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 แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดท าข้ึนเพ่ือให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา การจัดท าแผนฯ ฉบับนี้เน้นการมี 

ส่วนร่วมของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และการเช่ือมโยง 

แผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการก าหนดแนวทางการติดตาม

ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุ

เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

 แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ประกอบด้วย 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ / กิจกรรม ทั้งหมดจ านวน 66  โครงการ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 

2,888,500 บาท ดังนี้ 

 1. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน)

จ านวน 15 โครงการ รวมเป็นจ านวนเงิน 925,500 บาท 

 2. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนิสิต) จ านวน 21 

โครงการ รวมเป็นจ านวนเงิน 290,000 บาท   

 3. โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ จ านวน 

7 โครงการ รวมเป็นจ านวนเงิน 673,000 บาท    

 4. โครงการด้านการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ จ านวน 6 

โครงการ รวมเป็นจ านวนเงิน 260,000 บาท  

 5. โครงการด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท    

 6. โครงการด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ  จ านวน 4 

โครงการ รวมเป็นจ านวนเงิน 260,000 บาท     

 7. โครงการด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส จ านวน 12 โครงการ รวมเป็น

จ านวนเงิน 470,000 บาท   

                                                                                    

 

 

                                                      (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต ์ บุณยรกัษ์) 

                                                     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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บทที่ 1  

บทนำ 

 

1.1  โครงสร้างองค์กร 

  (1)  ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ใน

นาม “มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” ซึ่งมีการจัดการเรยีนการสอน 3 กลุ่มวิชา คือ 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเอาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ 

เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนของประเทศ 

 ปีการศึกษา 2544 สำนักวิชาการวิทยาเขตสารสนเทศพะเยาได้แบ่งการบริหารออกเป็น

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อมามี

การปรับโครงสร้างการบริหารงานจากกลุ่มวิชาเป็นสำนักวิชา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดสอนในสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วัสดุศาสตร์ และสถิติ ต่อมา

สาขาวิชาจุลชีววิทยาได้ย้ายไปสังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์    

 ในวันที ่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติให้เปลี ่ยนชื่อ 

“มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” วันที่ 12 

กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระบรมราชโองการโปรด

เกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 

2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการจัดตั้งเป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao)” 

ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา และได้แยกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยมีปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยที่ใช้ร่วมกันทุกคณะคือ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community 

Empowerment) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้ยกฐานะเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” ตั้งแต่บัด

นั้นเป็นต้นมา  
 

 (2) วิสัยทัศน์ (Vision) 

  “ผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมชั้นนำ เพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับชุมชน” 
 

 (3) อัตลักษณ์ของบัณฑิต 

 “ผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพด้านงานวิจัยหรอืนวัตกรรม ด้วยทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อ 

ก้าวทันเทคโนโลยี” 
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 (4)  พันธกิจ 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุให้มหาวิทยาลัย

พะเยา “ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอนทำการวิจัย ให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ

ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการ

เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องดำเนินพันธกิจในการผลิต

กำลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึงดำเนินพันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 

2561 ดังนี้ 

1. ผลติคนไทยศตวรรษที่ 21 

2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชงิพาณิชย์ 

3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 

5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภบิาล (Good governance) และเรยีนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

 

(5) โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา 

 การบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีคณบดีเป็นผู ้บร ิหาร มี

คณะกรรมการประจำคณะ และมีที่ปรึกษาคณบดี ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมกำหนด 

และเสนอนโยบาย แนวทางในการบริหารงานคณะตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน เพื่อให้การดำเนินงาน

สอดคลอ้งกับนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

 

รายชื่อคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์  บุณยรักษ์   ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา  จำปาทอง   กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ  กรรมการ 

5. ดร.ประลองยุทธ  ศรีปาลวทิย์    กรรมการ 

6. ดร.พัทธวรรณ  ละโป้     กรรมการ 

7. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  อนันตลาโภชัย  กรรมการ 
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8. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  ช่อลำเจยีก   กรรมการ 

9. รองศาสตราจารย์ ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์   กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย์ ดร.ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล  กรรมการ 

11. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์  กรรมการ 

12. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รักสกุล แก่นเรณู   กรรมการ 

13. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ งามสะอาด   กรรมการ 

14. ดร.อภริักษ์ วงศ์เหมภูมิ     กรรมการ 

15. ดร.เอือ้มพร  วิทยารัฐ     กรรมการ 

16. ดร.ศัสยมน สุขแสงรักษ์เจรญิ    กรรมการ 

17. นายมนัส  ใจมะสทิธิ์     กรรมการ 

18. รองศาสตราจารย์ ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ์   กรรมการ 

19. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  นาสมใจ   กรรมการ 

20. นางภัทรภรณ์ ผลดี      เลขานุการ 

21. นางสติา  เทียนหวาน     ผูช่้วยเลขานุการ 

22. นางสาวสุดารัตน์   แซ่จา๋ว     ผูช่้วยเลขานุการ 

23. นางสาวสุพิชฌาย์  นอ้ยคำ     ผูช่้วยเลขานุการ 
 

โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานวิชาการ และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานคณะ 

โครงสร้างการบริหารจดัการ 
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(6)  ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ร่วม) 

 เพื่อการดำเนินการตามพันธกิจที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) มหาวิทยาลัย

พะเยาจึงมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 ที่มี

ทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถทำงานเพื่อดำรงชีพและ

ช่วยเหลือสังคม พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการส่งเสริมการปฏิรูประบบ

เศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐานนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันของประเทศในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้าง

แต่สิ ่งที ่ดี อันจะนำมาซึ่งชื ่อเสียง การยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ  ด้วย

ยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน ได้แก่  

 1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 2) ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ 

 3) ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 6) ยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
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(7)  วัตถุประสงค์หลัก (Core Objectives) (ร่วม) 

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหม้ีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศกึษา มาตรฐานวิชาชีพ 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) สอดคล้องกับความตอ้งการของสังคม

และตลาดแรงงาน 

 2. เพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ผลติผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

มีคุณภาพที่ ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น  และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจ 

ในเชิงพาณชิย์อย่างเป็นรูปธรรม 

 3. เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

และความเป็นอยู่อย่างยั่งยนื (Sustainable life quality) 

 4. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนา  

สู่สากล และส่งเสริมใหเ้กิดการสรา้งสรรค์เชงิพาณิชย์ (Cultural enterprise) 

 5. เพื ่อพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้มีชื ่อเสียง เป็นที ่รู ้จ ักและยอมรับในระดับชาติ  

และนานาชาต ิ

   6. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองค์กร ด้วยระบบ

บริหารงานที่ทันสมัย (Smart University) คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

 (8) สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา (Core Competency) (ร่วม) 

 1. ความสามารถในการเอื้ออำนวยให้เกิดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีมาตรฐาน

วิชาการและวิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู ้ตลอดชีวิต สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 

และเป็นพลเมือง   ที่มคีุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก   

 2. ความสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย 

มีความ ก้าวหน้าทางวิชาการ และประพฤติปฏิบัติตามประกาศจรรยาบรรณของพนักงานสายวิชาการ 

เป็นต้นแบบให้แก่นิสติ ชุมชน และสังคม   

 3. ความสามารถในการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ นำไปสู่การถ่ายทอดและ

พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม และสามารถนำไปสู ่เชิงพาณิชย์เพื ่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและ

ภาคอุตสาหกรรม   

 4. ความสามารถในการบริการวิชาการ การเสริมสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นที่พึ่งให้แก่

ชุมชนและสังคม ยกระดับการศกึษา ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และสร้างรายได้ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน   

 5. ความสามารถในการส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต ร่วมมือกับชุมชนและสังคมในการ

สร้างความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
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การทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟืน้ฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิด

การใชป้ระโยชน์ในเชิงสรา้งสรรค์   

 6. ความสามารถในการเอื้ออำนวยให้เกิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน และทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลัก “สานความคิด สร้างจิตใจ” 

รวมพลังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย Smart University เชื่อมโยงและบริการ

สารสนเทศที ่ท ันสมัยและถูกต้อง และตอบสนองผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ ่มได้อย่างรวดเร็ว  

ทันเหตุการณ์   

 

 (9)  หลักสูตรและบริการที่สำคัญ 

   ภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์ มี สี่ด้าน ดังนี้ 

   ด้านการเรียนการสอน คณะจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ รวมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาพื้นฐานให้กับนิสิตคณะต่าง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย และผลติบัณฑิตในระดับปริญญาตรี และบัณฑติศกึษา  

   ปีการศึกษา 2561  คณะวิทยาศาสตร์ทำการเรียนการสอนทั้งหมด 10 หลักสูตร ปริญญา

ตร ี7 หลักสูตรทำการจัดการเรียนการสอน 3 แผนการเรียน ประกอบด้วย ปริญญาเดียว (วิทยาศาสตร

บัณฑิต) ควบ 2 ปริญญา (วิทยาศาสตรบัณฑิตและการศึกษาศาสตรบัณฑิต) และ ปริญญาตรีควบ

ปริญญาโท (วิทยาศาสตบัณฑิตควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสิ่งแวดล้อม)  ระดับปริญญาโท 

จำนวน 2 หลักสูตร  และ ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้  

   หลักสูตรระดับปริญญาตรีประกอบด้วยหลักสูตรเดี่ยว 7 หลักสูตร ได้แก่  

   1)  หลักสูตร วท.บ. (คณิตศาสตร์)   

   2)  หลักสูตร วท.บ. (เคมี)  

   3)  หลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา) 

   4)  หลักสูตร วท.บ. (ฟิสิกส์)   

   5)  หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)  

   6)  หลักสูตร วท.บ. (สถิต)ิ 

   7)  หลักสูตร วท.บ. (อุตสาหกรมมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ)  

 

   การจัดการหลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา ระหว่างการศึกษาบัณฑิต(สาขา

การศกึษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 5 คู่  ได้แก่  

   1)  หลักสูตร วท.บ. (คณิตศาสตร์) กับ กศ.บ 

   2)  หลักสูตร วท.บ. (เคมี) กับ กศ.บ 

   3)  หลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา) กับ กศ.บ 
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   4)  หลักสูตร วท.บ. (ฟิสิกส์) กับ กศ.บ 

   5)  หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) กับ กศ.บ  

 

   การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท กับวิทยาลัยพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คู่ ได้แก่  

   1)  หลักสูตร วท.บ. (เคมี) กับ วท.ม. (สิ่งแวดล้อม)  

   2)  หลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา) กับ วท.ม. (สิ่งแวดล้อม) 

   2)  หลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา) กับ วท.ม. (ชีววิทยา) 

 

   ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่ 

   1)  วท.ม. (คณิตศาสตร์) 

   2)  วท.ม. (ชีววิทยา)   

 

   ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ได้แก่ 

   1)  ปร.ด. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

   2)  ปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 

 (10) วัฒนธรรมองค์กร 

 UP SCIENCE 

 

แผนการรับนิสิตประจำปีงบประมาณ 2563 -2567  

ตารางที่ 3 แผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรแีละหลักสูตรระยะสั้น (ป.โท/ป.เอก) 

