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รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัย
พะเยา โดย   

1. ดร.อาทิตย์  นันทขว้าง    ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรภรณ์  ช่อลำเจียก  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์  วงศ์ราษฎร์  กรรมการ 
4. ดร.กฤษดา  ตามประดิษฐ์    กรรมการ 
5. ดร.คงเดช  สวาสดิ์พันธ์    กรรมการ 
6. ดร.ศัสยมน  สุขแสงรักษ์เจริญ    กรรมการ 
7. ดร.เริงฤทัย  ศิริรักษ์     กรรมการ 
8. นายศุภชัย  ผลศุภรักษ์    กรรมการและเลขานุการ 
9. นางภัทรภรณ์  ผลดี     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 การประเมินนี้ดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ แนวปฏิบัติ ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2563-2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 24
ตัวชี้วัด โดยผลการดำเนินงานของคณะและเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ เป็นดังนี้ 
 

การตั้ง KPI คณะวิทยาศาสตร์ควรพิจารณานำข้อมูลย้อนหลังมาวิเคราะห์ เพ่ือประชุมวางแผน กับสภาวะ
ปัจจุบัน โดยวิเคราะห์แนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการ ให้ตรงตามตัวชี้วัดแนวปฏิบัติ(มาตรการ) โดยมี
ข้อเสนอแนะตามตารางสรุปผลการประเมินแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร รายตัวบ่งชี้ 

1. ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ไปสู่การปฏิบัติ 
เป้าประสงค์

/ 
กลยุทธ ์

แนวปฏิบัติ 
(มาตรการ) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ตามกลยุทธ ์

ค่า
เป้าหมาย

ของ
ตัวชี้วัด 

ผลการประเมิน
โดย

คณะกรรมการ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ 

1. พัฒนา
อาจารยส์ู่มือ
อาชีพด้าน
การสอนตาม
กรอบ
มาตรฐาน
มหาวิทยาลยั
พะเยา 
(Profession
al Standard 
Framework
s, UP-PSF) 

1.1 กำหนดหลักสตูรการ
อบรมและการประเมิน
อาจารย์เข้าสู่กรอบ
มาตรฐาน UP-PSF ในแต่ละ
ระดับ 

1.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ
อบรมทักษะที่หลากหลายในการสอน
เพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามทักษะ
ศตวรรษที่ 21 
 
 

100 ร้อยละ 100 ✓   

2.2 มีระบบการยกย่องหรือ
ประกาศเกยีรตคิุณแก่
อาจารย์ และการให้
แรงจูงใจแก่อาจารย์ที่ผ่าน
เข้าสู่ระดับสมรรถนะสูงสุด
ของกรอบมาตรฐานฯ 

2.2.1 จำนวนโครงการยกย่องหรือ
ประกาศเกยีรตคิุณแก่อาจารย์ และการ
ให้แรงจูงใจแก่อาจารย์ที่ผ่านเข้าสูร่ะดับ
สมรรถนะสูงสุดของกรอบมาตรฐานฯ 

1 1 โครงการ ✓  1.ตั้งเป้าหมาย/แนวปฏิบตัิ/ตัวช้ีวัดให้
สอดคล้องกับ พัฒนาอาจารย์สู่ UP-PSF 
 
2.ปรับแก้ตัวช้ีวัดของโครงการให้ชัดเจนในด้าน 
UP-PSF เช่น จำนวนอาจารย์เข้าสู่ UP-PSF 
 

สรุปผลการประเมินยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ไปสู่การปฏิบัติ 2   
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ตารางที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ ไปสู่การปฏิบัติ 
 

เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

แนวปฏิบัติ 
(มาตรการ) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ตามกลยุทธ ์

ค่า
เป้าหมาย

ของ
ตัวชี้วัด 

ผลการ
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

บรรลุ ไม่บรรลุ ข้อเสนอแนะ 

เป้าหมายท่ี 1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ  
1. พัฒนา
บุคลากรใหม้ี
ศักยภาพสูงดา้น
การวิจัยและ
นวัตกรรม 

1.1 สร้างกลไกการ
พัฒนานักวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพ่ือ
ก้าวสู่การเป็นนักวิจัยที่มี
ศักยภาพสามารถสรรหา
แหล่งทุน รวมทั้งพัฒนา
คุณภาพบุคลากร การ
วิจัยและนวตักรรมใน
ภาคการผลติ  
การบริการแก่สังคมและ
ชุมชน 

