่งเสรมิการนำวิจัย

และนวัตกรรมไปใช้

ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ ให้บริการ

ถ่ายทอดงานวิจัย 

รวมทั้งการเป็นที่

ปรกึษาธุรกิจและ

การจัดอบรม 

5 ผลงาน 28 

ผลงาน 

5 10 0.5 บรรลุ สถาบันนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบัน

นวัตกรรมและ

การถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

รวม 100 5 บรรลุ   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 
เป้าประสงค์  3.1 ชุมชนและสังคมมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยนื (Sustainable life) 

     ตารางท่ี 14  ผลการประเมนิแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

กลยุทธ ์ มาตรการ Super KPI / KPI 
แผน 

2563 

ผลการ

ดำเนินงา

น 

ค่า

คะแน

น 

ค่า

น้ำหนัก 

(เต็ม 

100)  

ค่าคะแนน

ถ่วง

น้ำหนัก 

(4*5)/100 

บรรลุ/

ไม่

บรรลุ 

ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอา้งองิ 
ผู้กำกับ

ติดตาม 

3.1 จัดให้มี

ศูนย์การ

เรียนรู้ 

(Learning 

center) และ

ส่งเสรมิการ

พัฒนาการ

เรียนรู้ทุกช่วง

วัยด้วย

แนวคิด

เศรษฐกิจ

พอเพียง และ

รองรับสังคม

ผู้สูงอายุ 

(Aging 

society) 

3.1.1 จัดตัง้อุทยานการ

เรียนรู้ (UP-Learning 

center) ตามแนวคดิ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มีอุทยานการเรียนรู้ 

หรือศูนย์การเรียนรู้

เพื่อการต่อยอด

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม 

1 ศูนย์ 1 ศูนย์ 5 10 0.5 บรรลุ 1 ศูนย์ สถาบันนวัตกรรม คือ 

ศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ให้บรกิาร 

1. การเรียนรู้ด้านการออกแบบนวัตกรรม การใช ้

3D Printer และ Laser cutter 

2. การพัฒนาทักษะผูป้ระกอบการ ชมุชน ทางดา้น

ธุรกิจ และมาตรฐานการผลิต 

3. การพัฒนาทักษะนิสิต นักวิจัย ผู้ประกอบการ 

ชุมชน ด้านการบรหิารจัดการทรัพย์สินทางปญัญา 

สถาบัน

นวัตกรรมและ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

3.1.2 พัฒนาโรงเรียน

สาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา

ให้เข้มแข็ง เพื่อเป็น

โรงเรียนตัวอย่างที่

ส่งเสรมิกระบวนการ

เรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ 

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการ และเป็นคนดี 

ของนักเรียนในพื้นที ่

  

รางวัลในการ

ประกวด / แข่งขัน

ทางวิชาการระดับ

จังหวัด ภมูิภาค 

ประเทศ  

50 รางวัล 22 รางวัล 3 5 0.15 ไม่

บรรลุ 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้มีการ

ยกเลิกการประกวด/แข่งขันทางวิชาการ ใน

ระดับประถมและมัธยมทุกระดบัชั้น 

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัย

พะเยา 
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กลยุทธ ์ มาตรการ Super KPI / KPI 
แผน 

2563 

ผลการ

ดำเนินงา

น 

ค่า

คะแน

น 

ค่า

น้ำหนัก 

(เต็ม 

100)  

ค่าคะแนน

ถ่วง

น้ำหนัก 

(4*5)/100 

บรรลุ/

ไม่

บรรลุ 

ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอา้งองิ 
ผู้กำกับ

ติดตาม 

3.1.3 ส่งเสรมิวิทยาเขต

เชียงราย ให้เป็นศูนย์รวม

การให้บรกิารวิชาการ 

และการสรา้งอาชีพให้กับ

ชุมชนและประเทศเพื่อน

บ้าน รวมถึงการสรา้ง

รายไดใ้ห้กับมหาวิทยาลัย 

หน่วยความเป็นเลิศ

โครงการพัฒนาครู

รูปแบบครบวงจร  

(กระทรวงศึกษา

ยกเลิกโครงการ

อบรมคูปองครู)  

การเป็นศูนย์ให้

ความรู้ด้านการ

บรกิารวิชาการ

สำหรับนิสิตระดับ

บัณฑิตศกึษาของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

วิทยาเขตเชียงราย  

1 หน่วย 4 

โครงการ 

5 5 0.25 บรรลุ 1. โครงการให้คำปรกึษาโครงร่างการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเองของนสิิต 

2.โครงการอบรมความรู้ด้านการทำวจิัยสำหรับ

นิสิต 

3. โครงการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

4. โครงการพัฒนาเพิ่มพูนทกัษะนิสิตระดับ

บัณฑิตศกึษา 

ผู้อำนวยการ

วิทยาเขต

เชียงราย 

3.2 นำ

ความรู้ทาง

วิชาการ 

วิชาชีพ 

งานวิจัยและ

นวัตกรรมสู่

การพัฒนา

ชุมชน 

(Professional 

3.2.1 ให้อุทยานการ

เรียนรู้ (UP-Learning 

center) ทำหน้าที่เป็น

ศูนย์กลางประสานงาน

ด้านบริการวชิาการ ที่

ทำงานอย่างเป็นระบบ

และบูรณาการร่วมกันกับ

คณะ สาขาวิชา จัดทำ

ระบบสารสนเทศ

จำนวนงานบริการ

วิชาการที่เกิด

ประโยชน์ต่อชุมชน 

สังคมและประเทศ 

18 

ผลงาน 

48 

ผลงาน 

5 10 0.5 บรรลุ 48 ผลงาน คือ 

- โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 18 คณะ 

- การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้บนพืน้ที่พะเยา 

(Learning City) 

- สถาบันนวตักรรม 

โครงการ SID จำนวน 16 โครงการ 

โครงการ คลินคิเทคโนโลยจีำนวน 3 โครงการ 

- วิทยาเขตเชียงราย 

- โรงเรียนสาธิต มพ. 

กองบรหิาร

งานวิจัย 

สถาบัน

นวัตกรรมและ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยี 
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กลยุทธ ์ มาตรการ Super KPI / KPI 
แผน 

2563 

ผลการ

ดำเนินงา

น 

ค่า

คะแน

น 

ค่า

น้ำหนัก 

(เต็ม 

100)  

ค่าคะแนน

ถ่วง

น้ำหนัก 

(4*5)/100 

บรรลุ/

ไม่

บรรลุ 

ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอา้งองิ 
ผู้กำกับ

ติดตาม 

Community 

engagement) 

ฐานข้อมูลชุมชนและ

รวบรวมการบรกิาร

วิชาการ 1 คณะ 1 โมเดล 

สำรวจความต้องการของ

ชุมชน และให้บริการ

วิชาการที่ส่งเสรมิคุณภาพ

ชีวติของชุมชนทั้งดา้น

เศรษฐกิจและสงัคม 

- ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มพ. 

- โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษถ์ิ่น จำนวน 7 

โครงการ 

Signature Product 

ผลงานบริการ

วิชาการ ที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

2 ผลงาน 3 ผลงาน 5 30 1.5 บรรลุ โครงการ Super KPI กองบรหิาร

งานวิจัย 

สถาบัน

นวัตกรรมและ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

 

 3.2.2 พัฒนาระบบและ

กลไกการติดตาม ประเมิน

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ของการบรกิารวิชาการ 

รวมทั้งกระจายแผนงาน

ให้ครอบคลุมนกัวิชาการที่

มีความเชี่ยวชาญอย่าง

ทั่วถึง 

มีระบบ

คณะกรรมการเพื่อ

พัฒนาระบบและ

กลไกการติดตาม 

ประเมิน

ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลของการ

บรกิารวิชาการ 

 

 

 

1 ระบบ 1 ระบบ 5 10 0.5 บรรลุ คณะกรรมการ MAI 

http://www.dra.up.ac.th/updraeqa/k1m1 

กองบรหิาร

งานวิจัย 
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กลยุทธ ์ มาตรการ Super KPI / KPI 
แผน 

2563 

ผลการ

ดำเนินงา

น 

ค่า

คะแน

น 

ค่า

น้ำหนัก 

(เต็ม 

100)  

ค่าคะแนน

ถ่วง

น้ำหนัก 

(4*5)/100 

บรรลุ/

ไม่

บรรลุ 

ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอา้งองิ 
ผู้กำกับ

ติดตาม 

 3.2.3 บูรณาการบรกิาร

วิชาการกับทุกพนัธกิจของ

มหาวิทยาลัยอย่างเป็น

รูปธรรม 

จำนวนงานบริการ

วิชาการที่เกิด

ประโยชน์ต่อชุมชน 

สังคมและประเทศ 

18 

ผลงาน 

48 

ผลงาน 

5 10 0.5 บรรลุ 48 ผลงาน คือ โครงการ 1 คณะ 1 ชมุชนนวัตกรรม 

18 คณะ 

- การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้บนพืน้ที่พะเยา 

(Learning City) 1 โครงการ สถาบันนวัตกรรม 

   โครงการ SID  จำนวน 16 โครงการ 

   โครงการ คลินคิเทคโนโลย ีจำนวน 3 โครงการ 

- วิทยาเขตเชียงราย 

- โรงเรียนสาธิต มพ. 

- ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย   

   พะเยา 

- โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษถ์ิ่น  

   จำนวน 7 โครงการ 

กองบรหิาร

งานวิจัย 

 3.2.4 พัฒนานักวิชาชีพ

เชื่อมโยงหุ้นส่วนสงัคม 

(Community engagement 

professional) เพื่อเป็นพี่

เลี้ยงให้กับนกัวิชาการ 

นักวิจัยในการนำผลงาน

วิชาการ วิจัยและ

นวัตกรรมไปพัฒนาชุมชน 

(Community engagement 

embedding) 

3.3 บรกิาร

ทางด้าน

สุขภาพและ

สาธารณสุข 

(Community 

health care) 

3.3.1 ให้บรกิารศูนย์

การแพทย์และ

โรงพยาบาล โรงพยาบาล

ทันตกรรมและ

ศูนย์บรกิารสุขภาพอื่น ๆ 

ของมหาวิทยาลัย  

ร้อยละของจำนวน

ผู้รับบริการทาง

การแพทย์และ

สาธารณสุข  

เพิ่มขึน้ 

ร้อยละ 10 

จาก

จำนวนผู้

เข้ารับ

บรกิาร

เดิม 

ร้อยละ 

30 

5 10 0.5 บรรลุ ให้บรกิารรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD)  

จำนวน 289 ราย (ปี 2562 จำนวน 222 ราย) 

ผู้อำนวยการ

ศูนย์

การแพทย์และ

โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัย

พะเยา 
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     ตารางท่ี 14  ผลการประเมนิแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

กลยุทธ ์ มาตรการ Super KPI / KPI 
แผน 

2563 

ผลการ

ดำเนินงา

น 

ค่า

คะแน

น 

ค่า

น้ำหนัก 

(เต็ม 

100)  

ค่าคะแนน

ถ่วง

น้ำหนัก 

(4*5)/100 

บรรลุ/

ไม่

บรรลุ 

ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอา้งองิ 
ผู้กำกับ

ติดตาม 

3.3.2 ส่งเสรมิการจัด

กิจกรรมให้ความรูแ้ก่

ชุมชน เพื่อส่งเสรมิสุขภาพ

ที่ดี  

จำนวนโครงการที่

ส่งเสรมิสุขภาพของ

ประชาชน 

5 

โครงการ 

7 

โครงการ 

5 10 0.5 บรรลุ  - โครงการจากกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

- ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มพ. 

กลุ่มคณะ

วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

ศูนย์

การแพทย์และ

โรงพยาบาล 

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

รวม 100 4.90 บรรล ุ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

รายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                    76 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 
 เป้าประสงค์  4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาสู่สากล 

4.2 ส่งเสริมใหเ้กิดการสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural enterprise) 

ตารางท่ี 15  ผลการประเมนิแผนยทุธศาสตร์ด้านการทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรม 

กลยุทธ ์ มาตรการ Super KPI / KPI แผน 2563 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ำหนัก 

(เต็ม 

100)  

ค่าคะแนน

ถ่วงน้ำหนัก 

(4*5)/100 

บรรลุ/

ไม่

บรรลุ 

ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอา้งองิ ผู้กำกับติดตาม 

4.1. อนุรักษ์ 

ฟืน้ฟู พัฒนา

ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

4.1.1 พัฒนาศูนย์

ศิลปวัฒนธรรมล้านนา 

(ไต) 

มีแหลง่เรียนรู้

ด้านวัฒนธรรม

ของชาติพันธุ์ไต 

ในอาเซียน 

1 ศูนย์ 2 ศูนย์ 5 5 0.25 บรรลุ 1.ศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมล้านนาและชาติ

พันธุ์ไต ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทลือ้วัดหย่วน              

ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา   

2.ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านภูมิปัญญาด้านอาหาร  

ไทลือ้วัดพระธาตุสบแวน  ต.พระธาตสุบแวน                  

อ.เชียงคำ จ.พะเยา 

 ศูนย์

ศิลปวัฒนธรรม

ล้านนา (ไต) 

กองกิจการ

นิสิต 

4.1.2 จัดทำฐานข้อมูล

สารสนเทศทางศิลปะ

และวัฒนธรรมของชาติ

พันธุ์ไต และแผนที่

วัฒนธรรม  

มีฐานข้อมูลด้าน

ศิลปะและ

วัฒนธรรมที่ใช้

เป็นแหล่งอา้งองิ

และเรียนรู้ 

1 ชาติพันธุ ์ 3 ชาติพันธุ ์ 5 5 0.25 บรรลุ 1. ชาติพันธุ์ไทลือ้   

2. ชาติพันธุ์ไทเขิน  

3. ชาติพันธุ์ไทใหญ ่

http://www.lanna.up.ac.th/updata/?p=information 

 ศูนย์

ศิลปวัฒนธรรม

ล้านนา (ไต) 

กองกิจการ

นิสิต 

มีผลงานวิจัย

และนวัตกรรม

ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม 

1 ผลงาน 3 ผลงาน 5 10 0.5 บรรลุ 1.โครงการวิจัยเพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มผลผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมจากภูมิปญัญาฝ้ายท้องถิน่ภาคเหนือด้วย

ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 

2.โครงการวิจัย "ฟื้นใจคน ค้นหาบ้าน ย่านเวียง 

ระเบียงกว๊านพะเยา เพื่อการพัฒนาพืน้ที่ทาง

วัฒนธรรมเชิงสรา้งสรรค์" 

  

 ศูนย์

ศิลปวัฒนธรรม

ล้านนา (ไต) 

กองกิจการ

นิสิต  
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ตารางท่ี 15  ผลการประเมนิแผนยทุธศาสตร์ด้านการทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรม 

กลยุทธ ์ มาตรการ Super KPI / KPI แผน 2563 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ำหนัก 

(เต็ม 

100)  

ค่าคะแนน

ถ่วงน้ำหนัก 

(4*5)/100 

บรรลุ/

ไม่

บรรลุ 

ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอา้งองิ ผู้กำกับติดตาม 

         3. โครงการวิจัย : "การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม

ชุมชน ผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 

ประชาคม เพื่อเพิ่มศกัยภาพและพฒันาเศรษฐกิจ

ชุมชนในพื้นที่" 

 

 

 4.2.2 จัดกิจกรรม

ส่งเสรมิความเป็นไทย 

กิจกรรมหรือ

โครงการที่

ส่งเสรมิความ

เป็นไทย เช่น 

ศิลปะ ดนตรี

นาฎศิลป์ 

ประเพณีท้องถิ่น 

18 

กิจกรรม 

ทุก

หน่วยงาน 

5 20 1 บรรลุ โครงการในทุกคณะ และทุกหน่วยงาน  ศูนย์

ศิลปวัฒนธรรม

ล้านนา (ไต) 

กองกิจการ

นิสิต 

4.3 พัฒนา

เศรษฐกิจ

สรา้งสรรค์

แก่ชุมชนด้วย

ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

(Cultural 

enterprise) 

4.3.1 สรา้งภาคคีวาม

ร่วมมือในระดับประเทศ

และนานาชาติ เพื่อ

ส่งเสรมิ 

และพัฒนาเศรษฐกิจ

เชิงสรา้งสรรค์ด้าน

ศิลปะและวฒันธรรม

ให้แก่ชุมชน 

จำนวนภาคี

เครือข่ายความ

ร่วมมือด้าน

ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

2 

เครือข่าย 

24 

เครือข่าย 

5 10 0.5 บรรลุ 1. โครงการสานสมัพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว  

2. โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศกึษา 

3.โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา    

 และเครือข่ายความร่วมมือด้านศลิปะและ

วัฒนธรรม 17 คณะ/วิทยาลัย 

 ศูนย์

ศิลปวัฒนธรรม

ล้านนา (ไต) 

กองกิจการ

นิสิต 

ผู้ประกอบธุรกิจ

ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม 

(Cultural 

Enterprise) 

 

3 กลุ่ม 3 กลุ่ม 5 20 1 บรรลุ โครงการวิจัยเพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มผลผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมจากภูมิปญัญาฝ้ายท้องถิน่ภาคเหนือด้วย

ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน (ผลิต – ประดิษฐ์ – 

นวัตกรรม)  

 ศูนย์

ศิลปวัฒนธรรม

ล้านนา (ไต) 

กองกิจการ

นิสิต 
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ตารางท่ี 15  ผลการประเมนิแผนยทุธศาสตร์ด้านการทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรม 

กลยุทธ ์ มาตรการ Super KPI / KPI แผน 2563 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ำหนัก 

(เต็ม 

100)  

ค่าคะแนน

ถ่วงน้ำหนัก 

(4*5)/100 

บรรลุ/

ไม่

บรรลุ 

ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอา้งองิ ผู้กำกับติดตาม 

4.3.2 จัดกิจกรรม

วัฒนธรรมเชิง

สรา้งสรรค์ เพื่อสรา้ง

และเพิ่มศกัยภาพ การ

เป็นผู้ประกอบการทาง

วัฒนธรรม (Cultural 

entrepreneur) 

นวัตกรรม

ทางด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม 

Cultural 

Innovation 

(ผลงาน) 

1  

นวัตกรรม 

1  

นวัตกรรม 

5 20 1 บรรลุ โครงการวิจัย "ฟื้นใจคน ค้นหาบ้าน ย่านเวียง 

ระเบียงกว๊านพะเยา เพื่อการพัฒนาพืน้ที่ทาง

วัฒนธรรมเชิงสรา้งสรรค์" 

 ศูนย์

ศิลปวัฒนธรรม

ล้านนา (ไต) 

กองกิจการ

นิสิต 

ผลรวม 100 5    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   
 

รายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                    79 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

  เป้าประสงค์  5.1 มหาวิทยาลัยพะเยามีชือ่เสยีง เป็นท่ีรู้จักและยอมรบัในระดบัชาติและนานาชาติ 

ตารางท่ี 16  ผลการประเมนิแผนยทุธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

กลยุทธ ์ มาตรการ Super KPI / KPI แผน 2563 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ำหนัก 

(เต็ม 

100)  

ค่าคะแนน

ถ่วง

น้ำหนัก 

(4*5)/100 

บรรลุ/ไม่

บรรลุ 
ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอา้งองิ 

ผู้กำกับ

ติดตาม 

5.1 จัดระบบ 

กลไก และ

สิ่งแวดล้อม 

สนับสนุนทุก

พันธกิจให้

เป็นสากล 

เพื่อรองรับ

การก้าวสู่

นานาชาต ิ

5.1.1 จัดทำแผนกล

ยุทธ์ด้านการ

เสรมิสร้างและ

พัฒนาความเป็น

สากลและนานาชาต ิ

จำนวนคณะและ

หน่วยงาน ที่มกีาร

กำหนดกลยุทธ์

ด้านการ

เสรมิสร้างและ

พัฒนาความเป็น

สากลและ

นานาชาต ิ

15 

หน่วยงาน 

7 หน่วยงาน 4 10 0.4 ไม่บรรลุ 15 โครงการ ใน 7 หน่วยงาน ที่ทำกิจกรรมด้าน

การพัฒนาความเป็นสากล สร้างเครือข่าย 

แลกเปลี่ยนบุคลากร นิสิต และการประชุมใน

ระดับบนานาชาติ ทัง้ช่องทาง online และ OffLine 

งานวิเทศ

สัมพันธ ์

5.1.2 พัฒนาและ

สรา้งความเข้มแข็ง

ให้กับงานวเิทศ

สัมพันธ์ให้ทำงานเชงิ

รุกในการ

ประสานงานกบั

หน่วยงาน

ต่างประเทศ รองรับ

ทุกพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย และ

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ

ความเป็นนานาชาต ิ

กิจกรรม ร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 

หรือองค์กร

ระหว่างประเทศ 

5 กิจกรรม 7 กิจกรรม 5 10 0.5 บรรลุ 1.The 5th International Conference on Smart 

Materials and Nanotechnology (1-4 December 

2020) (คณะวิทยาศาสตร์) 

2. Webinar ”Aerospace Medicine and Space 

Initiatives: Interdisciplinary Mindset and 

Opportunity” ร่วมกับ IEEE Thailand Section, IEEE 

Women in Engineering Thailand AG and United 

Nations Space4Women (เภสัชศาสตร์) 

3. Webinar "DIGITAL HEALTH 

TECHNOLOGIES:RESEARCH, CLINICAL, AND 

BUSINESS OPPORTUNITIES"Associate Professor 

Paolo Bonato,Department of Physical Medicine 

and Rehabilitationร่วมกับ Harvard Medical School 

งานวิเทศ

สัมพันธ ์
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ตารางท่ี 16  ผลการประเมนิแผนยทุธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

กลยุทธ ์ มาตรการ Super KPI / KPI แผน 2563 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ำหนัก 

(เต็ม 

100)  

ค่าคะแนน

ถ่วง

น้ำหนัก 

(4*5)/100 

บรรลุ/ไม่

บรรลุ 
ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอา้งองิ 

ผู้กำกับ

ติดตาม 

& Wyss Institute, USA(เภสัชศาสตร์) 

4. Webinar "Recent advancement on 

pharmaceutical drug delivery system using 

ultrasound techniques" 11 Jun. 2020 Kohji 

Masuda, ร่วมกับ Tokyo Univ. of Agri. & Tech., 

Japan (เภสัชศาสตร์) 

 5. คณะกรรมการจัดงาน IEEE EMBS GRAND 

CHALLENGES FORUM COVID-19 HEALTHCARE, 

SCREENING, TRACING, AND TREATMENT ร่วมกับ 

IEEE Engineering in Medicine and Biology Society 

สหรัฐอเมริกา (เภสัชศาสตร์) 

6. Webinar "The new normal life through 

COVID-19" ร่วมกับ IEEE Turkey  Section ประเทศ

ตุรกี (เภสัชศาสตร์) 

7. คณะกรรมการจัดงาน IEEE Students Young 

Professionals Women in Engineering Life 

Members (SYWL) Virtual Congress 2020  ร่วมกับ 

IEEE Region 10 (Asia-Pacific) (เภสัชศาสตร์) 
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ตารางท่ี 16  ผลการประเมนิแผนยทุธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 
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5.1.3 จัดสิง่แวดล้อม

และระบบสนับสนุน

ความเป็นนานาชาติ

ทุกมิติ  

จัดระบบกลไก

และสิ่งแวดล้อม 

สนับสนุนทุกพนัธ

กิจให้เป็นสากล 

เพื่อรองรับการ

ก้าวสู่นานาชาติ 

(จำนวนผลงาน

จากศูนย์ภาษา) 

มีเว็บไซต์

ภาษาอังกฤษ 

1 เว็บไซต ์

7กิจกรรม 5 10 0.5 บรรลุ 1.โครงการพัฒนารายวิชาที่มกีารจัดการเรียนการ

สอนเป็นภาษาองักฤษ (คณะวิทยาศาสตร์)  

2.โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่บคุลากรคณะ

วิทยาศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์) 

3.โครงการส่งเสรมิกิจกรรมภาษาองักฤษเพื่อการ

สื่อสาร (คณะวิทยาศาสตร์) 

4.โครงการเตรยีมความพร้อมภาษาองักฤษเพื่อ

สมัครงานของนิสิตสาขาวิชาชีววทิยา (คณะ

วิทยาศาสตร์)                            

5.โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (คณะวิทยาศาสตร์)                             

6.โครงการพัฒนาความสามารถในการจดจำ

คำศัพท์เฉพาะทางของนิสิตสาขาวิชาชีววทิยา 

(คณะวิทยาศาสตร์) 

7. นิสิตดำเนินรายการเป็นภาคภาษาอังกฤษทุก

กิจกรรมในปีการศกึษา 2563 (เภสชัศาสตร์) 

งานวิเทศ

สัมพันธ ์

 