จำนวน : คน 

ลำดับ หลักสูตร  
นิสิต

ปัจจุบัน 

แผนการรับนิสิต 

64 65 66 67 68 69 70 

1 วท.บ.คณิตศาสตร์ 28 40 40 40 40 40 40 40 

2 วท.บ.เคมี 86 60 60 60 60 60 60 60 

3 วท.บ.ชีววทิยา 91 60 60 60 60 60 60 60 

4 วท.บ.ฟสิิกส ์ 13 40 40 40 40 40 40 40 

5 วท.บ.วทิยาศาสตร์

การออกกำลังกาย

และการกีฬา 

158 40 40 40 40 40 40 40 
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ลำดับ หลักสูตร  
นิสิต

ปัจจุบัน 

แผนการรับนิสิต 

64 65 66 67 68 69 70 

6 วท.บ.สถิติ 13 40 40 40 40 40 40 40 

7 วท.บ.อุตสาหกรรม

เคมีและเทคโนโลยี

วัสด ุ

15 40 40 40 40 40 40 40 

8 กศ.บ. ควบ วท.บ.

คณิตศาสตร์ 

524 120 120 120 120 120 120 120 

9 กศ.บ.  ควบ วท.บ.

เคม ี

86 60 60 60 60 60 60 60 

10 กศ.บ. ควบ วท.บ.

ชวีวทิยา 

287 90 90 90 90 90 90 90 

11 กศ.บ.  ควบ วท.บ.

ฟสิิกส ์

85 30 30 30 30 30 30 30 

12 กศ.บ.  ควบ วท.บ.

วทิยาศาสตร์การ

ออกกำลังกายและ

การกีฬา 

93 30 30 30 30 30 30 30 

13 วท.ม. สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 

3 5 5 5 5 5 5 5 

14 วท.ม. สาขาวิชา

ชวีวทิยา 

4 5 5 5 5 5 5 5 

15 วท.ม. สาขาวิชา

วทิยาศาสตร์การ

ออกกำลังกายและ

การกีฬา 

0 5 5 5 5 5 5 5 

16 ปร.ด. สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 

5 5 5 5 5 5 5 5 

17 ปร.ด. สาขาวิชา

วทิยาศาสตร์

ประยุกต ์

3 5 5 5 5 5 5 5 

18 ปร.ด. สาขาวิชา

วทิยาศาสตร์การ

ออกกำลังกายและ

การกีฬา 

0 5 5 5 5 5 5 5 
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ตารางที่ 4 จำนวนบุคลากรสายวิชาการในช่วงปงีบประมาณ 2564 -2570   

          จำนวน : คน 

ลำดับ หลักสูตร  
บุคลากร

ปัจจุบัน 

ตำแหน่ง หมายเหตุ 

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

1 วท.บ.คณิตศาสตร์ 23 14 6 3 -  

2 วท.บ.เคมี 28 16 11 1 -  

3 วท.บ.ชีววทิยา 17 6 8 3 -  

4 วท.บ.ฟสิิกส ์ 17 13 3 1 -  

5 วท.บ.วทิย์ฯ กีฬา 12 10 2 0 -  

6 วท.บ.สถิติ 6 6 0 0 -  

7 วท.บ.อุตสาหกรรมเคมีและ

วัสด ุ

5 3 1 1 -  

รวม 108 68 31 9 -  

 

 

ตารางที่ 5 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนในช่วงปกีารศึกษา 2564 -2570          จำนวน : คน 

ลำดับ สังกัด บุคลากรปัจจุบัน พนักงานฯ 
ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

หมาย

เหตุ 

1 คณะวิทยาศาสตร์ 37 37 -  
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1.2 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ 
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1.3 กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 
กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 (version วันที่ 26 มถินุายน 2563) 

นโยบาย อว สรา้งคน สรา้งองคค์วามรู้ สรา้งนวัตกรรม ยกเคร่ืองมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 

1.การเตรยีมคนและเสริมศักยภาพคน 2. การสรา้งงานวิจัยและ

นวัตกรรม และการเป็นผู้นำ

ด้านวิชาการ 

3. การบรกิารวิชาการเพื่อ

พัฒนา 

4. การเสรมิสร้างส่งเสรมิ
การทำนุบำรุง

ศิลปะวัฒนธรรมให้ย่ังยืน 

 

5.การเสรมิสร้างและ

พัฒนาความเป็นสากล 

6.การบรหิารที่มีประสิทธภิาพ

และโปร่งใส 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย

พะเยา 

มหาวิทยาลัยสร้างปญัญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

ผลสัมฤทธิ์ Outcome 1.การจัดการศึกษาตอบสนองต่อภาค

การผลิต บริการ ชุมชนและสงัคม เปน็

ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

2. อยู่และเรียนอย่างมีความสุข 

(Happiness & Wellness) 

THE Impact Ranking TOP 10 

THE World Ranking 2566 

Scimago 2566 

ปัญญาเพื่อความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

Thainess & Cultural 

Enterprise 

International Networking 

World Ranking 

Conferencing 

1.มีระบบเทคโนโลยี Smart 

Operation ที่ทันสมัย และผลักดัน

มหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็น 

Smart University 

2. University Communication 

3. SDG 6,7,11,12,13,15  

4.UI Green 

เป้าหมายคณะ  

64 – 70 

เพื่อวาง Road Map 

1.กำลงัคนมสีมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ 

สามารถเรียนรู้ตลอดชีวติ มีทักษะ

ความเป็นผู้ประกอบการหรือนักนวัตกร 

และมคีวามสามารถด้าน 

Community change agent (ตัง้

คุณลักษณะของแต่ละคณะ /ปีที่ 2 ตัง้

กิจกรรม /66-67 วัดคุณภาพ) 