1.1.1 ค่าเฉลี่ยจำนวนงบประมาณ
สนับสนุน 
งานวิจัยและนวัตกรรมต่อคนต่อปี 
(อาจารย์ที ่
ปฏิบัติงานจริง) 

130,000 
 

เฉลี่ย 
94,906.39 
บาทต่อคนต่อ
ปี 

 ✓ การตั้งค่าเป้าหมายใหส้อดคล้องกับผล
ปัจจุบัน 

1.1.2 ร้อยละของนักวิจัยที่ไดร้ับการ
พัฒนา 

50 ร้อยละ 74.07 ✓   

1.1.3 จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่
นำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชน 
สังคม 

25 20 เรื่อง  ✓ ต้องมีแบบฟอร์มการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาชุมชน/หรือนำข้อมูลย้อนหลังเพื่อคิด
เป็นร้อยละของงานวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาชุมชน 

1.1.4 จำนวนผลงานการตีพมิพ์ใน
วารสารนานาชาต ิ

40 118 ผลงาน ✓   

1.1.5 จำนวนผลงานวิจัยในฐานขอ้มูล 
SCOPUS/ISI/ตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ. 
กำหนด ที่ถูกอ้างอิง (Cited)  

≥40 298 เรื่อง ✓  ตั้งค่าเป้าหมายผลรวมการอ้างอิงใน google 
sgora และวิเคราะห์จำนวนผลงานการ
อ้างอิง 

1.1.6 จำนวนที่เสนอขอรับสิทธิบตัร
และอนุสิทธิบัต ิ

≥10 21 เรื่อง ✓   
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เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

แนวปฏิบัติ 
(มาตรการ) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ตามกลยุทธ ์

ค่า
เป้าหมาย

ของ
ตัวชี้วัด 

ผลการ
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

บรรลุ ไม่บรรลุ ข้อเสนอแนะ 

1.2 สร้างกลุ่มวิจัย 
(Research cluster) 
และเครือข่ายด้านวจิัย
และนวัตกรรม ระบบพ่ี
เลี้ยงนักวิจัย
(Mentorship) และ
ระบบช่วยเหลือการ
ตีพิมพ์ เพื่อการทำงาน
วิจัยแบบบูรณาการและ
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

1.2.1 จำนวนกลุ่มวิจัย (Research 
cluster) และเครือข่ายด้านวิจัยและ
นวัตกรรม 

≥5 กลุ่ม Unit of 

Excellence 

จำนวน 4 

กลุ่ม และ

กลุ่มวจิัย 14 

กลุ่ม 

✓  เพิ่มข้อมูลจำนวนเครือข่ายด้านวิจยัและ
นวัตกรรม เช่น กลุ่มวิจัย(Research 
cluster) 

2. พัฒนาระบบ
การบริหาร
งานวิจัยและ
นวัตกรรม 
 

2.1 พัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อ
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานวิจัยและ
นวัตกรรมและเป็น
แหล่งข้อมูลการวิจัย 
(Research map) เพื่อ
กำหนดทิศทางการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ใช้ติดตาม ตรวจสอบ 
และวิเคราะหผ์ลสำเร็จ
ของงานวิจัย 

2.1.1 มีระบบสารสนเทศ ท่ีสามารถ
สนับสนุนระบบการบริหารงานงานวิจัย
และนวัตกรรม 

1 ระบบ

ฐานขอ้มูล

วจิัย อยู่

ระหว่างการ

ปรับระบบ

ฐานขอ้มูล 

 ✓ เนื่องจากระบบดังกล่าวยังไมแ่ล้วเสร็จ 

3. การสร้าง

ผลงานวจิัยและ

3.1 จัดตั้งศูนย์กลาง การ
วิจัยและนวตักรรม 
(Research and 

3.1.1 จัดตัง้หน่วยประสานงาน

สนับสนุนงานวจิัยและนวัตกรรมเชงิ

1 มกีารจัดตัง้

กลุ่มพัฒนา

✓  ปรับผลการดำเนินงานให้สอดคล้อง 
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เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

แนวปฏิบัติ 
(มาตรการ) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ตามกลยุทธ ์