5.1.4 พัฒนาศูนย์

ภาษา ให้เป็นศูนย์

อบรมพัฒนาด้าน

ภาษาและวฒันธรรม 

ทางภาษา และศูนย์

ทดสอบ

ภาษาอังกฤษ 

จัดตั้งศูนย์ภาษา

จำนวน 1 แห่ง 

1 ศูนย์ 1 ศูนย์ 5 10 0.5 บรรลุ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร ์ คณะศิลป

ศาสตร์ 
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5.2.1 สรา้งเครือข่าย

ความร่วมมือ 

(Network) กับ

สถาบันใน

ต่างประเทศ เพื่อ

เคลื่อนย้ายและ

แลกเปลี่ยน 

(Mobility) นิสิต และ

บุคลากร ด้วย

กิจกรรม/ความ

ร่วมมือด้านวิชาการ 

จำนวนเครือข่าย

กับสถาบนัใน

ต่างประเทศ 

(MOU) 

15 เครือข่าย 4 เครือข่าย 4 5 0.2 ไม่บรรลุ 

เนื่องจาก

เกิด

สถานการณ์ 

COVID-19 

1.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจยัระหว่าง

สถาบันวิศวกรรมแห่งประเทศจีนและมหาวิทยาลัย

พะเยา 

2.โครงการ Visiting Professor/Researcher 

ชาวต่างชาต ิ

2.1 Prof.Dr.Gary Christian, Talanta University of 

Washington, USA  

2.2 Dr.Woi Pei Meng, University of Malaya, 

Malaysia 

2.3Prof.Dr.Yeol Je Cho, Gyeongsang National 

University, Korea 

(คณะวิทยาศาสตร์) 

IEEE Thailand Section SIGHT (เภสัชศาสตร์) 

คณะแพทยศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร ์

งานวิเทศ

สัมพันธ ์

จำนวนโครงการที่

ส่งเสรมิให้นสิิต

และบุคลากรที่มี

การเคลื่อนย้าย

และแลกเปลี่ยน

ทั้ง inbound และ 

outbound 

15 โครงการ 2 โครงการ 3 5 0.15 ไม่บรรลุ 

เนื่องจาก

เกิด

สถานการณ์ 

COVID-19 

ทั้งในและ

ต่างประเทศ 

กิจกรรมบุคลากรที่มีการเคลื่อนย้ายและ

แลกเปลี่ยนแบบ outbound  2  คน 

1 ดร.เขมวดี ปรีดาลขิิตvictoria university of 

wellington,New Zealand 

2 ดร.บุญช่วง บญุสุข Aarhus University, Denmark 

(คณะวิทยาศาสตร์) 

งานวิเทศ

สัมพันธ ์
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 5.2.2 พัฒนา

หลักสูตรความ

ร่วมมือกับสถาบันใน

ต่างประเทศ ในสาขา

ที่มีความเชี่ยวชาญ 

และส่งเสรมิการ

จัดการเรียนการสอน

เป็นภาษาอังกฤษ 

เพื่อรองรับนิสิต

ต่างชาต ิ

หลักสูตรการ

อบรมระยะสั้นไม่

ต่ำกว่า 15 ชั่วโมง 

ที่มีความร่วมมือ

กับต่างประเทศ 

หรือมีผู้เรียน

ชาวต่างชาติเข้า

รับการอบรม 

6 หลกัสูตร - 0 5 0 ไม่บรรลุ 

เนื่องจาก

เกิด

สถานการณ์ 

COVID-19 

ทั้งในและ

ต่างประเทศ 

 พิจารณาหาแนวทางในการปรับเปลีย่นเพื่อ

ส่งเสรมิกิจกรรมสรา้งความเป็นสากลภายใน

มหาวิทยาลัย 

งานวิเทศ

สัมพันธ ์

รายวิชาที่มีการ

จัดการเรียนการ

สอนเป็น

ภาษาอังกฤษ 

(ร้อยละ 50 หรือ

เต็มรายวิชา) 

10 รายวิชา 14 รายวิชา 5 10 0.5 บรรลุ คณะสหเวชศาสตร์ 3 รายวิชา 

คณะวิทยาศาสตร์ 11 รายวิชา 

งานวิเทศ

สัมพันธ ์

5.2.3 เพิ่มจำนวน

อาจารย์ นักวิชาการ 

นักวิจัยชาวต่างชาติ 

เพื่อสรา้งความ

เข้มแข็งสูส่ากล 

ร้อยละของ

บุคลากรสาย

วิชาการ สอบผ่าน 

CEFR ระดับ B2 

Upper 

Intermediate 

ร้อยละ 60 อยู่ใน

ระหว่าง

ดำเนินการ 

ร้อยละ 80 

5 10 0.5 บรรลุ อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบ งานวิเทศ

สัมพันธ ์
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ร้อยละของ

บุคลากรสาย

สนับสนุน สอบ

ผ่าน CEFR ระดับ 

A2 Elementary 

ร้อยละ 60 ดำเนินการ

ในปีถัดไป 

0 5 0 ไม่บรรลุ ดำเนินการในปีถัดไป งานวิเทศ

สัมพันธ ์

5.2.4 วิเคราะห์

ข้อมูลการดำเนินการ

ของมหาวิทยาลัย ที่

สนับสนุน ความเป็น

นานาชาต ิ

(International 

outlook) เพื่อการ

ประชาสัมพันธ์ใน

ต่างประเทศ 

จำนวนสื่อ

ประชาสัมพันธ์

ภาษาต่างชาติ

มหาวิทยาลัยที่

ผ่านการวิเคราะห์

ข้อมูล  

2 

ผลงาน 

4 

ผลงาน 

5 10 0.5 บรรลุ http://www.science.up.ac.th/lang/en  (คณะ

วิทยาศาสตร์)   

https://www.up.ac.th/en/  (มหาวิทยาลัยพะเยา) 

โครงการพัฒนาเว็บไซต-์ฐานข้อมลู คณะพลังงาน

ละสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับความเป็นสากล  

โครงการ International-Conferrence: Re-

positioning The Rural a Conference คณะสภาปัต

ยกรรมศาสตร์ 

งานวิเทศ

สัมพันธ ์

5.2.5 จัดเวทีการ

ประชุม/สัมมนาทาง

วิชาการ ในระดับ

นานาชาต ิ

การจัดประชุม

นานาชาต ิ(จัดโดย

หน่วยงาน 100% 

หรือร่วมกับ

หน่วยงานใน

ต่างประเทศ) 

4 โครงการ 2 โครงการ 4 10 0.4 บรรลุ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

งานวิเทศ

สัมพันธ ์

ผลรวม 100 4.15 บรรลุ   

 



   
 

รายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                    85 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

  เป้าประสงค์  6.1 บุคลากรมีคุณภาพ มีทัศนคตท่ีิดีและมคีวามภูมิใจในองค์กร 

  6.2 มหาวิทยาลัยพะเยามีการบริหารงานท่ีทันสมัย คล่องตัวและมปีระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ตารางท่ี 17  ผลการประเมนิแผนยทุธศาสตร์ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

กลยุทธ ์ มาตรการ Super KPI / KPI แผน 2563 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ำหนัก 

(เต็ม 

100)  

ค่า

คะแนน

ถ่วง

น้ำหนัก 

(4*5)/100 

บรรลุ/ไม่

บรรลุ 
ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอา้งองิ ผู้กำกับติดตาม 

6.1 พัฒนา

ระบบ

บรหิารและ

พัฒนา

ทรัพยากร

บุคคล 

6.1.1 พฒันาระบบ

บรหิารและพัฒนา

บุคลากร เกณฑ์

กำหนดอัตรากำลัง

เกณฑ์ภาระงาน 

เกณฑ์พัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ ทกัษะและ

ความก้าวหน้า ทัง้

บุคลากรสายวชิาการ

และบุคลากรสาย

สนับสนุน 

จำนวนบุคลากร

สมดุลกับการ

ปฏิบัติงานตาม

ภารกิจ  

ร้อยละของ

หน่วยงาน 

50 

ร้อยละของ

หน่วยงาน 

40 

4 3 0.12 บรรลุ 1. โครงการส่งเสรมิความก้าวหน้า

ของสายสนับสนนุ 

กองการ

เจ้าหน้าที ่

บุคลากรมี

สมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานตาม

ภารกิจที่ได้รับ

มอบหมาย 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 40 4 3 0.12 บรรลุ 1. โครงการส่งเสรมิจรรยาบรรณ

บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรใน 16 

หน่วยงาน 

กองการ

เจ้าหน้าที ่

จำนวนบุคลากรที่

มีความก้าวหน้า

ตามสายงาน 

ร้อยละ 20 ระหว่าง

ดำเนินงาน 

3 3 0.09 บรรลุ โครงการเตรยีมความพร้อมการขอ

ตำแหนง่ของพนักงานสายบรกิาร 

กองการ

เจ้าหน้าที ่

6.1.2 ปรับเจตคติ

บุคลากร (Mindset) 

ค่านิยมและ

วัฒนธรรม จิต

วิญญาณ รักความ

เป็นธรรม และมคีวาม

ผูกพันจงรักภักดี  

จำนวนโครงการ

เพือ่การ

เสรมิสร้างความ

สมัครสมาน

สามัคคี ของ

บุคลากรทัง้

มหาวิทยาลัย 

2 โครงการ '- 0 3 0 ไม่บรรลุ

เนื่องจาก

สถานการ

ณ์ COVID-

19 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 มี

ความจำเป็นต้องยกเลกิโครงการ 

1.การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร 

สกอ. ครัง้ที่ 38  

2.การแข่งขันกีฬาบุคลากร

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563  

กองการ

เจ้าหน้าที ่
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บรรลุ 
ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอา้งองิ ผู้กำกับติดตาม 

 (Loyalty) และ จดั

กิจกรรมเกี่ยวกับ

ความรับผดิชอบต่อ

สังคม (Corporate 

Social Responsibility, 

CSR) อย่างต่อเนื่อง 

สรา้งความสมดุลใน

ชีวติการทำงาน ชีวิต

ส่วนตัว และชีวติ

ครอบครัว 

         

 

6.1.3 สรา้งวฒันธรรม

การมีส่วนรวม 

(Partnership culture) 

และวัฒนธรรม

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้  

พัฒนาสู่การเป็น

องค์กรแห่งการ

เรียนรู้ (Learning 

Organization) 

3 

หน่วยงาน 

3 

หน่วยงาน 

5 6 0.3 บรรลุ โครงการ Super KPI พัฒนาสู่การ

เป็นองคก์รแหง่การเรียนรู้ (Learning 

Organization) ใน 3 หน่วยงานนำ

ร่อง 

กองการ

เจ้าหน้าที ่

 

6.1.4 ส่งเสรมิให้

บุคลากรมคีุณภาพ

ชีวติในการทำงานที่ดี 

มีระบบสวัสดิการและ

ผลประโยชน์ของ

บุคลากร  

โครงการพัฒนา

ศูนย์ส่งเสรมิ

สุขภาพ (Happy 

Body) 

1 ศูนย์ 1 ศูนย์ 5 3 0.15 บรรลุ 1.โครงศูนย์ส่งเสรมิสขุภาพ (Happy 

Body)  

2.โครงการตรวจสุขภาพประจำปี  

กองการ

เจ้าหน้าที ่
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ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ำหนัก 
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100)  

ค่า

คะแนน

ถ่วง

น้ำหนัก 
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 6.1.5 สรา้งสภาวะ

แวดล้อมในการ

ทำงาน (Workforce 

environment) ที่เอื้อ

ต่อสุขภาวะที่ดขีอง

บุคลากรในด้าน

สุขภาพ ทัง้ร่างกาย

และจิตใจ 

ความพึงพอใจของ

บุคลากรต่อ

สวัสดิการและ

สภาวะแวดล้อมใน

การทำงาน 

ระดับดี ระดับดี 5 3 0.15 บรรลุ 1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  

2.Green office  

3.มพ.เยี่ยมไข้ 

กองการ

เจ้าหน้าที ่

อัตราการ 

Turnover rate 

ลดลงจากปีที่ผ่าน

มา 

ร้อยละ 3 ร้อยละ 1 5 3 0.15 บรรลุ 1.การบรกิารด้านสวัสดกิารต่างๆ กองการ

เจ้าหน้าที ่

6.2 

พัฒนาการ

สื่อสาร

องค์กรและ

กิจกรรม

สัมพันธ ์

6.2.1 พัฒนาระบบ

การสื่อสารภายใน

มหาวิทยาลัยหลาย

ช่องทางใหม้ี

ประสิทธิภาพ มแีบบ

แผนรวดเร็ว สามารถ

ติดตาม และ

ตรวจสอบได ้ 

จำนวนช่อง

ทางการสื่อสาร 

8 ช่องทาง 9 ช่องทาง 5 3 0.15 บรรลุ 1.Facebook  2.Line  3.Instagram  

4.Twitter  5.Youtube  6.วารสาร  

7.Website 8.เครือข่ายงาน

ประชาสัมพันธ์ 9.เครือข่ายผู้นำ

ชุมชน 

งาน

ประชาสัมพันธ ์

6.2.2 พัฒนาระบบ

ประชาสัมพันธ์ให้ทำ

หน้าที่วิเคราะห์ข้อมลู

การดำเนินการตาม

พันธกิจที่สร้าง

จำนวนช่องทางผู้

เข้าชมเว็บไซต์และ

ช่องทาง social 

media เพิ่มมาก

ขึน้จากปีที่ผ่านมา 

5 ระบบ 1 ระบบ       

6 ช่องทาง 

4 3 0.12 บรรลุ 1.ระบบ Add News และ 6 ช่องทาง 

social media  ดังนี ้1.Facebook  

2.Line 3.Instagram  4.Twitter  

5.Youtube  6.Website               

งาน

ประชาสัมพันธ ์
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คะแนน
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น้ำหนัก 
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ชื่อเสียง 

ประชาสัมพันธ์ใน

ช่องทางต่างๆ สรา้ง

การรับรูแ้ละใช้ในการ

ติดต่อกับองค์กร

ภายนอก 

6.1.2.3 จัดเวที

สาธารณะ กิจกรรม

สัมพันธ์ต่าง ๆ อย่าง

สม่ำเสมอ เพื่อพบปะ 

สรา้งสัมพันธภาพและ

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

มุมมองกับผูบ้รหิาร

และบุคลากร  

จำนวนหน่วยงาน

ที่เข้าร่วมโครงการ 

8 

หน่วยงาน 

42 

หน่วยงาน 

5 3 0.15 บรรลุ 1."กิจกรรมผูบ้รหิารสัญจร” เพื่อ

พบปะบุคลากร 

2.โครงการเครือข่ายผู้นำชุมชน 

3.โครงการ UP CSR สู่ UP CSV 

4.โครงการเชื่อมสัมพันธข์อบคุณ

สื่อมวลชนกับ ม.พะเยา ปีที่ 10 

งาน

ประชาสัมพันธ ์

6.1.2.4 พัฒนา

เครือข่ายศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(UP alumni 

association) 

ให้เป็นระบบและเป็น

ส่วนหนึ่งของการ

พัฒนากิจการของ

จำนวนเครือข่าย

ศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

8 

หน่วยงาน 

10 

หน่วยงาน 

5 3 0.15 บรรลุ ฐานข้อมูลหน่วยงานที่มีเครือข่าย

ศิษย์เก่า จำนวน 10 หน่วยงาน 

ประเภทสมาคม 1 หน่วยงาน 

- คณะแพทย์ศาสตร์  

ประเภทชมรม 9 หน่วยงาน 

- คณะวิทยาศาสตร์ 

- คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

- คณะนิติศาสตร์ 

งาน

ประชาสัมพันธ ์
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คะแนน 

ค่า

น้ำหนัก 
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100)  

ค่า

คะแนน

ถ่วง

น้ำหนัก 

(4*5)/100 
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บรรลุ 
ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอา้งองิ ผู้กำกับติดตาม 

มหาวิทยาลัย ศษิย์เก่า

ไดก้ลับมาร่วมงาน

และสนับสนุนงานของ

มหาวิทยาลัยในทุก

พันธกิจ 

- คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร 

- คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

- คณะพยาบาลศาสตร์ 

- คณะเภสัชศาสตร์ 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- คณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ 

6.3 พัฒนา

ระบบ

บรหิาร

จัดการ

งบประมาณ 

และการ

วิเคราะห์

ต้นทุน

ดำเนินการ

ที่ดี 

6.2.1.1 พัฒนาระบบ

การบัญชีและการ

ตรวจสอบบัญชีตาม

ระบบบัญชีที่ถกูต้อง 

รายงานการ

ตรวจสอบบัญชี

ของมหาวิทยาลัย

ไดรั้บการรับรอง

แบบไม่มีเงื่อนไข 

ผ่านการ

รับรองแบบ

ไม่มีเงื่อนไข 

อยู่ระหว่าง

การ

ตรวจสอบ

บัญช ี

3 3 0.09 บรรลุ อยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญช ี กองคลงั 

6.2.1.2 มีระบบ Big 

Data และ Analytics 

ด้วยเทคโนโลยทีี่ดีและ

ทันสมัย 

จำนวนระบบ

สารสนเทศที่

พัฒนา 

15 ระบบ 25 ระบบ 5 6 0.3 บรรลุ โครงการ Super KPI เพื่อพัฒนา 25 

ระบบสารสนเทศในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

ศูนย์บรกิาร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กองแผนงาน 

คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร 
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ถ่วง

น้ำหนัก 
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บรรลุ 
ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอา้งองิ ผู้กำกับติดตาม 

6.2.1.3 มีระบบการ

บรหิารงบประมาณที่

มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตรวจสอบ

จัดสรรงบประมาณให้

สมดุลกับภาระงาน 

ผลการตรวจสอบ

งบการเงินจาก

ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต (แบบไม่มี

เงื่อนไข) 

1 คร้ัง อยู่ใน

ระหว่าง

การ

ตรวจสอบ

งบบ

การเงิน 

3 6 0.18 บรรลุ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบงบบ

การเงิน 

กองคลงั 

6.2.1.4 จัดหารายได้

จากการบรหิาร

ทรัพยากรที่มีอยู่ 

รวมทั้งจากการ

ดำเนินงานดา้น

การศึกษาการให้

ความรู้ในหลักสูตร 

อบรม จาก

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม การบรกิาร

วิชาการ และการ

พัฒนาเศรษฐกิจเชิง

สรา้งสรรค์จากศิลปะ

และวัฒนธรรม 

รายไดจ้ากการ

ดำเนินงานวิจัย

และบริการ

วิชาการ 

3,000,000 

บาท 

8,014,902

.62 บาท 

5 3 0.15 บรรลุ รายไดจ้ากค่าบำรุงสถาบันจาก

โครงการวิจัยและบริการวชิาการ 

จากแหล่งทุนภายนอก (ต.ค.62-

ส.ค.63) ร้อยละ 10 

 

กองบรหิาร

งานวิจัย 

รายไดจ้ากการ

ดำเนินงาน

เศรษฐกิจเชิง

สรา้งสรรค์จาก

ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

300,000 

บาท 

650,000 

บาท 

5 3 0.15 บรรลุ 1.โครงการวิจัยเพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่ม

ผลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากภูมิ

ปัญญาฝ้ายท้องถิ่นภาคเหนือด้วย

ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 

2.โครงการวิจัย "ฟื้นใจคน ค้นหา

บ้าน ย่านเวียง ระเบียงกว๊านพะเยา 

เพื่อการพัฒนาพืน้ที่ทางวัฒนธรรม

เชิงสรา้งสรรค์" 

 

ศูนย์

ศิลปวัฒรนธรร

มไต 



   
 

รายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                    91 

 

ตารางท่ี 17  ผลการประเมนิแผนยทุธศาสตร์ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

กลยุทธ ์ มาตรการ Super KPI / KPI แผน 2563 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า
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รายไดจ้ากการ

ดำเนินงานรา้น

ขายของที่ระลึก

ของมหาวิทยาลัย 

6,000,000 

บาท 

13,126,32

4.56 บาท 

5 3 0.15 บรรลุ งบแสดงผลการดำเนนิงานทาง

การเงิน สำหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 

กันยายน 2563 หน่วยจัดหารายได้ 

หน่วยจัดหา

รายได้ 

รายไดจ้ากการ

ดำเนินงานของ

หน่วยปฏิบัติการ

วิชาชีพการ

โรงแรมและการ

ท่องเที่ยว และ

ร้านกาแฟเอื้องคำ 

6.4.1 ปรับปรุงและ

พัฒนากระบวนการ

ทำงานทกุภารกิจให้มี

ความคล่องตัว 

ไม่ทับซ้อน 

จำนวนระบบ

สารสนเทศที่

พัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

15 ระบบ 25 ระบบ 5 6 0.3 บรรลุ โครงการ Super KPI ด้านการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ 

-ศูนย์บรกิาร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-กองแผนงาน 

-คณะ

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

6.4.2 นำเทคโนโลยทีี่

เหมาะสมมาใช้ในการ

สนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน (Smart 

operation)  
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ตารางท่ี 17  ผลการประเมนิแผนยทุธศาสตร์ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

กลยุทธ ์ มาตรการ Super KPI / KPI แผน 2563 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ำหนัก 

(เต็ม 

100)  

ค่า

คะแนน

ถ่วง

น้ำหนัก 

(4*5)/100 

บรรลุ/ไม่

บรรลุ 
ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอา้งองิ ผู้กำกับติดตาม 

6.4.3 พัฒนาการ

ทำงานแบบบูรณาการ 

(Organization 

integration) 

 

 

 

 

 

 

  

6.4.4 ปรับปรุง

กฎระเบียบเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงของ

บรบิทดิจิทัลที่เกดิขึน้ 

6.4.5 บริหาร จัดการ

ความเสี่ยงและความ

โปร่งใสของ

มหาวิทยาลัยและ

หน่วยงานอย่างเป็น

รูปธรรม 

จำนวนระบบ

สารสนเทศบรหิาร

ความเสี่ยง 

 

1 ระบบ 1 ระบบ 5 6 0.3 บรรลุ ระบบบรหิารความเสี่ยง กองแผนงาน 

รายงานการ

ตรวจสอบภายใน

ที่ไดรั้บการรับรอง 

ไดรั้บการ

รับรอง 

ไดรั้บการ

รับรอง 

5 3 0.15 บรรลุ ไดรั้บการรับรอง หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

มีผลการประเมิน

คุณธรรมและ

ความโปร่งใสใน

การดำเนินงาน 

(ITA) ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85 

ระดับ A ระดับ A 

คะแนน  

92.13 

5 3 0.15 บรรลุ ผลการประเมิน ITA ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ระดับ A คะแนน  92.13  

กองแผนงาน 
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ตารางท่ี 17  ผลการประเมนิแผนยทุธศาสตร์ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

กลยุทธ ์ มาตรการ Super KPI / KPI แผน 2563 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ำหนัก 

(เต็ม 

100)  

ค่า

คะแนน

ถ่วง

น้ำหนัก 

(4*5)/100 

บรรลุ/ไม่

บรรลุ 
ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอา้งองิ ผู้กำกับติดตาม 

จำนวนส่วนงานที่

มีผลการการ

ประเมินตั้งแต่

ระดับดีขึน้ไป (ผล

การประเมินตาม

แผนปฏิบัติการ 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563) 

 

ระดับดี ระดับดี

มาก 

5 3 0.15 บรรลุ ผลการประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัตกิาร ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

กองแผนงาน 

6.5 พัฒนา

สิ่งแวดล้อม

เพื่อสุข

ภาวะที่ดี 

(Green and 

clean 

university) 

6.5.1 คณะและ

หน่วยงาน มกีาร

จัดการอนุรักษ์พื้นที่

สิ่งแวดล้อมทางกาย

ภายในพืน้ที่ของ

หน่วยงานตนเอง 

ระดับผลการ

ประเมินตาม

เกณฑ์ Green 

office 

 

 

ระดับ

ทองแดง 6 

หน่วยงาน 

7 

หน่วยงาน 

5 6 0.3 บรรลุ รางวัล Green Office 7 หน่วยงาน กองอาคาร

สถานที ่

จำนวนหน่วยงาน

ใหม่ที่เข้าร่วมการ

ประเมิน Green 

Office 

 

6 

หน่วยงาน 

7 

หน่วยงาน 

5 3 0.15 บรรลุ รางวัล Green Office 7 หน่วยงาน กองอาคาร

สถานที ่
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ตารางท่ี 17  ผลการประเมนิแผนยทุธศาสตร์ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

กลยุทธ ์ มาตรการ Super KPI / KPI แผน 2563 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ำหนัก 

(เต็ม 

100)  

ค่า

คะแนน

ถ่วง

น้ำหนัก 

(4*5)/100 

บรรลุ/ไม่

บรรลุ 
ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอา้งองิ ผู้กำกับติดตาม 

 

6.5.2 จัดการและ

อนุรักษ์พื้นที่ 

สิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพภายใน

มหาวิทยาลัย และ

นำไปใชอ้ย่างเกิด

ประโยชน์สูงสุด 

ระดับผลการ

ประเมินคะแนน

ตามเกณฑ์            

UI Green  ของ

มหาวิทยาลัย 

5,500 6,325 5 4 0.2 บรรลุ ระดับผลการประเมินคะแนนตาม

เกณฑ์ UI Green ของมหาวทิยาลัย

เพิ่มขึน้ (คะแนน 4,900 ในป ี2562) 