2. อัตลักษณ์นสิิต 3 ด้าน 

 

Publication (Number) 

UOE ในมุมมองของคณะ 

Mentoring System  

1.Academic Services  

(Non- Profit) 

2.Commercialized (Profit) 

3.Learning Space เพื่อตอบ

โจทย์อะไร เพื่อใคร 

1.Thainess 

2. Cultural Enterprise / 

Cultural Innovation  

International  

(Personal Development) 

(หลักสูตร) 

(เครือข่าย) 

 

Green Office to UI Green  

ITA 
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กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 (version วันที่ 26 มถินุายน 2563) 

นโยบาย อว สรา้งคน สรา้งองคค์วามรู้ สรา้งนวัตกรรม ยกเคร่ืองมหาวทิยาลัย 

คณะวิทยาศาสตร์ 1. นิสิตมคีวามรู้ความสามารถ รู้ลึก รู้

กว้าง สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตและ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐาน

วิชาการ รู้ทันโลกทันเทคโนโลย ีมี

ความรู้ภาษาอังกฤษที่สื่อสารได ้และมี

ทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการ

ของตลาดแรงงาน 

2. มีระบบและกลไกการจัดการและ

การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ ด้วย

หลักสูตรที่ทันสมัยยืดหยุ่น ตรงตาม

ความต้องการของตลาดแรงงาน และ

อุตสาหกรรมใหม ่

3. การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มี

คุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิวชิาชีพ (Professional Standard 

Framework, PSF) 

4. บุคลากรสายวชิาการตำแหนง่

อาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ ์

ที่ไดรั้บการแต่งตัง้ตำแหน่งทางวิชาการ 

5. สนับสนุนความก้าวหน้าในสายงาน

ของบุคลากรสายสนับสนนุให้สูงขึน้ 

6. สนับสนุนใหบุ้คลากรสายสนับสนนุ

ให้ทำวิจัยสถาบัน เข้ารับการอบรม 

และพัฒนาตนเองให้สามารถตอบผล

การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและ

ภาระงานประจำของคณะวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์เป็นคณะ

ชั้นนำของมหาวิทยาลัยใน

การผลิตผลงานวิจัยระดับ

นานาชาตเิพือ่สนับสนนุการ

จัดอันดับของมหาวิทยาลัย 

 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง

วิชาการที่ตอบสนองระดับ

ภูมิภาค 

2. สรา้งรายไดจ้ากการ

ให้บรกิารเคร่ืองมือวเิคราะห์

และการจัดค่ายทาง

วิทยาศาสตร์ 

1. สรา้งรูปแบบการออก

กำลังกายจาก

ศิลปวัฒนธรรมล้านนา 

เพื่อให้นิสิต บุคลากร และ

คนในชุมชนได้เหน็คุณค่า

ในศลิปวัฒนธรรม และมี

สุขภาพด ี

2. สรา้งผลิตภัณฑ์ และ

ยกระดับผลิตภัณฑ์ของ

ชุมชนให้มีเอกลักษณ์

ประจำท้องถิ่น 

คณะวิทยาศาสตร์มุ่ง

ส่งเสรมิและพัฒนา

สมรรถนะของบคุลากร

และนิสิต และเครือข่าย

งานวิจัยระดับนานาชาติ 

ดังนี ้

1. Sabbatical Leave 

2. International 

conference 

3. Research Collaboration 

1. คณะวิทยาศาสตร์มีการ

ดำเนินงานทีม่ีประสิทธิภาพและ

โปร่งใส 

2. คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่การ

เป็น Smart School  

3. คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสูก่าร

เป็นสำนักงานสีเขียว มีความ

สะอาดปลอดภัย ลดการใช้

พลังงาน และเปน็มิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
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กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 (version วันที่ 26 มถินุายน 2563) 

นโยบาย อว สรา้งคน สรา้งองคค์วามรู้ สรา้งนวัตกรรม ยกเคร่ืองมหาวทิยาลัย 

7. สร้างสภาวะแวดล้อมในการทำงาน 

(Workforce environment) ที่เอื้อต่อการ

พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบคุลากร

ในการปฏิบัติงาน เช่น หน่วยความเปน็

เลิศ และกลุ่มวิจัย 

8. ส่งเสรมิกิจกรรมเสรมิหลกัสูตรที่ทำ

ให้นิสิตมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

เช่น ภาษาอังกฤษ ความปลอดภัย การ

สื่อสาร บุคลิกภาพ เทคโนโลย ีการ

ทำงานร่วมกับผูอ้ื่น 

ผลลัพธ์ Output 1.กำลงัคนมสีมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ 

สามารถเรียนรู้ตลอดชีวติ มีทักษะ

ความเป็นผู้ประกอบการหรือนักนวัตกร 

และมคีวามสามารถด้าน 

Community change agent (Start นิสติ

รหัส 63) 

2. มีระบบและกลไกในการดูแลให้

คำปรกึษาแก่นิสิตที่มีปญัหาสขุภาพจติ

ในทุกระดับ  

(ศูนย์ให้คำปรกึษา / ระบบ UP 

Healthcare) / มีสนามกีฬาและพืน้ที่

นันทนาการ / มีสวัสดกิาร (ทุน หอพกั) 

 