ค่า
เป้าหมาย

ของ
ตัวชี้วัด 

ผลการ
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

บรรลุ ไม่บรรลุ ข้อเสนอแนะ 

นวัตกรรมท่ีให้

ผลกระทบเชงิ

บวกกับชุมชน

และสังคม 

innovation hub) เพื่อ
เป็นหน่วยงานสนับสนุน
การวิจัยมุ่งเป้า 
(Agenda-based 
research) งานวิจัยเชิง
พื้นที่ (Area-based 
research) งานวิจัยเชิง
สร้างสรรค์ และงานวิจัย
ใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ รองรับ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ประเทศ และส่งเสรมิ
สนับสนุนการสร้าง
ผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) 
บริษัท Start-up และ 
Spin-off   

สร้างสรรค์และใชป้ระโยชน์เชงิ

พาณิชย์  

 

ผลิตภัณฑ์

เครื่องสำอาง

และ

ผลิตภัณฑ์

ดูแล

สุขอนามัย

ส่วนบุคคล

ด้วยบูรณา

การศาสตร์สู่

นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์

เพื่อความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน 

3.2.สร้างภาคี

เครอืข่ายการวจิัยและ

นวัตกรรม ทัง้

สถาบันการศึกษา

ภาครัฐและเอกชน 

อุตสาหกรรม ชุมชน 

3.2.1จำนวนเครอืข่ายการวจิัยและ

นวัตกรรม ทัง้สถาบันการศึกษา

ภาครัฐและเอกชน อุตสาหกรรม 

ชุมชน และสังคมระดับชาติ  

≥3 มจีำนวน 

3 เครอืข่าย

การวจิัยและ

นวัตกรรม  

✓   

3.2.2 จำนวนเครอืข่ายการวจิัยและ

นวัตกรรม ทัง้สถาบันการศึกษา

≥1 1 เครอืข่าย ✓   
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เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

แนวปฏิบัติ 
(มาตรการ) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ตามกลยุทธ ์

ค่า
เป้าหมาย

ของ
ตัวชี้วัด 

ผลการ
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

บรรลุ ไม่บรรลุ ข้อเสนอแนะ 

และสังคม มีการ

สื่อสารในเวที

ระดับชาติและ

นานาชาติ  

ภาครัฐและเอกชน อุตสาหกรรม 

ชุมชน และสังคมระดับนานาชาต ิ

สรุปผลการประเมินยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ ไปสู่การปฏิบัติ 8 2  
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ตารางที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ ไปสู่การปฏิบัติ 
 

เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

แนวปฏิบัติ 
(มาตรการ) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ตามกลยุทธ ์

ค่า
เป้าหมาย

ของ
ตัวชี้วัด 

ผลการ
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

บรรลุ ไม่บรรลุ ข้อเสนอแนะ 

เป้าหมายท่ี 1 ชุมชนและสังคมมคีุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable life)  
2.  นำความรู้ทาง
วิชาการ วิชาชีพ 
งานวิจัยและนวัตกรรม
สู่การพัฒนาชุมชน 
(Professional - 
Community 
engagement) 

2.2 พัฒนาระบบ
และกลไกการ
ติดตาม ประเมิน
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของ
การบริการ
วิชาการ รวมทั้ง
กระจายแผนงาน
ให้ครอบคลุม
นักวิชาการที่มี
ความเชี่ยวชาญ
อย่างทั่วถึง 

2.2.1 มีระบบคณะกรรมการเพื่อพัฒนา
ระบบและกลไกการติดตาม ประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
บริการวิชาการ 

1 1 ✓   

2.4 พัฒนานัก
วิชาชีพเช่ือมโยง
หุ้นส่วนสังคม 
(Community 
engagement 
professional) 
เพื่อเป็นพ่ีเลี้ยง 
(Facilitator) 
ให้กับนักวิชาการ 

2.4.1 จำนวนนักวิจัยพี่เลี้ยงงานบริการ
วิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและ
ประเทศ 

2 6 ✓   
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เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

แนวปฏิบัติ 
(มาตรการ) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ตามกลยุทธ ์

ค่า
เป้าหมาย

ของ
ตัวชี้วัด 

ผลการ
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

บรรลุ ไม่บรรลุ ข้อเสนอแนะ 

นักวิจัยในการนำ
ผลงานวิชาการ 
วิจัยและ
นวัตกรรมไป
พัฒนาชุมชน 
(Community 
engagement 
embedding) 

สรุปผลยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ ไปสู่การปฏิบัติ 2 0  
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 ตารางท่ี 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ ไปสู่การปฏิบัติ 
 

เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

แนวปฏิบัติ 
(มาตรการ) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ตามกลยุทธ ์

ค่า
เป้าหมาย

ของ
ตัวชี้วัด 

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ บรรลุ ไม่บรรลุ ข้อเสนอแนะ 

เป้าหมายท่ี 1 มหาวิทยาลัยพะเยามีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรบัในระดับ ชาติและนานาชาติ  
1. ขับเคลื่อน

มหาวทิยาลัยให้เป็นท่ี

รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

1.1 สร้างเครอืข่ายความร่วมมือ 

(Network) กับสถาบันใน

ต่างประเทศ เพื่อเคลื่อนย้ายและ

แลกเปลี่ยน (Mobility) นิสติและ

บุคลากร ด้วยกิจกรรม/ความ

ร่วมมือด้านวิชาการ เช่น UMAP 

วจิัยและนวัตกรรม เช่น ASEA-

UNINET การบริการวิชาการ และ

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การจัดสหกิจศกึษาต่างประเทศ 

การจัดระบบเทียบโอนหน่วยกิต 

ท้ังในและนอกระบบ 

1.1.1 เครอืข่ายกับ

สถาบันใน

ต่างประเทศ 

1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน

วจิัยระหว่างสถาบันวศิวกรรมแห่ง

ประเทศจีนและมหาวิทยาลัย

พะเยา จำนวน 1 เครอืข่าย 

✓   

1.2 เพิ่มจำนวนอาจารย์  

นักวชิาการ นักวจิัยชาวตา่งชาต ิ

เพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่สากล 

1.3.1 จำนวน 

Visiting 

Professor/Researc

her ชาวต่างชาตท่ีิ

มโีครงการร่วมกับ

นักวจิัย

3 จำนวน Visiting Professor ได้แก ่

1) Prof.Dr.Gary Christian, Talanta 

University of Washington, USA 

2) Dr.Woi Pei Meng, University 

of Malaya, Malaysia 

✓   
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เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

แนวปฏิบัติ 
(มาตรการ) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ตามกลยุทธ ์

ค่า
เป้าหมาย

ของ
ตัวชี้วัด 

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ บรรลุ ไม่บรรลุ ข้อเสนอแนะ 

เป้าหมายท่ี 1 มหาวิทยาลัยพะเยามีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรบัในระดับ ชาติและนานาชาติ  
มหาวทิยาลัย

พะเยา (คน/

องค์กร) 

3) Prof.Dr.Yeol Je Cho, 

Gyeongsang National University, 

Korea 

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ ไปสู่การปฏิบัติ 2 0  
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ตารางที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ไปสู่การปฏิบัต ิ
 

เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

แนวปฏิบัติ 
(มาตรการ) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ตามกลยุทธ ์

ค่า
เป้าหมาย

ของ
ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ ข้อเสนอแนะ 

เป้าหมายท่ี 1 บุคลากรมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองค์กร  
1. พัฒนาระบบ
บริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

1.1 พัฒนาระบบ
บริหารและพัฒนา
บุคลากรเกณฑ์ กำหนด
อัตรากำลัง เกณฑ์ภาระ
งานเกณฑ์การพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิ ทักษะและ
ความก้าวหน้า ท้ัง
บุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสาย
สนับสนุน ส่งเสรมิคนดี
มีความสามารถ ให้
บุคลากรมีคุณภาพชีวิต
ในการทำงานท่ีดี 
เตรียมความพร้อมของ
บุคลากร 
เพื่อความก้าวหน้าใน
การเข้าสูต่ำแหน่งตาม
สายงานของบุคลากร
สายวิชาการ บุคลากร
สายสนบัสนุน และการ

1.1.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่มตีำแหน่งทาง
วิชาการ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
- รองศาสตราจารย ์
- ศาสตราจารย ์

 
 

45 
5 
1 

 
 
ร้อยละ28.7 
ร้อยละ8.33 
ร้อยละ 0 

 ✓ 
 
 

การตั้ง kpi ควรพิจารณาจากข้อมลูย้อนหลัง 
ควรตั้งจำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการที่เพิ่มขึ้นเป็นกี่คน 
(ร้อยละของผูด้ำรงตำแหน่ง) 