กองอาคาร

สถานที ่

 

6.5.3 พัฒนาระบบ

โครงสรา้งพืน้ฐานและ

สาธารณูปโภค 

รวมทั้งการจัดการ

ของเสีย การจัดการ

น้ำ การใชพ้ลังงาน

สะอาด การลด

คาร์บอนไดออกไซด ์

6.5.4 ปรับปรุงระบบ

การสัญจรด้วย

รถไฟฟา้ให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

รวมถึงทางเดิน ทางวิ่ง 

และทางจักรยาน 
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ตารางท่ี 17  ผลการประเมนิแผนยทุธศาสตร์ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

กลยุทธ ์ มาตรการ Super KPI / KPI แผน 2563 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ค่า

น้ำหนัก 

(เต็ม 

100)  

ค่า

คะแนน

ถ่วง

น้ำหนัก 

(4*5)/100 

บรรลุ/ไม่

บรรลุ 
ชื่อโครงการ/ชื่อผลผลิตอา้งองิ ผู้กำกับติดตาม 

 

6.3.5 รณรงค์การให้

ความรู้เร่ืองการใช้

พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ การใช้

น้ำ ดูแลอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม พลังงาน 

การลดภาวะโลกรอ้น 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

สรา้งจิตสำนึกในการ

ลดปรมิาณขยะ 

กิจกรรมรณรงค์ 3 โครงการ 10 

โครงการ 

5 3 0.15 บรรลุ 10 โครงการนำร่องด้าน Green 

Office และโครงการด้านการดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อมในระดับคณะ กอง 

และศูนย์   

กองอาคาร

สถานที ่

รวม 100 4.52 บรรลุ   
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2. รายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

    ตามที่ส่วนงานได้มกีารประเมนิโครงการและกิจกรรมการดำเนินงานที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการของ

ส่วนงานเรียบร้อยแล้ว จะนำผลการประเมินโครงการและกิจกรรมดังกล่าว มาใช้ในการประเมินความสำเร็จ

ของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายงานผลการประเมินความสำเร็จแบ่งเป็น                  

7 แผนงานการพัฒนา ได้แก่ รายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของส่วนงานแบ่งตามลักษณะแผนงานโครงการ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 18 ผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส่วนงาน

แบ่งตามลักษณะแผนงานโครงการ 
 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

ท่ี 

แผนงานการพัฒนา 
จำนวน

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ 

 คะแนนตัวช้ีวัด

รวม 

 (ร้อยละ)  

แผน 
ผลการใช้จา่ย

จรงิ 
แผน ผล 

1 โครงการด้านการจัดการศึกษา 320 22,153,409.00 17,320,125.17 100 99.05 

2 โครงการด้านการพัฒนานิสติ 159 7,522,957.00 6,196,867.00 100 98.95 

3 โครงการด้านการวิจัยและนวัตกรรม 57 5,015,305.00 3,305,996.00 100 95 

4 โครงการด้านการบริการวิชาการ 51 6,776,020.00 6,284,773.00 100 95.75 

5 

โครงการด้านการทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรม 48 1,931,310.00 1,512,006.00 100 100 

6 โครงการด้านความเป็นสากล 23 1,875,600.00 1,168,064.00 100 100 

7 โครงการด้านการบริหารจัดการ 233 29,634,728.00 16,762,162.66 100 97.91 

  รวม 891 74,909,329.00 52,549,993.83 100 98.09 
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ตารางที่ 19 ผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้านการจัดการเรียนการสอน  
 

ลำดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยงาน 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ 
คะแนนตัวช้ีวัดรวม 

(ร้อยละ) 

แผน ผลการใช้จา่ยจรงิ แผน ผล 

1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 10  150,000.00   98,000.00  100 100 

2 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 10  440,200.00   166,060.00  100 100 

3 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 11  196,400.00   19,810.00  100 100 

4 คณะวิทยาศาสตร์ 17  1,012,031.00   228,608.00  100 100 

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7  478,000.00   23,543.00  100 100 

6 คณะนิติศาสตร์ 11  450,000.00   16,178.00  100 100 

7 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9  257,000.00   44,577.00  100 100 

8 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 53  2,351,778.00   892,982.42  100 100 

9 คณะศิลปศาสตร์ 29  1,828,800.00   240,892.00  100 100 

10 คณะวิทยาการจัดการ 1  46,000.00   19,100.00  100 100 

11 คณะวิทยาลัยการศึกษา 8  692,508.00   138,866.15  100 100 

12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 12  505,269.00   67,380.00  100 100 

13 คณะทันตแพทยศาสตร์ 5  636,500.00   199,801.00  100 100 

14 คณะพยาบาลศาสตร์ 10  2,311,250.00   1,292,724.00  100 100 

15 คณะแพทยศาสตร์ 57  4,252,112.00   433,547.00  100 100 

16 คณะเภสัชศาสตร์ 5  976,630.00   33,863.50  100 100 
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ตารางที่ 18 ผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการจัดการเรียนการสอน (ต่อ) 

 

ลำดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยงาน 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ 
คะแนนตัวช้ีวัดรวม 

(ร้อยละ) 

แผน ผลการใช้จา่ยจรงิ แผน ผล 

17 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 20  792,000.00   262,349.76  100 100 

18 คณะสหเวชศาสตร์ 6  200,000.00   0    100 100 

19 กองกิจการนสิิต 15  1,758,000.00   436,589.00  100 100 

20 กองบริการการศกึษา 15  1,836,931.00   97,753.00  100 100 

21 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 9  982,000.00   120,660.00  100 80 

รวม/ค่าเฉลี่ยความสำเร็จ 320 22,153,409.00 4,833,283.83 100 99.05 

 

การดำเนนิโครงการดา้นการจัดการเรียนการสอน มจีำนวนโครงการรวมท้ังสิ้น 320 โครงการ จาก 21 หน่วยงาน มแีผนการใชง้บประมาณ จำนวน 22,153,409

บาท มผีลการเบิกจ่ายจรงิ จำนวน 4,833,283.83 ผลการประเมินความสำเร็จของโครงการดา้นการจัดการเรียนการสอน รอ้ยละ 99.05 จากผลคะแนนท่ีคาดหวังไว ้รอ้ยละ 100  

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

รายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                    99 

 

ตารางที่ 20  ผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบ่งตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการเตรยีมคนและ

เสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการพัฒนานิสิต) 
 

ลำดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยงาน 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ 
คะแนนตัวช้ีวัดรวม 

(ร้อยละ) 

แผน ผลการใช้จา่ยจรงิ แผน ผล 

1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 11  70,000.00   41,206.00  100 100 

2 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 10  693,500.00   442,435.00  100 100 

3 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3  30,000.00   30,000.00  100 100 

4 คณะวิทยาศาสตร์ 23  290,218.00   287,218.00  100 100 

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8  442,940.00   430,060.00  100 100 

6 คณะนิติศาสตร์ 6  220,000.00   220,000.00  100 100 

7 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11  313,700.00   299,714.00  100 100 

8 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 20  581,800.00   487,920.00  100 100 

9 คณะศิลปศาสตร์ 3  115,000.00   115,000.00  100 100 

10 คณะวิทยาการจัดการ 7  752,000.00   533,221.00  100 100 

11 คณะวิทยาลัยการศึกษา 3  492,800.00   491,651.00  100 100 

12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 4  239,900.00   239,900.00  100 100 

13 คณะทันตแพทยศาสตร์ 3  55,000.00   55,000.00  100 100 

14 คณะพยาบาลศาสตร์ 2  40,000.00   32,070.00  100 100 

15 คณะแพทยศาสตร์ 9  263,965.00   154,710.00  100 100 

16 คณะเภสัชศาสตร์ 4  376,547.00   370,479.00  100 100 

17 คณะสหเวชศาสตร์ 4  150,000.00   146,090.00  100 100 

18 กองพัฒนาคุณภาพนิสติและนสิติพิการ 9  690,000.00   465,686.00  100 100 
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ตารางที่ 20  ผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบ่งตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการเตรยีมคนและ

เสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการพัฒนานิสิต) (ต่อ) 
 

 

ลำดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยงาน 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ 
คะแนนตัวช้ีวัดรวม 

(ร้อยละ) 

แผน ผลการใช้จา่ยจรงิ แผน ผล 

19 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 19  1,705,587.00   1,354,507.00  100 80 

รวม/ค่าเฉลี่ยความสำเร็จ 159 7,522,957.00 6,196,867.00 100 98.95 

 
การดำเนินโครงการด้านการพัฒนานิสิต มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 159 โครงการ จาก 19 หน่วยงาน มีแผนการใช้งบประมาณทั้งสิ้น 7,522,957 บาท               

มผีลการใช้จ่ายจริง เป็นเงิน 6,196,867 บาท ผลการประเมินความสำเร็จของโครงการดา้นการพัฒนานสิิต รอ้ยละ 98.95 จากผลคะแนนท่ีคาดหวังไว้ ร้อยละ 100 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม

และการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ 

 

ลำดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยงาน 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ 
คะแนนตัวช้ีวัดรวม 

(ร้อยละ) 

แผน ผลการใช้จา่ยจรงิ แผน ผล 

1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 2        20,000.00  0    100 100 

2 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 2       65,000.00          30,670.00  100 100 

3 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4      125,000.00         109,157.00  100 100 

4 คณะวิทยาศาสตร์ 7       401,000.00        307,623.00  100 100 

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1                  0    0    100 50 

6 คณะนิติศาสตร์ 1        50,000.00          50,000.00  100 100 

7 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4       115,000.00          61,620.00  100 100 

8 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 9      646,000.00       330,859.00  100 80 

9 คณะศิลปศาสตร์ 3     536,000.00         416,000.00  100 100 

10 คณะวิทยาการจัดการ 3 0    0    100 100 

11 คณะวิทยาลัยการศึกษา 2      310,000.00          20,000.00  100 100 

12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 4     526,960.00        525,810.00  100 100 

13 คณะพยาบาลศาสตร์ 2    1,000,000.00       598,984.00  100 100 

14 คณะแพทยศาสตร์ 6      205,120.00        147,652.00  100 100 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม

และการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ (ต่อ) 

 

ลำดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยงาน 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ 
คะแนนตัวช้ีวัดรวม 

(ร้อยละ) 

แผน ผลการใช้จา่ยจรงิ แผน ผล 

15 คณะเภสัชศาสตร์ 1      137,625.00         84,625.00  100 100 

16 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 4      640,000.00       587,886.00  100 100 

17 คณะสหเวชศาสตร์ 1        30,000.00            6,000.00  100 100 

18 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 1      207,600.00           29,110.00  100 80 

รวม/ค่าเฉลี่ยความสำเร็จ 57  5,015,305.00   3,305,996.00  100 95.00 

 

  การดำเนนิโครงการดา้นการสร้างงานวจิัยและนวัตกรรม มโีครงการรวม จำนวน 57 โครงการ จาก 18 หน่วยงาน มแีผนการใชง้บประมาณ จำนวน 5,015,305 บาท  

มผีลการเบิกจ่ายจรงิ จำนวน 3,305,996 บาท ผลการประเมินความสำเร็จของโครงการการสร้างงานวจิัยและนวัตกรรม รอ้ยละ 95 จากผลคะแนนท่ีคาดหวังไว้ ร้อยละ 100 
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ตารางที่ 22 ผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนา

ชุมชน สังคม และประเทศ 

 

ลำดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยงาน 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ 
คะแนนตัวช้ีวัดรวม 

(ร้อยละ) 

แผน ผลการใช้จา่ยจรงิ แผน ผล 

1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 2         20,000.00          20,000.00  100 100 

2 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 2         70,000.00         30,840.00  100 100 

3 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2         60,000.00          60,000.00  100 100 

4 คณะวิทยาศาสตร์ 2        110,000.00         110,000.00  100 100 

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2             40,000              40,000  100 100 

6 คณะนิติศาสตร์ 3         70,000.00         61,683.00  100 100 

7 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2         30,000.00         29,865.00  100 100 

8 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 1                   0    0 100 65 

9 คณะศิลปศาสตร์ 4       325,000.00        215,913.00  100 100 

10 คณะวิทยาการจัดการ 3        120,000.00         76,398.00  100 100 

11 คณะวิทยาลัยการศึกษา 5     1,681,460.00     1,592,885.00  100 100 

12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 2    2,973,300.00     2,973,300.00  100 100 

14 คณะทันตแพทยศาสตร์ 1                   0    0 100 50 

15 คณะพยาบาลศาสตร์ 5      378,340.00        196,919.00  100 100 
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ตารางที่ 22 ผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนา

ชุมชน สังคม และประเทศ (ต่อ) 

 

ลำดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยงาน 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ 
คะแนนตัวช้ีวัดรวม 

(ร้อยละ) 

แผน ผลการใช้จา่ยจรงิ แผน ผล 

16 คณะเภสัชศาสตร์ 2       504,000.00        504,000.00  100 100 

17 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 2        55,000.00         55,000.00  100 100 

18 คณะสหเวชศาสตร์ 2         60,000.00          60,000.00  100 100 

19 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 1         49,516.00          49,516.00  100 100 

20 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลย ี 3       106,284.00        103,574.00  100 100 

รวม/ค่าเฉลี่ยความสำเร็จ 51  6,776,020.00   6,284,773.00  100 95.75 

 

 การดำเนินโครงการด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ  มีจำนวนโครงการ 51 โครงการ จาก 20 หน่วยงาน มีแผนการใช้งบประมาณ 

จำนวน 6,776,020 บาท  มีผลการเบิกจ่ายจริง จำนวน 6,284,773 บาท ผลการประเมินความสำเร็จของโครงการด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

ร้อยละ 95.75  จากผลคะแนนท่ีคาดหวังไว้ร้อยละ 100 
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ตารางที่ 23 ผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏบิัตกิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศลิปะและ

วัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 

ลำดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยงาน 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ 
คะแนนตัวช้ีวัดรวม 

(ร้อยละ) 

แผน ผลการใช้จา่ยจรงิ แผน ผล 

1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 3 30,000.00 10,000.00 100 100 

2 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1 20,000.00 20,000.00 100 100 

3 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3 27,000.00 27,000.00 100 100 

4 คณะวิทยาศาสตร์ 2 1,840.00 1,840.00 100 100 

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 100,000 100,000 100 100 

6 คณะนิติศาสตร์ 1 50,000.00 50,000.00 100 100 

7 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 33,000.00 33,000.00 100 100 

8 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 3 85,000.00 73,648.00 100 100 

9 คณะศิลปศาสตร์ 3 120,000.00 120,000.00 100 100 

10 คณะวิทยาการจัดการ 1 20,000.00 19,749.00 100 100 

11 คณะวิทยาลัยการศึกษา 1 127,190.00 50,000.00 100 100 

12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 7 205,000.00 205,000.00 100 100 

13 คณะทันตแพทยศาสตร์ 1           30,000             19,920  100 100 

14 คณะพยาบาลศาสตร์ 2      100,000.00        52,935.00  100 100 

15 คณะแพทยศาสตร์ 5      205,120.00       147,652.00  100 100 

16 คณะเภสัชศาสตร์ 3       101,100.00        101,080.00  100 100 
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ตารางที่ 23 ผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏบิัตกิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศลิปะและ

วัฒนธรรมให้ยั่งยืน (ต่อ) 

 

ลำดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยงาน 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ 
คะแนนตัวช้ีวัดรวม 

(ร้อยละ) 

แผน ผลการใช้จา่ยจรงิ แผน ผล 

17 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 2      121,000.00         41,772.00  100 100 

18 คณะสหเวชศาสตร์ 1       20,000.00         16,200.00  100 100 

19 กองกิจการนสิิต 5     450,000.00       402,150.00  100 100 

20 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 2      85,060.00         20,060.00  100 100 

รวม/ค่าเฉลี่ยความสำเร็จ 48   1,931,310.00    1,512,006.00  100 100 

 

การดำเนนิโครงการดา้นการเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน มจีำนวนโครงการรวมท้ังสิ้น 48 โครงการ จาก 20 หน่วยงาน มีแผนการ

ใชง้บประมาณทัง้สิ้น 1,931,310 บาท  มีผลการใชจ้่ายจริง เป็นเงิน  1,512,006 บาท ผลการประเมินความสำเร็จของโครงการด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรมให้ยั่งยืน ร้อยละ 100 จากผลคะแนนท่ีคาดหวังไว้ ร้อยละ 100 
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ตารางที่ 24 ผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างและพัฒนาความเป็น

สากลหรือนานาชาติ 
 

ลำดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยงาน จำนวนโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ 
คะแนนตัวช้ีวัดรวม 

(ร้อยละ) 

แผน ผลการใช้จา่ยจรงิ แผน ผล 

1 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1            80,000.00             74,400.00  100 100 

2 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2           110,000.00           108,496.00  100 100 

3 คณะวิทยาศาสตร์ 4           30,600.00            30,600.00  100 100 

4 คณะนิติศาสตร์ 2            30,000.00            25,200.00  100 100 

5 คณะวิทยาการจัดการ 2            30,000.00             13,720.00  100 100 

6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 1            30,000.00            24,764.00  100 100 

7 คณะทันตแพทยศาสตร์ 1              525,000               318,570  100 100 

8 คณะพยาบาลศาสตร์ 5          650,000.00           201,067.00  100 100 

9 คณะแพทยศาสตร์ 1            60,000.00             57,197.00  100 100 

10 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 1          200,000.00           200,000.00  100 100 

11 คณะสหเวชศาสตร์ 1            30,000.00             14,050.00  100 100 

12 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 2           100,000.00           100,000.00  100 100 

รวม/ค่าเฉลี่ยความสำเร็จ 23       1,875,600.00        1,168,064.00  100 100 
 

การดำเน ินโครงการด ้านการเสร ิมสร ้ างและพ ัฒนาความเป ็นสากลหร ือนานาชาต ิ  ม ีจำนวนโครงการรวม 23 โครงการ  จาก 12 หน ่ วยงาน  

มแีผนการใชง้บประมาณทัง้สิน้ 1,875,600 บาท  มีผลการเบิกจ่ายจ่ายจริง เป็นเงิน  1,168,064 บาท ผลการประเมินความสำเร็จของโครงการดา้นการเสริมสร้างและพัฒนาความ

เป็นสากลหรือนานาชาติ ร้อยละ 100 จากผลคะแนนท่ีคาดหวังไว้ ร้อยละ 100 
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ตารางที่ 25 ผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพ            

และโปร่งใส 
 

ลำดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยงาน 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ 
คะแนนตัวช้ีวัดรวม 

(ร้อยละ) 

แผน ผลการใช้จา่ยจรงิ แผน ผล 

1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 5               70,000.00              59,476.00  100 100 

2 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 4          1,443,581.00            594,769.00  100 100 

3 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 7            282,922.00             282,922.00  100 100 

4 คณะวิทยาศาสตร์ 12           336,369.00             318,919.00  100 60 

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3                  140,000                  140,000  100 100 

6 คณะนิติศาสตร์ 5             150,000.00              124,901.00  100 100 

7 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7             143,750.00             135,286.00  100 100 

8 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 9             790,000.00             500,674.00  100 100 

9 คณะศิลปศาสตร์ 6            738,000.00             604,544.00  100 100 

10 คณะวิทยาการจัดการ 2             184,000.00              155,125.00  100 100 

11 คณะวิทยาลัยการศึกษา 7           1,298,121.00             518,895.00  100 100 

12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 3              85,000.00               85,000.00  100 100 

13 คณะทันตแพทยศาสตร์ 1                  100,000                   86,160  100 100 

14 คณะพยาบาลศาสตร์ 4             420,000.00              120,410.00  100 100 

15 คณะแพทยศาสตร์ 8            456,631.00             330,940.00  100 75 
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ตารางที่ 25 ผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและ

โปร่งใส (ต่อ) 
 

ลำดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยงาน 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ 
คะแนนตัวช้ีวัดรวม 

(ร้อยละ) 

แผน ผลการใช้จา่ยจรงิ แผน ผล 

16 คณะเภสัชศาสตร์ 1            270,558.00             270,558.00  100 100 

17 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 12            463,000.00             384,155.50  100 100 

18 คณะสหเวชศาสตร์ 7             275,000.00             190,490.00  100 92.4 

19 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 1 0 0 100 100 

20 สำนักงานอธิการบด ี 2              46,000.00                18,014.00  100 100 

21 กองกลาง 22             11,780,700              3,582,444  100 100 

22 กองการเจ้าหนา้ที ่ 5                 520,000                  191,439  100 100 

23 กองคลัง 4             185,800.00             120,786.00  100 100 

24 กองบริหารงานวจิัย 2              2,043,500          2,021,534.89  100 100 

25 กองพัฒนาคุณภาพนิสติและนสิติพิการ 32         3,733,866.00         3,387,997.87  100 100 

26 กองแผนงาน 3              1,063,360             813,269.50  100 100 

27 กองอาคารสถานท่ี 3            293,000.00              261,200.00  100 100 

28 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 10              88,000.00                 81,011.31  100 100 

29 ศูนย์บริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 11             136,600.00             133,600.00  100 99.5 

30 สภาพนักงาน 7             135,000.00              134,200.00  100 100 
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ตารางที่ 25 ผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและ

โปร่งใส (ต่อ) 

 

ลำดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยงาน 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ 
คะแนนตัวช้ีวัดรวม 

(ร้อยละ) 

แผน ผลการใช้จา่ยจรงิ แผน ผล 

31 กองกฎหมายและทรัพย์สิน (หน่วยกฎหมายเดิม) 1 0 0 100 100 

32 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 9  1,155,335.00   616,443.00  100 100 

33 วทิยาเขตเชยีงราย 15  469,860.00   297,169.59  100 99.9 

34 ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 1 0 0 100 100 

35 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลย ี 2  336,775.00   199,829.00  100 100 

รวมค่าเฉลี่ยความสำเร็จของโครงการ 233 29,634,728 16,762,162.66 100 97.91 

 

  การดำเนินโครงการด้านการบริหารที ่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส มีจำนวนโครงการรวม 233 โครงการ จาก 35 หน่วยงาน มีแผนการใช้งบประมาณทั้งสิ ้น         

29,634,728 บาท  มีผลการเบิกจ่ายจ่ายจริง เป็นเงิน  16,762,162.66 บาท ผลการประเมินความสำเร็จของโครงการด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส             

ร้อยละ 97.91 จากผลคะแนนท่ีคาดหวังไว้ ร้อยละ 100 
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3. การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

   

 ค่าเป้าหมายของการประเมินวิสัยทัศน์ 

 สำหรับกรอบการประเมินผลการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 

 พ.ศ.2563 “มหาวิทยาลัยพะเยา สร้างปัญญาเพื่อพัฒนานวัตกรรมชุมชน  สู่สากล” ได้มีการกำหนดเกณฑ์การ

ประเมินไว้ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 26 เกณฑ์การประเมินวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เกณฑ์การประเมิน ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมินผล 

1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา มีความ

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ

นโยบายของรัฐบาล  

สอดคล้องตามแผนงานหลักของ

รัฐบาล ไม่น้อยกว่า 5 แผนงาน 

ตรวจสอบและนับจำนวนแผนงานที่

สอดคล้อง 

2) ผลการประเมินความสำเร็จ

ของแผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนามหาวิทยาลัย 

ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 

ผลประเมินอยู่ในระดับ 

ไม่ต่ำกว่า 4 คะแนน  

หรอืระดับดี 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความสำเร็จของ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

3) ผลการประเมินความสำเร็จ

ของแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 

ผลประเมินอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 4 

คะแนน หรอืระดับดี 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความสำเร็จของ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 

4) การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์

ไปสู่การปฏิบัติในระดับคณะ

และหน่วยงาน 

ส่วนงานนำตัวชีว้ัดตามแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 

ไปเป็นตัวชีว้ัดความสำเร็จของ

โครงการตามแผนปฏิบัติประจำปี

ของส่วนงานตน ไม่น้อยกว่า         

ร้อยละ 90 

คณะและหน่วยงานมกีารนำแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไป

ปฏิบัติเฉลี่ยร้อยละ 90 (การเชื่อมโยง

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ฯ ของทุก

โครงการตามแผนปฏิบัติการ) 
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ตารางที่ 31 เกณฑ์การประเมินวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ต่อ) 
 

เกณฑ์การประเมิน ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมินผล 

5) ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสีย (ค่าเฉลี่ยผลประเมิน

ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสีย มากกว่า 3.99 = 5 

คะแนน) 

ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึง

พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่

น้อยกว่า รอ้ยละ 80 ได้แก่   

 -ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ของผู้ใช้

บัณฑติ  

 

  

- ระดับ 1 คะแนน เทียบกับเปา้หมาย น้อย

กว่าร้อยละ 0 – 59 

- ระดับ 2 คะแนน เทียบกับเป้าหมาย นอ้ย

กว่าร้อยละ 60 – 69 

- ระดับ 3 คะแนน เทียบกับเป้าหมาย นอ้ย

กว่าร้อยละ 70 – 79 

- ระดับ 4 คะแนน เทียบกับเปา้หมาย น้อย

กว่าร้อยละ 80 – 89 

ระดับคะแนน 5 คะแนน เท่ากับเป้าหมาย 

น้อยกว่าร้อยละ 90 – 99 

 

ผลประเมินการบรรลุวิสัยทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

= ระดับคะแนนเฉลี่ย ไม่ตำ่กว่า 4.5 คะแนน 
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  ผลการประเมินความสำเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

 จากการประเมินความสำเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 พบว่ามีผลประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีรายละเอียดผลการประเมินดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 27 ผลประเมินความสำเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 

(1 – 5) 

ผลประเมิน 

(ปรับปรุง – ดีมาก) 

หลักฐาน 

1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา มีความ

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ

นโยบายของรัฐบาล  

5 ดีมาก 1. ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2580) 

2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564) 

3. คำแถลงนโยบายของ

คณะรัฐมนตร ีพลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

4. นโยบายและยุทธศาสตร์

การอุดมศกึษา 

วิทยาศาสตร์ วัจัยและ

นวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 

2570  

5. กรอบประเด็นยุทธศาสตร์

กระทรวงการอุดมศกึษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม พ.ศ. 2563 

 

2) ผลการประเมินความสำเร็จของ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

4.69 คะแนน ดีมาก ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน

ความสำเร็จของแผน
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เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 

(1 – 5) 

ผลประเมิน 

(ปรับปรุง – ดีมาก) 

หลักฐาน 

มหาวิทยาลัย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา 

3) ผลการประเมินความสำเร็จของ

แผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

98.09 

= 5 คะแนน 

ดีมาก ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน

ความสำเร็จของแผนปฏิบัติ

การประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 

4) การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่

การปฏิบัติในระดับคณะและ

หน่วยงาน 

99 

= 5 คะแนน 

ดีมาก คณะและหน่วยงานมกีารนำ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติ 

เฉลี่ยร้อยละ 99  

5) ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนได้ส่วน

เสีย ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึง

พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มากกว่า 3.99 = 5 คะแนน 

 

มากกว่า 3.99 

= 5 คะแนน 

 

ดีมาก 

 

-ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ของ

ผูใ้ช้บัณฑิต 4.30 

 

ผลประเมินเฉลี่ย 5 ดีมาก  

  

   ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 พบว่า มหาวิทยาลัยพะเยาสามารถบรรลุวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย อยู่ที่ระดับ 5 คะแนน  

หรอื ระดับ ดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานการประเมนิดังตารางขา้งตน้
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ส่วนที่ 3  

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) ของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 -2567 ในความรับผิดชอบของคณบดี 
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ตารางที่ 28 แบบฟอร์ม Super KPI คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.1  

มาตรการท่ี 

1.1.2 

จำนวนหลักสูตรระยะสั้น 

(Non-degree programe)  

ท่ีมีความร่วมมือกับ

หน่วยงาน หรือองค์กร

วชิาชีพ 

1) การผลิตโคขุนแม่นยำ            

2) SMART MEAT (ไมไ่ด้

ใชง้บประมาณของ ม.) 

