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คำนำ 
 

 แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้
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เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการ / กิจกรรม ทั้งหมด 64 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,521,193 บาท 

 

                                                                                    

 

                                                      (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์  บุณยรักษ์) 

                                                     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข 
 

    

แผนปฏิบัตกิารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  

สารบัญ 

 

                  หน้า 

คำนำ           ก 

สารบัญ                   ข 

 

บทที่ 1 บทนำ 

 1.1 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์    10 

 1.2 กรอบความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ     19 

 

บทที่ 2 โครงการตามแผนปฏิบัติการ  

2.1 สรุปจำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565    28 

2.2 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์             29 

 

บทที่ 3 การติดตามและรายงานผล       32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

    

แผนปฏิบัตกิารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  

บทที่ 1  

บทนำ 

 

บทนำคณะ 

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” 
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 (3) อัตลักษณ์ของบัณฑิต 

 “ผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพด้านงานวิจัยหรอืนวัตกรรม ด้วยทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อ 

ก้าวทันเทคโนโลยี” 

 (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

สอดคล้องกับนโยบาย 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 
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5. ดร.ประลองยุทธ  ศรีปาลวทิย์    กรรมการ 

6. ดร.พัทธวรรณ  ละโป้     กรรมการ 

7. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  อนันตลาโภชัย  กรรมการ 

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. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ แนมมณี   กรรมการ 

15. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  นาสมใจ   กรรมการ 

16.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณ ี อยู่ศิริ   กรรมการ  

17.  ดร.ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ     กรรมการ 

18.  ดร.อภริักษ์ วงศ์เหมภูมิ     กรรมการ 

19. ดร.ปิยดา พฤกสวัสดิ์นนท์     กรรมการ 

20. ดร.เริงฤทัย ศริิรักษ์      กรรมการ 

21. รองศาสตราจารย์ ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ์   กรรมการ 

22. ดร.ชัยพัฒน์  ลาพินี      กรรมการ 

23. นางภัทรภรณ์ ผลดี      เลขานุการ 

24. นางสติา  เทียนหวาน     ผูช่้วยเลขานุการ 

25. นางสาวสุดารัตน์   แซ่จา๋ว     ผูช่้วยเลขานุการ 

26. นางสาวสุพิชฌาย์  นอ้ยคำ     ผูช่้วยเลขานุการ 
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โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานวิชาการ และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานคณะ 

โครงสร้างองค์กร 

(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) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 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) คล่องตัวและมีประสทิธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

 

 (8) สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา (Core Competency) (ร่วม) 

 1. ความสามารถในการเอื้ออำนวยให้เกิดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีมาตรฐาน

วิชาการและวิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู ้ตลอดชีวิต สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 

และเป็นพลเมือง   ที่มคีุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก   

 2. ความสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) มแีนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย 

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

การใชป้ระโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์   

 6. ความสามารถในการเอื้ออำนวยให้เกิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน และทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลัก “สานความคิด สร้างจิตใจ” 

รวมพลังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย Smart University เชื่อมโยงและบริการ

สารสนเทศที ่ท ันสมัยและถูกต้อง และตอบสนองผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ ่มได้อย่างรวดเร็ว  

ทันเหตุการณ์   

 

 (9)  หลักสูตรและบริการที่สำคัญ 

   ด้านการเรียนการสอน คณะจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ รวมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาพื้นฐานให้กับนิสิตคณะต่าง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย และผลติบัณฑิตในระดับปริญญาตรี และบัณฑติศกึษา  

   ปีการศกึษา 2564  คณะวทิยาศาสตร์ทำการเรียนการสอนทั้งหมด 13 หลักสูตร ปริญญา

ตร ี7 หลักสูตรทำการจัดการเรียนการสอน 3 แผนการเรียน ประกอบด้วย ปริญญาเดียว (วิทยาศาสตร

บัณฑิต) ควบ 2 ปริญญา (วิทยาศาสตรบัณฑิตและการศึกษาศาสตรบัณฑิต) และ ปริญญาตรีควบ

ปริญญาโท (วิทยาศาสตบัณฑิตควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสิ่งแวดล้อม)  ระดับปริญญาโท 

จำนวน 3 หลกัสูตร  และ ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 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 

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

   1)  วท.ม. (คณิตศาสตร์) 

   2)  วท.ม. (ชีววิทยา)   

   3)  วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)   
 

   ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร ได้แก่ 

   1)  ปร.ด. (วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์) 

   2)  ปร.ด. (คณิตศาสตร์) 

 3)  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) 

 

 (10) วัฒนธรรมองค์กร 

 UP SCIENCE 

 

จำนวนหลักสูตร 

แผนการรับนิสิตประจำปีงบประมาณ 2565 -2570  

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

จำนวน : คน 

ลำดับ หลักสูตร  
นิสิต

ปัจจุบัน 

แผนการรับนิสิต 

65 66 67 68 69 70 

1 วท.บ.คณิตศาสตร์ 32 40 40 40 40 40 40 

2 วท.บ.เคมี 84 60 60 60 60 60 60 

3 วท.บ.ชีววทิยา 104 60 60 60 60 60 60 

4 วท.บ.ฟสิิกส ์ 12 40 40 40 40 40 40 

5 วท.บ.วทิยาศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬา 

167 40 40 40 40 40 40 
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ลำดับ หลักสูตร  
นิสิต

ปัจจุบัน 

แผนการรับนิสิต 

65 66 67 68 69 70 

6 วท.บ.สถิติ 17 40 40 40 40 40 40 

7 วท.บ.อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยี

วัสด ุ

11 40 40 40 40 40 40 

8 กศ.บ. ควบ วท.บ.คณิตศาสตร์ 554 120 120 120 120 120 120 

9 กศ.บ.  ควบ วท.บ.เคมี 119 60 60 60 60 60 60 

10 กศ.บ. ควบ วท.บ.ชีววทิยา 246 90 90 90 90 90 90 

11 กศ.บ.  ควบ วท.บ.ฟสิิกส์ 64 30 30 30 30 30 30 

12 กศ.บ.  ควบ วท.บ.วทิยาศาสตร์การ

ออกกำลังกายและการกีฬา 

115 30 30 30 30 30 30 

13 วท.บ.ชีววทิยา และ วท.ม. สาขาวิชา

ชวีวทิยา 

27 10 10 10 10 10 10 

14 วท.บ.ชีววทิยา และ วทม.วทิยาศาสตร์

สิ่งแวดลอ้ม 

12 10 10 10 10 10 10 

15 วท.บ.เคมี และ วทม.วทิยาศาสตร์

สิ่งแวดลอ้ม 

6 10 10 10 10 10 10 

16 วท.ม. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3 5 5 5 5 5 5 

17 วท.ม. สาขาวิชาชวีวทิยา 2 5 5 5 5 5 5 

18 วท.ม. สาขาวิชาเคมีประยุกต์ - 5 5 5 5 5 5 

18 วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออก

กำลังกายและการกีฬา 

4 5 5 5 5 5 5 

19 ปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 6 5 5 5 5 5 5 

20 ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3 5 5 5 5 5 5 

21 ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออก

กำลังกายและการกีฬา 

- 5 5 5 5 5 5 
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จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการ 