THE Impact Ranking TOP 10 

THE World Ranking 2566 

Scimago 2566 

UPITI 

Intellectual Property 

Cultural Space /Cultural 

Entrepreneur 

Cultural Innovation 

International Networking 

World Ranking 

Conferencing 

1.การดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยมีประสิทธภิาพ

เพิ่มขึน้ และผูรั้บบริการมีความ

พึงพอใจ 

2. Corporate Communication 

Development 

3. ภูมิทัศน์สวยงาม และระบบ

สาธารณูปโภคที่ดีการสญัจร

อย่างเป็นระบบ ปลอดภัย และ

เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม การใช้

พลังงานอย่างประหยัด และ

พลังงานทดแทน ต้นแบบของ

ชุมชนของการพัฒนาคุณภาพ

ชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 (version วันที่ 26 มถินุายน 2563) 

นโยบาย อว สรา้งคน สรา้งองคค์วามรู้ สรา้งนวัตกรรม ยกเคร่ืองมหาวทิยาลัย 

ตัวชี้วัดหลัก 1.1 บัณฑิตมีงานทำ 

1.2 บัณฑิตมีสมรรถนะตรงตามความ

ต้องการของผู้ใช ้

1.3 นวัตกรรมของนิสิต (Innovations in 

force) 

1.4 บัณฑิตผู้ประกอบการ 

1.5 คุณภาพชีวติของชุมชนที่เกิดจาก

การจัดการศึกษา 

1.6 กำลังคนที่ผลิตเพื่อตอบสนองต่อ

นโยบายสำคัญและเร่งด่วนของประเทศ 

เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ หุ่นยนต์ 

อเิล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  

การเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ 

การแพทย์ครบวงจร การบรหิารจัดการ

ขยะ การท่องเที่ยว พลังงานและเคมี

ชีวภาพ วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยนีา

โน 

2.1 นิสิตมีสขุภาวะที่ด ี

2.2 นิสิตมีอัตราการมีภาวะซึมเศรา้ 

เครียด วิตกกังวล และการเจ็บป่วย

ลดลง) 

2.3 นิสิตมีคุณภาพชิวติที่ด ี

2.4 นิสิตใช้ชีวติในมหาวิทยาลัยอย่างมี

ความสุข 

Publication  

Unit of Excellent 

Mentoring System 

Academic Services: 

UPITI 

Intellectual Property 

1. ชุมชนได้รับการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากด้วยทุน

ศิลปะและวฒันธรรม 

สามารถพัฒนาเปน็

ผู้ประกอบการด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม  

2. วสิาหกิจชุมชน

วัฒนธรรม 

Personal to International 

Lecturer 

Staff 

Student 

1. Smart Infrastructure/Smart 

Education/Smart Management 

2. Communication / Artificial 

Intelligence System / Friendly 

Environment 

3. Green Office / UI Green / 

SDG 6,7,11,12,13,15 
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กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 (version วันที่ 26 มถินุายน 2563) 

นโยบาย อว สรา้งคน สรา้งองคค์วามรู้ สรา้งนวัตกรรม ยกเคร่ืองมหาวทิยาลัย 

ตัวชี้วัดรอง 1.1 ความร่วมมือในการผลิตกำลงัคน

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน

ภาครัฐ/เอกชน/ชุมชน (Corporate 

Academy) 

1.2 การจัดการศึกษารูปแบบ CWIE ใน

รูปแบบสหกิจศกึษาเต็มรูปแบบหรือ

รูปแบบอื่น 

1.3 การจัดการศึกษาเพื่อ Re-

skills/Up-skills 

1.4 หลักสตูรไดม้าตรฐานระดับ

นานาชาต ิ

1.5 บัณฑิตมคีวามสามารถการใช้

ภาษาอังกฤษอย่างน้อยในระดับเพื่อ

การสื่อสาร 

1.6 บัณฑิตมีสมรรถนะดิจทิัลอย่างนอ้ย

ในระดับการใชง้านพืน้ฐาน 

1.7 อาจารย์มีคุณภาพการสอนอย่าง

มืออาชีพ 

2.1 นิสิตมคีวามพึงพอใจในคุณภาพ

การให้บรกิาร / สวัสดิการ 

Publication  

Unit of Excellent 

Mentoring System 

Non Profit 20 ชุมชน

นวัตกรรม 

Learning Space 5  

Profit : Academic Services 

Income 10 ล้านบาทต่อปี  

Commercialized Product 

 5 Products 

1.นิสิตและบุคลากรมีองค์

ความรู้ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม 

2.สามารถสรา้งนวัตกรรม

ทางวัฒนธรรม  

3.พัฒนาเป็น

ผู้ประกอบการด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม 

Personal to International 

Lecturer 

Staff 

Student 

1.การพัฒนาระบบ Smart 

Operation / การพัฒนา

คลังข้อมูลกลาง Big Data / การ

พัฒนาระบบสารบรรณ

อเิล็คทรอนิกส ์

2. Quantity of channel / 

Decision Support System / 

Corporate Com. And IT Center 

3. ศนูย์เรียนรู้ตน้แบบของชุมชน

ด้านสิ่งแวดล้อม 
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บทที่ 2 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

2.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 

     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

หน่วยงาน จำนวนโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ (บาท) 

คณะวิทยาศาสตร์ 66 2,888,500 

1. โครงการด้านการเตรียมคนและ

เสริมสรา้งศักยภาพคน (ด้านการ

จัดการเรยีนการสอน) 

15 925,500 

2. โครงการด้านการเตรียมคนและ

เสริมสรา้งศักยภาพคน (ด้านคุณภาพ

นิสติ) 

21 290,000 

3. โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมและการเป็นผูน้ำทางดา้น

วิชาการ 

7 673,000 

4. โครงการด้านการบริการวิชาการ

เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

6 260,000 

5. โครงการด้านการเสริมสร้างและ

ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมใหย้ั่งยืน 

1 10,000 

6. โครงการด้านการเสริมสร้างและ

พัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

4 260,000 

7. โครงการด้านการบริหารที่มี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

12 470,000 
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2.2 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 

1. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน) 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการการส่งเสริมผลิตตำรา/คู่มอื

ปฏบัิตกิาร สำหรับบุคลากร 

รองศาสตราจารย์  

ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 
10,000 ต.ค. 2563 – ก.ย. 

