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รายงานผลการประเมินแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา 
โดย   

1. ดร.อาทิตย์   นันทขว้าง  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ตามประดิษฐ์  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์ กลิ่นบำรุง  กรรมการ 
4. ดร.เขมวดี   ปรีดาลิขิต  กรรมการ 
5. ดร.พักตร์วิภา   เชาว์พานิช  กรรมการ 
6. ดร.พีรพงษ์   สืบแสน   กรรมการ 
7. นายไพศาล   ดวงจักร ณ อยุธยา กรรมการ 
8. นายศุภชัย    ผลศุภรักษ ์  กรรมการและเลขานุการ 
9. นางภัทรภรณ์   ผลดี   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 การประเมินนี้ดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ แนวปฏิบัติ ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2564-2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 16
ตัวชี้วัด โดยผลการดำเนินงานของคณะและเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ เป็นดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



และผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ โดยคณะกรรมการมีดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ี 

1. ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน  
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ แนวปฏบิัต ิ

(มาตรการ) 

ค่า

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินการ บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ 

1.อาจารย์มีคุณภาพการ
สอนอย่างมืออาชีพ 

ร้อยละของอาจารย์ UP-PSF 
ระดับ 3  

2 คน ปีการศึกษา 2563 
มีผู้ยื่นประเมินอาจารย์ UP-PSF 1 คน 
คือ อาจารย์มนสั ใจมะสิทธ์ิ ผลการ
ประเมินไดร้ะดับ 1 ดังนั้น 
คิดเป็นร้อยละ 0 

  -ต้องมีการเก็บข้อมลูเพื่อประกอบการ
พิจารณาในการตั้งค่าเปา้หมายของตัวช้ีวัด 
-มีกระบวนการเสริมสร้างให้บุคลากรสาย
วิชาการเข้าสู่ UP-PSF ระดับ 1 เพื่อเข้าสู่
ระดับทีสู่งขึ้น 

สรุปผลการประเมินยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ไปสู่การปฏิบัติ  1  
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ตารางที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ  
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ แนวปฏบิัต ิ

(มาตรการ) 

ค่า

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินการ บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ 

1.จำนวนผลงานวจิัย

ตพีมิพ์ (Publication) ท่ี

ตพีมิพ์ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน(ไม่นับซ้ำ) 110 บุคลากรและนสิิตคณะวิทยาศาสตร์

สามารถตพีมิพ์ผลงานวจิัยในวารสา

รทางวิชาการระดับนานาชาต ิ

จำนวน 120 เร่ือง 

   

2.จำนวนหน่วยวิจัยเพื่อ

ความเป็นเลิศ 

(Unit of Excellence) 

หน่วย(นับซ้ำ) 2 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้รับกา

รพจิารณาและได ้

รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิท

ยาลัยในการจัดต้ังหน่วยวจิัยเพือ่คว

ามเป็นเลิศ ทัง้ในระดับ Premier 

league, Division 1 และ Division 2 

จำนวนท้ังสิ้น 7 หน่วย 

   

ระบบสนับสนุนการวจิัย 

(Research Supportive 

System) 

ระบบ(ไม่นับซ้ำ) 1 คณะวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาฐานข้อมู

ลการวจิัย จำนวน 1 ระบบ

เพื่อใชป้ระกอบการตัดสนิใจในการผู้

บริหารงานและให้บุคคลทั่วไปเขา้เย่ี

ยมชมเพื่อพิจารณาความ 

เชี่ยวชาญ 

  1. ควรมีการกำหนด kpi ของตัวระบบเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบจากผู้ใช้งาน
(ประเมินความพึงพอใจ) 

สรุปผลการประเมินยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ไปสู่การปฏิบัติ 3   
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ตารางที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ แนวปฏบิัต ิ

(มาตรการ) 

ค่า

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินการ บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ 

ทรัพย์สินทางปัญญา 

(Intellectual Property 

ผลงาน 

(ไม่นับซ้ำ) 

2 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้ย่ืนขอ

จดสิทธิบัตร จำนวน 12 ผลงาน

และอนุสิทธิบัตร จำนวน 4 ผลงาน 

รวมท้ังหมด 16 ผลงาน และ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลงานท่ี

ขอรับยังไม่ได้รับการพจิารณา 

  คณะฯ ควรพิจารณาทามไลน์การยื่นขอการ
จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร และความ

