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บทที่ 1 

บทน า 
1.1 ความเป็นมา 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University ) ด้วยปรัชญา “ด ารงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐ

ที่สุด (A life of wisdom is the mostwondrous of all)” และปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของ

ชุมชน (Wisdom for CommunityEmpowerment)” มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการพัฒนาด้านกายภาพ และ

พัฒนาบุคลากรเรื่อยมา มีการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั้งทางด้านสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท  และปริญญาเอก  เพื่ อพัฒนาการศึกษาของประชาชนในพื้ นที่ โ ดย เ ฉพาะ 

ในระยะแรกและตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ใน 15 คณะ 3 วิทยาลัย (วิทยาลัยการ

จัดการตั้งอยู่ณ อาคารเวฟเพลส เพลินจิต กรุงเทพมหานคร) และ 1 วิทยาเขต (เชียงราย) จ านวน

หลักสูตรทั้งสิ้น 97 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริญญาตรี 63 หลักสูตร ปริญญาโท 24 

หลักสูตร และปริญญาเอก 10 หลักสูตร และมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งจัดการเรียน  

การสอนในระดับประถมศึกษาตอนต้น จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีโครงการสนับสนุน 

การจั ด ตั้ ง ห้ อ ง เ รี ย น วิ ท ย าศ าสต ร์ ใ น โ ร ง เ รี ย น โ ดยก าร ก า กั บ ดู แ ล ข อ งมห า วิ ท ย า ลั ย 

ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) จ านวน 2 ห้องเรียน มหาวิทยาลัยพะเยา 

ได้มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยเพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาและผลิตงานวิจัย 

เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม มีนิสิตจ านวนทั้งสิ้น 20,208 คน แบ่งเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี

ทวิภาค ปกติ 15,516 คน โครงการพิเศษ 118 คน นิสติหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี2 ปริญญา3,569 

คน นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 88 คน นิสิตระดับปริญญาโท684 คน 

และนิสิตระดับปริญญาเอก 233 คน มีบุคลากรทั้งสิน้จ านวน 1,967 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ

1,022 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 945 คน 

คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อตั้งขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลติเภสัชกรให้เพียงพอ

กับความตอ้งการของประเทศ มุ่งเน้นการกระจายเภสัชกรสู่ภาคเหนอืตอนบน อันเป็นการเพิ่มบุคลากร

ให้แก่ภูมิภาค ท าการเปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ในรูปแบบส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยใช้

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลเภสัชกรรม) ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อมา

ในปี พ.ศ. 2548 จึงได้มีการแยกการจัดการเรียนการสอนเป็นส านักวิชาเภสัชศาสตร์ และเป็นคณะ

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันอุตสาหกรรม

เครื่องส าอางมบีทบาทส าคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ รวมถึงมบีทบาทในการส่งเสริมเศรษฐกิจ
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ไทยให้เติบโต โดยรัฐบาลและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุน เร่งผลักดันให้

อุตสาหกรรมเครื่องส าอางก้าวทันสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์จึง

สนองตอบความต้องการของตลาดโดยการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

เครื่องส าอาง เพื่อมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางที่มีความเช่ียวชาญ มีคุณธรรม  

จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง รวมถึงการสร้าง

ความตระหนักของการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีส่วนส าคัญในการ

สร้างมาตรฐานและยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องส าอางของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศ  

 ปัจจุบัน คณะจัดใหม้ีการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตร ได้แก่  

1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม มุ่งเป้าที่จะผลิตเภสัชกรเพื่อ

เสริมสร้างสุขภาพชุมชน  ซึ่งปัจจุบันมีนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

บริบาลเภสัชกรรม ประกอบด้วยหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัย

นเรศวร หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม พ.ศ.  2555 และหลักสูตรเภสัช

ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 มุ่งเน้นการ

สร้างฐานความรู้ให้บัณฑิต ผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์

เครื่องส าอาง เพิ่มศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเพื่อตอบสนองความต้องการ

ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดี และมีศักยภาพสามารถ

ท างานได้ทุกแห่งทั่วโลก และพัฒนาบัณฑิตให้ก้าวทันออกสู่ตลาดแรงงานและสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) โดยเริ่มรับนิสติตั้งแตป่ีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ 

 แผนกลยุทธ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 

2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา ในช่วงปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 – 2567 ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “คณะเภสัชศาสตร์มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพใน

การประกอบวิชาชีพ และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม จริยธรรม 

เพื่อร่วมพัฒนาชุมชน” และให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 ดั่งวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

ระดับสากล ผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริม
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ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้น า และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความ

ยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ 

ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ” และบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผน

ยุทธศาสตร6์ ด้าน ดังนี้ 

 (1) ยุทธศาสตรก์ารเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

 (2) ยุทธศาสตรก์ารสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางดา้นวิชาการ 

 (3) ยุทธศาสตรก์ารบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (4) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (5) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 (6) ยุทธศาสตรก์ารบริหารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

1.3 แผนภาพความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567แผนภาพแสดง Strategic Map เชิงล าดับความส าคัญ 

 แผนภาพความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567กับแผนยุทธศาสตรต์่างๆ ของประเทศ ดังรูปที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567กับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของประเทศ 
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  จากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

-  2 56 7สามารถน า ม าส รุ ป เ ป็ น แผนภาพแสดง  Strategic Map เ ชิ ง ล า ดั บ ค ว ามส า คัญ 

ได้ดังรูปที่ 2 

  

 
 

รูปที่ 2 แผนภาพแสดง Strategic Map เชิงล าดับความส าคัญ 

 

1.4 กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์คณะเภสัชศาสตร์ เริ่มต้นมหาวิทยาลัยเผยแพร่และถ่ายทอด

แผนยุทธศาสตร์มายังคณะจากนั้นคณบดีและผู้บริหารคณะรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

อาจารย์และบุคลากรภายในคณะ จากนั้นจัดประชุมระดมสมองบุคลากรในคณะเพื่อร่วมกันวิเคราะห์

จุดแข็ง จุดอ่อน และวางเป้าหมายในการพัฒนาคณะ ผู้บริหารคณะจัดท าร่างแผนกลยุทธ์คณะ โดย

แบ่งผู้รับผิดชอบตามฝ่ายงานของผู้บริหารด าเนินการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยการก าหนด

ตัวชี้วัด ก าหนดโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องตามกลยุทธ์และเป้าหมายหลังจากนั้นจึงเผยแพร่และ

ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ให้กับบุคลากรในคณะ พร้อมทั้งมีการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์การติดตาม

ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
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1.5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 

 จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

ในการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในถึงจุดเด่นที่สามารถส่งเสริมพัฒนา

ได้และจุดด้อยที่ต้องปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อพิจารณาถึงโอกาสใน

การพัฒนา และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินงานด้านต่างๆ โดยมีผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม

ภายในและภายนอก โดยสรุปดังนี้ 

 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. การด าเนินงาน (Operational) 

1.1หลักสูตรบริบาลเภสัชกรรมสามารถผลิตบัณฑิต

ที่มคีุณภาพมีความรูเ้พียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

1.2 อาจารย์มปีระสิทธิภาพในการสอน 

1.3จ านวนแหล่งฝึกปฏิบัติงานมีเพียงพอและมี

คุณภาพ 

1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอางสามารถ

ผลติบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของ

อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง 

1.5 นโยบายคณะที่สง่เสริมและพัฒนาคณะไปสู่

ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

1.6 ความมุ่งมั่นและมีทัศนคติที่ดีต่อการท างานและ

มีคุณภาพสูง 

1. การด าเนินงาน (Operational) 

1.1คณะเภสัชศาสตร์ม.พะเยาไม่มหีลักสูตรระดับ

บัณฑติศกึษา 

1.2จ านวนบัณฑิตเภสัชฯม.พะเยาที่สอบใบ

ประกอบวิชาชีพผ่านมีจ านวนลดลง 

1.3การสนับสนุนและความร่วมมือระหว่าง

สถาบันภายในและภายนอกประเทศของคณะ

เภสัชศาสตร์ม.พะเยา 

1.4 การประชาสัมพันธ์และการสื่สารภายใน

องค์กร 

1.5 โครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้

สามารถเข้าถึงขอ้มูลได้สะดวกรวดเร็วส่งผลให้

การท างานมปีระสิทธิภาพขึ้น 

1.6 ผลงานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ม.พะเยา 

1.7 การพัฒนาบุคลากรมีความเป็นมอือาชีพ 

1.8 จ านวนบุคลากร 

2. การเงินและสินทรัพย์ (Financial and 

Asset) 