ตารางที่ 4 จำนวนบุคลากรสายวิชาการในช่วงปงีบประมาณ 2565    

         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 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนในช่วงปงีบประมาณ 2565           จำนวน : คน 

ลำดับ สังกัด บุคลากรปัจจุบัน พนักงานฯ 
ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

หมาย

เหตุ 

1 คณะวิทยาศาสตร์ 39 39 -  
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1.1 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ 

กรอบประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 
พันธกิจ ผลิตกำลังคนท่ีมสีมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต 
วิจัยและนวตักรรมพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม 
บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

และสบืสานเอกลักษณ ์
ความเป็นไทย 

บริหารจดัการทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์  
ม.พะเยา 

1. การเตรยีมคนและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคตตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่
ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
 

3. การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน     
 

4. การส่งเสรมิการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อความเป็นไทยและ
เอกลักษณ์ของชาติ   

5. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล   

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลยั

พะเยา 

มหาวิทยาลยัสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

เป้าประสงค ์ 1.1 เพื่อผลิตกำลังคนให้มี
คุณลักษณะ สมรรถนะและทักษะ
แห่งอนาคต ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

 (SDG 3,4,14) 
1.2 พัฒนากำลังคนให้มีทักษะการ

เรียนรูต้ลอดชีวิต (Life Long 
Learning) 

(SDG 3,4,5,11,17) 

2.1 ผลงานด้านวิจัยและนวตักรรมมี
คุณภาพ เป็นประโยชน์ และขับเคลื่อน
ชุมชนและสังคมสู่การมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น (SDG 9,17) 
2.2 ผลงานด้านวิจัย นวัตกรรม และ
ทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีคุณภาพ
สามารถสรา้งรายได ้
เชิงพาณิชย์ (SDG 9,17) 
2.3 คุณภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World 
Ranking) และมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัในกลุ่มการวิจัยระดบั
แนวหน้าของโลก (Global and 
Frontier Research) (SDG 9,17) 
 
 
 

3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคมและชุมชนให้มี
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน   (SDG 
3,4,9,11,17) 
3.2 มีแหล่งเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของสังคมและ
ชุมชนทุกช่วงวัย  (SDG 4,5,11,17) 
3.3 ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีมีศักยภาพในการแข่งขัน
สูงขึ้น (SDG 9,17) 
3.4 การบริการสุขภาพ และสาธารณสุขที่ทันสมัยแก่
ชุมชนและผูสู้งอายุ (SDG 3,17) 
 

4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุง
ศิลปะ วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น  (SDG 11,17) 
4.2 ยกระดับองค์ความรู้ทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม สู่งาน
สร้างสรรคเ์ชิงพาณิชย์ 
(Cultural Enterprise) และ
ความเป็นสากล  (SDG 
9,11,17) 
 

5.1 การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล  
 (SDG 17) 
5.2 การบริหารงานมีธรร
มาภิบาล และความ
โปร่งใสอย่างยั่งยืน (SDG 
16,17) 
5.3 สภาพแวดล้อมของ
บุคลากรเกื้อหนุนและ 
มีประสิทธิภาพ (SDG 
16,17) 
5.4 บรรยากาศการทำงาน
ของบุคลากร 
(WORKFORCE Climate) 
(SDG 16,17) 
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กรอบประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 
พันธกิจ ผลิตกำลังคนท่ีมสีมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต 
วิจัยและนวตักรรมพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม 
บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

และสบืสานเอกลักษณ ์
ความเป็นไทย 

บริหารจดัการทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์  
ม.พะเยา 

1. การเตรยีมคนและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคตตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่
ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
 

3. การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน     
 

4. การส่งเสรมิการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อความเป็นไทยและ
เอกลักษณ์ของชาติ   

5. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล   

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลยั

พะเยา 

มหาวิทยาลยัสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 ความผูกพันของ
บุคลากร (Workforce 
Engagement) (SDG 
16,17) 
5.6 วัฒนธรรมองค์กร 
(Organizational 
Culture) (SDG 16,17) 
5.7 ผลการปฏิบัติงานและ
การพัฒนาท่ีดีและ 
มีประสิทธิภาพ 
(PERFORMANCE 
Management and 
Development) (SDG 
16,17) 
5.8 มหาวิทยาลัยได้รับ
การจัดอันดับ
สถาบันการศึกษาสีเขียวท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ระดับโลก (UI 
Green)   (SDG11,15,17) 

กลยุทธ์ 1.1.1 ผลิตบัณฑิตให้มีคณุลักษณะ 
เป็น Community Change Agent 
หรือ 5C+ 
 (SDG 4,17) 
1.1.2 พัฒนานิสิตให้มีอัตลักษณ์ 
(SDG 3,4,17) 
(UP Identity)  พัฒนาสมรรถนะ
แห่งอนาคต  
1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
มืออาชีพ  เช่ียวชาญวิชาการ 
ชำนาญวิชาชีพ และเป็นต้นแบบ 
ด้านการสอน (SDG 4) 
1.2.1 พัฒนาทักษะการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต (Life Long Learning) ของ
นิสิต (SDG 4,11,17) 

2.1.1 พัฒนาระบบนิเวศด้านวิจัยและ
นวัตกรรม (SDG 9,17) 
2.2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมอื
ด้านวิจัยและนวัตกรรม (SDG 9,17) 
2.2.2 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาที่
ยกระดับชุมชนและก่อให้เกิดรายได้  
(SDG 9,17) 
2.3.1 ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสูก่าร
จัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับสากล 
(World Ranking) และการเป็น
มหาวิทยาลยัในกลุ่มการวิจัยระดบั
แนวหน้าของโลก (Global and 
Frontier Research) (SDG 9,17) 
 