2 หลักสูตร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้

ได้รับการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

1) ผลิตโคขุนแม่นยำ  

2) SMART MEAT  

ดำเนนิการเรียบร้อยแล้ว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.2  

มาตรการท่ี 

1.2.3  

จำนวนหลักสูตรท่ีพัฒนา

ทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการอย่าง

เข้มข้น 

ความปลอดภัยทาง

อาหาร           (UP 

Agricultural 

Entrepreneurs) 

1 หลักสูตร/ 32ชั่วโมง /2   

(2-0-4) หน่วยกิต 

นสิิตมทัีกษะ (Skill) การเป็น

ผู้ประกอบการ 

1. กิจกรรมการเรียนการ

สอนด้านความเป็น

ผู้ประกอบการ ด้าน

การตลาดและทักษะ

ผู้ประกอบการ  

2.โครงการนวัตกรรมดา้น

การเกษตรสัตว์ ประมง แปร

รูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

และความปลอดภัยทาง

อาหาร   

3.อบรมให้ความรู้ทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการ  

4. พัฒนาทักษะให้ ตัวแทน

นสิิตด้านความเป็น

ผู้ประกอบการอย่างเขม้ขน้

จากผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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ตารางที่ 28 แบบฟอร์ม Super KPI คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.3  

มาตรการท่ี 

1.3.2 

จำนวนสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 1) เกษตรยั่งยืนเพื่อฟืน้ฟู

วถิีเกษตรไทย  

2) เทคโนโลยกีาร

เพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืช  

3) Introduction to 

Animal Production 

3 รายวิชา ผลิตสื่อการสอนออนไลน์

ในหัวข้อต่างๆเรียบร้อยแล้ว

ท้ัง 3 รายวชิา 

ผลิตสื่อการสอนออนไลน์ใน

หัวขอ้ต่างๆเรียบร้อยแล้วท้ัง 

3 รายวชิา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.7  

มาตรการท่ี 

1.7.2 

ร้อยละของนสิิตท่ีมี

คุณภาพชีวิตในระดับดี 

กิจกรรมร่วมกันกับ

มหาวทิยาลัย 

การพัฒนาพื้นท่ีสำหรับ

นสิิต 

นสิิตมคีุณภาพชีวิตอยู่ใน

ระดับดี 

ดำเนนิการร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.7  

มาตรการท่ี 

1.7.2 

จำนวนนสิิตท่ีมาขอรับการ

ช่วยเหลอืดา้นสุขภาพจติ 

กิจกรรมร่วมกันกับ

มหาวทิยาลัย 

มศีูนย์ให้คำปรึกษา และมี

ระบบกลไกในการดูแลให้

คำปรึกษาแก่นิสติท่ีมี

ปัญหาสุขภาพจิต 

 

 

 

 

 

 

นสิิตมคีุณภาพชีวิตอยู่ใน

ระดับดี 

ดำเนนิการร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 
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ตารางที่ 28 แบบฟอร์ม Super KPI คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  

กลยุทธ์ท่ี 2.1  

มาตรการท่ี 

2.1.1 

จำนวนผลงานการตพีมิพ์

ในวารสารนานาชาต ิต่อปี 

1 ผลงาน การสร้าง

งานวจิัยและนวัตกรรม

และการเป็นผู้นำทางด้าน

วชิาการและวจิัย 

บุคลากรของคณะเกิดองค์

ความรู้เกี่ยวกับขัน้ตอน

การเขียนบทความ การ

ปรับแก้ จนถึงการได้รับให้

ตพีมิพ์ในวารสาร

นานาชาติ การตพีมิพ์ 

และการเป็นผู้นำทางด้าน

วชิาการของคณะฯ 

เกิดการพัฒนาเครือข่าย

วจิัยระดับนานาชาตท่ีิ

เข้มแข็ง พัฒนาความเป็น

สากลหรอืนานาชาตขิอง

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

มผีลงานตพีมิพ์ท้ังหมด 

จำนวน 25 ผลงาน  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

กลยุทธ์ท่ี 2.3 

มาตรการท่ี 

2.3.4 

ผลงานวจิัยและนวัตกรรม

สู่เชงิพาณิชย ์

1 ผลงาน การสร้าง

งานวจิัยและนวัตกรรม

และการเป็นผู้นำทางด้าน

วชิาการและวจิัย 

บุคลากรของคณะเกิดองค์

ความรู้เกี่ยวกับขัน้ตอน

การเขียนบทความ การ

ปรับแก้ จนถึงการได้รับให้

ตพีมิพ์ในวารสาร

นานาชาติ การตพีมิพ์ 

และการเป็นผู้นำทางด้าน

วชิาการของคณะ 

 

 

 

 

สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

ในพืน้ท่ี 

ดำเนนิการในขั้นตอน

มากกว่าร้อยละ 80 อยู่

ระหว่างดำเนินการขอรับรอง

พันธ์ุ 
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ตารางที่ 28 แบบฟอร์ม Super KPI คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

กลยุทธ์ท่ี 3.2 

มาตรการท่ี 

3.2.1 

Signature Product ผลงาน

บริการวิชาการ ที่ได้รับ

การยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ 

มหกรรมถ่ายทอด

เทคโนโลยแีละนวัตกรรม

ด้านการเกษตรและ

อาหารปลอดภยั: กว๊าน

พะเยาเกษตรแฟร์ คร้ังท่ี 

1 เปิดบ้านเมอืงพะเยา 

จำนวนองค์ความรู้ท่ีได้

ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมดา้นการเกษตร

และอาหารปลอดภัย 

สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตร

ในพืน้ท่ี  (อยู่ในระหว่างทำ

สัญญา) 

อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เร่ือง 

ขอขึ้นทะเบียนสนิค้า GI 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  

กลยุทธ์ท่ี 4.2  

มาตรการท่ี 

4.2.2 

กิจกรรมหรือโครงการท่ี

ส่งเสริมความเป็นไทย เช่น 

ศลิปะ ดนตรีนาฎศลิป์ 

ประเพณีท้องถิ่น 

(Thainess) 

1. โครงการตลาดนัดวัฒ

ธรรมเกษตร (กาด

โก้งโค้ง) 

1.มกีิจกรรมตลาดนัดวัฒ

ธรรมซึ่งเป็นเวทีให้เกิด

การเรียนรู้ดา้น

ศลิปวัฒนธรรม 

2. นิสิตมพีื้นท่ีจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ

ด้านวัฒธรรม 

1. นสิิตมสีุนทรียภาพและ

ได้เข้าใจศลิปวัฒนธรรมท่ี

เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและ

การเกษตรมากขึ้น 

ดำเนนิการเสร็จสิ้น ได้รับ

ความสนใจเข้าร่วมงานจาก

หลายภาคส่วน นิสิตมรีายได้

จากการจำหน่ายสินคา้ของ

ตน 

2. โครงการเกี่ยวข้าววัน

พ่อสานต่อคำพ่อสอน 

1.นสิิตจัดกิจกรรมเกี่ยว

ข้าวร่วมกับชุมชนในพืน้ท่ี

จังหวัดพะเยา 

2. นิสิตได้เรียนรู้วัฒธรรม

ประเพณีการเกี่ยวข้าวร่วม 

กับชุมชน 

1. นสิิตคณะเกษตรเข้าใจ

กระบวนการเกี่ยวข้องและ

วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การปลูกข้าว 

2. นสิิตและชุมชนมี

ความสัมพันธ์ท่ีดตี่อกัน 

 

ดำเนนิการเสร็จสิ้น ได้รับ

ความสนใจเข้าร่วมงาน นิสติ

ได้รับประสบการณ์โดยตรง

จากกจิกรรม 
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ตารางที่ 28 แบบฟอร์ม Super KPI คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  

กลยุทธ์ท่ี 5.1 

มาตรการท่ี 

5.1.3 

ร้อยละของบุคลากรสาย

วชิาการ สอบผ่าน CEFR  

ระดับ B2 Upper 

Intermediate 

กิจกรรมร่วมกันกับ

มหาวิทยาลัย 

ยกระดับคุณภาพของ

อาจารย์ เพ่ิม

ประสิทธิภาพการเรียน

การสอน 

อาจารย์เป็นท่ียอมรับใน

ระดับนานาชาต ิรองรับการ

เปิดการเรียนการสอนรับ

สากลในอนาคตอันใกล ้

 

ดำเนนิการร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  

กลยุทธ์ท่ี 6.4  

มาตรการท่ี 

6.4.3 

ระบบฐานขอ้มูลการใช้

ประโยชน์ท่ีดนิทาง

การเกษตรในพืน้ท่ีรอบ

มหาวทิยาลัยพะเยา 1 

ระบบ 

1 ระบบฐานขอ้มูลการใช้

ประโยชน์ท่ีดนิทาง

การเกษตรในพืน้ท่ีรอบ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มรีะบบฐานขอ้มูลการใช้

ประโยชน์ท่ีดนิทาง

การเกษตรในพืน้ท่ีรอบ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มขี้อมูลการใชป้ระโยชน์

ท่ีดนิทางการเกษตรในพืน้ท่ี

รอบมหาวทิยาลัยพะเยา 

ดำเนนิการเรียบร้อยแล้ว  

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  

กลยุทธ์ท่ี 6.4 

มาตรการท่ี 

6.5.1 

ผลประเมิน Green office โครงการสำนักงานสี

เขียว (Green office) 1 

โครงการ 

ผ่านรับรองสำนักงานสี

เขียวจากกรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอ้มใน

ระดับทองแดง 

ผลประเมิน Green office ระดับทองแดง 
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ตารางที่ 29 แบบฟอร์ม Super KPI คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.1  

มาตรการท่ี 

1.1.2 

จำนวนหลักสูตรระยะสั้น 

(Non-degree programe) ที่

มคีวามร่วมมือกับหน่วยงาน 

หรือองค์กรวชิาชีพ 

1. โครงการการบริหาร

จัดการลุ่มน้ำโดยชุมชน

อย่างพอเพยีง และยั่งยืน 

2. โครงการเทคโนโลยี

พลังงานแสงอาทติย์ 

3. การเพิ่มศักยภาพการ

ผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรม

การแปรรูปอาหารแบบ

บูรณาการ 

3 หลักสูตร พัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ให้ได้รับการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ 

ดำเนนิการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

ท้ัง 3 หลักสูตร มีผู้เข้ารับ

การศึกษารวมท้ังสิ้น 120 คน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.3  

มาตรการท่ี 

1.3.2 

จำนวนสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 1. รายวชิา 283203 เคมี

สำหรับวศิวกรรม

สิ่งแวดลอ้ม 

2. รายวชิา 282122 จุล

ชวีวทิยาทางสิ่งแวดลอ้ม 

2 รายวชิาจัดการ

เรียนการสอนด้วยสื่อ

การสอนออนไลน์  

ผู้เรียนสามารถเขา้ถึง

การศึกษาได้ สะดวก

และง่ายขึน้ 

ดำเนนิการเสร็จสิ้นแลว้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.6 

มาตรการท่ี 

1.6.1 

จำนวนคณะที่ผา่น การ

คัดเลอืกเข้าสู่กระบวนการ 

EdPEx 200 

1. โครงการพัฒนา 

ระบบประกันคุณภาพ 

การศึกษาในระดับคณะฯ 

ด้วย EdPex 

คณะพลังงานและ

สิ่งแวดลอ้มเป็นคณะ 

นำร่อง 

คณะนำผลการ

ประเมินคุณภาพ

การศึกษามาใชใ้น

การพัฒนาองค์กรสู ่

ความเป็นเลิศอย่าง

ยั่งยืน 

 

 

ดำเนนิการเสร็จสิ้นในส่วนของ

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตารางที่ 29 แบบฟอร์ม Super KPI คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.7  

มาตรการท่ี 

1.7.2 

ร้อยละของนสิิตท่ีมีคุณภาพ

ชวีติในระดับดี 

กิจกรรมร่วมกันกับ

มหาวิทยาลัย 

การพัฒนาพื้นท่ี

สำหรับนสิิต 

นสิิตมคีุณภาพชีวิต

อยู่ในระดับดี 

ดำเนนิการร่วมกับมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  

กลยุทธ์ท่ี 2.1  

มาตรการท่ี 

2.1.1 

จำนวนผลงานการตพีมิพ์ใน

วารสารนานาชาต ิต่อปี 

1.โครงการ Paper Camp 

รหัสโครงการ (634101041) 

2. โครงการสนับสนุน

เครอืข่ายและความร่วมมอื

ระดับนานาชาตริหัส

โครงการ 

(634101512) 

3. โครงการพัฒนานักวิจัย

รุ่นใหม่ รหัสโครงการ

(634101328) 

4. โครงการพัฒนา

เครอืข่ายวิจัยและ

นวัตกรรมรหัสโครงการ 

(634101313) 

10 ผลงาน พัฒนาศักยภาพและ

เพิ่มพูนประสบการณ์ 

บุคคลากรสาย

วชิาการ ในการ

นำเสนอผลงานทาง

วชิาการเพื่อเผยแพร่

ในวารสารระดับ

นานาชาติ เป็น

แนวทางในการให้

ความรู้และ

ข้อเสนอแนะ ในการ

เขียนผลงานทาง

วชิาการท่ีมีคุณภาพ

และได้รับการ         

ตพีมิพ์เผยแพร่ใน

วารสารทางวิชาการ

ระดับนานาชาติ 

จำนวนผลงานตพีมิพใ์นระดับ

นานาชาติ 10 ผลงาน และอยู่

ระหว่างรอตพีมิพ์ อกีจำนวน 4 

ผลงาน ในช่วงเดอืน ธ.ค. 63 - 

ม.ีค.64 
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ตารางที่ 29 แบบฟอร์ม Super KPI คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  

กลยุทธ์ท่ี 4.3  

มาตรการท่ี 

4.3.1 

ผู้ประกอบธุรกิจด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม (Cultural 

Enterprise & Entreprenuer) 

โครงการฐานข้อมูลภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่นภูกามยาว 

1 ฐานขอ้มูลภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่นภูกาม

ยาว 

มกีารนำข้อมูลจาก

ฐานขอ้มูลไปใช้

ประโยชน์ 

ดำเนนิการเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่าย

งบประมาณเรียบร้อยแลว้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  

กลยุทธ์ท่ี 5.1 

มาตรการท่ี 

5.1.3 

ร้อยละของบุคลากรสาย

วชิาการ สอบผ่าน CEFR 

ระดับ B2 Upper 

Intermediate 

กิจกรรมร่วมกันกับ

มหาวทิยาลัย 

ยกระดับคุณภาพของ

อาจารย์  

เพิ่มประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน 

อาจารย์เป็นท่ียอมรับ

ในระดับนานาชาต ิ

รองรับการเปิดการ

เรียนการสอนรับ

สากลในอนาคตอัน

ใกล ้

ดำเนนิการร่วมกับมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  

กลยุทธ์ท่ี 5.2 

มาตรการท่ี 

5.2.4 

การจัดประชุม นานาชาติ  

(จัดโดย หน่วยงาน 100% 

หรือร่วมกับ หน่วยงานใน 

ต่างประเทศ) 

1. โครงการประชุม 

วชิาการสิ่งแวดลอ้ม

แห่งชาติ ครัง้ท่ี 19 และ 

International Conference 

on Environmental 

Engineering, Science and 

Management  

ครัง้ท่ี 9 

1 โครงการประชุม 1. ชื่อเสียงของ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

เป็นท่ีรู้จักและ 

ยอมรับท้ังในและ 

ต่างประเทศ  

2.คณะฯ ได้เครอืข่าย

งานวจิัยด้าน

สิ่งแวดลอ้ม ท้ังใน

ระดับชาติและ 

นานาชาติ 

ดำเนินการจัดประชุม วชิาการและ

นำเสนอ ผลงานแบบ online เสร็จ

สิน้แลว้ ในวันท่ี 27- 29 พ.ค. 63 
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ตารางที่ 29 แบบฟอร์ม Super KPI คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  

กลยุทธ์ท่ี 6.4 

มาตรการท่ี 

6.5.1 

ผลการประเมิน Green office 1. โครงการตรวจประเมิน 

Green office รหัสโครงการ 

(634101123)       

2. โครงการธนาคาร ขยะ

และการจัดการขยะ อย่าง

ถูกต้อง                   รหัส

โครงการ (634101164) 

3. โครงการปรับปรุงพื้นท่ีสี

เขียวบริเวณคณะพลังงาน

และสิ่งแวดลอ้มรหัส

โครงการ 

(634101264) 

4. โครงการตดิตัง้ระบบ

ตดิตามการใชไ้ฟฟา้และ

น้ำประปาแบบ real time 

monitoring รหัสโครงการ 

(634101135) 

ระดับทองแดง คะแนน UI Green 

เพิ่มขึ้น 

ผลรางวัลระดับทองแดง  
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ตารางที่ 30 แบบฟอร์ม Super KPI คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ตลุาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.1  

มาตรการท่ี 

1.1.2 

จำนวนหลักสูตรระยะสั้น 

(Non-degree programe) ที่

มคีวามร่วมมือกับหน่วยงาน 

หรือองค์กรวชิาชีพ 

1. โครงการการบริหาร

จัดการลุ่มน้ำโดยชุมชน

อย่างพอเพยีง และยั่งยืน 

2. โครงการเทคโนโลยี

พลังงานแสงอาทติย์ 

3. การเพิ่มศักยภาพการ

ผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรม

การแปรรูปอาหารแบบ

บูรณาการ 

3 หลักสูตร พัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ให้ได้รับการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ 

ดำเนนิการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

ท้ัง 3 หลักสูตร มีผู้เข้ารับ

การศึกษารวมท้ังสิ้น 120 คน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.3  

มาตรการท่ี 

1.3.2 

จำนวนสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 1. รายวชิา 283203 เคมี

สำหรับวศิวกรรม

สิ่งแวดลอ้ม 

2. รายวชิา 282122 จุล

ชวีวทิยาทางสิ่งแวดลอ้ม 

2 รายวชิาจัดการ

เรียนการสอนด้วยสื่อ

การสอนออนไลน์  

ผู้เรียนสามารถเขา้ถึง

การศึกษาได้ สะดวก

และง่ายขึน้ 

ดำเนนิการเสร็จสิ้นแลว้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.6 

มาตรการท่ี 

1.6.1 

จำนวนคณะที่ผา่น การ

คัดเลอืกเข้าสู่กระบวนการ 

EdPEx 200 

1. โครงการพัฒนา 

ระบบประกันคุณภาพ 

การศึกษาในระดับคณะฯ 

ด้วย EdPex 

คณะพลังงานและ

สิ่งแวดลอ้มเป็นคณะ 

นำร่อง 

คณะนำผลการ

ประเมินคุณภาพ

การศึกษามาใชใ้น

การพัฒนาองค์กรสู ่

ความเป็นเลิศอย่าง

ยั่งยืน 

 

ดำเนนิการเสร็จสิ้นในส่วนของ

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตารางที่ 30 แบบฟอร์ม Super KPI คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ตลุาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.7  

มาตรการท่ี 

1.7.2 

ร้อยละของนสิิตท่ีมีคุณภาพ

ชวีติในระดับดี 

กิจกรรมร่วมกันกับ

มหาวิทยาลัย 

การพัฒนาพื้นท่ี

สำหรับนสิิต 

นสิิตมคีุณภาพชีวิต

อยู่ในระดับดี 

ดำเนนิการร่วมกับมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  

กลยุทธ์ท่ี 2.1  

มาตรการท่ี 

2.1.1 

จำนวนผลงานการตพีมิพ์ใน

วารสารนานาชาต ิต่อปี 

1.โครงการ Paper Camp 

รหัสโครงการ (634101041) 

2. โครงการสนับสนุน

เครอืข่ายและความร่วมมอื

ระดับนานาชาตริหัส

โครงการ 

(634101512) 

3. โครงการพัฒนานักวิจัย

รุ่นใหม่ รหัสโครงการ

(634101328) 

4. โครงการพัฒนา

เครอืข่ายวิจัยและ

นวัตกรรมรหัสโครงการ 

(634101313) 

10 ผลงาน พัฒนาศักยภาพและ

เพิ่มพูนประสบการณ์ 

บุคคลากรสาย

วชิาการ ในการ

นำเสนอผลงานทาง

วชิาการเพื่อเผยแพร่

ในวารสารระดับ

นานาชาติ เป็น

แนวทางในการให้

ความรู้และ

ข้อเสนอแนะ ในการ

เขียนผลงานทาง

วชิาการท่ีมีคุณภาพ

และได้รับการ         

ตพีมิพ์เผยแพร่ใน

วารสารทางวิชาการ

ระดับนานาชาติ 

จำนวนผลงานตพีมิพใ์นระดับ

นานาชาติ 10 ผลงาน และอยู่

ระหว่างรอตพีมิพ์ อกีจำนวน 4 

ผลงาน ในช่วงเดอืน ธ.ค. 63 - 

ม.ีค.64 
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ตารางที่ 30 แบบฟอร์ม Super KPI คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ตลุาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  

กลยุทธ์ท่ี 4.3  

มาตรการท่ี 

4.3.1 

ผู้ประกอบธุรกิจด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม (Cultural 

Enterprise & Entreprenuer) 