2.1ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 

 

2. การเงินและสินทรัพย์ (Financial and 

Asset) 

2.1จ านวนทุนวิจัยที่คณะเภสัชศาสตร์ม.พะเยา

ได้รับงบประมาณสนับสนุนมีจ านวนน้อย 

2.2งบประมาณในการด าเนินงานที่คณะเภสัช

ศาสตร์ได้รับ 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Feedback) 

3.1ผูใ้ช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตของคณะ

เภสัชศาสตร์ม.พะเยา 

3.2ผูใ้ช้บัณฑิตพบว่าบัณฑติมีอัตลักษณ์และมี

คุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าบัณฑติจากสถาบันอื่น 

3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder 

Feedback) 

3.1การตดิต่อหรอืประสานงานกับผูใ้ช้บัณฑิต 

3.2ข้อมูลที่ได้มาสะท้อนภาพบางสว่น 

 

4. การเรยีนรู้และพัฒนา (Learning and 

Growth) 

4.1บุคลากรมีอายุเฉลี่ยไม่สูงมคีวามสามารถในการ

ปรับตัว 

 

4. การเรยีนรู้และพัฒนา (Learning and 

Growth) 

4.1ความผูกพันต่อองค์กร 

4.2ความรูแ้ละความเชี่ยวชาญในงานที่

รับผิดชอบพร้อมเปลี่ยนแปลง 

4.3การจัดการองคค์วามรู้อย่างมปีระสิทธิภาพ

การถ่ายทอดองค์ความรู้/งานจากรุ่นสู่รุ่น 

 

(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายภาครัฐ  

1.1ยุทธศาสตรช์าติ20 ปีที่ขับเคลื่อนประเทศไทย

ไปสู่เศรษฐกิจดิจติอล/สังคมดิจิตอลสง่เสริมให้

เกิดการสรา้งนวัตกรรมและการน า

เทคโนโลยีDigital เข้ามาช่วยใหเ้กิดความคล่องตัว

ลดระยะเวลาขั้นตอนและกฎกระเบียบที่ไม่จ าเป็น 

 

1. นโยบายภาครัฐ  

1.1ขั้นตอน กฎระเบียบ 

 

2. สภาวะเศรษฐกิจ 

2.1การขยายตัวทางเศรษฐกิจการผลิตของ

อุตสาหกรรมและการลงทุน 

2. สภาวะเศรษฐกิจ 

2.1ทิศทางของเศรษฐกิจ 

3. การเมือง สังคม วัฒนธรรม 

3.1โครงสรา้งประชากรเปลี่ยนแปลงจ านวน

ผูสู้งอายุเพิ่มมากขึ้น 

 

3. การเมือง สังคม วัฒนธรรม 

3.1การมคีณะเภสัชศาสตร์เปิดใหม่ 

3.2โครงสรา้งประชากรเปลี่ยนแปลงอัตราเด็ก

เกิดลดลง 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

4. สถานการณ์โลก 

4.1การขยายตัวทางเศรษฐกิจการผลิตของ

อุตสาหกรรมและการลงทุน 

4. สถานการณ์โลก 

4.1ทิศทางของเศรษฐกิจ 
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วงล้อกลยุทธ์คณะเภสัชศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

 

ตารางผู้รับผิดชอบแผนกลยุทธ์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ยุทธศาสตร์  

1 ยุทธศาสตร์การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 ผูร้ับผิดชอบหลัก 

ผูร้ับผิดชอบร่วม  

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวชิาชีพ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศกึษา 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 
รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ 

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยประกันคุณภาพ 

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิจัยและนวัตกรรม 

ประธานหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอาง 

2 ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

 ผูร้ับผิดชอบหลัก 

ผูร้ับผิดชอบร่วม  

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิจัยและนวัตกรรม 

ประธานหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอาง 

3 ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 ผูร้ับผิดชอบหลัก 

ผูร้ับผิดชอบร่วม  

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยประชุมทางวิชาการและจัดหารายได้ 

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิจัยและนวัตกรรม 

ประธานหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอาง 

4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 ผูร้ับผิดชอบหลัก 

ผูร้ับผิดชอบร่วม  

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ 

ประธานหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอาง 

5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 ผูร้ับผิดชอบหลัก 

ผูร้ับผิดชอบร่วม  

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศกึษา 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 
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ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิจัยและนวัตกรรม 

ประธานหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอาง 

6 ยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 ผูร้ับผิดชอบหลัก 

ผูร้ับผิดชอบร่วม  

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวชิาชีพ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศกึษา 

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ 

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยประกันคุณภาพ 
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บทที่ 2 

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 

  

2.1 โครงร่างองค์กร 

 (1) ปรัชญา (Philosophy) 

สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

และประยุกต์องค์ความรูไ้ด้เสริมสร้างนิสิตให้เป็นผูท้ี่ใฝรู่้ มีคุณธรรมและคุณลักษณะเป็นผู้น าปรับตัวได้

เหมาะสมกับงาน และผู้ร่วมงานท านุบ ารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามให้กลมกลืนเป็นส่วนหนึ่ง

ของวิถีชีวติและการท างานในองค์กรบุกเบิกองค์ความรูใ้หม่และบูรณาการองค์ความรูเ้พื่อประโยชน์ของ

สังคมถ่ายโอนองค์ความรู้กับสาธารณะเพื่อช่วยพัฒนาสังคมไทย ไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนเป็น

พันธมิตรที่เข้มแข็งกับองค์กรวิชาชีพ องค์กรรัฐ และองค์กรอื่น ๆที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ

ระบบยา และระบบสาธารณสุขใหส้ามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง 

 

(2) ปณธิาน (Determination) 

วิชาชีพเชี่ยวชาญ วิชาการโดดเด่น เน้นคุณธรรม มุ่งน าชุมชน 

 

(3) วิสัยทัศน์ (Vision)  

คณะเภสัชศาสตรม์ุ่งผลิตบัณฑติให้ได้มาตรฐานสร้างสรรค์งานวิจัยพัฒนาชุมชน 

 

(4) พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความรูคุ้ณธรรมจรยิธรรมทักษะ

ทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยจัดการเรียนการสอนที่มุ่ง

ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางภายใต้บรรยากาศของการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  เน้นทักษะประสบการณ์

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของวิชาชีพและเสริมสร้างจริยธรรม

มากกว่าการเน้นองค์ความรู้แต่เพียงอย่างเดียว 

2. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ประชาชนตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ

สังคมและประเทศชาติ มีการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิด

บรรยากาศของการเรียนรูก้ารพัฒนาวิชาการวิชาชีพ การวิจัยสู่ความเป็นเลิศจากการวิจัยพื้นฐานสู่การ
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วิจัยประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการน าภูมิปัญญาไทยผนวกกับความรู้สากลเกิดเป็น

ความรูใ้หม่ภายใต้วงจรการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการด าเนินการสร้าง

ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบนและองค์กรภาคเอกชน เพื่อเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สนับสนุนการจัดการและ/หรือจัดตั้ง

หน่วยงานอิสระส าหรับการให้บริการวิชาการบริการทางวิชาชีพ การให้ค าปรึกษาแก่องค์กรหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชนชุมชนสังคมและประเทศ 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งการพัฒนาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมใน

ประชาคมด้านสุขภาพ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน 

5. ส่งเสรมิการจัดการทรัพยากรการบรหิาร ทั้ง4ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร

การเงนิ ทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรด้านสารสนเทศ ภายใต้ความรว่มมอืและ

เครือขา่ยทั้งภายในและภายนอกองค์กรใหเ้กิดความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุดแก่ผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

 

(5) โครงสร้างองค์กร 

โครงสร้างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แบ่งส่วนงานเพื่อการบริหารงาน

ภายในคณะ ออกเป็น 1 ส านักงาน 2 สาขาวิชา และ 4 หนว่ยงานภายใน (รูปที่ 3) ได้แก่ 

  1. ส านักงานเลขานุการคณะ  

2. สาขาวิชา ได้แก่ 

   2.1 สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม  

   2.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

  3. หนว่ยงานภายใน ได้แก่ 

   3.1 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

   3.2 ศูนย์วิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพและโอสถกรรมานุบาล 

   3.3 ศุนย์การเรียนรู้ดา้นการสกัดน้ ามันสมุนไพร 

   3.4 หนว่ยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศดา้นการวิจัยผลลัพธ์และบูรณาการทางคลินกิ 