3.1.1 การพัฒนาระบบนิเวศของการบริการวิชาการ  
(SDG 3,4,9,11,17) 
3.2.1 ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน (SDG 4,5,11,17) 
3.2.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนตน้แบบ (SDG 
4,5,11,17) 
3.3.1 บ่มเพาะและสร้างขีดวามสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการท้องถิ่นบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่  
(SDG 9,17) 
3.4.1 ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพ/
สาธารณสุขท่ีทันสมัยฯ (SDG 3,17) 
3.4.2 ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอ้มเพื่อสุขภาวะทีด่ี  
(SDG 3,17) 

 

4.1.1. ส่งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
เอกลักษณ์ความเป็นไทย ให้
ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล  
(SDG 11,17) 
4.2.1 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทุนทางศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น  (SDG 
9,11,17) 
4.2.2 พัฒนาองค์ความรู้ทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม สู่งาน
สร้างสรรคเ์ชิงพาณิชย์ 
(Cultural Enterprise)   
(SDG 9,11,17) 

5.1.1 การพัฒนาคุณภาพ
องค์กรตามเกณฑ์การ
ประกันคณุภาพองค์กร
เพื่อความเป็นเลิศ 
(EdPEx) 
(SDG 17) 
5.1.2 การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพองค์กร (SDG 
16,17) 
5.2.1 ส่งเสริมการสร้าง
ธรรมาภิบาลภายใน
มหาวิทยาลยัอย่างยั่งยืน 
(SDG 16,17) 
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1.2.2 พัฒนาระบบนิเวศน์เพื่อ
สนับสนุนการเรยีนรู้ตลอดชีวิต(SDG 
4,11,17) 
1.2.3 ส่งเสริมคณุภาพชีวิตนิสิตให้
อยู่และเรียนอย่างมีความสุข (SDG 
3,4,5,11,17) 
1.2.4 การยกระดับด้านวิชาการสู่
สากล (SDG 4,17) 

5.3.1 พัฒนาขีด
ความสามารถและบรหิาร
จัดการอัตรากำลังบุคลากร
อย่างเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 
(WORKFORCE 
CAPABILITY and 
CAPACITY) (SDG 16,17) 
5.4.1 พัฒนา
สภาพแวดล้อมของการ
ทำงาน (Workplace 
Environment)  (SDG 
16,17) 
5.4.2  ส่งเสริมการ
ดำเนินงานตามนโยบาย
และสิทธิประโยชน์สำหรับ
บุคลากร (WORKFORCE 
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วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลยั

พะเยา 

มหาวิทยาลยัสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

Benefits and Policies)   
(SDG 16,17) 
5.5.1 พัฒนาระบบการ
ประเมินความผูกพันของ
บุคลากร (Assessment 
of WORKFORCE 
ENGAGEMENT) (SDG 
16,17) 
5.6.1 เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
ให้เกิดการสื่อสารที่เปิด
กว้าง การทำงานท่ีให้ผล
การดำเนินการที่ดี และ
บุคลากรมีความผูกพัน
(SDG 16,17) 
5.6.2 กำหนดวัฒนธรรม
องค์กรให้สนับสนุน
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กรอบประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 
พันธกิจ ผลิตกำลังคนท่ีมสีมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต 
วิจัยและนวตักรรมพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม 
บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

และสบืสานเอกลักษณ ์
ความเป็นไทย 

บริหารจดัการทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์  
ม.พะเยา 

1. การเตรยีมคนและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคตตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่
ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
 

3. การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน     
 

4. การส่งเสรมิการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อความเป็นไทยและ
เอกลักษณ์ของชาติ   

5. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล   

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลยั

พะเยา 

มหาวิทยาลยัสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

วิสัยทัศน์และค่านิยม 
(SDG 16,17) 
5.7.1 พัฒนาระบบการ
จัดการผลการปฎิบตัิงาน
ของบุคลากรสนับสนุนให้
เกิดการทำงานท่ีให้ผลการ
ดำเนินการทีด่ี (SDG 
16,17) 
5.7.2 พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงาน 
(PERFORMANCE 
Development) 
5.7.3 พัฒนาประสิทธิผล
ของการเรียนรู้และการ
พัฒนา (LEARNING and 
Development 
EFFECTIVENESS) (SDG 
16,17) 
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กรอบประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 
พันธกิจ ผลิตกำลังคนท่ีมสีมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต 
วิจัยและนวตักรรมพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม 
บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

และสบืสานเอกลักษณ ์
ความเป็นไทย 

บริหารจดัการทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์  
ม.พะเยา 

1. การเตรยีมคนและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคตตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่
ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
 

3. การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน     
 

4. การส่งเสรมิการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อความเป็นไทยและ
เอกลักษณ์ของชาติ   

5. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล   

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลยั

พะเยา 

มหาวิทยาลยัสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

 
5.8.1 พัฒนากายภาพ 
และสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ 
UI Green สู่การเป็น
มหาวิทยาลยัต้นแบบใน
การสร้างความยั่งยืน 
(SDG 11,15,17) 
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1.2 กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ 

 
กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

พันธกิจ ผลิตกำลังคนท่ีมสีมรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคต 

วิจัยและนวตักรรมพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 

บริการวิชาการด้วยองค์
ความรู้และนวัตกรรม 

ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบสาน
เอกลักษณ์ความเป็นไทย 

บริหารจดัการทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรร

มาภิบาล 
ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 
1. การเตรยีมคนและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคตตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

2. การสร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิง
พาณิชย์  
 

3. การบริการวิชาการด้วย
องค์ความรู้และนวัตกรรม 
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน     
 

4. การส่งเสรมิการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทยและ
เอกลักษณ์ของชาติ   

5. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล   
 

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

มหาวิทยาลัยสร้างปญัญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

เป้าหมายคณะ 

ปี 65  

จำนวนหลกัสูตรได้รับการปรับปรุง
ตามแนวทาง Community Change 
Agent  

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 
process) ที่ครอบคลุมเครือข่าย
อุปทาน (Supply network) ด้านการ
บริหารจัดการงานวิจยัและนวัตกรรม  
[EdPEx 6.1]   
1. งบประมาณการวิจัย   
2. บุคลากรด้านการวจิัย  
3. โครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอำนวย
ความสะดวก  
4. กฎระเบียบขอ้บังคับ 
5. แผนงานวิจยัและนวัตกรรม 
6. ระบบบริหารการวจิัยและนวัตกรรม 