โครงการฐานข้อมูลภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่นภูกามยาว 

1 ฐานขอ้มูลภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่นภูกาม

ยาว 

มกีารนำข้อมูลจาก

ฐานขอ้มูลไปใช้

ประโยชน์ 

ดำเนนิการเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่าย

งบประมาณเรียบร้อยแลว้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  

กลยุทธ์ท่ี 5.1 

มาตรการท่ี 

5.1.3 

ร้อยละของบุคลากรสาย

วชิาการ สอบผ่าน CEFR 

ระดับ B2 Upper 

Intermediate 

กิจกรรมร่วมกันกับ

มหาวทิยาลัย 

ยกระดับคุณภาพของ

อาจารย์  

เพิ่มประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน 

อาจารย์เป็นท่ียอมรับ

ในระดับนานาชาต ิ

รองรับการเปิดการ

เรียนการสอนรับ

สากลในอนาคตอัน

ใกล ้

ดำเนนิการร่วมกับมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  

กลยุทธ์ท่ี 5.2 

มาตรการท่ี 

5.2.4 

การจัดประชุม นานาชาติ  

(จัดโดย หน่วยงาน 100% 

หรือร่วมกับ หน่วยงานใน 

ต่างประเทศ) 

1. โครงการประชุม 

วชิาการสิ่งแวดลอ้ม

แห่งชาติ ครัง้ท่ี 19 และ 

International Conference 

on Environmental 

Engineering, Science and 

Management  

ครัง้ท่ี 9 

1 โครงการประชุม 1. ชื่อเสียงของ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

เป็นท่ีรู้จักและ 

ยอมรับท้ังในและ 

ต่างประเทศ  

2.คณะฯ ได้เครอืข่าย

งานวจิัยด้าน

สิ่งแวดลอ้ม ท้ังใน

ระดับชาติและ 

นานาชาติ 

ดำเนนิการจัดประชุม วชิาการและ

นำเสนอ ผลงานแบบ online เสร็จ

สิน้แลว้ ในวันท่ี 27- 29 พ.ค. 63 
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ตารางที่ 30 แบบฟอร์ม Super KPI คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ตลุาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  

กลยุทธ์ท่ี 6.4 

มาตรการท่ี 

6.5.1 

ผลการประเมิน Green office 1. โครงการตรวจประเมิน 

Green office รหัสโครงการ 

(634101123)       

2. โครงการธนาคาร ขยะ

และการจัดการขยะ อย่าง

ถูกต้อง                   รหัส

โครงการ (634101164) 

3. โครงการปรับปรุงพื้นท่ีสี

เขียวบริเวณคณะพลังงาน

และสิ่งแวดลอ้มรหัส

โครงการ 

(634101264) 

4. โครงการตดิตัง้ระบบ

ตดิตามการใชไ้ฟฟา้และ

น้ำประปาแบบ real time 

monitoring รหัสโครงการ 

(634101135) 

ระดับทองแดง คะแนน UI Green 

เพิ่มขึ้น 

ผลรางวัลระดับทองแดง  
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ตารางที่ 31 แบบฟอร์ม Super KPI คณะวทิยาศาสตร ์(ตลุาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.1  

มาตรการท่ี 

1.1.2 

จำนวนหลักสูตรระยะสั้น 

(Non-degree programe) ที่

มคีวามร่วมมือกับหน่วยงาน 

หรือองค์กรวชิาชีพ 

โครงการจัดทำหลกัสูตร

ระยะสั้น (non-degree 

program) 

5 หลักสูตร                        

 

ผู้เรียนสามารถนำ

ความรู้ท่ีได้รับไป 

ประกอบอาชพีท่ี 

เกี่ยวข้องได้และ

ผู้เรียน ยังสามารถ

เรียนและเก็บสะสม

หน่วยกิต เพื่อขอรับ

ปริญญาวิทยาศาสตร

บัณฑิต 

ดำเนนิจัดหลักสูตร non-degree 5 

หลักสูตรเสร็จเรียบร้อย 

1. Biological circular green 

economy           2. หลักเซนเซอร์

และเทคโนโลยกีาร เช่ือมต่อ 

สำหรับการประยุกต์ใช้ในสังคม 

ดิจิตอล         

3. นวัตกรรมจาก

ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรอืระบบ

สมองกลฝังตัว 

4. Data Analysis using Excel  

5. เสริมพลังผู้ประกอบการยุคใหม่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.3  

มาตรการท่ี 

1.3.2 

จำนวนสื่ออิเล็คทรอนกิส์ โครงการจัดทำจัดทำสื่อ

การสอน ออนไลน ์

7 รายวชิา ผู้เรียนสามารถนำ

ความรู้ท่ีได้รับไป

ประกอบอาชพีท่ี

เกี่ยวข้องได้ 

นอกจากนั้น ผู้เรียน

ยังสามารถเรียนและ

เก็บสะสมหน่วยกิต

เพื่อขอรับปริญญา

วทิยาศาสตรบัณฑิต 

ดำเนนิโครงการผลิตส่ือ 

อเิล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 รายวชิา 

ดังนี้                   

1. ชวีวทิยา 1                 

2. นิเวศวทิยาและพฤตกิรรม สัตว์                           

3. นวัตกรรมเพื่อการสอน ฟิสิกส ์                        

4. ความปลอดภัยใน อุตสาหกรรม

เคมีและ เทคโนโลยวีัสด ุ               
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ตารางที่ 31 แบบฟอร์ม Super KPI คณะวทิยาศาสตร ์(ตลุาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

5.พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต                          

6.ระบบบริหารคุณภาพและการ

จัดการสิ่งแวดลอ้ม           

7. คณิตศาสตร์ 1 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

กลยุทธ์ท่ี 1.7 

มาตรการท่ี 

1.7.2 

ร้อยละของนสิิตท่ีมีคุณภาพ

ชวีติในระดับดี 

Sciecne Space: พื้นท่ีสร้าง

สุข 

1 พื้นท่ี นสิิตคณะ

วทิยาศาสตร์ได้มี

พื้นท่ีทำกิจกรรม

ร่วมกัน 

ได้พืน้ท่ีสร้างสุข จำนวน 1 พื้นที 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

กลยุทธ์ท่ี 1.7 

มาตรการท่ี 

1.7.2 

จำนวนนสิิตท่ีมาขอรับการ

ช่วยเหลอืดา้นสุขภาพจติ 

กิจกรรมร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

มศีูนย์ให้คำปรึกษา

และมีระบบกลไกใน

การดูแลให้คำปรึกษา

แก่นิสิตท่ีมีปัญหา

สุขภาพจิต 

นสิิตมคีุณภาพชีวิต

อยู่ในระดับดี 

มศีูนย์ให้คำปรึกษาและมีระบบ

กลไกในการดูแลให้คำปรึกษาแก่

นสิิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  

กลยุทธ์ท่ี 2.1  

มาตรการท่ี 

2.1.1 

 

 

 

 

จำนวนผลงานการตพีมิพ์ใน

วารสารนานาชาติ ต่อปี 

พัฒนาผลงานวจิัยสูก่าร

ตพีมิพ์ระดับนานาชาต ิ

100 ผลงาน การเข้าสู่ University 

Ranking 

ตพีมิพ์ระดับนานาชาต ิจำนวน 118 

ผลงาน 
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ตารางที่ 31 แบบฟอร์ม Super KPI คณะวทิยาศาสตร ์(ตลุาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

กลยุทธ์ท่ี 4.2 

มาตรการท่ี 

4.2.2 

กิจกรรมหรือโครงการ ที่

ส่งเสริมความเป็น ไทย เช่น 

ศลิปะ ดนตรี นาฎศิลป์ 

ประเพณี ท้องถิ่น 

สร้างรูปแบบการออกกำลัง

กายด้วยศิลปวัฒนธรรม

การฟอ้น ล้านนา 

Model การออกกำลัง

กายผ่านท่วงท่าการ 

“ฟอ้น” ของชาว

ล้านนา เพื่อสร้าง

สุขภาพดีตามหลัก

วทิยาศาสตร์การกีฬา 

นสิิต บุคลากรคณะ 

วทิยาศาสตร์ และ

ชุมชนใกล้เคียงใน

จังหวัดพะเยา ได้

เรียนรู้

ศลิปวัฒนธรรมการ

ฟอ้นท่ีเป็นอัตลักษณ์ 

ของชาวล้านนาและ

ให้คนพะเยาได้

อนุรักษ์ท่าฟ้อน 

ควบคู่ไปกับการออก

กำลังกายตามหลัก

วทิยาศาสตร์การกีฬา 

 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID จงึ

ขอยกเลิก และเตรียมดำเนนิการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แทน 

ยุทธศาสตร์ท่ี5 

กลยุทธ์ท่ี 5.1 

มาตรการท่ี 

5.1.2 

รายวชิาท่ีมีการจัดการ เรียน

การสอนเป็น ภาษาอังกฤษ 

(ร้อยละ 50 หรือเต็ม

รายวชิา) 

พัฒนารายวชิาท่ีมีการ

จัดการเรียนการสอนเป็น 

ภาษาอังกฤษ 

รายวชิาท่ีมีการ

จัดการ เรียนการ

สอนเป็น 

ภาษาอังกฤษร้อยละ 

50 จำนวน 11 

รายวชิา 

นสิิตมคีวามความรู้ 

และความเข้าใจ 

เนื้อหาทางวชิาการ 

ด้วยทักษะการเรียนรู้ 

ภาษาอังกฤษ 

ดำเนนิการจัดการเรียนการ สอน

จำนวนำ 11 รายวชิา ดังนี ้

1. 241221พชีคณตินามธรรม1  

2. 241325 ระเบียบวธีิเชงิตัวเลข  

3. 241323 ระเบียบวธีิเชงิตัวเลข 1  

4. 241336การวเิคราะห์เชงิ

คณิตศาสตร์2 

5. 241433 พชีคณติเชงิเส้น 2 
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ตารางที่ 31 แบบฟอร์ม Super KPI คณะวทิยาศาสตร ์(ตลุาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

6. 241713 การวเิคราะห์เชงิ 

ฟังก์ช่ัน 

7. 241714 วธีิการทำซ้ำสำหรับ

ปัญหาจุดตรงึในปริภูมฮิิลเบิร์ต 

8. 241814 การวเิคราะห์เชงิ

ฟังก์ชันคอนเวกซ ์

9. 241812 ระเบียบวธีิการเหมาะ

ท่ีสุดและการประยุกต์ 

10. 243425 การออกแบบการ

ทดลองสำหรับพชืศาสตร์ 

11. 247491 สัมมนา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  

กลยุทธ์ท่ี 5.1 

มาตรการท่ี 

5.1.3 

ร้อยละของบุคลากรสาย

วชิาการ สอบผ่าน CEFR 

ระดับ B2 Upper 

Intermediate 

กิจกรรมร่วมกันกับ

มหาวิทยาลัย 

ยกระดับคุณภาพของ

อาจารย์เพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน 

อาจารย์เป็นท่ียอมรับ

ในระดับนานาชาต ิ

รองรับการเปิดการ

เรียนการสอนรับ

สากลในอนาคตอัน

ใกล ้

ดำเนนิการร่วมกับมหาวทิยาลัย 
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ตารางที่ 32 แบบฟอร์ม Super KPI คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตุลาคม 2562- กนัยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.1  

มาตรการท่ี 

1.1.2 

จำนวนหลักสูตรระยะสั้น 

(Non-degree programe) ท่ี

มคีวามร่วมมือกับหน่วยงาน 

หรือองค์กรวชิาชีพ 

1. โครงการอบรมวชิาชีพ

งานระบบปรับอากาศ 

2. โครงการอบรมระบบ

มาตรฐานกระบวนการผลิต 

2 หลักสูตร เพื่อให้สามารถนำ

ทฤษฎีไปอธิบายการ

ทำงานให้กับคู่คา้ 

และไปปฏบัิตใิชไ้ด้

อย่างถูกตอ้ง 

นอกจากนี้ยังช่วย

เสริมประสบการณ์

และเพิ่มพูนทักษะใน

การทำงานจริงใหก้ับ

ผู้เข้าร่วมอบรม

ได้มากยิ่งขึ้น 

ดำเนนิการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ได้รับการตอบรับท่ีดมีากจากผู้รับ

การอบรมท้ังสองหลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.3  

มาตรการท่ี 

1.3.2 

จำนวนสื่ออิเล็คทรอนิกส์ โครงการอบรมระบบ

มาตรฐานกระบวนการผลิต 

10 รายวชิาจัดการ

เรียนการสอนด้วยสื่อ

การสอนออนไลน์  

ผู้เรียนสามารถเขา้ถึง

การศึกษาได้ สะดวก

และง่ายขึน้ 

ดำเนนิการเสร็จสิ้นแลว้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.7  

มาตรการท่ี 

1.7.2 

ร้อยละของนสิิตท่ีมีคุณภาพ

ชวีติในระดับดี 

โครงการพัฒนาพืน้ท่ี ท่ี

พักผ่อนหย่อนใจ 

Engineering Community 

Space 

1 พื้นท่ี ท่ีพักผ่อน

หย่อนใจ Engineering 

Community Space  

เป็นการพัฒนาพืน้ท่ี

พักผ่อนสำหรับนสิิต

คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ 

เพื่อส่งเสริมให้นิสติมี

การทำกิจกรรม

ร่วมกันมากขึ้น 

ดำเนนิการเสร็จสิ้นแลว้ 
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ตารางที่ 32 แบบฟอร์ม Super KPI คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตุลาคม 2562- กนัยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.7  

มาตรการท่ี 

1.7.2 

จำนวนนสิิตท่ีมาขอรับการ

ช่วยเหลอืดา้นสุขภาพจติ 

กจิกรรมร่วมกันกับ

มหาวทิยาลัย 

มศีูนย์ให้คำปรึกษา

และมีระบบกลไกใน

การดูแลให้คำปรึกษา

แก่นิสิตท่ีมีปัญหา

สุขภาพจิต 

นสิิตมคีุณภาพชีวิต

อยู่ในระดับดี 

ดำเนนิการร่วมกับมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  

กลยุทธ์ท่ี 2.1  

มาตรการท่ี 

2.1.1 

จำนวนผลงานการตพีมิพ์ใน

วารสารนานาชาต ิต่อปี 

การพัฒนาผลงานวจิัยสู่

การตพีมิพ์ระดับนานาชาต ิ

ประจำป ี2563 

20 ผลงาน เพื่อพัฒนากลไกการ

ขับเคลื่อนการตีพิมพ์

ผลงานวจิัยใน

วารสารวิชาการ

ระดับนานาชาตขิอง

คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ให้

สูงขึน้ 

ดำเนนิการเสร็จสิ้นแลว้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

กลยุทธ์ท่ี 4.2 

มาตรการท่ี 

4.2.2 

กิจกรรมหรือโครงการท่ี

ส่งเสริมความเป็นไทย เช่น 

ศลิปะ ดนตรีนาฎศลิป์ 

ประเพณีท้องถิ่น 

การพัฒนาฐานขอ้มูลผ้าทอ

หรือวัสดุท้องถิ่นเพื่อพัฒนา

สู่หนา้กากกรองฝุ่นจังหวัด

พะเยา 

ตน้แบบหนา้กาก

ป้องกันฝุ่นที่สามารถ

ตัดเย็บได้ในชุมชน มี

ข้อมูลการทดสอบ

ประสิทธิภาพการ

กรองรองรับ 

ได้แนวทางให้ชุมชน

พัฒนาหน้ากาก

ป้องกันฝุ่นได้ด้วย

ตนเอง และส่งเสริม

ให้ชุมชนสามารถดูแล

ตนเองในช่วงภาวะ

วกิฤติทางอากาศได ้

ดำเนนิการเสร็จสิ้นแลว้ 
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ตารางที่ 32 แบบฟอร์ม Super KPI คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตุลาคม 2562- กนัยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  

กลยุทธ์ท่ี 4.3  

มาตรการท่ี 

4.3.1 

ผู้ประกอบธุรกิจด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม (Cultural 

Enterprise & Entreprenuer) 

พัฒนาบทเรียน STEAM 

EDUCATION จากภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่นและ

โบราณสถานในภาคเหนือ

บน 2 

บทเรียนเชงิ

วทิยาศาสตร์และ

วศิวกรรมศาสตร์ 

จากโบราณสถาน

เวยีงลอ อย่างน้อย 2 

บทเรียน 

เกิดตน้แบบการ

ท่องเท่ียว

โบราณสถานเชงิการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ดำเนนิการเสร็จสิ้นแลว้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  

กลยุทธ์ท่ี 5.1 

มาตรการท่ี 

5.1.3 

ร้อยละของบุคลากรสาย

วชิาการ สอบผ่าน CEFR 

ระดับ B2 Upper 

Intermediate 

กิจกรรมร่วมกันกับ

มหาวทิยาลัย 

ยกระดับคุณภาพของ

อาจารย์  

เพิ่มประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน 

อาจารย์เป็นท่ียอมรับ

ในระดับนานาชาต ิ

รองรับการเปิดการ

เรียนการสอนรับ

สากลในอนาคตอัน

ใกล ้

ดำเนินการร่วมกับมหาวทิยาลัย 
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ตารางที่ 33 แบบฟอร์ม Super KPI คณะนิตศิาสตร์ (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.7  

มาตรการท่ี 

1.7.2 

ร้อยละของนสิิตท่ีมีคุณภาพ

ชวีติในระดับดี 

กิจกรรมร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

การพัฒนาพื้นท่ี

สำหรับนสิิต 

นสิิตมคีุณภาพชีวิต

อยู่ในระดับดี 

ดำเนนิการร่วมกับมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.7  

มาตรการท่ี 

1.7.2 

จำนวนนสิิตท่ีมาขอรับการ

ช่วยเหลอืดา้นสุขภาพจติ 

กิจกรรมร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

มพีื้นท่ีในการเล่น

บอร์ดเกมเพื่อ

ส่งเสริมสุขภาพจิต 

นสิิตมคีุณภาพชีวิต

อยู่ในระดับดี 

ดำเนนิการร่วมกับมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

กลยุทธ์ท่ี 4.2 

มาตรการท่ี 

4.2.2 

กิจกรรมหรือโครงการท่ี

ส่งเสริมความเป็นไทย เช่น 

ศลิปะ ดนตรีนาฎศลิป์ 

ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการผลิตหนังสือ

เกี่ยวกับไทลือ้ในเขตพื้นท่ี

จังหวัดพะเยาและความ

เป็นมาของตุงไทลื้อในเขต

ภาคเหนอื 

หนังสือเกี่ยวกับ

ประวัตคิวามาเป็น

ของชาวไทลื้อในเขต

จังหวัดพะเยา รวมถึง

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและ

วัฒนธรรมของชาติ

พันธ์ุ 

เกิดการคน้ควา้และ

เก็บขอ้มูลท่ีเกี่ยวข้อง

กับไทลือ้ในเขต

จังหวัดพะเยา เกดิ

การมสี่วนร่วมของ

ชุมชนในการช่วยกัน

ส่งต่อข้อมูลและองค์

ความรู้ท่ีเกี่ยวกับชาติ

พันธ์ุ เกิดการ

ตระหนักถึง

ความสำคัญของกลุ่ม

ชาติพันธ์ุและทำให้

บุคคลภายนอกเกิด

ความเข้าใจท่ีถกูต้อง 

เลื่อนการดำเนนิงานไป

ปีงบประมาณ 2564 
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ตารางที่ 33 แบบฟอร์ม Super KPI คณะนิตศิาสตร์ (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  

กลยุทธ์ท่ี 5.1 

มาตรการท่ี 

5.1.3 

ร้อยละของบุคลากรสาย

วชิาการ สอบผ่าน CEFR 

ระดับ B2 Upper 

Intermediate 

กิจกรรมร่วมกันกับ

มหาวทิยาลัย 

ยกระดับคุณภาพของ

อาจารย์  

เพิ่มประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน 

อาจารย์เป็นท่ียอมรับ

ในระดับนานาชาต ิ

รองรับการเปิดการ

เรียนการสอนรับ

สากลในอนาคตอัน

ใกล ้

ดำเนนิการร่วมกับมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  

กลยุทธ์ท่ี 6.4 

มาตรการท่ี 

6.5.1 

ผลการประเมิน Green office โครงการ Green Office 

คณะนิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

ระดับทองแดง คะแนน UI Green 

เพิ่มขึ้น 

ผลรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
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ตารางที่ 34 แบบฟอร์ม Super KPI คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์

ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 
output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.1  

มาตรการท่ี 

1.1.2 

จำนวนหลักสูตรระยะสั้น 

(Non-degree program) ที่มี

ความร่วมมือกับหน่วยงาน 

หรือองค์กรวชิาชีพ 

หลักสูตร Versatile 

Public Entrepreneur 

for Innovative Local 

Governance (Non-

degree) 

หลักสูตรแบบ Non-degree 

จำนวน 1 หลักสูตร ทีผ่่าน

การเสนอต่อมหาวทิยาลัย

และมีเนื้อหาที่พร้อมต่อการ

จัดการฝึกอบรมใน

ปีงบประมาณ 2564 

1. ร้อยละ 70 ของผู้

เข้าอบรม นำความรู-้

ทักษะไปใช้จัด

โครงการ/กิจกรรมใน

สถานท่ีทำงาน      

2. ร้อยละ 50 ของผู้

เข้าอบรมนำ

ประกาศนียบัตรจาก

หลักสูตรนี้กลับมา

เทียบใชใ้นหลักสูตร

รัฐศาสตรบัณฑิต 

หรือ หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตร

บัณฑิต (การจัดการ

นวัตกรรมสาธารณะ) 

ในรายวชิา การ

บริหารงานภาครัฐใน

ศตวรรษท่ี 21 

 

 

ดำเนนิการแล้วในระดับคณะ 

(ไม่ใช่งบ SUPER KPI) โดยได้

จัดทำโครงการร่วมกับมูลนิธิ

ฮันส์ไซเดล (ดำเนนิการเดอืน 

สิงหาคม 2563-พฤศจิกายน 

2563) ทัง้นี้หลักสูตรจัดทำรวม

จำนวน 99 ซม. (3 หน่วยกิต) 
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ตารางที่ 34 แบบฟอร์ม Super KPI คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์

ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 
output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.3  

มาตรการท่ี 

1.3.2 

จำนวนสื่ออิเล็คทรอนิกส์ การจัดทำสื่อ

อเิล็กทรอนิกส์โดย

ได้รับการสนับสนุน

จากงานนวัตกรรมและ

สื่อการสอน 

1) รายวิชาในคณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ท่ีจัดการเรียนการสอนด้วย  

E-Learning จำนวน 6 

รายวชิา 

(2) นิสติคณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ใน

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต, 

หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต 

(การจัดการนวัตกรรม

สาธารณะ) หรือหลักสูตร

ศลิปศาสตรบัณฑิต 

(พัฒนาสังคม) หรอืนิสติ

คณะต่างๆ เขา้ใชง้านใน

ระบบ LMS จำนวน 300 

คน 

จำนวนสื่อ

อเิล็คทรอนิกส์ 

ดำเนนิการเสร็จสิ้นแลว้ท้ัง 6 

รายวชิา  

1.รหัสวชิา 191100 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขั้นพื้นฐาน 

2.รหัสวชิา 191300 ระเบียบวธีิ

วจิัยและสถิติ 

3.รหัสวชิา 192103 จิตวทิยา

สังคม 

4.รหัสวชิา 192211 การปกครอง

ท้องถิ่น 

5.รหัสวชิา 193241 การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 

6.รหัสวชิา 192423 ภูมิศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.3  

มาตรการท่ี 

1.3.5 

จำนวนหลักสูตรท่ีนิสติได้รับ

การพัฒนาสู่การเป็น

ผู้ประกอบการ และนักนวัต

กรอย่างเข้มข้น  

การจัดส่งนสิิตเข้ารับ

การพัฒนาสู่การเป็น

ผู้ประกอบการและ

นักนวัตกรอย่างเข้มข้น 

นสิิตคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ อย่างนอ้ย 

10-15 คน ได้รับการพัฒนา

ฯ 

นสิิตมทัีกษะ (Skill) 

การเป็น

ผู้ประกอบการ 

ดำเนนิการแล้ว  

เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2563 

โดยนิสติกำลังจัดทำช้ินงานเพื่อ

รับการประเมินผลในรายวชิา 

องค์การและการจัดการ 
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ตารางที่ 34 แบบฟอร์ม Super KPI คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์

ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 
output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.6  

มาตรการท่ี 

1.6.1 

 จำนวน 8 คณะที่ผ่านการ

คัดเลอืกเข้าสู่กระบวนการ 

EdPEx 200 

เข้าร่วมเป็นคณะนำ

ร่อง ในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 

คณะนำร่อง คณะนำผลการ

ประเมินคุณภาพ

การศึกษามาใชใ้น

การพัฒนาองค์กรสู่

ความเป็นเลิศอย่าง

ยั่งยืน 

คณะไดจ้ัดทำ OP หมวด 1 และ

หมวด 7 แลว้ และจะดำเนนิงาน

ตามนโยบายมหาวทิยาลัยตอ่ไป 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.7 

มาตรการท่ี 

1.7.2  

ร้อยละของนสิิตท่ีมีคุณภาพ

ชวีติในระดับดี (Wellness and 

Happiness) 