   3.5 หนว่ยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศดา้นผลิตภัณฑธ์รรมชาติและสมุนไพร 
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รูปที่ 3  แผนผังโครงสร้างองค์กร  

 

(6) โครงสร้างการบริหารงาน 

การบริหารจัดการในลักษณะของการมอบหมายงานตามสายงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง

ประกอบด้วยคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดของคณะ รองคณบดี 4 ท่าน ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

องค์กรและวิชาชีพ รองคณบดีฝา่ยวิชาการและนวัตกรรมการศกึษา รองคณบดีฝา่ยวิจัยนวัตกรรมและ

บริการวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ และผู้ช่วยคณบดี 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วย

คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิจัย และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชุมทาง

วิชาการและจัดหารายได้ หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าส านักงาน ตามล าดับ และมีพนักงานสาย

สนับสนุนที่ดูแลรับผิดชอบในฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานภายใน ภายใต้การดูแลและบริหารจัดการโดย

คณะ 4 งาน ได้แก่ งานบริหารและพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ งานวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา 

งานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และงานพัฒนานิสติและวิรัชกิจ ซึ่งบุคลากรแตล่ะฝ่ายจะท างาน

ภายใต้กรอบหน้าที่ที่รับผิดชอบตามสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยการมอบหมายงานจะเป็นไปตามล าดับช้ัน

ของการบริหาร (รูปที่ 4) 
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รูปที่ 4 แผนผังโครงสรา้งการบริหาร  

 

(7) รายชื่อคณะกรรมการบรหิารคณะเภสัชศาสตร์ 

1. รศ.ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว  คณบดี 

2. อ. ภญ. จันทิมา ชูรัศมี   รองคณบดีฝา่ยพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ 

3. อ. ภก. กิรติ เก่งกล้า   รองคณบดีฝา่ยวิชาการและนวัตกรรมการศกึษา 

4. อ. ดร. ภญ. คณาทิพย์ สิงหส์าย รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 

5. ผศ.ดร. ภก. ณัฐกรณ์ ใบแสง  รองคณบดีฝา่ยพัฒนานิสติและวิรัชกิจ 

6. อ. ดร. ภญ. สนธยา สุขยิ่ง  ผูช่้วยคณบดีฝา่ยประกันคุณภาพ 

7. อ. ดร. จักรินทร์ ศรวีิไล   ผูช่้วยคณบดีฝา่ยนวัตกรรมและวจิัย 

8. อ. ดร. ภก. นิวัฒน ์ศักดิ์สิทธิ ์  ผูช่้วยคณบดีฝา่ยประชุมทางวชิาการและจัดหารายได้ 
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(8) นโยบาย 

ด้านการจัดการเรียนการสอน  

1. ผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พรอ้มด้วยคุณธรรมและจรยิธรรม 

2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

3. พัฒนารูปแบบกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตมีโลกทัศน ์มคีวามเป็นผูน้ าและสามารถ

ปรับตัวใหเ้ข้ากับสังคมได้ 

4. พัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติการเชงิวิชาชีพ ใหเ้พียงพอและมีประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาหลักสูตรอย่างตอ่เนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ 

 

ด้านการวิจัย 

 1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานอย่างตอ่เนื่อง 

2. สนับสนุนการวิจัยร่วมกับหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน 

3. สนับสนุนใหม้ีการน าผลงานวิจัยเข้าไปมีสว่นรว่มในการเรียนการสอนและแก้ไขปัญหาทาง

สังคม 

 

ด้านการให้บรกิารวิชาการแก่สังคม  

1. ใหบ้ริการวิชาการที่สอดคล้องกับความตอ้งการของชุมชนในรูปแบบต่างๆ 

2. เป็นแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพและผลติภัณฑ์ทางสุขภาพเพื่อใหบ้ริการความรู้แก่ชุมชน  

3. มีความรว่มมือกับหนว่ยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการแก่

ชุมชน 

 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 1. สนับสนุนการด าเนนิกิจกรรมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาของชาติ 

 2. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างบุคลากรและนิสติ ให้มีโลกทัศนม์ีความเข้าใจ และเห็น

คุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและอารยธรรม 

3. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ด้านการบริหาร 

1. มุ่งเน้นการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภบิาล 

2. จัดสรรและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้มคีุณภาพตามหน้าที่ 

3. จัดสรรทรัพยากรใหเ้พียงพอเพื่อสนับสนุนการจัดการศกึษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพ และสอดคล้องกับ UI Green 
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4. ด าเนินงานตามกลไกและระบบการประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ 

 

ด้านอื่นๆ 

1. สนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพ 

2. สนับสนุนกิจกรรมด้านป้องกันยาเสพติด 

3. สนับสนุนกิจกรรมด้านประหยัดพลังงาน 

4. สนับสนุนกิจกรรมด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย 

 

(9)ปณิธานร่วม 

  “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” หรอื “Wisdom for Community Empowerment” 

 

(10) วัตถุประสงค์ร่วม 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มคีุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศกึษา มาตรฐานวิชาชีพ 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) สอดคล้องกับความตอ้งการของ

สังคมและตลาดแรงงาน 

2. เพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย (Research university) ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม

มีคุณภาพที่ ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สูก่ารมคีุณภาพชวีิตที่ดีขึน้ และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจในเชิง

พาณชิย์อย่างเป็นรูปธรรม 

3. เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้มคีวามเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ประชาชนมคีุณภาพชีวติที่ดี 

และความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable lifequality) 

4. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น และพัฒนาสู่

สากล และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรคเ์ชิงพาณิชย์ (Cultural enterprise) 

5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

6. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหม้ีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดแีละมีความภูมิใจในองค์กร ดว้ยระบบ

บริหารงานที่ทันสมัย (Smart university) คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้  
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แบบประมาณการรับนิสิตต่อหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 

  คณะ เภสัชศาสตร์ 

 

ล าดับที ่ หลักสูตร ประมาณการรับนิสิต (จ านวนคน) หมายเหตุ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
สาขาบริบาลเภสัชกรรม 

80 80 80 80 80  

2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

40 60 60 60 60  
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2.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 
Super KPI 

ตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะเภสัชศาสตร์ และ Performance Agreement ของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

 

Super KPI 
เป้าหมายตวัชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการเตรียมคนและเสริมศักยภาพคน 

กลยุทธท์ี่ 1.1 

มาตรการที่ 1.1.2 

จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (non-degree) ท่ีมี

ความร่วมมอืกับหนว่ยงาน หรอืองค์กร

วชิาชีพ 

1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

นวัตกรรมการศึกษา 

 

กลยุทธท์ี่ 1.6 

มาตรการที่ 1.6.1 

จ านวนคณะที่ผา่นการคัดเลอืกเข้าสู่

กระบวนการ EdPEx 200 

1     - รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองคก์ร

และวิชาชพี 

- ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยประกัน

คุณภาพ 

กลยุทธท์ี่ 1.7 

มาตรการที่ 1.7.2 

ร้อยละของนสิิตท่ีมีคุณภาพชวีติในระดับดี 

(กิจกรรมร่วมกับมหาวทิยาลัย) 

1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสติและ

วรัิชกจิ 

กลยุทธท์ี่ 1.7 

มาตรการที่ 1.7.2 

จ านวนนสิิตท่ีมาขอรับการช่วยเหลือด้าน

สุขภาพจิต (ไมม่นีสิิตเสียชวีติจาการฆา่ตัว

ตาย) 

 (กิจกรรมร่วมกับมหาวทิยาลัย) 

1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสติและ

วรัิชกจิ 
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Super KPI 
เป้าหมายตวัชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเปน็ผู้น าทางด้านวิชาการ 

กลยุทธท์ี่ 2.1 

มาตรการที่ 2.1.1 

จ านวนผลงานตพีมิพใ์นวารสารนานาชาติ 

ตอ่ปี 

 

30  35 40 45 50 รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม 

และบริการวิชาการ 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะวัฒนธรรมให้ยั่งยนื 

กลยุทธท์ี่ 4.2 

มาตรการที่ 

4.2.2 

กิจกรรมหรือโครงการท่ีสง่เสริมความเป็น

ไทย เชน่ ศลิปะ ดนตรีนาฎศลิป์ ประเพณี

ท้องถิ่น 

1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสติและ

วรัิชกจิ 

กลยุทธท์ี่ 4.3 

มาตรการที่ 4.3.1 

พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์แก่ชุมชนดว้ย

ศลิปะและวัฒนธรรม (Cultural Enterprise) 