มีระบบและกระบวนการทำงาน 
(Work process) ที่ครอบคลมุ
เครือข่ายอุปทาน (Supply 
network) ด้านการบริหารจัดการ
งานบริการวิชาการแก่สังคม และ
ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่อย่างยั่งยนื  [EdPEx 6.1]   
1. งบประมาณการบรกิารวิชาการ 
2. บุคลากรด้านการบรกิารวิชาการ 
3. โครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอำนวย
ความสะดวก  
4. กฎระเบียบขอ้บังคับ 

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work process) ที่
ครอบคลุมเครือข่ายอุปทาน (Supply network) 
ด้านการอนุรกัษ์ ฟืน้ฟู ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 
[EdPEx 6.1]  

จำนวนคณะ/หน่วยงานที่นำเกณฑ์การประกัน
คุณภาพองค์กรเพือ่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มา
ใช้ในการพฒันาองค์กร  
[Super KPI] 
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7. ระบบแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละการ
ถ่ายทอด Best practices 
ฯลฯ 

5. แผนงานการบรกิารวิชาการ 
6. ระบบบริหารจดัการบรกิาร
วิชาการ 
7. ระบบแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละการ
ถ่ายทอด Best practicesฯลฯ 
[Reinventing University] 

 ผลประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อคณุลักษณะของบัณฑิต
ด้าน Community Change Agent 
หรือ 5C+ แบ่งเป็นรายด้าน ดังนี ้
1. Creativity and Innovation Skill  
2. Critical Thinking and Problem 
solving skills  
3. Communication Skill  
4. Collaboration skill  
5. Community Skill 

จำนวนเครือข่ายความร่วมมอืด้านการ
วิจัยและ เครอืข่ายแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ด้านการวิจยัที่เป็นประโยชน์ และ
ขับเคลื่อนชุมชนและสังคม สูก่ารมี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น (นับซ้ำ) 

จำนวนเครือข่ายความร่วมมอืกับ
ผู้เกีย่วขอ้งกับการบริการวิชาการ    

จำนวนเครือข่ายการสร้างความเขม้แข็งด้านทำนุภูมิ
ปัญญา ศิลปะ วฒันธรรม ให้กับชุมชน และยกระดับ
เศรษฐกิจฐานรากจากทนุทางวฒันธรรมไปสู่การ
พัฒนาเชิงพืน้ทีอ่ย่างยั่งยนื (นับซ้ำ) 

จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนนุ
การพัฒนาคุณภาพองค์กร (นับซ้ำ) 

 จำนวนหลักสูตร CWIE เพื่อผลิต
ผู้ประกอบการ Entrepreneur Ship 
หรือนกันวัตกร Innovator  

จำนวนนกัวิจยัรุ่นใหมท่ี่ได้รับการ
พัฒนาเพิม่ขึ้น 
 

จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพฒันา
ด้านงานบริการวิชาการ (%) 

จำนวนชุมชนที่ไดร้ับการพัฒนา โดยการบูรณาการ
งานวิจยัและนวตักรรมกับงานด้านการทำนบุำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 
process) ดา้นการส่งเสรมิการบริหารงาน
ด้วยหลกัธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคก์ร  [EdPEx 
6.1],  [EdPEx 1]  

 จำนวนผู้ประกอบการที่เป็นคู่ความ
ร่วมมอืในการพฒันาหลกัสูตร ร่วม
จัดการศึกษาเชิงประสบการณ ์
การศกึษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน  

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 
process) ที่ครอบคลุมเครือข่าย
อุปทาน (Supply network) ด้านการ
เผยแพร่ผลงานวิจยัและนวัตกรรม 
 [EdPEx 6.1]   

จำนวนเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ด้านการบรกิารวชิาการ เพือ่สรา้ง
ความเขม้แขง็ให้ชุมชนและสังคม 
(Engagement) 

จำนวนทนุทางศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็น
ไทย ได้รับการพัฒนาไปสู่เชิงพาณชิย์   
[Super KPI] 

ผลการประเมิน ITA ระดับคณะ/หนว่ยงานไม่
ต่ำกว่า ระดับ A 

 จำนวนหลักสูตรควบสองปริญญา 
(Integrated Program) ที่ปรับปรุง
หลักสูตรเดิม หรือจัดคู่หลักสูตรใหม ่

จำนวนผลงานวิจยัและนวัตกรรมที่
นำไปใช้ประโยชน์จริงในชมุชน  
[Super KPI]  

จำนวนผลงานบริการวิชาการที่
นำไปใช้ประโยชน์จริงในชมุชนหรือ
ท้องถิ่นที่เป็นพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

ร้อยละของรายได้ของชุมชนและทอ้งถิน่ทีเ่พิ่มขึ้น จำนวนเรื่องหรอืจำนวนขอ้รอ้งเรียนด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส ทีเ่ข้าสู่
กระบวนการรับเรือ่ง ที่ได้รับการแก้ไขและสง่
ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้รอ้งเรยีน 

 จำนวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อ
สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชมุชน  
[Reinventing University] 

และจำนวนงานวจิัยที่นำไปขยายผล
หรือตอ่ยอดการใช้ประโยชน์สู่เชิง
พาณิชย์  
[Super KPI]  

จำนวนผลงานบริการวิชาการที่นำไป
ขยายผลหรอืนำไปใช้งานในพืน้ที่ใหม่
หรือชุมชนแห่งใหม ่

จำนวนองค์ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม ที่ไปสู่
งานสร้างสรรคเ์ชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise) 
[Super KPI] 

 

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 
process) ที่ครอบคลุมเครือข่ายอุปทาน 
(Supply network) ด้านการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร  
[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]  
1. ระบบประเมินความต้องการด้านขีด
ความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร 



19 
 

แผนปฏิบัตกิารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

2. วิธีการประเมนิทกัษะ และสมรรถนะ
บุคลากร  
3. ระบบให้การรับรองคุณวุฒิ 
(certifications) หรอืประกาศนียบัตรด้าน
ทักษะความสามารถของบุคลากร 
4. ระบบความก้าวหน้าของบุคลากรในระดบั
ต่างๆ (staffing levels) 
5. ระบบการสรรหา ว่าจ้าง และดูแลบุคลากร
ใหม่ (New WORKFORCE Members)  
6.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (HR SMART) 
ฯลฯ 

 มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 
process) ที่ครอบคลุมเครือข่ายอุปทาน 
(Supply network) ด้านการผลิต
บัณฑิต [EdPEx 6.1] 