จัดให้มีพืน้ท่ีท่ีส่งเสริม

คุณภาพชีวิต เช่น 

พื้นท่ีปลอดภัย (safe 

zone) พืน้ท่ีน่ัง พืน้ท่ี

สวนกลาง  

การพัฒนาพื้นท่ีสำหรับ

นสิิต 

นสิิตมคีุณภาพชีวิต

อยู่ในระดับดี 

ดำเนนิการจัดให้มพีื้นท่ีท่ี

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยจัดมุม

พักผ่อนสำหรับนสิิต ตดิตัง้

เครื่องฟอกอากาศ   

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.7  

มาตรการท่ี 

1.7.2 

จำนวนนสิิตท่ีมาขอรับการ

ช่วยเหลอืดา้นสุขภาพจติ 

กิจกรรมฝึกสมาธ ิการ

อบรมส่งเสริมทักษะ

การส่งเสริมสุขภาพจิต 

และ หน่วยให้

คำปรึกษานิสติคณะ

รัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

 

นสิิตคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 30 คน 

นสิิตมคีุณภาพชีวิต

อยู่ในระดับดี / อัตรา

โรคซึมเศร้าลดลง 

จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต

ด้วยการฝึกจิตสมาธสิำหรับ

นสิิตแลว้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  

กลยุทธ์ท่ี 2.1  

จำนวนผลงานการตพีมิพ์ใน

วารสารนานาชาต ิต่อปี 

โครงการพัฒนา

ผลงานวจิัยสู่การ

ตพีมิพ์ระดับนานาชาต ิ

ผลงานวชิาการของอาจารย์

ได้รับการตพีมิพ์ในวารสาร

ผลงานของอาจารย์

เป็นท่ีรู้จักและได้รับ

อาจารย์สามารถตพีมิพ์ใน

วารสารระดับนานาชาต ิจำนวน 

2 ผลงาน 
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ตารางที่ 34 แบบฟอร์ม Super KPI คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์

ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 
output outcome ผลดำเนินงาน 

มาตรการท่ี 

2.1.1 

คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

ระดับนานาชาต ิจำนวน  

5 ผลงาน 

การยอมรับในระดับ

นานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  

กลยุทธ์ท่ี 4.2  

มาตรการท่ี 

4.2.2 

กิจกรรมหรือโครงการท่ี

ส่งเสริมความเป็นไทย เช่น 

ศลิปะ ดนตรีนาฎศลิป์ 

ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการศกึษาองค์

ความรู้ดา้น

ประวัตศิาสตร์ : 

กรณศีกึษา ประเพณี

แห่ผ้าห่มพระธาตุ

จอมทอง จังหวัด

พะเยา 

บทความวิชาการเกี่ยวกับ

การทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรม  

กรณปีระเพณีแห่ผ้าห่มพระ

ธาต ุ

(1) ชุมชนและ

มหาวทิยาลัยนำองค์

ความรู้ดา้น

ประวัตศิาสตร์

ประเพณีแห่ผ้าห่ม

พระธาตุจอมทอง มา

ประยุกต์ใช้ในการ

คิดค้นรูปแบบขบวน

แห่เครื่องสักการะ

พระธาตุจอมทอง

จังหวัดพะเยา 

(2) มีการสร้างมูลค่า

จากภูมปัิญญาและ

ศลิปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

(3) ตีพมิพ์ผลงานวจิัย 

 

 

 

มกีารดำเนนิโครงการ

ศลิปวัฒนธรรมในระดับคณะ

แลว้  (ไม่ใช่งบ SUPER KPI) 
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ตารางที่ 34 แบบฟอร์ม Super KPI คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์

ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 
output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  

กลยุทธ์ท่ี 5.1 

มาตรการท่ี 

5.1.3 

ร้อยละของบุคลากรสาย

วชิาการ สอบผ่าน CEFR 

ระดับ B2 Upper 

Intermediate 

กิจกรรมร่วมกันกับ

มหาวทิยาลัย 

ยกระดับคุณภาพของ

อาจารย์  

เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน

การสอน 

อาจารย์เป็นท่ียอมรับ

ในระดับนานาชาต ิ

รองรับการเปิดการ

เรียนการสอนรับ

สากลในอนาคตอัน

ใกล ้

ดำเนนิการร่วมกับมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  

กลยุทธ์ท่ี 6.4  

มาตรการท่ี 

6.5.1 

ผลการประเมิน Green office โครงการ Green Office 

SPSS 

(1) มีคู่มอืการดำเนินงาน 

Green Office SPSS         

(2) มีการพัฒนาและเพ่ิม

พื้นท่ีสเีขียวภายในและ

โดยรอบคณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์   

(3) การมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในการจัดการท่ี

เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 

เช่น การปฏบัิตติามหลัก 

3R ลดการใช้ Reduce / 

การใช้ซ้ำ Reuse / การนำ

กลับมาใชใ้หม ่Recycle เช่น 

การใช้ email แทนการใช้

กระดาษ การลดปริมาณ

ขยะ หรอืการประหยัด

คะแนน UI Green 

เพิ่มขึ้น 

มกีารดำเนนิโครงการ Green 

Office ในระดับคณะแล้ว และได้

ดำเนนิการประเมินตนเองตาม

แบบฟอร์ม ซึ่งจะดำเนินการ

พัฒนาในปีต่อไป 
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ตารางที่ 34 แบบฟอร์ม Super KPI คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์

ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 
output outcome ผลดำเนินงาน 

พลังงาน รวมถึงการ

รณรงค์การลดใช้พลาสตกิ

และกล่องโฟม หรอืวัสดุท่ี

ก่อปัญหาต่อส่ิงแวดลอ้ม 

การคัดแยกขยะระดับ

ทองแดง 
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ตารางที่ 35 แบบฟอร์ม Super KPI คณะบรหิารธุรกิจและนเิทศศาสตร์ (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์

ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 
output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.1  

มาตรการท่ี 

1.1.2 

จำนวนหลักสูตรระยะสั้น 

(Non-degree program) ที่มี

ความร่วมมือกับหน่วยงาน 

หรือองค์กรวชิาชีพ 

โครงการจัด Mice & 

Events 

1 หลักสูตร ผู้เข้าอบรม นำความรู-้

ทักษะไปใช้ทำงาน      

 

คณะ ได้ดำเนินการจัด Mice & 

Event เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.2  

มาตรการท่ี 

1.2.3 

จำนวนหลักสูตรท่ีพัฒนา

ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

อย่างเขม้ขน้ 

โครงการพัฒนาทักษะ

การเป็นผู้ประกอบการ

อย่างเขม้ขน้ 

2 หลักสูตร 

(การตลาด และการ

จัดการธุรกิจ) 

นสิิตมทัีกษะ (Skill) การ

เป็นผู้ประกอบการ 

ได้อนุมัติยกเลิกโครงการ 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.3  

มาตรการท่ี 

1.3.2 

จำนวนสื่ออิเล็คทรอนิกส์ โครงการการจัดการ

เรียนการสอนด้วยสื่อ

การสอนออนไลน ์

4 รายวชิา 

1. 126100 

เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น 

2. 128324 การตลาด

ดิจิทัล 

3. 125122 หลักการ

ประชาสัมพันธ์ 

4. 125531 การสื่อสาร

เพื่อการโนม้นา้วใจ 

 

 

 

 

ผู้เรียนสามารถเขา้ถึง

การศึกษาได้สะดวกและ

ง่ายขึ้น 

คณะได้ดำเนินการเรียบร้อย 
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ตารางที่ 35 แบบฟอร์ม Super KPI คณะบรหิารธุรกิจและนเิทศศาสตร์ (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์

ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 
output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.3  

มาตรการท่ี 

1.3.5 

จำนวน Module ท่ีสร้าง

แนวคิดการเป็น

ผู้ประกอบการ และนัก

นวัตกรรมอย่างเข้มข้น  

โครงการการสร้าง

แนวคิดการเป็น

ผู้ประกอบการและนัก

นวัตกรรมอย่างเข้มข้น 

1 Module นสิิตท่ีผ่านการอบรม/

เรียนรู้ มแีนวคิดการเป็น

ผู้ประกอบการและนัก

นวัตกรรมอย่างเข้มข้น 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 

ทำให้ไม่สามารถดำเนนิการได้

ครบ 45 ชั่วโมง ภายใน

ปีงบประมาณ 2563 จึง

จำเป็นต้องดำเนนิการใน

ปีงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.3  

มาตรการท่ี 

1.3.5 

จำนวนหลักสูตรท่ีนิสติได้รับ

การพัฒนาสู่การเป็น

ผู้ประกอบการ และนักนวัต

กรอย่างเข้มข้น  

โครงการการพัฒนา

นสิิตสู่การเป็น

ผู้ประกอบการและนัก

นวัตกรรมอย่างเข้มข้น 

5 หลักสูตร  

(การตลาด, การจัดการ

ธุรกิจ, การจัดการการ

สื่อสาร, การท่องเท่ียว 

และการเงินการ

ธนาคาร) 

นสิิตมคีวามเป็น

ผู้ประกอบการและนัก

นวัตกรรมอย่างเข้มข้น 

ได้ขออนุมัตยิกเลิกโครงการ 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.6  

มาตรการท่ี 

1.6.1 

 จำนวน 8 คณะที่ผ่านการ

คัดเลอืกเข้าสู่กระบวนการ 

EdPEx 200 

เข้าร่วมเป็นคณะนำ

ร่อง ในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 

คณะนำร่อง คณะนำผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษามาใช้

ในการพัฒนาองค์กรสู่

ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

ดำเนนิการร่วมกับมหาวทิยาลัย

พะเยา และจะดำเนินงานตาม

นโยบายมหาวทิยาลัยต่อไป 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.7 

มาตรการท่ี 

1.7.2  

 

ร้อยละของนสิิตท่ีมีคุณภาพ

ชวีติในระดับดี (Wellness and 

Happiness) 

กิจกรรมร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

การพัฒนาพื้นท่ีสำหรับ

นสิิต 

นสิิตมคีุณภาพชีวิตอยู่ใน

ระดับดี 

ดำเนนิการร่วมกับมหาวทิยาลัย

พะเยา 
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ตารางที่ 35 แบบฟอร์ม Super KPI คณะบรหิารธุรกิจและนเิทศศาสตร์ (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์

ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 
output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.7  

มาตรการท่ี 

1.7.2 

จำนวนนสิิตท่ีมาขอรับการ

ช่วยเหลอืดา้นสุขภาพจติ 

กิจกรรมร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

มศีูนย์ให้คำปรึกษา และ

มรีะบบกลไกในการ

ดูแลให้คำปรึกษาแก่

นสิิตท่ีมีปัญหาสุชภาพ

จิต 

นสิิตมคีุณภาพชีวิตอยู่ใน

ระดับดี  

ดำเนนิการร่วมกับมหาวทิยาลัย

พะเยา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  

กลยุทธ์ท่ี 2.1  

มาตรการท่ี 

2.1.1 

จำนวนผลงานการตพีมิพ์ใน

วารสารนานาชาต ิต่อปี 

จำนวนผลงานการ

ตพีมิพ์ในวารสาร

นานาชาติต่อปี 

5 ผลงาน การเข้าสู่ University 

Ranking 

12 ผลงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  

กลยุทธ์ท่ี 4.2  

มาตรการท่ี 

4.2.2 

กิจกรรมหรือโครงการท่ี

ส่งเสริมความเป็นไทย เช่น 

ศลิปะ ดนตรีนาฎศลิป์ 

ประเพณีท้องถิ่น 

วถิีไทย เอ็มไอเอส 1. ได้กจิกรรมท่ีปลูกฝัง

ความเป็นไทยให้กับ

นสิิตและบุคลากร 

2. บูรณาการกิจกรรม

ร่วมกับทุกหลักสูตรใน

คณะวิทยาการจัดการ

และสารสนเทศศาสตร์ 

นสิิตและบุคลากร

ตระหนักถึงคุณคา่ความ

เป็นไทย 

โครงการวถิไีทย เอ็มไอเอส 

ดำเนนิการเสร็จสิ้นแลว้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  

กลยุทธ์ท่ี 4.3  

มาตรการท่ี 

4.3.1 

พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

แก่ชุมชนด้วยศิลปะและ

วัฒนธรรม (Cultural 

Enterprise) 

พัฒนาต่อยอดภูมิ

ปัญญาสู่สินคา้

นวัตกรรม 

ได้ต้นแบบสินค้า

นวัตกรรมจากภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่นท่ีมีความ

เหมาะสมกับยุคสมัย

ปัจจุบัน 

1. ชุมชนได้พัฒนา

กระบวนการผลิตสินค้า

ทางวัฒนธรรมร่วมสมัย

ก่อให้เกิดทิศทางการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน

ชุมชน 

โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิ

ปัญญาสู่สินคา้นวัตกรรม 

ดำเนนิการเสร็จสิ้นแลว้ 
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ตารางที่ 35 แบบฟอร์ม Super KPI คณะบรหิารธุรกิจและนเิทศศาสตร์ (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์

ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 
output outcome ผลดำเนินงาน 

2. เกิดการบูรณาการ

การทำงานร่วมกับชุมชน

ผนวกกับศาสตร์ทางด้าน

บริหารธุรกิจและการ

สื่อสารในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้มีความ

ทันสมัยและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  

กลยุทธ์ท่ี 5.1 

มาตรการท่ี 

5.1.3 

ร้อยละของบุคลากรสาย

วชิาการ สอบผ่าน CEFR 

ระดับ B2 Upper 

Intermediate 

กิจกรรมร่วมกันกับ

มหาวทิยาลัย 

ยกระดับคุณภาพของ

อาจารย์  

เพิ่มประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน 

อาจารย์เป็นท่ียอมรับใน

ระดับนานาชาต ิรองรับ

การเปิดการเรียนการ

สอนรับสากลในอนาคต

อันใกล ้

ดำเนนิการร่วมกับมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  

กลยุทธ์ท่ี 6.4  

มาตรการท่ี 

6.5.1 

ผลการประเมิน Green office กิจกรรมการสื่อสาร

เพื่อการเสริมสร้างการ

ตระหนักรูก้ารจัดการ

สิ่งแวดลอ้ม 

ระดับทองแดง คะแนน UI Green เพิ่มขึ้น มกีารดำเนนิโครงการ Green 

Office  
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ตารางที่ 36 แบบฟอร์ม Super KPI คณะศิลปศาสตร์ (ตลุาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์

ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 
output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.1  

มาตรการท่ี 

1.1.2 

จำนวนหลักสูตรระยะสั้น 

(Non-degree program) ที่มี

ความร่วมมือกับหน่วยงาน 

หรือองค์กรวชิาชีพ 

3 หลักสูตร (หลักสูตร

ละ 99 ชั่วโมง/ 3 

หน่วยกิต) 

3 หลักสูตร 

1.โครงการจัดทำหลักสูตร

ระยะสั้น(Non-degree 

program) หลกัสูตร 

ภาษาไทยสำหรับชาว

ต่างประเทศ 

2.โครงการจัดทำหลักสูตร

ระยะสั้น(Non-degree 

program) หลกัสูตร 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

โรงแรม 

3.โครงการจัดทำหลักสูตร

ระยะสั้น(Non-degree 

program) หลกัสูตร 

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเทคโนโลยี

ยานยนต์ 

การพัฒนาผู้เรียนท้ัง

ภายในและภายนอก

มหาวทิยาลัย 

 

จัดอบรมเสร็จสิ้น 2 หลักสูตร 

และอยู่ระหว่างดำเนินการ  

1 หลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.3  

มาตรการท่ี 

1.3.2 

จำนวนสื่ออิเล็คทรอนิกส์ จำนวน 2 รายวชิา 

(วชิาละ 45 ชั่วโมง/ 3 

หน่วยกิต) 

4 รายวชิา 

1. วิชา วรรณคดีเบือ้งต้น 

รหัสวชิา 146242 

2. วิชา ภาษาไทยสำหรับ

ชาวต่างประเทศ รหัสวชิา  

144444 

ผู้เรียนสามารถเขา้ถึง

การศึกษาได้สะดวกและ

ง่ายขึ้น 

คณะได้ดำเนินการเรียบร้อย 
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ตารางที่ 36 แบบฟอร์ม Super KPI คณะศิลปศาสตร์ (ตลุาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์

ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 
output outcome ผลดำเนินงาน 

3. ภาษาฝร่ังเศส 1 รหัส

วชิา 145103 

4. วชิาการฟังและการพูด

ภาษาฝร่ังเศส 1 รหัสวชิา 

145111 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.6  

มาตรการท่ี 

1.6.1 

 จำนวน 8 คณะที่ผ่านการ

คัดเลอืกเข้าสู่กระบวนการ 

EdPEx 200 

เข้าร่วมเป็นคณะนำ

ร่อง ในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 

คณะนำร่อง คณะฯ ใช ้EdPEx เป็น

เครื่องมือส่วนหนึ่งใน

การบริหารจัดการคณะ 

เข้าร่วมการประเมิน EdPEx 

200 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.7 

มาตรการท่ี 

1.7.2  

ร้อยละของนสิิตท่ีมีคุณภาพ

ชวีติในระดับดี (Wellness and 

Happiness) 

กิจกรรมร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

การพัฒนาพื้นท่ีสำหรับ

นสิิต 

นสิิตมคีุณภาพชีวิตอยู่

ในระดับดี 

ดำเนนิการร่วมกับ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.7  

มาตรการท่ี 

1.7.2 

จำนวนนสิิตท่ีมาขอรับการ

ช่วยเหลอืดา้นสุขภาพจติ 

กิจกรรมร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

มศีูนย์ให้คำปรึกษา และมี

ระบบกลไกในการดูแลให้

คำปรึกษาแก่นิสติท่ีมี

ปัญหาสุชภาพจิต 

นสิิตมคีุณภาพชีวิตอยู่

ในระดับดี  

ดำเนนิการร่วมกับ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  

กลยุทธ์ท่ี 2.1  

มาตรการท่ี 

2.1.1 

จำนวนผลงานการตพีมิพ์ใน

วารสารนานาชาต ิต่อปี 

โครงการพัฒนา

ผลงานวจิัยสู่การ

ตพีมิพ์ระดับนานาชาต ิ

ประจำป ี๒๕๖๓ เพื่อ

สนับสนุนตัวช้ีวัดหลัก 

จำนวนผลงานท่ีมีการ

ตพีมิพ์ในวารสารระดับ

นานาชาติ ตามประกาศ 

กพอ. จำนวน 5 ผลงาน ( 

5 Paper) 

University Ranking  มบีทความท่ีตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับนานาชาตใินฐานที่ กพอ. 

รับรอง จำนวน 5 เร่ือง   
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ตารางที่ 36 แบบฟอร์ม Super KPI คณะศิลปศาสตร์ (ตลุาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์

ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 
output outcome ผลดำเนินงาน 

(Super KPI) ดา้นการ

วจิัยและนวัตกรรม 

ให้กับคณะศิลปศาสตร์ 

สัญญาเลขท่ี มพ PBT

๖๓๐๑๔  

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  

กลยุทธ์ท่ี 6.4  

มาตรการท่ี 

6.5.1 

ผลการประเมิน Green office โครงการ Green Office  ผลการประเมินระดับดี

มาก (เงิน) รับรองจนถึง

วันท่ี 30 กันยายน 2563 

คณะฯ ใชผ้ลการ

ประเมิน Green Office 

เป็นส่วนหน่ึงของการ

บริหารจัดการคณะฯ 

ผลการประเมินระดับดีมาก 

(เงิน) รับรองจนถึงวันท่ี 30 

กันยายน 2563 
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ตารางที่ 37 แบบฟอร์ม Super KPI วิทยาลัยการจัดการ (ตลุาคม 2562- กนัยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์

ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 
output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.1  

มาตรการท่ี 

1.1.2 

จำนวนหลักสูตรระยะสั้น 

(Non-degree program) ที่มี

ความร่วมมือกับหน่วยงาน 

หรือองค์กรวชิาชีพ 

1. ฝึกอบรมเชงิ

ปฏบัิตกิาร “ผู้สูงวัยใส่

ใจไอที” 

2. อบรมเชงิปฏิบัตกิาร

เร่ือง “Blockchain จะ

เป็นเทคโนโลยปีฏวิัติ

ธุรกิจโลกได้อย่างไร”       

2 หลักสูตร 

 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ให้ได้รับการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

 

ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ 

COVID-19 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.3  

มาตรการท่ี 

1.3.2 

จำนวนสื่ออิเล็คทรอนิกส์ จำนวน 1 รายวชิา  1 รายวชิา ผู้เรียนสามารถเขา้ถึง

การศึกษาได้สะดวกและ

ง่ายขึ้น 

ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ 

COVID-19 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

กลยุทธ์ท่ี 4.3

มาตรการ

ท่ี4.3.1 

พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

แก่ชุมชนด้วยศิลปะและ

วัฒนธรรม (Cultural 

Enterprise) 

1. โครงการวจิัยเพื่อ

อนุรักษ์ฟืน้ฟู

ศลิปวัฒนธรรมและ

ประวัตศิาสตร์ท้องถิ่น

ในกรุงเทพมหานครสู่

ความเป็นสากล การ

พัฒนาการท่องเท่ียว

เชงิสร้างสรรค์ในชุมชน

เขต จอมทอง 

กรุงเทพมหานคร 

แนวทางการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ใน

ชุมชนเขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร ได้ 1 

เส้นทาง 

แบรนด์ท่องเท่ียวเชงิ

สร้างสรรค์ในชุมชนเขต

จอมทอง กรุงเทพฯ 

ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ 

COVID-19 และจะดำเนนิการปี 
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ตารางที่ 37 แบบฟอร์ม Super KPI วิทยาลัยการจัดการ (ตลุาคม 2562- กนัยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์

ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 
output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

กลยุทธ์ท่ี 5.1 

มาตรการท่ี 

5.1.3 

หลักสูตรการอบรมระยะสั้น

ไม่ต่ำกว่า 15 ชั่วโมง ท่ีมีความ

ร่วมมือกับต่างประเทศ หรือมี

ผู้เรียนชาวต่างชาติเข้ารับการ

อบรม 

1.Executive Short 

Course Training 

Program for Japanese 

businessmen  

2. International 

Leadership Program 

Problem Solving and 

Decision Making for 

Leaders in Thailand 

1.นักธุรกิจชาวญี่ปุ่น เข้า

ร่วมโครงการ จำนวน 10 

คน 

 

2. ชาวต่างชาตท่ีิเข้ามา

ลงทุนในประเทศไทย 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ

ชาวญี่ปุ่นได้รับความรู้

เกี่ยวกับประเทศไทย

เพื่อการเตรียมตัวมา

พำนักและทำงานใน

ประเทศไทย 

2. เผยแพร่เชื่อเสียงของ

มหาวทิยาลัยพะเยาให้

เป็นท่ีรู้จักในสากล 

เลื่อนอย่างไม่มกีำหนด จนกว่า

สถานการณ์ COVID-19 จะดี

ขึน้ และชาวต่างชาตสิามารถ

เข้ามาประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทยได้  
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ตารางที่ 38 แบบฟอร์ม Super KPI วิทยาลัยการศกึษา (ตลุาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.1  

มาตรการท่ี 

1.1.2 

จำนวนหลักสูตรระยะสั้น 

(Non-degree program) ที่มี

ความร่วมมือกับหน่วยงาน 

หรือองค์กรวชิาชีพ 

1. การจัดกิจกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์

ของนักเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้

ด้านคณติศาสตร์ สำหรับ

ครูคณติศาสตร์ ใน

ระดับประถมศึกษา 

2. การเรียนรู้ท่ีเนน้

สมรรถนะทางวทิยาศาสตร์

สำหรับมัธยมศกึษาตอนต้น   

3. การประยุกต์การจัด

กระบวนการเรียนรู้ดว้ย

เทคนิค Active Learning 

เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

สำหรับครูระดับ

ประถมศึกษา      

4.   การประยุกต์การจัด

กระบวนการเรียนรู้ดว้ย

เทคนิค Active Learning 

เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

5 หลักสูตร 1. พัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ให้ได้รับการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ 

2. หลักสูตรทันสมัย

ตรงกับความ

ตอ้งการพัฒนาครู

สังกัด สพฐ. หรอืผู้ท่ี

สนใจ    

3. สามารถสร้างรายได้

จากการลงทะเบียน

เข้ารับการอบรมจาก

ครูสังกัด สพฐ. หรือ

ผู้ท่ีสนใจ 

ดำเนนิการในขั้นตอน 

ออกแบบหลักสูตร 
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ตารางที่ 38 แบบฟอร์ม Super KPI วิทยาลัยการศกึษา (ตลุาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

สำหรับครูระดับ

มัธยมศกึษา 

5. การออกแบบการวจิัย

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

สำหรับครูศตวรรษท่ี 21 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.3  

มาตรการท่ี 

1.3.2 

จำนวนสื่ออิเล็คทรอนิกส์ -รายวชิา161112 

-รายวชิา161113 

-รายวชิา161211 

-รายวชิา161212 

-รายวชิา161311 

-รายวชิา161312 

-รายวชิา161321 

-รายวชิา161322 

-รายวชิา161323 

-รายวชิา161326 

-รายวชิา161327 

12 รายวิชา 1. พัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ให้ได้รับการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ 