2 2 2 2 2 - รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสติ

และวิรัชกจิ 

- ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยนวัตกรรม

และปฏบัิตกิาร 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 5 ดา้นการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลและนานาชาติ 

กลยุทธท์ี่ 5.1 

มาตรการที่ 

5.1.3 

ร้อยละของบุคลากรสายวชิาการ สอบผ่าน 

CEFR ระดับ B2 Upper Intermediate  

>=60 >=60 >=60 >=60 >=60 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสติและ

วรัิชกจิ 

กลยุทธท์ี่ 5.1 

มาตรการที่ 

5.1.3 

ร้อยละขอบบุคลากรสายสนับสนุน สอบผ่าน 

CEFR ระดับ A2 Elementary 

>=60 >=60 >=60 >=60 >=60 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสติและ

วรัิชกจิ 
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(1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 กระแสการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก จ านวนประชากรวัยเรียนที่ลดลง 

จ านวนผู้สูงอายุมากขึ้น จ านวนสถาบันการศึกษาที่มีให้เลือกจ านวนมาก มหาวิทยาลัยพะเยา  

ต้องมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคม 

ที่มคีุณภาพ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีศักยภาพตรงตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน 

รวมทั้งความต้องการแรงงานของภาคอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม

เป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต (New Engine of Growth) ผลักดันให้ประเทศ

ก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 

 

 (1.1) เป้าประสงค์ 

1. บัณฑิตมีคุณภาพ มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ

ทักษะในศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนา

คุณภาพชวีิตได้ตามศักยภาพ 
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(1.2) แผนปฏิบัติการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ผลิตและพัฒนา

ศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์เพื่อสรา้ง

โอกาสและการ

แข่งขัน 

พัฒนาอาจารยส์ู่มอื

อาชีพด้านการสอน

ตามกรอบ UP-PSF 

1. ร้อยละอาจารย์มี

มาตรฐานระดับ 2 ของ

อาจารย์ท้ังหมด 

50 60 70 80 100 โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์ตามกรอบ UP-

PSF 

50,000 รองคณบดีฝ่าย

พัฒนาองค์การ

และวิชาชพี 

2. ร้อยละอาจารย์มี

มาตรฐานระดับ 3 ของ

อาจารย์มาตรฐานระดับ 2 ปี

ก่อนหนา้ 

- 50 50 50 50 โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์ตามกรอบ UP-

PSF 

50,000 รองคณบดีฝ่าย

พัฒนาองค์การ

และวิชาชพี 

3. ร้อยละบุคลากรสาย

บริการย่ืนขอต าแหนง่

ช านาญการ ช านาญการ

พเิศษ เช่ียวชาญ เชี่ยวชาญ

พเิศษ 

- 5 5 10 10 โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสายบริการ 

30,000 รองคณบดีฝ่าย

พัฒนาองค์การ

และวิชาชพี 

4. ร้อยละอาจารย์ท่ีมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาเอก

หรือเทียบเท่าตอ่จ านวน

อาจารย์ประจ า 

40 45 50 60 70 โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์ 

- รองคณบดีฝ่าย

พัฒนาองค์การ

และวิชาชพี 

5. ร้อยละบุคลากรฝา่ย

สนับสนุนท่ีมีวุฒกิารศึกษา

สูงสุดระดับปริญญาโทขึน้ไป

30 30 35 45 50 โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน 

- รองคณบดีฝ่าย

พัฒนาองค์การ

และวิชาชพี 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

หรือเทียบเท่า หรอืได้รับการ

อบรม มีวุฒบัิตร ต่อจ านวน

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

ท้ังหมด 

7. จ านวนอาจารย์ท่ีด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

15 20 25   โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์ 

50,000 รองคณบดีฝ่าย

พัฒนาองค์การ

และวิชาชพี 

8. จ านวนอาจารย์ได้รับการ

ยกย่องเชดิชูเกียรตจิาก

ผลงานการสอน การวจิัย 

นวัตกรรม วิชาชพี  หรือ

ผลงานอื่นๆ (keynote 

speaker, organization 

committee, editorial board) 

ระดับมหาวิทยาลัยขึน้ไป 

*ไมน่ับซ้ า 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 7 โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์ 

- รองคณบดีฝ่าย

พัฒนาองค์การ

และวิชาชพี 

9. จ านวนของบุคลากรสาย

สนับสนุนได้รับการยกย่อง

เชดิชูเกียรตจิากการวจิัย 

นวัตกรรม หรือผลงานอื่นๆ  

*ไมน่ับซ้ า 

1 1 2 2 3 โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน 

- รองคณบดีฝ่าย

พัฒนาองค์การ

และวิชาชพี 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

10. จ านวนผลงาน R2R 

ระบบการปฏบัิตงิาน การ

วจิัยในชัน้เรียน หรือพัฒนา

งาน หรอืผลงานอื่นๆท่ีท าให้

เกิดการพัฒนางาน 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

4 4 โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน 

30,000 รองคณบดีฝ่าย

พัฒนาองค์การ

และวิชาชพี 

11. จ านวนอาจารย์ท่ีได้รับ

การอบรมระยะสั้น / postdoc 

และอื่นๆ เช่น การอบรมเชงิ

ปฏบัิตกิารท่ีเพิ่มความ

เชี่ยวชาญในด้านน้ันๆ 

3 3 3 3 3 โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์ 

100,000 รองคณบดีฝ่าย

พัฒนาองค์การ

และวิชาชพี 

12. จ านวนบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีได้รับวุฒบัิตร 

หรือผ่านการอบรมระยะสั้น

ท่ีได้เพิ่มความเชี่ยวชาญใน

ด้านน้ันๆ 

1 1 1 1 1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน 

30,000 รองคณบดีฝ่าย

พัฒนาองค์การ

และวิชาชพี 

ด าเนินการ ติดตาม 

และพัฒนาหลักสูตร

ใหไ้ด้มาตรฐาน

ระดับอดุมศกึษาและ

สภาวิชาชพี ทนัสมัย 

และสอดคล้องกับ

1. รอ้ยละหลักสูตรผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานตามท่ี

มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 

และมาตรฐานวชิาชีพ 

100 100 100 100 100   -รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

และนวัตกรรม

การศึกษา 

-รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนา
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

สภาวะการณ์และทิศ

ทางการพฒันา

ประเทศ 

มาตรการ 1.1 

ใชร้ะบบประกัน

คุณภาพในการพัฒนา 

ตดิตามและปรับปรุง 

หลักสูตรสู่การ

ด าเนนิการท่ีเป็นเลิศ มี

มาตรฐานและทันสมัย 

องคก์รและ

วชิาชีพ 

 2. หลักสูตรมกีารด าเนนิงาน

อย่างมคีุณภาพ (Edpex) 

       -รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนา

องคก์รและ

วชิาชีพ 

-รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

และนวัตกรรม 

 3. รอ้ยละของนิสติท่ีสอบขึน้

ทะเบียนเป็นผู้ประกอบ

วชิาชีพเภสัชกรรมผ่าน 

90 95 98 98 100   รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและ

นวัตกรรม

การศึกษา 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

 4. รอ้ยละของบัณฑิตท่ีมีงาน

ท า ภายใน 6 เดอืน 

80 80 85 85 90   -รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

และนวัตกรรม 

-รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิิตและวิรัชกจิ 

 5. รอ้ยละของบัณฑิตท่ีเป็น

ผู้ประกอบการ / นิติบุคคล 

ภายใน 1 ปี 

5 10 15 20 25   -รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

และนวัตกรรม 

-รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิิตและวิรัชกจิ 

มาตรการ 1.2 

ใชร้ะบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

บริหารจัดการหลักสูตร 

จัดการข้อมูล ตดิตาม 

และให้ค าปรึกษาผู้เรียน 

1. มรีะบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหาร

จัดการหลักสูตร 

1 ระบบ - - - - โครงการพัฒนาและ

เชื่อมตอ่ฐานข้อมูลเพื่อ

การบริหารจัดการและ

ด าเนนิการหลักสูตรอย่าง

เป็นเลิศ 

150,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและ

นวัตกรรม

การศึกษา 

มาตรการ 1.3 

สร้างเครอืขา่ยความ

ร่วมมอืกับหนว่ยงานใน

1. จ านวนหนว่ยงาน/องคก์ร

ท่ีเป็นเครือข่าย 

5 5 5 5 5 โครงการสร้างเครอืขา่ย

ความร่วมมอืทางวิชาการ

ระดับชาติ 

40,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและ
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