พร้อมของบุคลากร และการใหค้วามรู้

การยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญา 

สรุปผลการประเมินยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ไปสู่การปฏิบัติ  1  
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ตารางที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ แนวปฏบิัต ิ

(มาตรการ) 

ค่าเปา้หมาย

ของตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินการ บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ 

4.1 นิสิตและบุคลากรมี
องค์ความรู้ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 
(Thainess) 

การมีส่วนร่วมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในทุก

หน่วยงาน 

1 โครงการ คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินโครงการ : 

องค์ความรู้จากการวจิัยสู่การเป็นหมู่

บ้านต้นแบบทางวิทยาศาสตร์และเทค

โนโลยเีพื่อการพัฒนาและใชป้ระโยชน์

อย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ 

“กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก 

ตำบลบ้านมาง อำเภอเชยีงม่วน 

จังหวัดพะเยา” การดำเนินโครงการใน

ครัง้นี้มีท้ังอาจารย์ เจ้าหนา้ที่และนิสติ

หลักสูตรเคมี ชวีวทิยา และ

วทิยาศาสตร์การออกกำลังกายและ

การกีฬา อกีทัง้ได้รับความร่วมมือ

จากหลักสูตรเศรษศาสตร์ คณะ

บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้า

ร่วมดำเนนิโครงการ เป็นการร่วม

สร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านความ

สามัคคีเป็นอย่างด ี

 

  -การพิจารณาโครงการที่มีส่วนร่วม
สร้างวัฒนธรรมองค์กร ใน
ปีงบประมาณถัดไปเพ่ือเกิดประโยชน์
ต่อ 
-มีการสำรวจผู้ที่สนใจ/ส่งเสริมให้
บุคลากรทุกส่วนงาน มีส่วนร่วมในการ
ทำโครงการฯ เพ่ือสร้างวัฒนธรรม

องค์กรในด้านความสามัคคี 
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เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ แนวปฏบิัต ิ

(มาตรการ) 

ค่าเปา้หมาย

ของตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินการ บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ 

4.2 พัฒนาองค์ความรู้
สร้างนวัตกรรมทาง
วัฒนธรรม 

จำนวนผลงานนวัตกรรม
ทางวัฒนธรรม 

1 คณะวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาองค์

ความรู้สร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรม 

จำนวน 3 ผลงานคือ  

1. เทคนิคการย้อมสธีรรมชาติจากพืช

ท้องถิ่น  

2. การออกแบบลายผ้าทอลายใหม่  

3. การรำกระบองเพื่อสุขภาพ จาก

โครงการองค์ความรู้จากการวิจยัสู่กา

รเป็นหมู่บ้านต้นแบบทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยเีพื่อการพัฒนาและใชป้

ระโยชนอ์ย่างยั่งยืนตามแนวพระราช 

ดำร ิ“กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก 

ตำบลบ้านมาง อำเภอเชยีงม่วน 

จังหวัดพะเยา”  

   

สรุปผลการประเมินยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ไปสู่การปฏิบัติ 2 0  
 
  



 
รายงานผลการประเมินแผนบรหิาร และพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

ตารางที่ 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ  
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ แนวปฏบิัต ิ

(มาตรการ) 

ค่าเปา้หมาย

ของตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินการ บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ 

1 สามารถฟังพูดอ่าน

เขียนภาษาอังกฤษได้ตาม

เกณฑ์ที ่

มหาวทิยาลัยกำหนด 

(ภายหลังเข้าร่วมโครงการ

ส่งเสริมภาษาอังกฤษ) 

บุคลากรสายวชิาการ 

ร้อยละของจำนวนบุคลากร

สายวชิาการท้ังหมดท่ีเข้า

ร่วมโครงการสอบผ่าน  

20% เนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2564 

ไม่มบุีคลากรสายวชิาการู้สอบวัดระดับ

ภาษาอังกฤษแต่คณะได้จัดกจิกรรมฝึก

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  

Speexx Connected หลักสูตรวฒุบัิตร 

CEFR รุ่นท่ี 1 ประจำป ี2564 

ช่วงระหว่าง ต.ค.64-ม.ีค 65 

โดยมีบุคลากรสายวชิาการเข้าร่วมท้ังสิ้

น จำนวน 7 คน 

โดยจะดำเนินการสอบวัดระดับในปี 

2565 

  -ทบทวนทามไลน์ของโครงการใหเ้หมาะสม
ทำให้ผลการดำเนินโครงการไม่บรรล ุ
-พิจารณาค่าเป้าหมาย/ปรับกิจกรรม
โครงการ 
-การประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินการเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ และ
ระเบียบเกณฑ์ในการเบิกจา่ย 