1.1.2 ร้อยละบุคลากร
สายบริการที่เตรียมความ
พร้อมสำหรับการยื่นขอ
ตำแหน่งชำนาญการ 
ชำนาญการพิเศษ,
เชี่ยวชาญ,เชี่ยวชาญ
พิเศษ 

100 เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนได้
เข้าร่วมโครงการเตรยีม
ความพร้อมในการยื่นขอ
ตำแหน่งของบุคลากรสาย
สนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ 
ในระหว่างวันท่ี 12-13 
มีนาคม 2563 และไดเ้ข้า
ร่วมกับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ กองการ
เจ้าหน้าท่ี สภาพนักงาน
มหาวิทยาลยั และในกลุ่ม
เครือเทางาม ท้ังรูปแบบ
ออนไลน์ และออฟไลน์ 
จำนวน 20 คน(จาก 37 คน) 
คิดเป็นร้อยละ 54.05 

 
 

✓ 
 

ควรสำรวจความต้องการสายบริการที่เตรียม
ความพร้อมสำหรับการยื่นขอตำแหน่ง เพื่อ
นำมากำหนดตัวช้ีวัดในปีต่อไป 
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เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

แนวปฏิบัติ 
(มาตรการ) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ตามกลยุทธ ์

ค่า
เป้าหมาย

ของ
ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ ข้อเสนอแนะ 

เข้าสู่ตำแหน่งผู้บรหิาร
ทุกระดับ 

1.1.3 มีกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การ
รายงานด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมและบริการ
วิชาการ (ครั้ง/ปี) 

1 1    

1.2 สร้างวัฒนธรรมการ
มีส่วนรวม 
(Partnership culture) 
และวัฒนธรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
จัดเวทีพบปะ พูดคุย 
หารือประจำเดือน เพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับทีมงานบริหาร และ
เวทีสาธารณะ สร้าง
ความเชื่อมโยงของการ
บริหารและการ
ดำเนินงานแตล่ะส่วน 
และให้มีการสื่อสาร 2 
ทาง 

1.2.1 มีกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

รายงานดา้นการวจิัย

และนวัตกรรมและ

บริการวิชาการ (คร้ัง/

ปี) 

1 มกีิจกรรมพบปะบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์ ทัง้

ระดับหลักสูตรและ

เจ้าหนา้ที่สายสนับสนุน ปี

ละ 1 คร้ัง(8ครัง้) พบปะ

กลุ่มวจิัย และพบปะผ่าน 

MS TEAMS ระหว่างเดอืน

มนีาคมถึงเดอืนกรกฎาคม 

2563  

✓ 
 

  

1.3 ส่งเสริมให้

บุคลากรมคีุณภาพ

ชวีติท่ีดใีนการทำงาน 

1.3.1 จำนวนโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านต่างๆ 

3 1) โครงการอบรม

ภาษาอังกฤษแก่บุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์  

✓ 
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เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

แนวปฏิบัติ 
(มาตรการ) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ตามกลยุทธ ์

ค่า
เป้าหมาย

ของ
ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ ข้อเสนอแนะ 

มรีะบบสวัสดกิารและ

ผลประโยชน์ของ

บุคลากร ยกระดับ

ความเป็นอยู่และ

มาตรฐานการทำงาน

ของบุคลากร ส่งผล

ทางอ้อมให้กับ

ครอบครัวและชุมชน

ของบุคลากร สรา้ง

แรงจูงใจ และรักษา

สัมพันธภาพทางบวก

ระหว่างบุคลากรใน

หน่วยงาน  สรา้ง

ความผูกพันและความ

จงรักภักดตี่อ

มหาวทิยาลัย 

2) โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรคณะ

วทิยาศาสตร์ 

3) โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้บริหารคณะ

วทิยาศาสตร์ 

4) โครงการเครอืเทางาม 

5) โครงการก้าวแรกสู่

อาจารย์มอือาชพีประจำป ี

2563 รุ่นท่ี 1 

1.3.2 ระดับของทัศนคติ
และความภูมิใจของ
บุคลากรที่มตี่อ
มหาวิทยาลยั 

≥4 ผลการสำรวจความผกูพัน

ของบุคลากรต่อองค์กร ได้

ค่าเฉลี่ย 4.12 คะแนน 

✓  เพิ่มข้อมูลผลการดำเนินงานด้าน สวัสดิการ
ด้านต่างๆของคณะฯและมหาวิทยาลัย เช่น 
สวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่ม ประกัน
อุบัติเหตุ  ระบบความปลอดภยั(รปภ./กล้อง
วงจรปิด) 