การด าเนนิการจัดการ

เรียนการสอน 

นวัตกรรม

การศึกษา 

 2. จ านวนอาจารย์ท่ีศึกษา ดู

งาน อบรม พัฒนาการเรียน

การสอนภายในประเทศ 

5 5 5 5 5 โครงการแลกเปลี่ยนทาง

การศึกษา 

100,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและ

นวัตกรรม

การศึกษา 

 3. จ านวนรายวชิา ที่มกีาร

ร่วมมอืในการจัดการเรียน

การสอนกับหน่วยงาน/

องคก์รอื่น 

2 4 6 6 6 - - รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและ

นวัตกรรม

การศึกษา 

 4. กิจกรรมสง่เสริมการเรียน

การสอนขา้มศาสตร์ 

1 2 2 2 2 - - รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและ

นวัตกรรม

การศึกษา 

มาตรการ 1.4 

พัฒนาหลักสูตรระยะ

สั้นและการศกึษา

ตอ่เนื่องท่ีร่วมมอืกับ

องคก์รวิชาชพี/

หนว่ยงาน 

1. หลักสูตรอบรมระยะสั้นท่ี

มคีวามร่วมมอืกับหนว่ยงาน/

องคก์รวิชาชพี 

- - 1 2 2 โครงการพัฒนาหลักสูตร

ระยะสั้นเพื่อพัฒนา

วชิาชีพ 

20,000 -รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

และนวัตกรรม

การศึกษา 

-รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนานิสติ

และวิรัชกจิ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

มาตรการ 1.5 

จัดการเรียนการสอน

เพื่อสง่เสริมแนวการคิด

การเป็นผู้ประกอบการ 

1. จ านวนชั่วโมงการเรียน

การสอนต่อหลักสูตรเพื่อ

ส่งเสริมการตอ่ต้ัง

ผู้ประกอบการใหม ่

45 45 45 45 45 โครงการส่งเสริมการเป็น

ผู้ประกอบการใหม ่

10,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและ

นวัตกรรม

การศึกษา 

มาตรการ 1.6 

มรีะบบการเทียบโอน 

หนว่ยกิต 

1. ระบบเทียบโอนหนว่ยกิต มี มี ม ี ม ี ม ี   รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและ

นวัตกรรม

การศึกษา 

มาตรการ 1.7 

พัฒนาหลักสูตร

บัณฑิตศกึษา 

 

1. จ านวนหลักสูตร

บัณฑิตศกึษา 

(นับซ้ า) 

- - 1 1 1   รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและ

นวัตกรรม

การศึกษา 

กลยุทธท์ี่ 2 

จัดการศึกษามุ่งเน้นที่

ผลลพัธ์ (outcome-

based education, 

OBE) ให้สอดคล้อง

กับสภาวะการณ์ และ

ทิศทางการพัฒนา

ประเทศ 

มาตรการ 2.1 

1. รอ้ยละรายวชิาท่ีมีการ

ออกแบบและวางแผนเรียน

การสอนและการวัดผลโดย

มุง่เนน้ท่ีผลลัพธ์ (outcome-

based education and 

assessment)  

80 100 100 100 100 โครงการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนแบบ 

outcome-based 

education 

200,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและ

นวัตกรรม

การศึกษา 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ส่งเสริมการจัดการ

เรียนการสอนของ

รายวชิาโดยมุง่เนน้ท่ี

ผลลัพธ์ของบัณฑิต 

 2. ร้อยละรายวชิาท่ีมีการ

จัดการเรียนการสอน

สนับสนุนให้นิสติมทัีกษะและ

บุคลิก อุปนสิัย สอดคล้อง

กับสังคมในศตวรรษท่ี 21 

40 50 60 70 80 โครงการพัฒนาทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21  

50,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและ

นวัตกรรม

การศึกษา 

มาตรการ 2.2 

ใชน้วัตกรรมและ

เทคโนโลย ีเป็น

ทรัพยากรแหง่การ

เรียนรู้ (resource) 

1. จ านวนฐานขอ้มูลดา้น

เภสัชศาสตร์เพื่อการศึกษา/

สื่อการเรียนการสอน

ออนไลน์/นวัตกรรม

การศึกษา 

2 3 4 4 4 โครงการจัดหาแหล่ง

เรียนรู้ดจิิตอล นวัตกรรม 

และเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อการศึกษา 

(Pharmacy access, 

UpToDate, Lexi-comp) - 

ร่วมมอืกับหนว่ยงาน

ภายในมหาวทิยาลัย 

1,000,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและ

นวัตกรรม

การศึกษา 

  2. รอ้ยละรายวชิาท่ีสอนดว้ย

ระบบ e-learning/ i-

classroomหรือระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศอ่ืน ๆ 

10 20 40 60 60 โครงการจัดหาแหล่ง

ทรัพยากรสนับสนุนการ

เรียนการสอน 

50,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและ

นวัตกรรม

การศึกษา 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

 3. รอ้ยละรายวชิาท่ีใชส้ื่อ

การสอนออนไลน ์เช่น แหล่ง

เรียนรู้ดจิิตอล ประกอบการ

สอน 

10 20 40 60 60 - - รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและ

นวัตกรรม

การศึกษา 

พัฒนาคุณภาพนิสิต

ใหเ้ป็นบณัฑิต

คุณภาพของ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

(UP Identity)

มาตรการท่ี 1 

ส่งเสริมการจัด

กิจกรรมพัฒนานสิิตให้

มอีัตลักษณข์องม.

พะเยา (UP Identity) 

1.สุขภาพ 

1.1 ร้อยละนสิิตท่ีมีความ

เจ็บป่วยดา้นร่างกายใน

ระดับรุนแรงตอ่จ านวนนสิิต

ในแต่ละปีท้ังหมด 

 

< 1 

 

< 1 

 

< 1 

 

< 1 

 

< 1 

1. กิจกรรมพัฒนานสิิต 

ด้าน Soft Skills บูรณา

การกับการเรียนการสอน 

บริการวิชาการ และวิจัย 

2. โครงการส่งเสริม

สุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

30,000 

 

 

 

35,000 

 

รองคณบดีฝ่าย

พัฒนานิสติและ

วรัิชกจิ 

 

 

 1.2 จ านวนนสิิตเสียชวีติจาก

ภาวะความผิดปกติทางจิต 

0 0 0 0 0 โครงการส่งเสริม

สุขภาพจิตของผู้น า นสิิต

คณะเภสัชศาสตร์ “กล้า

มะกอกจิตสัมพันธ์” 

30,000 รองคณบดีฝ่าย

พัฒนานิสติและ

วรัิชกจิ 

 2.บุคลิกภาพ 

2.1 ซื่อสัตย์: จ านวนนสิิตท่ี

ทุจรติสอบ 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

โครงการคุณธรรมและ

จรยิธรรม 

 

46,000 

รองคณบดีฝ่าย

พัฒนานิสติและ

วรัิชกจิ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

 2.2 มวีนิัย: ร้อยละนสิิตท่ีมี

ความผิดวินัยร้ายแรง 

<1 <1 <1 <1 <1 โครงการคุณธรรมและ

จรยิธรรม 

46,000 รองคณบดีฝ่าย

พัฒนานิสติและ

วรัิชกจิ 

 2.3 ใจอาสา: ความพึงพอใจ

ของชุมชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

ท่ีคณะจัดขึ้น 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 โครงการเสริมสร้างทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

80,000 

 

 

รองคณบดีฝ่าย

พัฒนานิสติและ

วรัิชกจิ 

 3. สุนทรียภาพ:  ความพงึ

พอใจของชุมชนท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมท่ีคณะจัดขึ้น 

 

3.51 

 

3.51 

 

3.51 

 

3.51 

 

3.51 

 

โครงการส่งเสริมสุนทรีย

ศลิป์ 

 

16,000 

รองคณบดีฝ่าย

พัฒนานิสติและ

วรัิชกจิ 

มาตรการที่ 2 

ส่งเสริมให้นิสติใชช้วีติ

อยู่ในมหาวทิยาลัย

อย่างมคีวามสุข(อยู่

และเรียนอยา่งมี

ความสุข) (Happiness 

& Wellness) 

-ทุนการศึกษา 

-สิ่งอ านวยความ

สะดวก 

สาธารณูปโภค 

1. ทุนการศกึษา  

ร้อยละของนสิิตท่ีมี

คุณสมบัตติามเกณฑ์ท่ี

เหมาะสมได้รับทุน  

1.1 ทุนการศึกษา จาก

หนว่ยงานนอก

มหาวทิยาลัย 

1.2 ทุน กยศ.   