2. เก็บระบบสะสม

หน่วยกิตเป็น Credit 

Bamk   

3. เพิ่ม / พัฒนาทักษะ

วชิาชีพคร ู

ดำเนนิการในขั้นตอน 

ออกแบบสื่อ ผลิตสื่อ 

ประสานงาน CITCOM 

นำเข้าระบบ LMS (เสร็จสิ้น

แลว้ 12 รายวิชา)                                                

-นำเข้าระบบ LMS ท้ัง 12 

รายวชิา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.7 

มาตรการท่ี 

1.7.2  

ร้อยละของนสิิตท่ีมีคุณภาพ

ชวีติในระดับดี (Wellness and 

Happiness) 

กิจกรรมร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

การพัฒนาพื้นท่ีสำหรับ

นสิิต 

นสิิตมคีุณภาพชีวิตอยู่

ในระดับดี 

ดำเนนิการร่วมกับ

มหาวทิยาลัยพะเยา 
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ตารางที่ 38 แบบฟอร์ม Super KPI วิทยาลัยการศกึษา (ตลุาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.7  

มาตรการท่ี 

1.7.2 

จำนวนนสิิตท่ีมาขอรับการ

ช่วยเหลอืดา้นสุขภาพจติ 

กิจกรรมร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

มศีูนย์ให้คำปรึกษา และ

มรีะบบกลไกในการ

ดูแลให้คำปรึกษาแก่

นสิิตท่ีมีปัญหาสุชภาพ

จิต 

นสิิตมคีุณภาพชีวิตอยู่

ในระดับดี  

ดำเนนิการร่วมกับ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  

กลยุทธ์ท่ี 4.2  

มาตรการท่ี 

4.2.2 

กิจกรรมหรือโครงการท่ี

ส่งเสริมความเป็นไทย เช่น 

ศลิปะ ดนตรีนาฎศลิป์ 

ประเพณีท้องถิ่น 

องค์ความรู้ดา้น

ประวัตศิาสตร์ของประเพณี

แห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง 

จังหวัดพะเยา2.   งานวจิัย 

โครงการศกึษาองค์

ความรู้ดา้น

ประวัตศิาสตร์ : 

กรณศีกึษา ประเพณีแห่

ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง 

จังหวัดพะเยา 

ชุมชนและมหาวิทยาลัย

นำองค์ความรู้ดา้น

ประวัตศิาสตร์ประเพณี

แห่ผ้าห่มพระธาตุ

จอมทอง มาประยุกต์ใช้

ในการคดิค้นรูปแบบ

ขบวนแห่เครื่องสักการะ

พระธาตุจอมทอง

จังหวัดพะเยา 

ดำเนนิการเสร็จสิ้นแลว้อยู่

ระหว่างสรุปผลการดำเนนิ

โครงการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

กลยุทธ์ท่ี 5.1 

มาตรการท่ี 

5.1.3 

นวัตกรรมทางด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม Cultural 

Innovation (ผลงาน) 

1. มีแหล่งเรียนรู้ดา้นภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น 

ศลิปวัฒนธรรม 

 2. งานวิจัย 

โครงการพัฒนา

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม ตำบลสัน

โค้ง อำเภอดอกคำใต ้

จังหวัดพะเยา 

1. มีผลิตภัณฑ์ท่ีได้กับ

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  

2. กลุ่มประกอบการ

ทางวัฒนธรรม  

3. ตีพิมพ์งานวจิัยใน

ฐานขอ้มูล TCI 

ดำเนนิการเสร็จสิ้นแลว้โดย

จัดอบรมเรียนรู้ดา้นภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น 

ศลิปะวัฒนธรรมและ   อยู่

ระหว่างการดำเนนิการผลิต

ผ้าทอ 
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ตารางที่ 38 แบบฟอร์ม Super KPI วิทยาลัยการศกึษา (ตลุาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  

กลยุทธ์ท่ี 5.1 

มาตรการท่ี 

5.1.3 

ร้อยละของบุคลากรสาย

วชิาการ สอบผ่าน CEFR 

ระดับ B2 Upper 

Intermediate 

กิจกรรมร่วมกันกับ

มหาวทิยาลัย 

ยกระดับคุณภาพของ

อาจารย์  

เพิ่มประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน 

อาจารย์เป็นท่ียอมรับใน

ระดับนานาชาต ิรองรับ

การเปิดการเรียนการ

สอนรับสากลในอนาคต

อันใกล ้

ดำเนนิการร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  

กลยุทธ์ท่ี 6.4  

มาตรการท่ี 

6.5.1 

ผลการประเมิน Green office โครงการ Green Office 

ระดับเหรียญทองแดง  

การจัดการ

สภาพแวดลอ้มน่าอยู่ 

วทิยาลัยการศึกษา 

ผลการประเมิน  

UI Green เพิ่มขึ้น 

1.ดำเนนิการจัดภูมทัิศน์

บริเวณดา้นหนา้สำนักงาน

วทิยาลัยการศึกษา 

2.จัดสรรงบประมาณ

เพิ่มเตมิ โครงการจัด

สภาพแวดลอ้มน่าอยู่

วทิยาลัยการศึกษา 

3.วทิยาลัยการศึกษาจะ

ดำเนนิการเข้ารับการ

ประเมินสำนักงานสีเขียว 

ประจำปงีบประมาณ 
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ตารางที่ 39 แบบฟอร์ม Super KPI คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตลุาคม 2562- กนัยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.1  

มาตรการท่ี 

1.1.2 

จำนวนหลักสูตรระยะสั้น 

(Non-degree program) 

ท่ีมีความร่วมมือกับ

หน่วยงาน หรือองค์กร

วชิาชีพ 

2 หลักสูตร 2 หลักสูตร 

1. โครงการ;การวาดภาพพชื

พรรณด้วยสนีำ้ขั้นพืน้ฐาน   

2. หลักสูตรสถาปัตยกรรม 

 โครงการ นาฏศลิป์ไทยขัน้พืน้ฐาน 

พัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ให้ได้รับการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ  

ดำเนนิการเรียบร้อยแล้ว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.3  

มาตรการท่ี 

1.3.2 

จำนวนสื่ออิเล็คทรอนิกส์ จำนวน 1 รายวชิา  1 รายวชิา 

1. พื้นฐานการออกแบบแสงสว่าง 

"สีของแสง" (Light Design Basic 

"Color of Light") หลักสูตร

สถาปัตยกรรมภายใน 

พัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ให้ได้รับการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ  

คณะได้ดำเนินการ

เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.7 

มาตรการท่ี 

1.7.2  

ร้อยละของนสิิตท่ีมี

คุณภาพชีวิตในระดับดี 

(Wellness and 

Happiness) 

กิจกรรมร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

1. การปรับปรุงห้องปฏิบัตกิาร

อาคาร 12 หลัง  

2. พื้นท่ีอเนกประสงค์บริเวณช้ัน 2 

และพื้นท่ีการเรียน ชัน้ 4 ของ

คณะ 

นสิิตท่ีมีคุณภาพ

ชวีติในระดับดี  

1. แบบผังแปลนและ

รูปแบบตามแนวทาง

ของมหาวิทยาลัยเพื่อ

สร้างพื้นท่ีแห่งการ

สร้างสรรค์และคุณภาพ

ชวีติท่ีดขีองนิสติ 

2. ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 และ

ห้องส่งเสริมการเรียนรู้

ด้านเทคโนโลย ี
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ตารางที่ 39 แบบฟอร์ม Super KPI คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตลุาคม 2562- กนัยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.7  

มาตรการท่ี 

1.7.2 

จำนวนนสิิตท่ีมาขอรับ

การช่วยเหลอืดา้น

สุขภาพจิต 

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต

นสิิต คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์และศลิปกรรม

ศาสตร์ด้วยศิลปะบำบัด 

มกีิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตนสิติ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศลิปกรรมศาสตร์ด้วยศิลปะบำบัด 

คำปรึกษา และมีระบบกลไกใน

การดูแลให้คำปรึกษาแก่นิสติท่ีมี

ปัญหาสุชภาพจิต สถานท่ี

ปฏบัิตกิารและอุปกรณ์ดา้นศลิปะ

เพื่อบำบัด ฟื้นฟูจิตใจ 

นสิิตท่ีมีคุณภาพ

ชวีติในระดับดี   

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต

นสิิต คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์และศลิปกรรม

ศาสตร์ด้วยศิลปะบำบัด 

ดำเนนิการร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  

กลยุทธ์ท่ี 2.1  

มาตรการท่ี 

2.1.1 

จำนวนผลงานการตพีมิพ์

ในวารสารนานาชาต ิต่อ

ปี 

โครงการสนับสนุนการ

เผยแพร่งานวจิัยและงาน

สร้างสรรค์และพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัย** 

เพิ่มเตมิกิจกรรมพี่เลีย้งการ

เขียนบทความวิจัย 

1 ผลงาน ผลงานท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์ 5 ผลงาน   

ยกเลิกการจัดกิจกรรมใน

เดอืนสิงหาคมป ี2563โดย

เปลี่ยนไปดำเนนิการใน

เดอืนสิงหาคมป ี2564 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  

กลยุทธ์ท่ี 2.1  

มาตรการท่ี 

2.1.2 

ผลงานวจิัยและ

นวัตกรรมสู่เชงิพาณิชย์ 

โครงการสนับสนุนการ

เผยแพร่งานวจิัยและงาน

สร้างสรรค์และพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัย ***

ผลักดันให้เกิดการขึน้

ทะเบียนสทิธิบัตร ระหว่าง

อาจารย์ท่ีปรึษาร่วมกับ

นสิิต อย่างนอ้ย 7 ผลงาน 

ผลงาวิจัยและนวัตกรรม ได้รับการ

จดสิทธิบัตร 

 ผลงานท่ีเข้าสู่

กระบวนการยื่นขอ

สิทธิบัตร 10 

ชิ้นงาน 

อยู่ระหว่างการยื่นเอกสาร

ขอเลขสทิธิบัตรและเคลียร์

เอกสารการเงินค่าจัดทำ

ตน้แบบผลิตภัณฑ์ 
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ตารางที่ 39 แบบฟอร์ม Super KPI คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตลุาคม 2562- กนัยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

 Signature Product 

ผลงานบริการวิชาการ ที่

ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

โครงการบูรณาการบริการ

วชิาการ ** ทำงานร่วมกับ

ร้านขายของท่ีระลึก

มหาวทิยาลัยพะเยา 2  

ชิ้นงาน ต่อปีงบประมาณ 

ผลิตภัณฑ์ ท่ีเกิดการผลิตจัด

จำหน่ายจรงิ พรอ้มท้ังบทความ

วชิาการควบคู ่

 Signature Product 

ท่ีได้รับการยอมรับ

จำนวน 10 ชิ้นงาน 

อยู่ระหว่างการยื่นเอกสาร

ขอเลขสทิธิบัตรและเคลียร์

เอกสารการเงินค่าจัดทำ

ตน้แบบผลิตภัณฑ์ 

 ผู้ประกอบธุรกิจด้าน

ศลิปะและวัฒนธรรม 

(Cultural Enterprise & 

Entrepreneur) 

โครงการบูรณาการบริการ

วชิาการ ** ทำงานร่วมกับ

ร้านขายของท่ีระลึก

มหาวทิยาลัยพะเยา 1 

สาขา 1 ชิ้นงาน ต่อ

ปีงบประมาณ 

 

การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนดา้น

ศลิปวัฒนธรรมสู่เวทีวิชาการ และ

พื้นท่ีรองรับทางการตลาด 

ผู้ประกอบธุรกิจ

ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม 1 คน 

อยู่ระหว่างการยื่นเอกสาร

ขอเลขสทิธิบัตรและเคลียร์

เอกสารการเงินค่าจัดทำ

ตน้แบบผลิตภัณฑ์ 

 นวัตกรรมทางด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม (Cultural 

Innovation 

โครงการพัฒนาการ

นำเสนอโครงการด้าน

ศลิปะวัฒนธรรมเพื่อชุมชน

ในรูปแบบ บทความและ

การนำเสนอ International 

Presentation 

โครงการปูนป้ันลวดลาย

ล้านนา 

โครงการสัมมนาคณุค่าแห่ง

วัฒนธรรมลา้นนา 

มกีารสร้างนวัตกรรมทาง

วัฒนธรรม โดยมีผู้นำไปใช้

ประโยชน์จริง 

สื่อนวัตกรรมดา้น

ศลิปวัฒนธรรมสบื

สานความเป็นไทย 

การเสวนาด้าน

นวัตกรรม

ศลิปวัฒนธรรม

บูรณาการกับการ

เรียนการสอน 1 

รายวชิา  

ดำเนนิการเสร็จเรียบร้อย

แลว้ 

(ยกเลิกโครงการ 

International Conference : 

Re-positioning The Rural 

a Conference เนื่องจาก 

COVID-19) 
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ตารางที่ 39 แบบฟอร์ม Super KPI คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตลุาคม 2562- กนัยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

โครงการการออกแบบสื่อ

นวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้ทางศลิปะการแสดง

ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อการ

ดำรงอยู่ของ

ศลิปวัฒนธรรมในศตวรรษ

ท่ี 21 

โครงการทฤษฎีดนตรีเชงิ

ปฏบัิตกิาร 

International Conference : 

Re-positioning The Rural 

a Conference 

และผู้ประกอบ

ธุรกิจด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 กิจกรรมหรือโครงการท่ี

ส่งเสริมความเป็นไทย 

เช่น ศิลปะ ดนตรี

นาฎศิลป์ ประเพณี

ท้องถิ่น (Thainess) 

การแสดงนิทรรศการ

ศลิปกรรมอันมท่ีีมาด้าน

การสื่อถึงคุณคา่ความเป็น

ไทย  

การนำเสนอผลงานการออกแบบ

และหรือสร้างสรรค์ ในรูปแบบ

นทิรรศการ และการสร้าง

เครอืข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

 การเผยแพร่

นทิรรศการ

ออนไลน ์1 

นทิรรศการ 

ปรับแผนการดำเนนิงาน 

จากเดือนสงิหาคม ป ี2563 

เป็นเดือน เมษายน 2563 

และปรับรูปแบบการจัด

โครงการเป็นรูปแบบการ

เผยแพร่นทิรรศการ

ออนไลน ์

 

 ร้อยละของบุคลากรสาย

วชิาการ สอบผ่าน CEFR 

กิจกรรมร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

ยกระดับคุณภาพของอาจารย์ เพิ่ม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

บุคลากรสาย

วชิาการ สอบผ่าน 

1.ดำเนนิงานตามแนวปฏบัิติ

ของมหาวิทยาลัย 
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ตารางที่ 39 แบบฟอร์ม Super KPI คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตลุาคม 2562- กนัยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ระดับ B2 Upper 

Intermediate 

CEFR ระดับ B2 

Upper 

Intermediate 

2.กิจกรรมการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษใน 

จำนวน 10 ครัง้ (กจิกรรม

เรียนภาษาอังกฤษกับผู้มี

ความรู้ความสามารถ

พเิศษ) 

3. พร้อมดำเนนิโครงการ

ความร่วมมือในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน 5 ประเทศ 

หลังสถานการณ ์COVID-

19 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  

กลยุทธ์ท่ี 6.4  

มาตรการท่ี 

6.5.1 

ผลการประเมิน Green 

office 

โครงการ Green Office 

สร้างความตระหนักในคณะ 

เช่น 

1.การปิดไฟและ

เครื่องปรับอากาศตอน

เท่ียงวัน 

2.การใชก้ระดาษรียูสใน

สำนักงาน 

3.บูรณาการการเรียนการ

สอนการรียูสขยะมาทำงาน

บูรณาการรายวชิาใน 5 หลักสตูร 

และส่วนสำนักงาน 

ได้เข้าร่วม

สำนักงานสีเขียว

จากกรมส่งเสริม

คุณภาพ

สิ่งแวดลอ้ม 

ดำเนนิการเสร็จเรียบร้อย

แลว้ 
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ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ออกแบบและสร้างสรรค์

ทุกหลักสูตรทุกชัน้ปี 

 4.ผ้าป่าคณะ บูรณาการ

กับสาขาสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ และสถาปัตยกรรม

ภายใน 

5. การจัดภูมทัิศน์สวนฝา้ย

เพื่อการเรียนรู้  
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ตารางที่ 40 แบบฟอร์ม Super KPI คณะทนัตแพทยศาสตร ์(ตุลาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.1  

มาตรการท่ี 

1.1.2  

จำนวนหลักสูตรระยะสั้น 

(Non-degree program) ที่มี

ความร่วมมือกับหน่วยงาน 

หรือองค์กรวชิาชีพ 

โครงการอบรมและพัฒนา

ศักยภาพผู้ช่วยทันตแพทย์

เพื่อคลนิกิทันตกรรม

คุณภาพเพื่อความ

ปลอดภัยทางทันตแพทย์ 

1 หลักสูตร พัฒนาทักษะ และ

เกิดการเรียนรู้ตลอด

ชวีติ 

เลื่อนการดำเนนิการเนื่องมาจาก

สถานการณ์ โควิด -19  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.7 

มาตรการท่ี 

1.7.2  

ร้อยละของนสิิตท่ีมีคุณภาพ

ชวีติในระดับดี 

กิจกรรมร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

การพัฒนาพื้นท่ี

สำหรับนสิิต 

นสิิตมคีุณภาพชีวิต

อยู่ในระดับดี 

ดำเนนิการร่วมกับมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.7  

มาตรการท่ี 

1.7.2 

จำนวนนสิิตท่ีมาขอรับการ

ช่วยเหลอืดา้นสุขภาพจติ 

กิจกรรมร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

มศีูนย์ให้คำปรึกษา 

และมีระบบกลไกใน

การดูแลให้คำปรึกษา

แก่นิสิตท่ีมีปัญหาสุช

ภาพจิต 

นสิิตมคีุณภาพชีวิต

อยู่ในระดับดี  

ดำเนนิการร่วมกับมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

กลยุทธ์ท่ี 3.2  

มาตรการท่ี 

3.2.1 

Signature Product ผลงาน

บริการวิชาการท่ีได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

ศูนย์บริการสุขภาพช่อง

ปาก 

หน่วยบริการทางด้าน

ช่วงปาก 

รายได้ของศูนย์  อยู่ระหว่างดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  

กลยุทธ์ท่ี 5.1 

มาตรการท่ี 

5.1.3 

ร้อยละของบุคลากรสาย

วชิาการ สอบผ่าน CEFR 

ระดับ B2 Upper 

Intermediate 

กิจกรรมร่วมกันกับ

มหาวทิยาลัย 

ยกระดับคุณภาพของ

อาจารย์  

เพิ่มประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน 

อาจารย์เป็นท่ียอมรับ

ในระดับนานาชาต ิ

รองรับการเปิดการ

เรียนการสอนรับ

ดำเนนิการร่วมกับมหาวทิยาลัย 
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ตารางที่ 40 แบบฟอร์ม Super KPI คณะทนัตแพทยศาสตร ์(ตุลาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

สากลในอนาคตอัน

ใกล ้

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  

กลยุทธ์ท่ี 6.4 

มาตรการท่ี 

6.5.1 

ผลการประเมิน Green office โครงการ Green Office 

คณะนิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

ระดับทองแดง คะแนน UI Green 

เพิ่มขึ้น 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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ตารางที่ 41 แบบฟอร์ม Super KPI คณะพยาบาลศาสตร์ (ตุลาคม 2562- กนัยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.3  

มาตรการท่ี 

1.3.2 

จำนวนสื่ออิเล็คทรอนิกส์ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ เร่ืองการ

ประเมินผู้ป่วยทางระบบ

ประสาท 

สื่ออิเล็คทรอนิกส์

เร่ืองการประเมิน

ผู้ป่วยทางระบบ

ประสาทจำนวน 9 

ชั่วโมง 

ผู้เรียนสามารถเขา้ถึงการ

เรียนการสอนได้ทุกที่ ทุก

เวลา สามารถเขา้เรียนได้

หลายคร้ัง 

ดำเนนิการเรียบร้อยแล้ว  

สื่ออิเล็คทรอนิกส์ผ่านการ

ประเมินจากคณะกรรมการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.6  

มาตรการท่ี 

1.6.1 

 จำนวน 8 คณะที่ผ่านการ

คัดเลอืกเข้าสู่กระบวนการ 

EdPEx 200 

เข้าร่วมเป็นคณะนำร่อง ใน

ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 

คณะนำร่อง คณะฯ ใช ้EdPEx เป็น

เครื่องมือส่วนหนึ่งในการ

บริหารจัดการคณะ 

เข้าร่วมการประเมิน EdPEx 

200 

จัดทำโครงร่างองค์กร 

(Organization Profile) และ

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.7 

มาตรการท่ี 

1.7.2  

ร้อยละของนสิิตท่ีมีคุณภาพ

ชวีติในระดับดี (Wellness 

and Happiness) 

กิจกรรมร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

การพัฒนาพื้นท่ี

สำหรับนสิิต 

นสิิตมคีุณภาพชีวิตอยู่ใน

ระดับดี 

ดำเนนิการร่วมกับ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.7  

มาตรการท่ี 

1.7.2 

จำนวนนสิิตท่ีมาขอรับการ

ช่วยเหลอืดา้นสุขภาพจติ 

กิจกรรมร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

มศีูนย์ให้คำปรึกษา 

และมีระบบกลไกใน

การดูแลให้คำปรึกษา

แก่นิสิตท่ีมีปัญหาสุช

ภาพจิต 

นสิิตมคีุณภาพชีวิตอยู่ใน

ระดับดี  

คณะฯมีแนวปฏบัิตกิาร

ช่วยเหลอืนิสติท่ีเสี่ยง/มี

ปัญหา ด้านสุขภาพจิต 
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ตารางที่ 41 แบบฟอร์ม Super KPI คณะพยาบาลศาสตร์ (ตุลาคม 2562- กนัยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  

กลยุทธ์ท่ี 2.1  

มาตรการท่ี 

2.1.1 

จำนวนผลงานการตพีมิพ์ใน

วารสารนานาชาต ิต่อปี 

กระบวนการพัฒนา

ผลงานวจิัยสู่การตีพิมพ์

ระดับนานาชาต ิ 

มผีลงานตพีมิพ์ใน

วารสารนานาชาต ิ10

ผลงาน / ปี 

มผีลงานตพีมิพ์ในวารสาร

นานาชาติ 2 ผลงาน ณ วันท่ี 

30 เมษายน 2563 

เร่งจัดทำเมนูสครปิต์ส่ง

ตพีมิพ์ในวารสารนานาชาติ

ให้ได้ครบ 10 ผลงาน 

ภายในเดอืนธันวาคม 2563 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  

กลยุทธ์ท่ี 4.3  

มาตรการท่ี 

4.3.1 

พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

แก่ชุมชนด้วยศิลปะและ

วัฒนธรรม (Cultural 

Enterprise) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

สุขภาพเพื่อแกไ้ขปัญหา

สุขภาพในระบบกระดูกและ

กล้ามเนื้อจากการทำงาน

ด้วยภูมปัิญญาทอ้งถิ่น    

ได้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เพื่อแกไ้ขความ

ผิดปกติในระบบ

กระดูกและกลา้มเนื้อ

จากการทำงาน  

อย่างน้อย 1 

ผลิตภัณฑ ์

1. ลดอาการเจ็บป่วยเรือ้รัง 

เช่น กล้ามเนื้ออักเสบเรือ้รัง 

(myofascial pain syndrome) 

ความผิดปกติของความตงึ

ตัวของเส้นประสาท (nerve 

tension) เอ็นกล้ามเนื้อ

อักเสบ (tendinitis) 

2. ลดการใช้แก้ปวดกลุ่มยา

ตา้นอักเสบชนิดไม่ใช่ 

สเตยีรอยด์ (NSAIDs) 

3. มีการสร้างมูลค่าจาก

ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อแกไ้ข

ความผิดปกตใินระบบ

กระดูกและกลา้มเนื้อจาก

การทำงาน 

4. มีการสร้างมูลค่าจาก

ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อแกไ้ข

กลุ่มอาการออฟฟศิซินโดรม 

มผีลิตภัณฑส์ุขภาพท่ีช่วย

แก้ไขปัญหาสขุภาพใน

ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

จากการทำงาน 1 

ผลิตภัณฑ ์
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ตารางที่ 41 แบบฟอร์ม Super KPI คณะพยาบาลศาสตร์ (ตุลาคม 2562- กนัยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  