เป้าหมายท่ี 2 มหาวิทยาลัยพะเยามีการบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

แนวปฏิบัติ 
(มาตรการ) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ตามกลยุทธ ์

ค่า
เป้าหมาย

ของ
ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ ข้อเสนอแนะ 

1. พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการองค์กรให้
มีความคล่องตัว
และมี
ประสิทธิภาพ 

1.2 ปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการ
ทำงานทุกภารกิจให้มี
ความคล่องตัว ไม่ทับ
ซ้อน 
 

1.มรีะบบสารสนเทศท่ี

เหมาะสมท่ีนำมา

พัฒนาการทำงานให้

เกิดประสิทธิภาพ 

(จำนวน) 

1 1 ระบบ ✓  ปรับข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น 
- ระบบ E-document  

- ระบบ ebudget 

- ระบบ ERP / ims 

- ระบบสารสนเทศงานบุคลากร 

- ระบบUPRM 

- ระบบฐานขอ้มูล EdPEx-AUNQA 

- ระบบREG 

1.2 นำเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (Smart 
operation) ใช้ระบบ
สารสนเทศท่ีทันสมยัใน
การเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
พัฒนาการทำงาน มี
การเช่ือมต่อระหว่าง
เครื่องมือ อุปกรณ์อยา่ง
ทั่วถึง ทำให้สามารถ
แลกเปลีย่นข้อมูลกันได้
และเป็นปจัจุบัน 

1.2.1.จำนวนระบบ
ฐานข้อมูลงานท่ีนำมาใช้
ในการปฏิบัติงาน 

2 3 ระบบ ✓  ปรับข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น 
- ระบบ E-document  

- ระบบ ebudget 

- ระบบ ERP / ims 

- ระบบสารสนเทศงานบุคลากร 

- ระบบUPRM 

- ระบบฐานขอ้มูล EdPEx-AUNQA 

- ระบบREG 
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เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

แนวปฏิบัติ 
(มาตรการ) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ตามกลยุทธ ์

ค่า
เป้าหมาย

ของ
ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ ข้อเสนอแนะ 

1.3 พัฒนาการทำงาน
แบบบูรณาการ 
(Organization 
integration)ได้และ
เป็นปัจจุบัน 

1.3.1 จำนวนระบบ
พัฒนาการทำงานแบบ
บูรณาการ
(Organization 
integration)  

1 3 ระบบ ✓   

ยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ไปสู่การปฏิบัติ 5 2  
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 การประเมิน 
 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด (KPIs) บรรลุ (KPIs) ไม่บรรลุ (KPIs) 
1  2 2 0 
2 10 8 2 
3 2 2 0 
5 2 2 0 
6 8 6 2 

รวม 24 20 4 
 

 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงานของแผนยุทธ์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 มีทั้งหมด 24 ตัวบ่งช้ี บรรลุ 20 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 83.33 ไม่บรรลุ 4 ตัวบ่งช้ี บ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 
16.66  ไม่ขอรับการประเมิน 2 ตัวบ่งช้ี   
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ตรวจประเมินโดย คณะกรรมการประเมินแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์   
  
  

 
 

.............................................. 
ดร.อาทิตย์  นันทขว้าง 

ประธานกรรมการ 

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรภรณ์  ช่อลำเจียก
งกรรมการ 

 
 

.............................................. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์  วงศ์ราษฎร์ 

กรรมการ 

 
 

.............................................. 
ดร.กฤษดา  ตามประดิษฐ์ 

กรรมการ 
 
 

.............................................. 
ดร.คงเดช  สวาสดิ์พันธ์ 

กรรมการ 

 
 

.............................................. 
ดร.ศัสยมน  สุขแสงรักษ์เจริญ 

กรรมการ 
 
 

.............................................. 
ดร.เริงฤทัย  ศิริรักษ์ 

กรรมการ 

 
 

.............................................. 
นายศุภชัย  ผลศุภรักษ ์

กรรมการและเลขานุการ 
 
 

.............................................. 
นางภัทรภรณ์  ผลดี 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 

 
 