1.3 ทุน กรอ. 

ทุนการศึกษาจากเงนิรายได้

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

100 

 

 

100 100 100 100 - - รองคณบดีฝ่าย

คุณภาพนสิิต

และวิรัชกจิ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

และสิ่งแวดลอ้ม 

-จัดหาพืน้ท่ีและ 

ส่งเสริมกิจกรรมฯ 

-สุขภาพและ 

ความปลอดภัย 

 2. สิ่งอ านวยความสะดวก 

สาธารณูปโภคและ

สิ่งแวดลอ้ม 

   2.1 ความพงึพอใจของ

นสิติตอ่การบริการโรง

อาหารในคณะเภสัชศาสตร์ 

 

>3.51 >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 โครงการ clean food 

good taste 

(อาจต้องมโีครงการ

ปรับปรุงสถานท่ีเพื่อให้นา่

ใชบ้ริการ ควรท ารว่มกับ 

สสจ.) 

5,000 รองคณบดีฝ่าย

คุณภาพนสิิต

และวิรัชกจิ 

 3. จัดหาพืน้ท่ีและ 

ส่งเสริมกิจกรรมฯ 

   3.1 Recreation Area 

(กีฬา ดนตรี ศลิปะและ

วัฒนธรรม) 

1 1 1 1 1 โครงการส่งเสริมสุนทรีย

ศลิป์ 

 

16,000 รองคณบดีฝ่าย

คุณภาพนสิิต

และวิรัชกจิ 

 4. สุขภาพและ 

ความปลอดภัย 

   4.1 ความพงึพอใจของ

นสิิตท่ีใชบ้ริการระบบการให้

>3.51 >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 โครงการส่งเสริม

สุขภาพจิตของผู้น า นสิิต

คณะเภสัชศาสตร์ “กล้า

มะกอกจิตสัมพันธ์” 

30,000 รองคณบดีฝ่าย

คุณภาพนสิิต

และวิรัชกจิ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ค าปรึกษา (Counseling 

Center) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตรท์ี่ 1 

ประเด็นความเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเสี่ยง 

1. ความสนใจของ อาจารย์และบุคลากร   RM     IC 1. งบประมาณ  RM    IC 
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2. การจัดสรรเวลาจากการปฏบัิตงิานหลัก   RM     IC 2. ความก้าวหนา้และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยท่ีีจะส่งผลตอ่

ตน้ทุนการเปลี่ยนแปลง 

  RM   IC 

3. ความเขา้ใจของอาจารยต์อ่การจัดการเรียนการสอนแบบ

มุง่ท่ีผลลัพธ์ (outcome-based education) และปริมาณภาระ

งานท่ีมากกวา่จ านวนบุคลากรท่ีมอียู่ในปัจจุบัน 

 RM     IC   

4. ความรู้ความเข้าใจของอาจารยใ์นการใชร้ะบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศึกษา เชน่ i-classroom, e-learning และ

ระบบจัดการสอนออนไลน์ 

 RM     IC   

5. การไมส่ามารถจัดสรรห้องให้นิสติได้ตามความต้องการ 

เนื่องจากจ านวนห้องไมเ่พยีงพอ  

 RM     IC   

RM: Risk ManagementIC: Internal Control
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(1.3) กลยุทธ์การพัฒนาและมาตรการ 

กลยุทธ์ 

 1. ใหโ้อกาส สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้  

  มาตรการ 1) สร้างความรว่มมอืกับโรงเรียนในการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนตั้งแต่

ระดับมัธยมศกึษา เพื่อส่งต่อเข้าศกึษาในระดับอุดมศกึษาของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 มาตรการ 2) ร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรวิชาชีพในการพัฒนาบุคลากร 

ให้มศีักยภาพสูงขึน้ มีทักษะทางวิชาชีพที่ตรงตามความตอ้งการ ด้วยการจัดหลักสูตรระยะสั้นและระยะ

ยาว รวมถึงการเก็บสะสมหน่วยกิต (Micro credential) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตเข้าสู่

หลักสูตรระดับปริญญา 

 2. พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบสนองและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 มหาวิทยาลัยพะเยาต้องพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญา (Degree program) และ

หลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว (Non-degree program) ที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ มุ่งผลการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ

ที่ 21 (21st century skills) มีสมรรถนะของการเป็นแรงงานทักษะสูง (Sophisticated worker) การวิจัย

และนวัตกรรม (Innovator) การเป็นนักคิด (Thinker) กล้าแสดงออก มีทักษะการคิดเชิงบริหารที่ดี การ

จัดการและการเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship) มีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ และมาตรฐานด้าน

เทคโนโลยี 

 มาตรการ 1) มีระบบและกลไกการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การบริหาร

จัดการ ติดตามและก ากับให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ มีการ

รายงานผลการด าเนินการเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และมีความเป็นปัจจุบัน เพื่อน าสู่การปรับปรุง

หลักสูตรใหท้ันสมัย ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

 มาตรการ 2) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

แบบบูรณาการ ที่เน้นผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ 

(Critical thinking) และคิดสร้างสรรค์(Creativity and imagination) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem 

solving)การท างานเป็นทีม (Collaboration andteamwork) และภาวะผู้น า มี Digital literacy ที่ส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) น าไปสู่การเป็นคนไทยที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อม

ทางกาย ใจและสติปัญญา มีการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม มีอัตลักษณ์ 

“บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และมีสุนทรียภาพ” และเรียนรู้การอยู่ในสังคมที่แตกต่างทางวัฒนธรรม 

สามารถอยู่รว่มและท างานกับผูอ้ื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

 มาตรการ 3) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและท างานร่วมกัน (Cooperative 

partnership) กับหน่วยงานเอกชนหรือองค์กรภาครัฐอื่นๆ ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิต 

และพัฒนาคุณภาพบัณฑติตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
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มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เน้นการเชื่อมโยงและ

พัฒนาทักษะการเรียนรูจ้ากประสบการณ ์และการท างานหลายรูปแบบ (Work-education experiences) 

เ ช่นการจัดการศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษา (Cooperative education) ซึ่ง เป็นการเสริมทักษะ 

และประสบการณ์จริงให้กับผู้เรียน เตรียมผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ระบบการท างาน (Employability)  

และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้รับการคัดเลือกเข้าสู่การมีงานท า อีกทางหนึ่งด้วย 

 มาตรการ 4) ยุบรวมหรือบูรณาการหลักสูตรที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน ส่งเสริม 

การจัดการเรียนการสอนแบบ Double degree ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 

ใน 2 ศาสตร์ (การเรียนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) หรือพัฒนาสู่การวิจัย (หลักสูตร

ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) ซึ่งเป็นการลดระยะเวลาการศึกษาและได้ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี

ความรูแ้ละความสามารถหลายด้านตามความตอ้งการของสังคมและตลาดแรงงาน 

 มาตรการ 5) พัฒนาระบบการเทียบโอนหน่วยกิตทั้งในระบบและนอกระบบ 

ที่ครอบคลุมเพื่อรองรับการพัฒนาหลักสูตรการอบรม (Non-degree program) ระยะสั้นและระยะยาว 

ที่พัฒนาผูเ้รียนทุกช่วงวัยใหม้ีความรู้และทักษะเฉพาะที่เป็นความต้องการในปัจจุบันและอนาคต ให้เอื้อ 

ตอ่การได้รับปริญญา 

 3. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based education) และทักษะ 

การเรียนรูด้้วยตนเอง (Life-long learning) 

 บริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้เกิดการปฏิรูปวิธีการจัดการ

เรียนการสอนให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรยีน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีตอ่ผูเ้รียน เป็นบัณฑิตศตวรรษที่ 

21 ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มพูนและพัฒนา

ความรู้ตัวเองได้ง่ายขึ้นการใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ห้องเรียน iClassroom การพัฒนาการ

จัดท า Course Online ของผู้สอนและการเรียนออนไลน์ของนิสติใหเ้ต็มศักยภาพและให้มีปฏิสัมพันธ์มาก

ขึ้น เพิ่มทักษะผู้เรียนด้วยประสบการณ์การเรียนรู้จริงในสถานประกอบการ มีห้ องสมุดเป็นศูนย์