2564 

2 โครงการก้าวแรกสู่อาจารย์มอือาชีพ 

ประจำป ี2563 คณะวิทยาศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์  

ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 
5,000 เม.ย. – พ.ค. 2564 

3 โครงการตดิตามและประเมินผลการ

ดำเนนิงานดา้นการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

รองศาสตราจารย์  

ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 
10,000 ต.ค. 2563 – ก.ย. 

2564 

4 โครงการนเิทศการสอน รองศาสตราจารย์  

ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 
130,500 ก.พ. 2563 – ก.ย. 

2564 

5 โครงการแนะนำหลกัสูตรและแนะแนว

สัญจร 

รองศาสตราจารย์  

ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 
60,000 ต.ค. 2563 – ก.ย. 

2564 

6 โครงการประเมินการประกันคณุภาพ

การศึกษาภายใน   

รองศาสตราจารย์  

ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 
100,000 ก.ค.-ส.ค. 2564 

7 โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตรและ

ประเมินผลกิจกรรม ตามเกณฑ ์AUN 

QA  และการศึกษาผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงการดำเนนิงานของหลักสูตร 

รองศาสตราจารย์  

ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 
5,000 พ.ย. 2563 – มิ.ย. 

2564 

8 โครงการพัฒนา ปรับปรุง บูรณาการ

หลักสูตรให้มีความพร้อมและเป็นจุดเด่น

ตามอัตลักษณ์ 

รองศาสตราจารย์  

ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 
150,000 ต.ค. 2563 – ก.ย. 

2564 

9 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มและสื่อการ

เรียนการสอนออนไลน์ 

รองศาสตราจารย์  

ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 
100,000 พ.ย. 2563 – ก.ย. 

2564 

10 โครงการพัฒนาและประเมินระบบ

บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ตาม

แนวทาง EdPex 

รองศาสตราจารย์  

ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 
100,000 ต.ค. 2563 – มิ.ย. 

2564 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพนสิิคณะ

วทิยาศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์  

ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 
100,000 พ.ย. 2563 – ก.ย. 

2564 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 

1. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน) 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพนสิิตดา้น

วชิาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมนสิิตสู่

โลกการทำงานและการศกึษาตอ่ 

รองศาสตราจารย์  

ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 
5,000 ม.ค. – ก.พ. 2564 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ

สำหรับนสิิตและบุคลากร 

รองศาสตราจารย์  

ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 
100,000 เม.ย. – พ.ค. 2564 

14 โครงการเพิ่มศักยภาพงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

รองศาสตราจารย์  

ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 
10,000 เม.ย. – พ.ค. 2564 

15 โครงการสนับสนุนการจัดทำข้อสอบ  รองศาสตราจารย์  

ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 
40,000 ต.ค. 2563 – ก.ย. 

2564 

รวมงบประมาณ 925,500  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 

2. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนิสิต) 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการค่ายอาสาพัฒนานสิิตหลักสูตร

เคม ี

ดร.สรชัย คำแสน 10,000 ก.พ.2564 

2 โครงการตติยนเิทศ (พัฒนาศักยภาพ

นสิิตชัน้ปีท่ี 3) 

ดร.พัทธวรรณ ละโป้ 10,000 ธ.ค.2563-ก.พ.2564 

3 โครงการทุตยินิเทศ (พัฒนาศักยภาพ

นสิิตชัน้ปีท่ี 2) 

ดร.พัทธวรรณ ละโป้ 5,000 ธ.ค.2563-ก.พ.2564 

4 โครงการนอ้งใหมค่ณะวิทยาศาสตร์ ดร.พัทธวรรณ ละโป้ 10,000 พ.ย.2563 และ มิ.ย.

2564 

5 โครงการนเิวศวทิยาจิตอาสาพฒันา

ท้องถิ่น  

ดร.อาทติย์ นันทขว้าง 14,000 ม.ค.2564 

6 โครงการพัฒนาทักษะการใชเ้ครื่องมือ

วทิยาศาสตร์ของนิสติหลักสูตรชวีวทิยา

ตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  

นางสาววราภรณ์ ใจ

บาล 

10,000 พ.ย.2563 

7 โครงการพัฒนาทักษะการใชโ้ปรแกรม

วเิคราะห์งานวจิัยทางชวีวทิยา  

ผศ.ดร.สุกัญญา สบื

แสน 

3,000 ก.พ.2564 

8 โครงการพัฒนาทักษะคำศัพท์เฉพาะทาง

ศาสตร์ชวีวทิยา  

ผศ.ดร.นุจิรา ทาตัน 10,000 ธ.ค.-ม.ค.2564 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 

2. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนิสิต) 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

9 โครงการพัฒนาทักษะทางช่างและการใช้

เครื่องมือขั้นสูงสำหรับนักฟสิิกส์  

ดร.สริิกมล แสงมอีนุ

ภาพ  

15,000 ต.ค. 2563 – ก.ย. 