2 สามารถฟังพูดอ่าน

เขียนภาษาอังกฤษได้ตาม

เกณฑ์ที ่

มหาวทิยาลัยกำหนด 

(ภายหลังเข้าร่วมโครงการ

ส่งเสริมภาษาอังกฤษ) 

บุคลากรสายสนับสนุน 

ร้อยละของจำนวนบุคลากร

สายสนับสนุนท้ังหมดท่ีเข้า

ร่วมโครงการสอบผ่าน 

10% บุุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ

พัฒนาทักษะการใชภ้าษาอังกฤษ 

จำนวน 2 คน คือ  

1.นส.มลฤด ี มณยี์ สอบผา่นไดร้ะดับ 

A1 

2. นายอภชิาติ  อินทร์เป็ง 

สอบผ่านได้ระดับ A2 

ดังนัน้ คิดเป็นร้อยละ 50 % ของ

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมดท่ี

เข้าร่วมโครงการสอบผ่าน 

  -การประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินการเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ และ
ระเบียบเกณฑ์ในการเบิกจา่ย 
-จัดตั้งงบประมาณในการสนับสนนุ และ
จำนวนช่ัวโมงภาระงาน ในกรณีทีส่อบผ่าน 
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เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ แนวปฏบิัต ิ

(มาตรการ) 

ค่าเปา้หมาย

ของตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินการ บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ 

3 บุคลากรได้รับทุนไป

ต่างประเทศจากภายนอก

มหาวทิยาลัย 

จำนวนทุนท่ีได้รับ 1 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

(COVID 19) จึงไม่มบุีคลากรได้รับทุนไป

ต่างประเทศจากภายนอกมหาวทิยาลัย 

  อธิบายแนวปฏิบัต/ิมาตรการให้ชัดเจน 

4 การแลกเปลี่ยน

บุคลากรสายวชิาการ สาย

สนับสนุน นิสติ นักเรียน 

(Talent Mobility and 

Knowledge Sharing 

Program) 

จำนวนหน่วยงาน 1 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

(COVID 19)

ไม่มกีารการแลกเปลี่ยนบุคลากรสาย 

วชิาการ สายสนับสนุน นิสติ 

   

5 การนำเสนอผลงานทาง

วชิาการต่างประเทศ 

จำนวนผลงานทางวิชาการท่ี

เข้านำเสนอในต่างประเทศ 

1 บุคลากรนำเสนอผลงานในการประชุม

นานาชาติ The 5th International 

Conference on Smart Materials and 

Nanotechnology (SmartMat 2020) 

โดยนำเสนอในรูปแบบ Oral 

presentation จำนวน 4 ผลงาน และ 

Poster presentation จำนวน 4 ผลงาน 

  ควรสำรวจข้อมูลในหลักสตูรว่ามีแผนการส่ง
บุคลากรนำเสนอผลงานตา่งประเทศก่ีท่าน 
แล้วถึงนำมาตั้งตัวช้ีวัด  

6 มกีารร่วมจัดกิจกรรม 

และประสานงานหรือเข้า

ร่วมประชุมสัมมนา จัด

นทิรรศการ(Exhibition) 

ระดับนานาชาต ิ

จำนวนกิจกรรมท่ีเข้าร่วม 1 1.เป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมนานาชาต ิ

The 5th International Conference on 

Smart Materials and Nanotechnology 

(SmartMat 2020) ระหว่างวันท่ี 1-4 

ธันวาคม 2563 
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เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ แนวปฏบิัต ิ

(มาตรการ) 

ค่าเปา้หมาย

ของตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินการ บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ 

2.เป็นเจ้าภาพร่วมการอบรมเชงิปฏบัิติ

การนานาชาติ International Workshop 

on Digital Image Processing and 

Machine Learning (IWDM2021) 