ทรัพยากรแหง่การเรยีนรู้ (Resource center) 

 มาตรการ 1 )  มีหน่วยงานส่ ง เสริมวิชาการ Academic excellence รองรับ 

การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไป (Transformation of Teaching and Learning) ส่งเสริม

สนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ให้ใช้ความรู้และใช้ทักษะที่หลากหลายในการสอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียน 

ตามทักษะศตวรรษที่ 21ใหผู้เ้รียนมีทักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิต (Life-long learning) ทั้งทักษะการเรียนรู้

และทักษะการท างาน (Learning skill & Workingskill) จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้ที่

หลากหลายสร้างความรักในการเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

 มาตรการ 2) จับคู่ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต เพื่อส่งเสริมการบูรณาการ 

การเรียนกับการท างานและการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work integrated learning, WIL) 

เพื่อเน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์และการท างานหลายรูปแบบ (Work-education 
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experiences) รวมถึงทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและท างานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งตรงกับความต้องการ  

ของตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นการเสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการท างาน 

(Employability) มหาวิทยาลัยเกิดความร่วมมือและการท างานร่วมกัน (Cooperative partnership) 

กับหน่วยงานเอกชนหรือองค์กรภาครัฐอื่นๆ ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ส่งเสริมหน่วยงาน start up 

เพื่อมุง่เน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจและแนวคิดการเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship) ตลอดจน

ประสบการณต์่างประเทศ 

 มาตรการ 3) จัดการดิจิทัลเป็นพื้นฐานเพื่อให้ผู้สอนได้พัฒนารูปแบบการสอน  

ที่หลากหลายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้สะดวกและง่ายขึ้น พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ 

Learning Management System (LMS)  ของมหาวิทยาลัย เพื่ อการใ ช้ห้อง เรียน iClassroom ที่มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยใหก้ับผูส้อน ส่งเสริม

การเรียนรู้ออนไลน์ การเรียนในและนอกห้องเรียนด้วย MOOCS (Massive Open Online Courses) การ

พัฒนาการจัดท า Online course และการเรียนออนไลน์ของนิสิตให้เต็มศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสบการณ์

ทางการเรียนด้วยตนเองได้ง่ายขึ้นและอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริม

หอ้งสมุดให้เป็นห้องสมุดที่ทันสมัยมีชีวิต เอือ้ให้ผู้เรยีนเข้าถึงการเรยีนรู้ และเป็นศูนย์ทรัพยากรแห่งการ

เรียนรู้ (Resource center) 

 มาตรการ 4) ก าหนดทักษะภาษาอังกฤษขั้นต่ าของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เทียบ

กับมาตรฐาน CommonEuropean Framework of Reference for Languages (CEFR)  เพื่ อยกระดั บ

มาตรฐานภาษาอังกฤษของผูเ้รียนทุกระดับ ให้ผู้เรยีนได้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ มี

ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษา ค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลกทั้งใน

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

 4. มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตร 

 มหาวิทยาลัยพะเยาต้องด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรเป็นไปตาม  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ  

และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างมาตรฐาน ความมั่นใจ  

และตรวจสอบได้ให้กับสังคมและสาธารณะ 

 มาตรการ 1) ก ากับ ดูแลให้มีการด าเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ

มาตรฐานตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ 

 มาตรการ 2) ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ASEAN 

University NetworkQuality Assurance (AUN QA)  ซึ่ ง เป็นเกณฑ์ระดับสากล ที่สามารถประยุกต์ 

ได้กับทุกสาขาวิชาที่ เป็นการพัฒนาสู่  Expected Learning Outcome (ELO) สอดคล้องกับการจัด

การศกึษาในศตวรรษที่ 21 และความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 
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 5. พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยพะเยา 

(ProfessionalStandard Frameworks, UP-PSF) 

 เพื่อให้อาจารย์มีสมรรถนะและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน เข้าใจ ใน

บทบาทหนา้ที่ความรับผดิชอบและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ทุกด้าน ได้แก่  

   1) ด้านองค์ความรู้ (Knowledge) ทั้งความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา และความรู้ 

ในศาสตรก์ารสอนและการเรียนรู ้ 

   2) ด้านสมรรถนะ (Competencies) ประกอบด้วย การออกแบบและวางแผน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ

เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนพร้อมทั้งสามารถใหข้้อมูลป้อนกลับอย่างสรา้งสรรค ์ 

   3) ด้านค่านิยม (Values) ประกอบด้วยคุณค่าในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 

และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ และการธ ารงไว้ซึ่ง

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์ ตลอดรวมถึงความสามารถในทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มาตรการ 1) พัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ด้านการสอนของมหาวิทยาลัย

พะเยา (UP Professional Standard Framework, UP-PSF) และการสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อให้บุคลากร

สายวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยาทุกคนได้รับการพัฒนาและได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงสมรรถนะ

ด้านการสอนในระดับต่างๆ 

 มาตรการ 2) ก าหนดหลักสูตรการอบรมและการประเมินอาจารย์ เข้าสู่ 

กรอบมาตรฐาน UP-PSF ในแต่ละระดับ เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพอาจารย์ด้านการสอน 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งที่จัดโดยมหาวทิยาลัยพะเยาหรอืโดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับอุดมศึกษา 

ของประเทศ 

 มาตรการ 3) มีระบบการยกย่องหรือประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ และการให้

แรงจูงใจแก่อาจารย์ที่ผา่นเข้าสู่ระดับสมรรถนะสูงสุดของกรอบมาตรฐานฯ 
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รูปที่ 5 ยุทธศาสตร์ดา้นการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาต้องพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย (Research university) ที่เกิดการ

ผลิตผลงานวิจัยคุณภาพ สนองตอบต่อความต้องการของชุมชน สังคม และต่อภาคเศรษฐกิจในเชิง

พาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมเกิดการเพิ่มของบุคลากรที่มุ่งสู่การท าวิจัยมากขึ้น เพิ่มคุณภาพงานวิจัยมาก

ขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยที่สมดุลที่จะท าให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น ลดความ

เหลื่อมล้ าทางสังคม และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มหาวิทยาลัยต้องเป็นแหล่ง

ความรู้ แหล่งถ่ายทอดความรู้สู่สังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แก้ไข

ความยากจนของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย 

 

  (2.1) เป้าประสงค์ 

1) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมคีุณภาพ 

2) ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมคีุณภาพชีวติที่ดีขึน้
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(2.2) แผนปฏิบัติการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ส่งเสริมสนับสนุน

การผลิตงานวิจัยท่ีมี

คุณภาพ 

1. ค่าเฉลี่ยจ านวน

งบประมาณสนับสนุน

งานวจิัยและนวัตกรรม

ตอ่คนต่อปี (ค่าเฉลี่ยบาท

ตอ่คนต่อปี) 

130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 1. โครงการสนับสนุน

การวจิัย คณะเภสัช

ศาสตร์ 

2. โครงการกลุ่ม

นักวจิัยเพื่อสรรค์สร้าง

และพัฒนางานวิจัย 

200,000 

 

 

360,000 

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

นวัตกรรม 

และบริการ

วชิาการ 

 2. ร้อยละของอาจารย์ต่อ

อาจารย์ประจ าทัง้หมดท่ี

ปฏบัิตงิานจรงิ ที่ได้รับทุน

สนับสนุนการวจิัยและ

พัฒนา 

10 10 12 14 16 1. โครงการสนับสนุน

การวจิัย คณะเภสัช

ศาสตร์ 

2. โครงการกลุ่ม

นักวจิัยเพื่อสรรค์สร้าง

และพัฒนางานวิจัย 

200,000 

 

 

360,000 

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

นวัตกรรม 

และบริการ

วชิาการ 

 3. ร้อยละของนักวจิัยใหม่

ท่ีได้รับการพัฒนา 

 

50 50 50 50 50 1. โครงการสนับสนุน

และพัฒนานักวิจัยใหม ่ 

2. โครงการพี่เลีย้ง

นักวจิัย (Mentorship) 

และกลุ่มวิจัย 

 

 (หมายเหต:ุ นักวจิัย

ใหม ่คือ นกัวิจัยท่ีไม่มี

150,000 

 

150,000 

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

นวัตกรรม 

และบริการ

วชิาการ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ประวัตดิ าเนนิการวิจัย 