2564 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพนสิิตหลักสูตร

เคม ี 

ดร.บัลว ียศน้อย 20,000 เม.ย.-64 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพนสิิตหลักสูตร

วทิยาศาสตร์การออกกำลังกายและการ

กีฬา 

นายอภรัิกษ ์วงษ์เหม

ภูมิ 

35,000 พ.ย.2563-ม.ค.2564 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนสิิต  ดร.พัทธวรรณ ละโป้ 15,000 เม.ย.-พ.ค.2564 

13 โครงการวทิยาศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน ดร.พัทธวรรณ ละโป้ 10,000 ม.ค.-ก.พ. 2564 

14 โครงการส่งเสริมกิจกรรมภาษาอังกฤษ

เพื่อการส่ือสาร นสิิตหลักสูตร

คณิตศาสตร์ 

อ.นโิลบล คำยันต์ 15,000 ม.ค.-ก.พ.2564 

15 โครงการส่งเสริมประสบการณ์เฉพาะ

ด้านทางชวีวทิยาเพื่อพัฒนาแนวคิดการ

เป็นผู้ประกอบการและนักนวัตกร  

ผศ.ดร.ทิพย์วรรณ 

สรรพสัตย์ 

3,000 ก.ค.-64 

16 โครงการสนับสนุนกิจกรรมสโมสรนสิิต

คณะวิทยาศาสตร์ 

ดร.พัทธวรรณ ละโป้ 20,000 ต.ค. 2563 – ก.ย. 

2564 

17 โครงการสานสัมพันธ์พี่นอ้งคณติศาสตร์

สู่การเรียนรู้ท่ีย่ังยนื 

ดร.เอื้อมพร วทิยารัฐ 15,000 ธ.ค.-ม.ีค.2564 

18 โครงการแสดงความยนิดบัีณฑิต ดร.พัทธวรรณ ละโป้ 30,000 ก.พ.-ม.ีค.2564 

19 โครงการอบรมเชงิปฏบัิตกิาร “สถิตแิละ

สารสนเทศในยุคดิจิตอล เพื่อการ

สื่อสารอย่างสร้างสรรค์”  

ดร.ปิยดา พฤกสวัสดิ์

นนท์  

15,000 ก.พ.-ม.ีค 2564 

20 โครงการอบรมโปรแกรมเพื่อการนำไป

ประยุกต์ใช้ในการทำงานและศกึษาต่อ 

นสิิตหลักสูตรคณิตศาสตร์ 

ดร.พัชรพรรณ จำนงนิจ 10,000 ม.ค.-ก.พ.2564 

21 โครงการออกแบบ และเขียนแบบ

วศิวกรรมดว้ยโปรแกรม solidworks  

ดร.เริงฤทัย ศริิรักษ์  15,000 ม.ิย.-ส.ค.2564 

รวมงบประมาณ 290,000  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 

3. โครงการด้านการสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการจัดซื้อวัสดุและสารเคมี

สนับสนุนการศึกษาอิสระ 

รองศาสตราจารย์  

ดร.อนุรักษ์ ประสาท

เขตร์การ 

313,000 ธ.ค.2563, ม.ิย.กย 

2564 

2 โครงการปรับปรุงห้องปฏบัิตกิารให้ได้

มาตราฐาน  ESPReL 

รองศาสตราจารย์  

ดร.อนุรักษ์ ประสาท

เขตร์การ 

60,000 ต.ค.2563-ก.ย.2564 

3 โครงการพัฒนานักวจิัย (Researcher 

Development) 

รองศาสตราจารย์  

ดร.อนุรักษ์ ประสาท

เขตร์การ 

120,000 พ.ย.-64 

4 โครงการพัฒนาหน่วยวจิัยสู่ความเป็น

เลิศ (Science Research Unit to 

Excellence) 

รองศาสตราจารย์  

ดร.อนุรักษ์ ประสาท

เขตร์การ 

50,000 พ.ย.2563,พ.ค.2564 

5 โครงการวทิยาศาสตร์วจิัย ดร.ประลองยุทธ ศรีปาล

วทิย ์

80,000 เม.ย.-พ.ค.2564 

6 โครงการสนับสนุนการตพีมิพ์เผยแพร่

ผลงานวจิัยระดับนานาชาต ิ

(International Publication Support 

Program) 

รองศาสตราจารย์  

ดร.อนุรักษ์ ประสาท

เขตร์การ 

30,000 ต.ค. 2563 – ก.ย. 

2564 

7 โครงการอบรมความปลอดภัยใน

ห้องปฏบัิตกิาร 

รองศาสตราจารย์  

ดร.อนุรักษ์ ประสาท

เขตร์การ 

20,000 เม.ย.-พ.ค.2564 

รวมงบประมาณ 673,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 

4. โครงการด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการแข่งขันหุ่นยนต ์ รองศาสตราจารย์  

ดร.อนุรักษ์ ประสาท

เขตร์การ 

10,000 ต.ค.-63 
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2 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ (Science and 

Mathemetic Camp) 

รองศาสตราจารย์  

ดร.อนุรักษ์ ประสาท

เขตร์การ 

50,000 ต.ค.2563-ก.ย.2564 

3 โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ ครัง้ท่ี 

19  

ดร.ประลองยุทธ ศรีปาล

วทิย ์

100,000 พ.ค.-ส.ค.2564 

4 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ

เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และระบบ

ความปลอดภัย 

รองศาสตราจารย์  

ดร.อนุรักษ์ ประสาท

เขตร์การ 

20,000 ต.ค.2563-ก.ย.2564 

5 โครงการพี่เลีย้งครูวทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ (Science and 

Mathematic Teacher Mentor 

Program) 

รองศาสตราจารย์  

ดร.อนุรักษ์ ประสาท

เขตร์การ 

30,000 ต.ค.2563-ก.ย.2564 

6 โครงการอบรมหุ่นยนต์ รองศาสตราจารย์  

ดร.อนุรักษ์ ประสาท

เขตร์การ  

50,000 ต.ค.2563-ก.ย.2564 

รวมงบประมาณ 260,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 

5. โครงการด้านการเสรมิสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการรดนำ้ดำหัว ครัง้ท่ี 7 ดร.พัทธวรรณ ละโป้ 10,000 เม.ย.2564 