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 
process) ที่ครอบคลุมเครือข่าย
อุปทาน (Supply network) ด้านการ
พัฒนาเครือขา่ยความรว่มมอืด้านวิจยั
และนวัตกรรม และทรัพย์สนิทาง
ปัญญา ทีม่ีคุณภาพสามารถสร้างรายได้
เชิงพาณิชย์  
[EdPEx 6.1]   

จำนวนองค์ความรูท้ี่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคุณภาพชวีิตของคนใน
ชุมชน 

 มีการสร้างวฒันธรรมองคก์รการเรยีนรู้
เปลี่ยนแปลงร่วมกนั สานความคิดสร้างจติใจ 
(Ideas and Thinking)  
[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]  

 จำนวนหลักสูตรที่ปรับปรุงให้มุ่งเน้นการ
พัฒนาทกัษะแห่งอนาคต 

จำนวนเครือข่ายความร่วมมอืกับพืน้ที่
ชุมชน 

จำนวนศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งการ
เรียนรู้ใหม ่ทีเ่ป็นศูนยก์ลางการ
เรียนรูท้ี่สำคัญของสังคมและชุมชน
ทุกชว่งวยั (Learning Space) 
[Reinventing University] 

 มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 
process) ดา้นการส่งเสรมิความก้าวหน้าตาม
สายงาน  
 [EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]  
1. ระบบและกลไกใช้ประโยชนอ์ย่างเต็มที่
จากสมรรถนะหลกัขององค์กร 
2. ระบบและกลไกการส่งเสรมิสนับสนุนการ
มุ่งเนน้ลูกค้าและธุรกิจ 
3. ระบบและกลไกผลกัดนัให้ผลการ
ดำเนนิการทีเ่หนอืกว่าความคาดหมาย 

 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อคณุลักษณะของบัณฑิตที่มี
ทักษะแห่งอนาคต 
1. ด้านทกัษะการเรยีนรู้และนวตักรรม 
2. ด้านทกัษะชวีิตและการทำงาน 
3. ด้านสารสนเทศ สือ่เทคโนโลย ี

จำนวนผลงานวิจยัและนวัตกรรมที่
ได้รับการรับรอง 
1 จำนวนสิทธิบัตร 
2 จำนวนอนุสิทธิบัตร 
3 จำนวนลิขสทิธิ ์
[Super KPI]  
 

มีระบบและกระบวนการทำงาน 
(Work process) ที่ครอบคลมุ
เครือข่ายอุปทาน (Supply 
network) ด้านการสรา้งนวตักรรม
ชุมชนเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ 
[EdPEx 6.1]  
1. แหล่งทนุ/แหล่งงบประมาณ 

 มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 
process) ดา้นการส่งเสรมิสุขภาพและความ
ปลอดภัยบุคลากรและระบบการเข้าถึงสถานที่
ทำงานของบุคลากร  [EdPEx 6.1],  [EdPEx 
5]   
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2. บุคลากร และนักวชิาชีพเชือ่มโยง
หุ้นส่วนสังคม 
3. โครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอำนวย
ความสะดวก  
4. กฎระเบียบขอ้บังคับ  
5. ระบบบริหารจดัการ 1 คณะ 1 
สัญลักษณ์ความสำเร็จ 
6. ระบบแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละการ
ถ่ายทอด Best practices 
ฯลฯ 

 ร้อยละของนิสติทีม่ีอัตลกัษณ์ UP 
Identity และThainess  
1. ด้านสุนทรยีภาพ ร้อยละ 70  ของ
นิสิตในหลกัสูตร 
2. ด้านบุคลิกภาพ  รอ้ยละ 70 ของนิสิต
ในหลักสูตร 
3. ด้านสุขภาพ รอ้ยละ 70 ของนิสิตใน
หลักสูตร 
4. ด้าน Thainess ร้อยละ 70 ของนิสิต
ในหลักสูตร 

จำนวนผลงานวิจยัและนวัตกรรมที่
ได้รับการตีพมิพ์ในวารสารทีอ่ยู่ใน
ฐานขอ้มูลที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ [Super KPI]  

จำนวนเครือข่ายความร่วมมอืและ
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นการ
สร้างนวตักรรมชุมชนเพือ่เรง่พัฒนา
ผู้ประกอบการ 

 จำนวนอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้มใน
การทำงานที่ได้รับการปรับปรุงพฒันา 

 จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการประเมนิ
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน 
UP PSF 
ระดับ 1 จำนวน  1 คน  
ระดับ 2 จำนวน  6 คน 
ระดับ 3 จำนวน  5 คน 
ระดับ 4 จำนวน  1 คน 

ผลการจัดอนัดับมหาวทิยาลัยโลก 
1. THE Ranking 
2. SCIMAGO 
3. Webometrics 
4. QS World Ranking 
ฯลฯ 

จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพฒันา
เป็นผู้ประกอบการและบ่มเพาะเป็น
ผู้ประกอบการรุน่ใหม ่

 มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 
process) ดา้นระบบสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ของบุคลากร  
[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   

 จำนวนอาจารย์ที่ไดร้ับการพฒันาเป็น
อาจารย์มอือาชีพต้นแบบระดับ
มหาวิทยาลัย  

จำนวนนกัวิจยัรุ่นใหมท่ี่ได้รับการ
พัฒนา เสริมศกัยภาพนกัวิจยั สูก่าร
ผลิตผลงานวิจยัและนวัตกรรมสูก่าร
ตีพิมพ์ระดับนานาชาต 

จำนวนชุมชนที่ไดร้ับการส่งเสริม
พัฒนา 1 คณะ 1 สัญลกัษณ์
ความสำเร็จ  

 มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 
process) ดา้นความผูกพนัของบุคลากร และ
ขับเคลื่อนความผกูพัน 
 [EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   

 จำนวนอาจารย์ที่ไดร้ับการพฒันาเป็น
อาจารย์มอือาชีพต้นแบบระดับ
ระดับประเทศ 

 จำนวนชุมชนที่ไดร้ับการส่งเสริม
พัฒนา เพือ่นำไปสู่เชงิพาณิชย์ได้  

  มีระบบการประเมนิความผกูพนั   
[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   
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 จำนวนนิสิตที่มีผลการสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ  อยู่ในระดับ B1 ตาม
ประกาศมหาวิทยาลยั 

 จำนวนผลิตภัณฑ์หรอืนวัตกรรมที่
เป็นสัญลกัษณ์ความสำเร็จ นำไปสู่
เชิงพาณิชย์ได้ 
 [Super KPI] 

 มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 
process) ดา้นเสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์ร ให้
เกิดการสือ่สารค่านยิมและวัฒนธรรมองค์กรที่
ดีร่วมกัน  
 [EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   
1. มีระบบและกลไกการส่งเสริมวฒันธรรม
องค์กร 
2. มีวัฒนธรรมการสือ่สารองคก์รที่เปิดกว้าง 
3. วัฒนธรรมการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพ 

 จำนวนนิสิตที่มีผลการสอบวัดระดับ
ทักษะดจิิทัล ตามประกาศมหาวิทยาลยั 

 จำนวนผลิตภัณฑ์หรอืนวัตกรรมที่
นำไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ [Super KPI] 

 มีการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามวิสยัทัศน์
และค่านยิมร่วมของมหาวิทยาลยั   

 จำนวนนิสิตที่ได้รับรางวัลในเวที
ระดับชาติและนานาชาต ิ

   มีวัฒนธรรมการทำงานสู่ผลลัพธ์ทีม่ีต่อลูกคา้ 

 จำนวนระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต  

   มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 
process) ดา้นการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
และแนวปฏิบัติที่ด ี(Best Practise)  
[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   
1. การบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล การ
ยกย่องชมเชย และการสร้างแรงจูงใจในการ
ทำงาน 
2. การยอมรับความเสีย่งที่ผ่านการ
ประเมนิผลได้ผลเสยีอย่างรอบด้าน 
(INTELLIGENT RISK taking) 
3. การจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ด้านการมุ่งเนน้ลูกค้าและธรุกจิ 
4. การจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ด้านการบรรลุผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ 
5. การเรยีนรู้และสนับสนนุความต้องการ
พัฒนาตนเองของบุคลากร ตามทิศทางการ
พัฒนามหาวทิยาลัย 
6. การเรยีนรู้และพัฒนาขององค์กรด้านความ
ปรารถนาในการเรยีนรู้และพฒันาของ
บุคลากร 
7. ระบบการเรยีนรู้และพัฒนาขององคก์รดา้น
สนับสนุนการปรับปรุงผลการดำเนนิการของ
องค์กร และความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผล
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ได้ผลเสียอย่างรอบด้าน 
8. การเรยีนรู้และพัฒนาขององค์กรด้านการ
สนับสนุนจรยิธรรม และวิธีปฏิบัติทางธุรกิจ
อย่างมีจรยิธรรม 

 จำนวนสื่อการเรยีนรู้แบบออนไลน์ที่
นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

   มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 
process) ดา้นพัฒนาประสทิธิผลของการ
เรียนรูแ้ละการพฒันา และความก้าวหน้าสาย
อาชีพ 
[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   
1. มีระบบการจัดการการพัฒนา
ความก้าวหน้าตามสายอาชีพของบุคลากรและ
ผู้นำในอนาคตขององค์กร 
2. มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของตำแหน่ง
บริหาร ผู้นำ และตำแหน่งอื่นที่สำคัญ 

 จำนวนแหล่งเรยีนรู้ และสภาพแวดล้อม
ในการเรยีนรู้ใหม ่
1. ศูนยก์ารเรยีนรู้  1 แห่ง 
2. ห้องเรยีน Hybrid Classroom - 
แห่ง 
3. ห้องปฏิบัติการ - แห่ง  
4. Learning Space 1 แห่ง 
[Super KPI] 

   จำนวนคณะ/หน่วยงานที่เข้าร่วมการจัด
อันดับตามเกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลยัสี
เขียว (UI Green)   
[Super KPI] 

 ค่าเฉลีย่ความพึงพอใจของนิสติ ด้าน 
1. ระบบสวัสดกิาร  
2. หอพัก 
3. ระบบการให้คำปรึกษา 
4. ระบบการให้คำปรึกษาด้าน
สุขภาพจิต 
5. บริการรกัษาพยาบาล 
6. โรงอาหาร 
7. สนามกีฬา 
8. คุณภาพชีวิตนิสิตพิการ 
9. ทุนการศกึษา 
ฯลฯ 

    

 จำนวนเครือข่ายความร่วมมอืทาง
วิชาการ 
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 มีนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการ
ดำเนนิงานเกีย่วกับความเป็นสากล  
(Internationalization) 

    

 จำนวนนิสิตแลกเปลี่ยน จำนวนนิสิต
ต่างชาติ ทั้งนิสิตแลกเปลี่ยนขาเข้า/ขา
ออก (Inbound / Outbound) 

    

 จำนวนนิสิตที่เข้ารว่มการประชุม
วิชาการระดับสากล (International 
Conference) 

    

 จำนวนผู้เชีย่วชาญ หรอืผูท้รงคุณวุฒิ
ชาวต่างชาติ ที่เข้ามาถ่ายทอดความรู้ใน
มหาวิทยาลัย (Visiting Professor) 

    

 จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรยีนการ
สอนร่วมกับมหาวทิยาลยัหรอืสถาบันใน
ต่างประเทศ[Super KPI] 
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บทที่ 2 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

2.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 

     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

หน่วยงาน จำนวนโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ (บาท) 

คณะวิทยาศาสตร์ 64 2,521,193 

1. โครงการด้านการเตรียมคนและ

เสริมสรา้งศักยภาพคน (ด้านการ

จัดการเรยีนการสอน) 

17 693,543 

2. โครงการด้านการเตรียมคนและ

เสริมสรา้งศักยภาพคน (ด้านคุณภาพ

นิสติ) 

18 300,650 

3. โครงการด้านวิจัยและนวัตกรรม

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

10 822,000 

4. โครงการด้านบริการวิชาการด้วย

องค์ความรู้และนวัตกรรม 

2 200,000 

5. โครงการด้านทำนุบำรุง

ศลิปะวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์

ความเป็นไทย 

4 35,000 

6. โครงการบริหารจัดการทันสมัยมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และ 

มีธรรมาภิบาล 

13 490,000 
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2.2 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 

1. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน) 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการการส่งเสริมผลติตำรา/

คู่มือปฏิบัติการ สำหรับบุคลากร 

รองศาสตราจารย์  

ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 

10,000 ต.ค. 2564 – ก.ย. 

2565 

2 โครงการก้าวแรกสู่อาจารย์มอื

อาชีพ ประจำปี 2563 คณะ

วิทยาศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์  

ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 

10,000 เม.ย. – พ.ค. 2564 

3 โครงการติดตามและประเมินผล

การดำเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพการศกึษา 

รองศาสตราจารย์  

ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 

5,000 ต.ค. 2564 – ก.ย. 