กลยุทธ์ท่ี 5.1  

มาตรการท่ี 

5.1.3 

ร้อยละของบุคลากรสาย

วชิาการ สอบผ่าน CEFR 

ระดับ B2 Upper 

Intermediate 

กิจกรรมร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

ยกระดับคุณภาพของ

อาจารย์ เพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน 

อาจารย์เป็นท่ียอมรับใน

ระดับนานาชาตริองรับการ

เปิดการเรียนการสอนรับ

สากลในอนาคตอันใกล ้

คณะฯ จัดอบรม

ภาษาอังกฤษให้กับ

บุคลากรสายวชิาการใน

เดอืน กรกฎาคม 2563 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  

กลยุทธ์ท่ี 5.2  

มาตรการท่ี 

5.2.4 

การจัดประชุมนานาชาต ิ(จัด

โดยหน่วยงาน 100% หรอื

ร่วมกับหน่วยงานใน

ต่างประเทศ) 

การจัดประชุมนานาชาต ิ 

(จัดร่วมกับSchool of 

Nursing, Saint Louis 

University, Philippines) 

1 International 

Conference 

มเีครอืข่ายความร่วมมือทาง

วชิาการ ระหว่าง 

มหาวทิยาลัย 

ได้รับจดหมายเชญิให้เป็น  

Co-Host International 

Conference แต่การจัด

ประชุมถูกเลื่อนออกไปก่อน

เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID-19 อย่างไม่มี

กำหนด 
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ตารางที่ 42 แบบฟอร์ม Super KPI คณะแพทยศาสตร์ (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.3  

มาตรการท่ี 

1.3.2 

จำนวนสื่ออิเล็คทรอนิกส์ โครงการพัฒนาสื่อเล็คทรอ

นกิส์     คณะแพทยศาสตร์ 

(จำนวน 10 รายวชิา) 

สื่ออิเล็คทรอนิกส์

จำนวน8 รายวชิา 

ผู้เรียนสามารถเขา้ถึงการ

เรียนการสอนได้ทุกที่ ทุก

เวลา สามารถเขา้เรียนได้

หลายคร้ัง 

ดำเนนิการเรียบร้อยแล้ว  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.7 

มาตรการท่ี 

1.7.2  

ร้อยละของนสิิตท่ีมีคุณภาพ

ชวีติในระดับดี (Wellness 

and Happiness) 

กิจกรรมร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

การพัฒนาพื้นท่ี

สำหรับนสิิต 

นสิิตมคีุณภาพชีวิตอยู่ใน

ระดับดี 

ดำเนนิการร่วมกับ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.7  

มาตรการท่ี 

1.7.2 

จำนวนนสิิตท่ีมาขอรับการ

ช่วยเหลอืดา้นสุขภาพจติ 

กิจกรรมร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

มศีูนย์ให้คำปรึกษา 

และมีระบบกลไกใน

การดูแลให้คำปรึกษา

แก่นิสิตท่ีมีปัญหาสุช

ภาพจิต 

นสิิตมคีุณภาพชีวิตอยู่ใน

ระดับดี  

คณะฯมีแนวปฏบัิตกิาร

ช่วยเหลอืนิสติท่ีเสี่ยง/มี

ปัญหา ด้านสุขภาพจิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  

กลยุทธ์ท่ี 2.1  

มาตรการท่ี 

2.1.1 

จำนวนผลงานการตพีมิพ์ใน

วารสารนานาชาต ิต่อปี 

กระบวนการพัฒนา

ผลงานวจิัยสู่การตีพิมพ์

ระดับนานาชาต ิ 

มผีลงานตพีมิพ์ใน

วารสารนานาชาต ิ6

ผลงาน / ปี 

มผีลงานตพีมิพ์ในวารสาร

นานาชาติ 6 ผลงาน  

มผีลงานตพีมิพ์ในวารสาร

นานาชาติ 6ผลงาน / ป ี

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  

กลยุทธ์ท่ี 5.1  

มาตรการท่ี 

5.1.3 

ร้อยละของบุคลากรสาย

วชิาการ สอบผ่าน CEFR 

ระดับ B2 Upper 

Intermediate 

กิจกรรมร่วมกันกับ

มหาวทิยาลัย 

ยกระดับคุณภาพของ

อาจารย์  

เพิ่มประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน 

อาจารย์เป็นท่ียอมรับใน

ระดับนานาชาต ิรองรับการ

เปิดการเรียนการสอนรับ

สากลในอนาคตอันใกล ้

 

ดำเนนิการร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 
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ตารางที่ 43 แบบฟอร์ม Super KPI คณะเภสัชศาสตร์ (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.1  

มาตรการท่ี 

1.1.2 

จำนวนหลักสูตรระยะสั้น 

(Non-degree program) 

ท่ีมีความร่วมมือกับ

หน่วยงาน หรือองค์กร

วชิาชีพ 

หลักสูตรประกาศนียบัตร 

การวจิัยผลลัพธ์และ

ประเมินนโยบายทาง

สุขภาพ (Certificate in 

Health Outcomes 

Research and Policy 

Evaluation) 

หลักสูตรได้รับอนุมัต ิให้

จัดการศกึษา ลกัษณะอื่น 

มหีลักสูตรท่ีมีความร่วมมือ

กับหน่วยงานองค์กร เพื่อ

พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรทางการแพทย์ 

จัดทำหลักสูตรเสร็จ 

เรียบร้อยแลว้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.6  

มาตรการท่ี 

1.6.1 

จำนวนคณะที่ผา่นการ

คัดเลอืกเข้าสู่

กระบวนการ EdPEx 200 

โครงการ EdPEx 200 รุ่น

ท่ี 7 

ผ่านการคัดเลอืกเข้าร่วม

โครงการ EdPEx 200 รุ่นท่ี 

7  

ผลการพจิารณาพบว่า ไม่

ผ่านการคัดเลอืกคณะผา่น

การคัดเลอืกให้เข้าร่วม

โครงการGROW63 ในระยะ

ท่ี 1 และ ระยะท่ี 2 ในขณะ

นี้ได้ปิดโครงการในระยะที่ 

2 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

พัฒนาการขององค์กรเพื่อ

ก้าวสู่ความเป็นเลิศ ด้วย

เกณฑ์ EdPEx 

คณะเภสัชศาสตร์ เขา้ร่วม 

โครงการจนสิน้สุดระยะที่ 2  

ซึ่งได้ปิดโครงการและจัดสง่ 

รายงานไปยัง สป.อว.เป็นท่ี 

เรียบร้อยแลว้ในเดอืน 

กันยายน 2563 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.7 

มาตรการท่ี 

1.7.2  

ร้อยละของนสิิตท่ีมี

คุณภาพชีวิตในระดับดี 

(Wellness and 

Happiness) 

 

กิจกรรมร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

3. การพัฒนาพื้นท่ีสำหรับ

นสิิต 

นสิิตมคีุณภาพชีวิตอยู่ใน

ระดับดี 

ดำเนนิการในขั้นตอน

ประสานงานกับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย 
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ตารางที่ 43 แบบฟอร์ม Super KPI คณะเภสัชศาสตร์ (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.7  

มาตรการท่ี 

1.7.2 

จำนวนนสิิตท่ีมาขอรับ

การช่วยเหลอืดา้น

สุขภาพจิต 

โครงการส่งเสริม

สุขภาพจิตนสิิต คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

และศลิปกรรมศาสตร์

ด้วยศิลปะบำบัด 

มศีูนย์ให้คำปรึกษา และมี

ระบบกลไกในการดูแลให้

คำปรึกษาแก่นิสติท่ีมี

ปัญหาสุชภาพจิต 

นสิิตมคีุณภาพชีวิตอยู่ใน

ระดับดี / อัตราการฆ่าตัว

ตายลดลง 

ดำเนนิการในขั้นตอน

ประสานงานกับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

กลยุทธ์ท่ี 4.2 

มาตรการท่ี 

4.2.2 

กิจกรรมหรือโครงการท่ี

ส่งเสริมความเป็นไทย 

เช่น ศิลปะ ดนตรี

นาฎศิลป์ ประเพณี

ท้องถิ่น 

ตามรอยภูมิปัญญา

พื้นบ้าน 

1. จำนวนตำรับยาท่ีพัฒนา

จากภูมปัิญญายาพื้นบ้าน 

1. ยกระดับพืน้ท่ี / กิจกรรม

วัฒนธรรม 

2. ผลลัพธ์การยกระดับ

เศรษฐกิจ / เพ่ิมมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 

3. อนุรักษ์ฟืน้ฟูตำรับยา

พื้นบ้าน เพื่อพัฒนาภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดำเนนิโครงการเรียบร้อย

แลว้ 
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ตารางที่ 43 แบบฟอร์ม Super KPI คณะเภสัชศาสตร์ (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

กลยุทธ์ท่ี 4.3 

มาตรการท่ี 

4.3.1 

พัฒนาเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์แก่ชุมชนดว้ย

ศลิปะและวัฒนธรรม 

(Cultural Enterprise) 

ตุงไส้หมูไล่ยุง 1. ได้ผลิตภัณฑ์ตุงไส้หมู

เพื่อใชส้ำหรับไล่ยุง  

2. นิสิตคณะเภสัชศาสตร์

สามารถประดิษฐ์ตุงไส้หมู

ได ้

1. ยกระดับพืน้ท่ี / กิจกรรม

วัฒนธรรม 

2. ผลลัพธ์การยกระดับ

เศรษฐกิจ / เพ่ิมมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 

3. เป็นการบูรณาการ

ระหว่างการใชอ้งค์ความรู้ท่ี

มมีาแต่โบราณทางดา้น

ศลิปะการตัดกระดาษ

ร่วมกับการใช้สมุนไพร  

4. เป็นการอนุรักษ์ศิลปะและ

วัฒนธรรมของล้านนา 

ดำเนนิโครงการเรียบร้อย

แลว้ 

การพัฒนาศักยภาพสี

จากภูมปัิญญาทอ้งถิ่น

ล้านนาตะวันออก เพื่อ

ถ่ายทอดนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสู่

ชุมชนและผู้ประกอบการ 

11. นวัตกรรมจากโครงการ

นี้ได้ย่ืนจดอนุสิทธิบัตร

อย่างน้อย 1ฉบับ 

2. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

อย่างน้อย 2 ผลิตภัณพ์ ที่

ให้สีจาก ครั่ง และฝางซึ่ง

เป็นภูมปัิญญาทอ้งถิ่น

ล้านนาตะวันออก 

1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ี

พัฒนาขึ้นจาก 

โครงการให้แก่

ผู้ประกอบการภาคเหนอื

ตอนบน/ชุมชนจังหวัดพะเยา 

2. ได้พัฒนาวัตถุดิบจากภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น 

ล้านนาตะวันออก สู่การใช้

ประโยชน์ทาง 

ธุรกิจเคร่ืองสำอาง 

ดำเนนิการเสร็จสิ้น และปิด

โครงการแลว้                     

1. ได้มีการย่ืนเอกสารอนุ

สิทธิบัตรไปยัง 

อุทธยานวิทย์เพื่อช่วยเหลอื

ในการตรวจสอบแลว้ 

2. ได้ผลิตภัณฑ์

เครื่องสำอางตน้แบบแบบ 

เรียบร้อยแลว้ จำนวน 3 

ตัวอย่าง ได้แก ่tint, 
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ตารางที่ 43 แบบฟอร์ม Super KPI คณะเภสัชศาสตร์ (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

     foundation และ 

cleansingwater 

3.ถ่ายทอดผู้ประกอบการ 

ร่วมกับจัดทำ Webinar มี

ผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมจาก

องค์กรต่างๆ กว่า 160 ท่าน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

กลยุทธ์ท่ี 5.1 

มาตรการท่ี 

5.1.3 

ร้อยละของบุคลากรสาย

วชิาการ สอบผ่าน CEFR 

ระดับ B2 Upper 

Intermediate 

กิจกรรมร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

ยกระดับคุณภาพของ

อาจารย์ เพิ่มประสิทธิภาพ

การเรียนการสอน 

บุคลากรสายวชิาการ สอบ

ผ่าน CEFR ระดับ B2 Upper 

Intermediate 

1.ดำเนนิงานตามแนวปฏบัิติ

ของมหาวิทยาลัย 

2.กิจกรรมการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษใน 

จำนวน 10 ครัง้ (กจิกรรม

เรียนภาษาอังกฤษกับผู้มี

ความรู้ความสามารถ

พเิศษ) 

3. พร้อมดำเนนิโครงการ

ความร่วมมือในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน 5 ประเทศ 

หลังสถานการณ ์COVID-

19 
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ตารางที่ 44 แบบฟอร์ม Super KPI คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ (ตลุาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.3  

มาตรการท่ี 

1.3.2 

จำนวนสื่ออิเล็คทรอนิกส์ การอบรมการจัดการเรียน 

การสอนในการผลิตสื่อ 

การสอนดว้ยสื่อออนไลน์ 

และกิจกรรมการผลิตสื่อ 

การสอนออนไลน ์

.2..... รายวชิา 

1. สาหร่ายวทิยา 

2. ผลิตภัณฑ ์

อาหารเพื่อ 

สุขภาพ 

จำนวนนสิิตท่ี

ลงทะเบียนอย่างนอ้ย

ร้อย 

ละ 70 เข้าถึงสื่อการ

สอนท่ีผลิต 

ดำเนนิการเรียบร้อยแล้ว  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

กลยุทธ์ท่ี 2.1 

มาตรการท่ี 

2.1. 

จำนวนผลงานการตพีมิพ์ใน 

วารสารนานาชาต ิต่อปี 

โครงการตพีมิพ์ผลงานวจิัย

และนวัตกรรม 

ในระดับนานาชาต ิ

20 ผลงาน การเข้าสู่ University 

Ranking 

ดำเนนิการเรียบร้อยแล้ว  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

กลยุทธ์ท่ี 2. 

มาตรการท่ี 2. 

ผลงานวจิัยและนวัตกรรมสู่

เชงิพาณิชย ์

โครงการผลงานวจิัยและ

นวัตกรรมท่ีนำไปใช้

ประโยชน์เชงิพาณิชย์ 

1 ผลงาน  ผลงานวจิัยและ

นวัตกรรมสู่เชงิ

พาณิชย ์

ดำเนนิการเรียบร้อยแล้ว  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.7 

มาตรการท่ี 

1.7.2  

ร้อยละของนสิิตท่ีมีคุณภาพ

ชวีติในระดับดี 

กิจกรรมร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

การพัฒนาพื้นท่ี

สำหรับนสิิต 

นสิิตมคีุณภาพชีวิต

อยู่ในระดับดี 

ดำเนนิการร่วมกับมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.7  

มาตรการท่ี 

1.7.2 

จำนวนนสิิตท่ีมาขอรับการ

ช่วยเหลอืดา้นสุขภาพจติ 

กิจกรรมร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

มศีูนย์ให้คำปรึกษา 

และมีระบบกลไกใน

การดูแลให้คำปรึกษา

แก่นิสิตท่ีมีปัญหาสุช

ภาพจิต 

นสิิตมคีุณภาพชีวิต

อยู่ในระดับดี  

ดำเนนิการร่วมกับมหาวทิยาลัย 
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ตารางที่ 44 แบบฟอร์ม Super KPI คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ (ตลุาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

กลยุทธ์ท่ี 4.2 

มาตรการท่ี 

4.2.2 

กิจกรรมหรือโครงการท่ี

ส่งเสริมความเป็นไทย เช่น 

ศลิปะ ดนตรีนาฎศลิป์ 

ประเพณีท้องถิ่น 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตำรับ

อาหารพื้นถิ่นเพื่อสุขภาพใน

เชงิพาณิชย ์

ผลิตภัณฑ์ตำรับ

อาหารพื้นถิ่น 5ตำรับ 

เพิ่มมูลค่าตำรับ

อาหารพื้นถิ่น 

ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ โค

วดิ-19 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

กลยุทธ์ท่ี 4.3 

มาตรการท่ี 

4.3.1 

พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

แก่ชุมชนด้วยศิลปะและ

วัฒนธรรม (Cultural 

Enterprise) 

กาดวัฒนธรรมตำรับ

อาหารพื้นถิ่น 

จัดกิจกรรมกาด

วัฒนธรรม 3 ครัง้ 

เพิ่มศักยภาพ

ผู้ประกอบการและ

ส่งเสริมการตลาด

ของอาหารพื้นถิ่น 

ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ โค

วดิ-19 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  

กลยุทธ์ท่ี 5.1 

มาตรการท่ี 

5.1.3 

ร้อยละของบุคลากรสาย

วชิาการ สอบผ่าน CEFR 

ระดับ B2 Upper 

Intermediate 

กิจกรรมร่วมกันกับ

มหาวทิยาลัย 

ยกระดับคุณภาพของ

อาจารย์ เพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน 

อาจารย์เป็นท่ียอมรับ

ในระดับนานาชาต ิ

รองรับการเปิดการ

เรียนการสอนรับ

สากลในอนาคตอัน

ใกล ้

ดำเนนิการร่วมกับมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

กลยุทธ์ท่ี 5.2 

มาตรการท่ี 

5.2.4 

International Conference Innovation of Functional 

Foods in Asia (IFFA) 2023 

คณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์มีการจัด

ประชุมระดับ

นานาชาติ 1ครัง้ในปี 

2023  

บุคลากรคณะ

วทิยาศาสตร์

การแพทย ์มี

ผลงานวจิัย นำเสนอ 

เลื่อนการดำเนนิงานเนื่องจาก

สถานการณ์การระบาดของโรคตดิ

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 

2019 (Covid-19)  
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ตารางที่ 45 แบบฟอร์ม Super KPI คณะสหเวชศาสตร์ (ตลุาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.3  

มาตรการท่ี 

1.3.2 

จำนวนหลักสูตรระยะสั้น 

(Non-degree program) ที่มี

ความร่วมมือกับหน่วยงาน 

หรือองค์กรวชิาชีพ 

หลักสูตรประกาศนียบัตร 

การวจิัยผลลัพธ์และ

ประเมินนโยบายทาง

สุขภาพ (Certificate in 

Health Outcomes 

Research and Policy 

Evaluation) 

หลักสูตรได้รับอนุมัต ิ

ให้จัดการศึกษา 

ลักษณะอ่ืน 

มหีลักสูตรท่ีมีความ

ร่วมมือกับหน่วยงาน

องค์กร เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร

ทางการแพทย์ 

จัดทำหลักสูตรเสร็จ เรียบร้อย

แลว้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.6  

มาตรการท่ี 

1.6.1 

 

จำนวนคณะท่ีผา่นการ

คัดเลอืกเข้าสู่กระบวนการ 

EdPEx 200 

จำนวนโครงการท่ีถูก

คัดเลอืกให้เข้าร่วมอบรม

เพื่อพัฒนาความรูค้วามเข้า

ในเกณฑ์ EDPEx 

คณะนำร่อง, การ

ได้รับคัดเลอืกเข้าร่วม

โครงการอบรมต่างๆ 

ท่ีจัดขึน้โดย สปอว.  

คณะนำผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษามาใช้

ในการพัฒนาองค์กรสู่

ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

1.. ส่งเขา้ร่วม โครงการ EdPEx 

200 รุ้นท่ี 7 แต่ไมไ่ด้รับ

คัดเลอืก                       2. 

คณะผา่นการคัดเลอืกให้เขา้

ร่วมโครงการ GROW63  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.7 

มาตรการท่ี 

1.7.2  

ร้อยละของนสิิตท่ีมีคุณภาพ

ชวีติในระดับดี 

กิจกรรมร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

การพัฒนาพื้นท่ี

สำหรับนสิิต 

นสิิตมคีุณภาพชีวิตอยู่ใน

ระดับดี 

ดำเนนิการร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

กลยุทธ์ท่ี 1.7  

มาตรการท่ี 

1.7.2 

จำนวนนสิิตท่ีมาขอรับการ

ช่วยเหลอืดา้นสุขภาพจติ 

กิจกรรมร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

มศีูนย์ให้คำปรึกษา 

และมีระบบกลไกใน

การดูแลให้คำปรึกษา

แก่นิสิตท่ีมีปัญหาสุช

ภาพจิต 

นสิิตมคีุณภาพชีวิตอยู่ใน

ระดับดี  

ดำเนนิการร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 
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ตารางที่ 45 แบบฟอร์ม Super KPI คณะสหเวชศาสตร์ (ตลุาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

จำนวนผลงาน

การตพีมิพ์ใน 

วารสาร

นานาชาติ ต่อปี 

โครงการตพีมิพ์ผลงานวจิัย

และนวัตกรรม 

ในระดับนานาชาต ิ

25 ผลงาน การเข้าสู ่University 

Ranking 

ดำเนนิการเรียบร้อยแล้ว  จำนวน 25 ผลงานการตพีมิพ์

ใน 

วารสารนานาชาต ิ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

กลยุทธ์ท่ี 4.2 

มาตรการท่ี 

4.2.2 

กิจกรรมหรือโครงการท่ี

ส่งเสริมความเป็นไทย เช่น 

ศลิปะ ดนตรีนาฎศลิป์ 

ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ไทย 

1 โครงการ ส่งเสริมความเป็นไทย 

เช่น ศิลปะ ดนตรี

นาฎศิลป์ ประเพณี

ท้องถิ่น  

ดำเนนิการแล้ว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

กลยุทธ์ท่ี 4.3 

มาตรการท่ี 

4.3.1 

พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

แก่ชุมชนด้วยศิลปะและ

วัฒนธรรม (Cultural 

Enterprise) 

นวัตกรรมการออกกำลัง

กายด้วยภูมปัิญญาพืน้บ้าน 

นวัตกรรมการออก

กำลังกายดว้ยภูมิ

ปัญญาพืน้บ้านอย่าง

น้อย 1 นวัตกรรม 

ประชาชนในชุมชน

หรือผู้ท่ีมีปัญหาด้าน

สุขภาพสามารถนำ

นวัตกรรมการออก

กำลังกายไปใช ้

นสิิตและบุคลากรได้

ร่วมกันบำรุง

ศลิปวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาไทยโดยใชภู้มิ

ปัญญาในการดูแล

สุขภาพ - มกีาร

แลกเปลี่ยนความรู้ภูมิ

ปัญญาพืน้บ้านระหว่าง

ปราชญ์ท้องถิ่น ชาวบ้าน

และบุคลากรด้านสุขภาพ 

ไม่สามารถดำเนนิการได้

เนื่องจาก CoVid 19  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  

กลยุทธ์ท่ี 5.1 

มาตรการท่ี 

5.1.3 

ร้อยละของบุคลากรสาย

วชิาการ สอบผ่าน CEFR 

ระดับ B2 Upper 

Intermediate 

กิจกรรมร่วมกันกับ

มหาวทิยาลัย 

ยกระดับคุณภาพของ

อาจารย์ เพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน 

อาจารย์เป็นท่ียอมรับใน

ระดับนานาชาต ิรองรับ

การเปิดการเรียนการ

ดำเนนิการร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 
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ตารางที่ 45 แบบฟอร์ม Super KPI คณะสหเวชศาสตร์ (ตลุาคม 2562- กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ตัวชี้วัดเร่งดว่นตาม

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม output outcome ผลดำเนินงาน 

สอนรับสากลในอนาคต

อันใกล ้

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  

กลยุทธ์ท่ี 5.1  

มาตรการท่ี 

5.1.3 

รายวชิาท่ีมีการจัดการเรียน

การสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

(ร้อยละ 50 หรือเต็ม

รายวชิา) 

โครงการจัดการเรียนการ

สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

3 รายวชิา  

จุลชวีวทิยาคลินิก 1  

เคมีคลนิกิ 1  

เคมีคลนิกิ 3 

สร้างบรรยากาศการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษท่ีดี

ขึน้ 

ดำเนนิการแล้ว ครบถ้วนตาม

จำนวนท่ีวางแผนไว ้

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

กลยุทธ์ท่ี 5.2 

มาตรการท่ี 

5.2.2 

หลักสูตรการอบรมระยะสั้น

ไม่ต่ำกว่า 15 ชั่วโมงท่ีมี

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

หรือมผีู้เรียนชาวต่างชาติเข้า

รับการอบรม 

หลักสูตรการอบรมระยะ

สั้น  

1 หลักสูตร นักวชิาชีพระดับ

ปฏบัิตกิาร มีความรู้และ

ทักษะวชิาชีพเพิ่มขึ้น ไม่

นอ้ยกว่า 20 คน 

ไม่สามารถดำเนินการได้

เนื่องจาก COVID-19  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

กลยุทธ์ท่ี 5.2 

มาตรการท่ี 

5.2.4 

International Conference 1 International Conference 1 International 

Conference 

บุคลากรคณะสหเวช

ศาสตร์ท้ังสายวชิาการ

และสายบริการมีความร็

ทักษะการบริหารจัดการ 

โครงการประชุมวิชาการ

ระดับ นานาชาติ อย่าง

น้อย 50 คน นสิิตได้มี

โอกาสใชภ้าษาอังกฤษ 

เลื่อนการดำเนนิงานเนื่องจาก

สถานการณ์การระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย

พันธ์ุใหม่ 2019 (Covid-19)  

 

..................................... 