รวมงบประมาณ 10,000  

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 

6. โครงการด้านการเสรมิสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการจัดประชุมวิชาการระดบั

นานาชาต ิ

ดร.ประลองยุทธ ศรีปาล

วทิย ์

200,000 ต.ค.2563-ก.ย.2564 

2 โครงการวารสาร UP International 

Journal of Science and Technology 

ดร.ประลองยุทธ ศรีปาล

วทิย ์

40,000 ต.ค.2563-ก.ย.2564 

3 โครงการสนับสนุนอาจารย์/นักวชิาการ

อาคันตุกะ 

ดร.ประลองยุทธ ศรีปาล

วทิย ์

10,000 ต.ค.2563-ก.ย.2564 

4 โครงการสร้างเครอืข่ายความร่วมมือ ดร.ประลองยุทธ ศรีปาล

วทิย ์

10,000 ต.ค.2563-ก.ย.2564 

รวมงบประมาณ 260,000  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 

7. โครงการด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการแข่งกีฬาบุคลากรคณะ

วทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา 

จำปาทอง 

30,000 ธ.ค.2563 

2 โครงการเครอืเทางาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา 

จำปาทอง 

100,000 พ.ย.2563 -ธ.ค.

2563 

3 โครงการตดิตามและประเมินผลการ

ดำเนนิงานดา้นการเงินและงบประมาณ

ของคณะวทิยาศาสตร์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา 

จำปาทอง 

2,000 เม.ย.2564 

4 โครงการตดิตามและประเมินผลการ

ดำเนนิงานดา้นความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา 

จำปาทอง 

3,000 ธ.ค.2563,ม.ีค.,ม.ิย.

,ก.ย.2564 

5 โครงการทำบุญคณะและสร้างขวัญ

กำลังใจบุคลากร  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา 

จำปาทอง 

40,000 ธ.ค.2563-ม.ค.

2564 

6 โครงการประชุมใหญ่ประจำปี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา 

จำปาทอง 

20,000 พ.ย.2563 

7 โครงการประเมินความพงึพอใจการ

ปฏบัิตงิานของบุคลากร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา 

จำปาทอง 

2,000 ต.ค.2563-ก.ย.

2564 

8 โครงการประเมินแผนยุทธศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา 

จำปาทอง 

3,000 ต.ค.-พ.ย.2563  

9 โครงการพัฒนาระบบการคำนวณภาระ

งานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา 

จำปาทอง 

30,000 ต.ค.2563-ก.ย.

2564 

10 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์ 30,000 พ.ย.2563-ก.พ.

2564 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ

วทิยาศาสตร์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา 

จำปาทอง 

200,000 เม.ย.-พ.ค.2564 

12 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา 

จำปาทอง 

10,000 เม.ย.-พ.ค.2564 

รวมงบประมาณ 470,000  
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บทที่ 3 

การติดตามและประเมินผล 

 

3.1 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  แผนปฏิบ ัต ิการประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ม ีว ัตถ ุประสงค ์เพ ื ่อให ้ทราบถ ึง

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อนำประสบการณ์จากการทำงานไปกำหนดนโยบายการบริหารงาน

เพ ื ่ อพ ัฒนามหาว ิทยาล ั ย ให ้ เ จร ิญก ้ าวหน ้ าและบรรล ุ ว ิ ส ั ยท ัศน ์ ของอ ธ ิ ก ารบด ีต ่ อ ไป  

โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข ้อมูลผลการดำเนินงานทั ้งใน  

เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการดำเนินงานกับผลการดำเนินงาน  

และการ เบ ิ กจ ่ าย งบประมาณของท ุ กหน ่ วย งาน ในมหาว ิทยาล ั ยพะ เย า  เพ ื ่ อ เสนอต่ อ  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ ดังรูปแสดงผัง  

การประเมนิต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ผังการประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 
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  กองแผนงาน พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ e-BUDGET) เพื่อ

นำมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ และมีความ

โปร่งใส ตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถนำผลลัพธ์จากระบบ E-BUDGET                    

ไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดใช้งานระบบในระยะที่ 3 ด้านการจัดการ 

วางแผนด้านงบประมาณประจำปี การวางแผนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการรายงาน

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี  และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน 

ในรอบ 6 เดือน  และรอบ 12 เดือน  

 

3.2 ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบความสำเร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ มีระบบและกลไกดังนี้ 

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ ่งนำเสนอผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ และให้มกีารตดิตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

โปร่งใส มมีาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์       

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี ้ว ัดการดำเนินงาน ตั ้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน 

ผูอ้ำนวยการ หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้และ

ตามกรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื ่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการต่อคณบดี ต่ออธิการบดี คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ 
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3.3 กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 

 สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุตริตแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัต ิการประจำปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ผ่านทางการรายงานแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – 

มีนาคม 2564 ) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2564 – กันยายน 2564) 

 

3.4 องค์ประกอบของรายงานผลการดำเนินงาน 

  การรายงานผลประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้

มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อกำหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการรายงาน 

ดังนี้ 

1) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการคณะ ประจำปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

2) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ พ.ศ. 2564 
                  

 ซ ึ ่ งกระบวนการปฏ ิบ ัต ิ งานท ั ้ งหมด จะปฏ ิบ ัต ิการผ ่ านระบบการจ ัดการ 

ด้านงบประมาณและแผนงาน (e-Budget) และใช้ข ้อมูลจากระบบการจัดการด้านงบประมาณ 

และแผนงาน (e-Budget) ในการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณนั้นๆ    

 

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