2565 

4 โครงการนิเทศการสอน รองศาสตราจารย์  

ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 

151,800 ก.พ. 2564 – ก.ย. 

2565 

5 โครงการแนะนำหลักสูตรและแนะ

แนวสัญจร 

รองศาสตราจารย์  

ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 

51,743 ต.ค. 2564 – ก.ย. 

2565 

6 โครงการประเมินการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใน   

รองศาสตราจารย์ 

ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 

100,000 ก.ค.-ส.ค. 2565 

7 โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตร

และประเมินผลกิจกรรม ตาม

เกณฑ์ AUN QA   

รองศาสตราจารย์  

ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 

5,000 พ.ย. 2564 – ก.ย. 

2565 

8 โครงการพัฒนา ปรับปรุง บูรณา

การหลักสูตรให้มีความพร้อมและ

เป็นจุดเด่นตามอัตลักษณ์ 

รองศาสตราจารย์  

ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 

10,000 ต.ค. 2564 – ก.ย. 

2565 

9 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรูแ้บบ

ออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

ตลอดชวีิต (Digital Content) 

รองศาสตราจารย์  

ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 

10,000 พ.ย. 2564 – ก.ย. 

2565 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตดา้น

วิชาการและวิชาชีพ  

 

รองศาสตราจารย์  

ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 

100,000 พ.ย. 2564 – ก.ย. 

2565 
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ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตและ

บุคลากร 

รองศาสตราจารย์  

ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 

100,000 เม.ย. – พ.ค. 2564 

12 โครงการเพิ่มศักยภาพงานประกัน

คุณภาพการศกึษา 

รองศาสตราจารย์  

ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 

10,000 ต.ค. 2564 – ก.ย. 

2565 

13 โครงการสนับสนุนการจัดทำ

ข้อสอบ  

รองศาสตราจารย์  

ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 

20,000 ต.ค. 2564 – ก.ย. 

2565 

14 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางดิ

จติัลและภาษาอังกฤษนิสติ 

ดร.ประลองยุทธ  

ศรปีาลวิทย์ 

50,000 

 

ต.ค. 2564 – ก.ย. 

2565 

15 โครงการสนับสนุนนิสติเข้าร่วมการ

ประชุมวิชาการระดับสากล 

ดร.ประลองยุทธ  

ศรปีาลวิทย์ 

40,000 

 

พ.ย. 2564 – ก.ย. 

2565 

16 โครงการสนับสนุนนิสติแลกเปลี่ยน ดร.ประลองยุทธ  

ศรปีาลวิทย์ 

10,000 พ.ย. 2564 – ก.ย. 

2565 

17 โครงการสนับสนุนอาจารย์/

นักวิชาการอาคันตุกะ 

ดร.ประลองยุทธ  

ศรปีาลวิทย์ 

10,000 พ.ย. 2564 – ก.ย. 

2565 

รวมงบประมาณ 693,543  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 

2. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนิสิต) 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการน้องใหม่คณะ

วิทยาศาสตร์ 

ดร.พัทธวรรณ ละโป้ 10,000 พ.ย.2564 และ มิ.ย.

2565 

2 โครงการทุติยนิเทศ (พัฒนา

ศักยภาพนิสิตช้ันปีที่ 2) 

ดร.พัทธวรรณ ละโป้ 10,000 ธ.ค.2564-ก.พ.2565 

3 โครงการตติยนเิทศ (พัฒนา

ศักยภาพนิสิตช้ันปีที่ 3) 

ดร.พัทธวรรณ ละโป้ 10,000 ธ.ค.2564-ก.พ.2565 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสติ  ดร.พัทธวรรณ ละโป้ 20,000 เม.ย.-พ.ค.2565 

5 โครงการวิทยาศาสตร์อาสาพัฒนา

ชุมชน 

 

ดร.พัทธวรรณ ละโป้ 20,000 ม.ค.-ก.พ. 2565 
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ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

6 โครงการสนับสนุนกิจกรรมสโมสร

นิสติคณะวทิยาศาสตร์ 

ดร.พัทธวรรณ ละโป้ 20,000 ต.ค. 2564 – ก.ย. 

2565 

7 โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต ดร.พัทธวรรณ ละโป้ 80,000 ก.พ.-เม.ย.2565 

8 โครงการพัฒนาองค์วามรูท้าง

ศลิปะและวัฒนธรรมสู่งาน

สร้างสรรค์เชงิพาณิชย์ 

ดร.พัทธวรรณ ละโป้ 30,000 พ.ย. 2564 – ก.ย. 

2565 

9  โครงการอบรมโปรแกรมเพื่อการ

นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและ

ศกึษาต่อ ( วท.บ.คณิตศาสตร์ ) 

ดร.ธนพงษ์ พรมใหม่  10,000 ม.ค.-ก.พ.2565 

10 โครงการส่งเสริมกิจกรรม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ( 

วท.บ.สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ) 

 นางสาวนิโลบล  

คำยันต ์ 

15,000 ม.ค.-ก.พ.2565 

11  โครงการพัฒนาฅน 2021 ( วท.บ.

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ) 

ดร.สบืกุล  

กาญจนสุกร์ 

6,200 ก.พ.-เม.ย.2565 

12 โครงการพัฒนาความสามารถใน

การจดจำคำศัพท์เฉพาะทางของ

นิสติสาขาวิชาชีววิทยา ( วท.บ.

สาขาวิชาชีววิทยา ) 

รองศาสตราจารย์  

ดร.นุจริา ทาตัน  

10,000 ธ.ค.-ม.ค.2565 

13 โครงการชีววิทยา จิตอาสา พัฒนา

ท้องถิ่น ( วท.บ.สาขาวิชาชีววิทยา ) 

ดร.อาทิตย์ นันทขว้าง  8,000 ม.ค.2565 

14 โครงการการพัฒนาทักษะการใช้

เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สำหรับ

นิสติสาขาวิชาชีววิทยา ( วท.บ.

สาขาวิชาชีววิทยา ) 

นางสาวปวีณา  

โพธิ์ทอง 

8,300 พ.ย.2564 

15 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขา

เคมี (เคมี) 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

 ดร.บัลวี ยศนอ้ย 

14,000 เม.ย.2565 

16 โครงการพัฒนาทักษะทางช่างและ

การใชเ้ครื่องมอืขั้นสูงสำหรับนัก

ฟิสิกส์ ครั้งที่ 2 (ฟิสิกส์) 

ดร.สิรกิมล  

แสงมีอานุภาพ 

4,500 พ.ย. 2564 – ก.ย. 