ระหว่างวันท่ี 20-21 สิงหาคม 2564 

สรุปผลการประเมินยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ไปสู่การปฏิบัติ    
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ตารางที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ไปสู่การปฏิบัต ิ
 

เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ แนวปฏบิัต ิ

(มาตรการ) 

ค่าเปา้หมาย

ของตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินการ บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ 

6.1 Smart Education 

การพัฒนาระบบการ

จัดการเรยีนการสอน

และสื่อการสอนโดยใช้

เทคโนโลยีดจิทิัล

สมัยใหม่ รองรับการ

เรียนการสอนแบบ 

New Normal และการ

เรียนการสอนออนไลน์ 

6.1.1 จำนวนรายวิชาที่
ให้บริการการเรียนการ
สอนออนไลน์ในระบบ 
UP LMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีจำนวน 3 รายวิชา ดังนี้ 

1. 241223 ทฤษฎีเซต 
2. 246212 ปริมาณสาร

สัมพันธ์เคมี 
3. 246423 การนำพอลิเมอร์

มาแปรใช้ใหม่ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.ระบบ UP LMS ไม่ตอบความ
ต้องการของผู้ใช้ ควรทบทวนและ
สำรวจข้อมูลรายวิชาเพ่ือนำมากำหนด
พิจารณาเกณฑ์ค่าเป้าหมายของแผนปี
ถัดไป 
2.พิจารณารูปแบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ที่นอกเหนือระบบ UP LMS 
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เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ แนวปฏบิัต ิ

(มาตรการ) 

ค่าเปา้หมาย

ของตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินการ บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ 

6.2 รายงานทางการเงิน
ของมหาวิทยาลัยได้รับ
การรับรองแบบไม่มี
เงื่อนไข  

จำนวนเงื่อนไข ผ่านแบบไม่
มีเงื่อนไข 

รายงานทางการเงินของคณะ

วทิยาศาสตร์ได้รับการตรวจสอบจาก

ผู้ตอบสอบบัญชขีองมหาวิทยาลัย

พะเยา จำนวน 2 หน่วยงาน ดังนี้ 

1. ผู้สอบบัญชจีากบริษัท เอเอ็นเอส 

ออทิท จำกัด หน่วยงานภายนอก เข้า

ตรวจ 2 ครัง้ 

ผู้สอบบัญชตีรวจเอกสารการเบิกจ่าย

จากวัสดุคงคลัง 

จากระบบAX-ตรวจงานพัสดุคณะเพ่ือ

ตรวจสอบและ 

พจิารณาหลักฐานการบันทึกบัญชี 

ผลการตรวจสอบ ได้รับการรองรับผ่าน

แบบไม่มเีงื่อนไข 

2. สำนักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัย

พะเยา งานพัสดุ หน่วยงานภายใน

มหาวทิยาลัยพะเยา เขา้ตรวจสอบ

จำนวน 1 ครัง้ มีหน่วยงานดังนี้ ฝ่าย

งานพัสดุ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 

ห้องปฏบัิตกิาร สาขาฟสิิกส์และสาขา

เคม ี
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เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ แนวปฏบิัต ิ

(มาตรการ) 

ค่าเปา้หมาย

ของตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินการ บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ 

ผลการตรวจสอบ ได้รับการรองรับผ่าน

แบบไม่มเีงื่อนไข 

6.3 ผลการประเมิน ITA  ระดับคะแนน ดี การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนิน 
งานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำบีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คณะวิทยาศาสตร์มีผลการประเมิน
ในระดับ B (ดี) ได้คะแนนภาพรวม 
75.11 คะแนน 

   

สรุปผลการประเมินยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ไปสู่การปฏิบัติ 2 1  
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บทที่ 4 การประเมิน 
 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด (KPIs) บรรลุ (KPIs) ไม่บรรลุ (KPIs) 
1  1 0 1 
2 3 3 0 
3 1 0 1 
4 2 2 0 
5 6 2 4 
6 3 2 1 

รวม 16 9 6 
 

 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงานของแผนยุทธ์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564 มีทั้งหมด 16 ตัวบ่งช้ี บรรลุ 9 ตัวบ่งช้ี ไม่บรรลุ 6 ตัวบ่งช้ี  
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ตรวจประเมินโดย คณะกรรมการประเมินแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์   
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