2565 

17 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 

(วิทย์กีฬา) 

ดร.อภริักษ์  

วงษ์เหมภูมิ 

22,950 พ.ย.2564-ม.ค.2565 
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ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

18 โครงการพัฒนานิสติสู่การเป็นนัก

สถิตใินศตวรรษที่ 21(สถิต)ิ 

ดร.ปิยดา  

พฤกสวัสดิ์นนท์ 

1,700 ก.พ.-ม.ีค 2565 

รวมงบประมาณ 300,650  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 

3. โครงการด้านวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการวิทยาศาสตร์วิจัย รองศาสตราจารย์  

ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

100,000 เม.ย.-พ.ค.

2565 

2 โครงการจัดซื้อวัสดุและสารเคมี

สนับสนุนการศกึษาอิสระ 

รองศาสตราจารย์  

ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

322,000 ธ.ค.2564, มิ.ย.

ก.ย. 2565 

3 โครงการสนับสนุนด้านความ

ปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการ 

รองศาสตราจารย์  

ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

60,000 ต.ค. 2564 – 

ก.ย. 2565 

4 โครงการสนับสนุนการตพีิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 

(International Publication Support 

Program) 

รองศาสตราจารย์  

ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

30,000 ต.ค. 2564 – 

ก.ย. 2565 

5 โครงการพัฒนานักวิจัย 

(Researcher Development) 

รองศาสตราจารย์  

ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

50,000 ต.ค. 2564 – 

ก.ย. 2565 

6 โครงการพัฒนาหน่วยวิจัยสู่ความ

เป็นเลิศ (Science Research Unit to 

Excellence) 

รองศาสตราจารย์  

ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

50,000 ต.ค. 2564 – 

ก.ย. 2565 

7 โครงการพัฒนาเครือข่ายความ

ร่วมมอืด้านการวิจัย นวัตกรรม 

และบริการวิชาการ 

รองศาสตราจารย์  

ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

20,000 พ.ย. 2564 – 

ก.ย. 2565 

8 โครงการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมอื 

ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวทิย์ 30,000 

 

พ.ย. 2564 – 

ก.ย. 2565 

9 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ 

 

ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวทิย์ 100,000 พ.ย. 2564 – 

ก.ย. 2565 
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ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

10 โครงการวารสาร UP International 

Journal of Science and 

Technology 

ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวทิย์ 60,000 ต.ค. 2564 – 

ก.ย. 2565 

รวมงบประมาณ 822,000  

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 

4. โครงการด้านบรกิารวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

ทางวิทยาศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์  

ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

100,000 พ.ย. 2564 – 

ก.ย. 2565 

2 โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ 

ครั้งที่ 20 

ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวทิย์ 100,000 พ.ค.-ส.ค.2565 

รวมงบประมาณ 200,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 

5. โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการรดน้ำดำหัว ประเพณี

สงกรานต์ 

ดร.พัทธวรรณ ละโป้ 10,000 เม.ย.2564 

2 โครงการไหว้ครู ดร.พัทธวรรณ ละโป้ 10,000 ม.ิย.2564 

3 โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ดร.พัทธวรรณ ละโป้ 5,000 ก.ค.2564 

4 โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อ

สมทบกองทุนนิสติ 

ดร.พัทธวรรณ ละโป้ 10,000 ต.ค. 2564 – 

ก.ย. 2565 

รวมงบประมาณ 35,000  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 

6. โครงการบริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการพัฒนาและประเมินระบบ

บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ตาม

แนวทาง EdPex 

รองศาสตราจารย์  

ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 

100,000 

 

ต.ค. 2564 – 

ก.ย. 2565 

2 โครงการประชุมใหญ่ประจำปี  ผูช่้วยศาสตราจารย์  

ดร.กัลยา จำปาทอง 

20,000 พ.ย.2564 

3 โครงการติดตามและประเมินผล

การดำเนินงานด้านการเงินและ

งบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์  

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

ดร.กัลยา จำปาทอง 

2,000 เม.ย.2564 

4 โครงการติดตามและประเมินผล

การดำเนินงานด้านความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน  

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

ดร.กัลยา จำปาทอง 

3,000 ธ.ค.2563,มี.ค.,

มิ.ย.,ก.ย.2564 

5 โครงการประเมินแผนยุทธศาสตร์  ผูช่้วยศาสตราจารย์  

ดร.กัลยา จำปาทอง 

3,000 ต.ค.-พ.ย.2564 

6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวทิย์ 50,000 ต.ค. 2564 – 

ก.ย. 2565 

7 โครงการแข่งกีฬาบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

รองศาสตราจารย์  

ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

10,000 ธ.ค.2563 

8 โครงการเครือเทางาม  ผูช่้วยศาสตราจารย์  

ดร.กัลยา จำปาทอง 

60,000 พ.ย.2563 -ธ.ค.

2563 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

ดร.กัลยา จำปาทอง 

150,000 ต.ค. 2564 – 

ก.ย. 2565 

10 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร   ผูช่้วยศาสตราจารย์  

ดร.กัลยา จำปาทอง 

10,000 เม.ย.-พ.ค.2564 

11 โครงการประเมินความพึงพอใจ

การปฏิบัติงานของบุคลากร 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

ดร.กัลยา จำปาทอง 

2,000 ต.ค.2563,มิ.ย.

2565 

12 โครงการทำบุญคณะและสร้างขวัญ

กำลังใจบุคลากร  

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

ดร.กัลยา จำปาทอง 

40,000 ธ.ค.2563-ม.ค.

2564 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 
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    6. โครงการบริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

13 โครงการสำนักงานสีเขียว ดร.พัทธวรรณ ละโป้ 20,000 ต.ค. 2564 – 

ก.ย. 2565 

รวมงบประมาณ 490,000  
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บทที่ 3 

การติดตามและประเมินผล 

 

3.1 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  แผนปฏิบ ัต ิการประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 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. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – 

มีนาคม 2565 ) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 

 

3.4 องค์ประกอบของรายงานผลการดำเนินงาน 

  การรายงานผลประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้

มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อกำหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการรายงาน 

ดังนี้ 

1) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการคณะ ประจำปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

2) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ พ.ศ. 2565 
                  

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

ด้านงบประมาณและแผนงาน (e-Budget) และใช้ข ้อมูลจากระบบการจัดการด้านงบประมาณ 

และแผนงาน (e-Budget) ในการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณนั้นๆ    

 

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