(กิจกรรมหรือตพีมิพ)์ 

ในระยะเวลา 5 ปี 

 4. ร้อยละของนักวจิัยใหม่

ท่ีได้รับการจัดสรรทุน

วจิัย 

10 10 10 10 10 1. โครงการสนับสนุน

และพัฒนานักวิจัยใหม ่ 

2. โครงการพี่เลีย้ง

นักวจิัย (Mentorship) 

และกลุ่มวิจัย 

 

150,000 

 

150,000 

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

นวัตกรรม 

และบริการ

วชิาการ 

 5. จ านวนผลงานท่ีได้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ (Scopus) 

30 35 40 45 50 โครงการสนับสนุนการ

ตรวจไวยากรณ์งาน

วชิาการภาษาอังกฤษ

เพื่อการตีพิมพใ์น

วารสารต่างประเทศ 

(English academic 

proofreading) 

40,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

นวัตกรรม 

และบริการ

วชิาการ 

 6. จ านวนผลงานวจิัยท่ี

เผยแพร่ท้ังในระดับชาติ

และนานาชาติ 

10 

 

10 10 15 15 โครงการสนับสนุนการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย 

125,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

นวัตกรรม 

และบริการ

วชิาการ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 
 7. จ านวนผลงานวชิาการ

(CCPE/review article/ 

book chapter/book) ที่

เผยแพร่ท้ังในระดับชาติ

และนานาชาติ 

10 

 

10 10 15 15 โครงการสนับสนุนการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย 

 

 

 

125,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

นวัตกรรม 

และบริการ

วชิาการ 
 8. ค่าเฉลี่ยอา้งอิง (cited) 

ในฐานข้อมูล SCOPUS 

(ค่าเฉลี่ยการอา้งอิงตอ่

ครัง้ตอ่ผลงาน) 

10 15 20 25 30 - กิจกรรมมอบรางวัล

ให้แกอ่าจารย์เจ้าของ

ผลงานท่ีได้รับการ

อา้งอิงมากที่สุดของปี  

8,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

นวัตกรรม 

และบริการ

วชิาการ 
 9. รอ้ยละของงานวิจัยท่ี

ได้รับการตพีมิพใ์นระดับ 

Q1-Q2 ของ SCIMAGO 

70 75 80 85 90 โครงการสนับสนุนการ

ตรวจไวยากรณ์งาน

วชิาการภาษาอังกฤษ

เพื่อการตีพิมพใ์น

วารสารต่างประเทศ 

(English academic 

proofreading) 

40,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

นวัตกรรม 

และบริการ

วชิาการ 

สนับสนุนการน า

ผลงานวจิัยไปใช้

ประโยชน ์

1. จ านวนงานวจิัยและ

นวัตกรรมท่ีน าไปใชใ้น

การเรียนการสอน 

(นับซ้ า) 

10 10 10 10 10 - แผนด้านการเรียน

การสอนท่ีมีการน า

ผลงานวจิัย นวัตกรรม 

ไปใชใ้นการสอน 

- - รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

นวัตกรรม 

และบริการ

วชิาการ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

- รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

และ

นวัตกรรม

การศึกษา 
 2. จ านวนวจิัยและ

นวัตกรรม 

ท่ีน าไปใช้ประโยชน ์เพื่อ

พัฒนาชุมชน สังคม 

16 16 16 16 16 โครงการสนับสนุน

งานวจิัย นวัตกรรม 

เพื่อพัฒนาชุมชน 

สังคม 

 

- แผนการการน า

ผลงานวจิัย นวัตกรรม 

ไปใช้ในงานบริการ

วชิาการและท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

100,000 - รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

นวัตกรรม 

และบริการ

วชิาการ 

- รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิิตและวิรัช

กิจ 

สนับสนุนการ

สร้างสรรค์

นวัตกรรมเพื่อ

ประโยชนต์อ่สังคม 

1. จ านวนผลงานท่ีเสนอ

ขอรับสิทธิบัตรและอนุ

สิทธิบัตร  

≥5 ≥5 ≥5 ≥7 ≥7 โครงการสนับสนุนการ

เสนอขอรับสิทธบัิตร

และอนุสิทธิบัตร 

90,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

นวัตกรรม 

และบริการ

วชิาการ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

การสร้างกลุ่มวจิัย 

(Research cluster) 

และเครอืขา่ยดา้น

วจิัยและนวัตกรรม 

1. จ านวนกลุ่มวิจัย 

(Research cluster) และ

เครอืขา่ยดา้นวจิัยและ

นวัตกรรม(นับซ้ า) 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

5 โครงการกลุ่มนักวจิัย

เพื่อสรรค์สร้างและ

พัฒนางานวิจัย 

360,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

นวัตกรรม 

และบริการ

วชิาการ 

พัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อ

ประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ

งานวจิัยและ

นวัตกรรม 

1. มรีะบบสารสนเทศท่ี

สามารถสนับสนุนระบบ

การบริหารงานวจิัยและ

นวัตกรรม 

- 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 โครงการสร้างระบบ

การบริหาร จัดการ

งานวจิัยและนวัตกรรม 

50,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

นวัตกรรม 

และบริการ

วชิาการ 

พัฒนาระบบการ

บริหารงานวจิัยและ

นวัตกรรม 

1. จ านวนงานวจิัย 

ทรัพย์สนิทางปัญญา 

นวัตกรรม ท่ีสามารถ

น าไปใชป้ระโยชนเ์ชงิ

พาณิชย ์

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 โครงการสนับสนุน

งานวจิัย นวัตกรรม 

เพื่อประโยชนเ์ชงิ

พาณิชย ์ 

- แผนงานดา้นวจิัย

และนวัตกรรมท่ีจะ

ขยายผลสูก่ารใช้

ประโยชนเ์ชงิพาณิชย์ 

150,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

นวัตกรรม 

และบริการ

วชิาการ 

 2. จ านวนเครอืขา่ยการ

วจิัยและนวัตกรรม ทัง้

ภาครัฐและเอกชน 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 โครงการสนับสนุน

ความร่วมมอืดา้นวจิัย

50,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

นวัตกรรม 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

อุตสาหกรรม ชุมชน และ

สังคมระดับชาติ 

และนวัตกรรม กับ

องคก์รภายนอก  

และบริการ

วชิาการ 

 

 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตรท์ี่ 2 

ประเด็นความเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเสี่ยง 

1.ภาระงานสอนหรืออื่นๆ ที่อาจจะกระทบกับการพัฒนา

งานวจิัย 

 RM  IC 1.นโยบายการจัดสรรทุนจากองค์กรภายนอกที่เปลี่ยนแปลง

ไป 

 RM  IC 

RM: Risk ManagementIC: Internal Control 
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(2.3) กลยุทธ์การพัฒนาและมาตรการ 

 กลยุทธ ์

 1. พัฒนาบุคลากรใหม้ีศักยภาพสูงด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

 ภาระงานอาจารย์และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาส่วนหนึ่งคือการแสวงหา 

องค์ความรู้ใหม่การสร้างสรรค์ ถ่ายทอดและการน าไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นบุคลากรในทุกส่วนงานจึงต้องมี

คุณภาพเพื่อสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ บุคลากรควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้มี  

จติวิญญาณและวัฒนธรรมการวจิัย 

 มาตรการ 1) สรา้งกลไกการพัฒนานักวิจัยอย่างตอ่เนื่อง สม่ าเสมอ เพื่อก้าวสูก่ารเป็น

นักวิจัยที่มีศักยภาพสามารถสรรหาแหล่งทุน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพบุคลากร การวิจัยและนวัตกรรม 

ในภาคการผลิต การบริการแก่สังคมและชุมชน 

 มาตรการ 2) สร้างระบบการท าวิจัยที่บูรณาการกับการเรียนการสอน โดยเฉพาะ  

ในระดับบัณฑติศกึษาในศาสตรท์ี่มคีวามเช่ียวชาญหรอืช านาญ 

 มาตรการ 3) สร้างกลุ่มวิจัย (Research cluster) และเครือข่ายด้านวิจัยและนวัตกรรม 

ระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย (Mentorship) และระบบช่วยเหลือการตีพิมพ์ เพื่อการท างานวิจัยแบบบูรณาการ 

และการใชท้รัพยากรร่วมกัน 

 2. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 

 การวิจัยเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนให้สร้างองค์ความรู้ใหม่ในสถาบันอุดมศึกษา 

เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และต่อยอดสู่การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ วิจัยและนวัตกรรมจึงเป็น

รากฐานของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชวีิตที่ดี มหาวิทยาลัยต้องมรีะบบและกลไกรองรับ

การบริหารการด าเนินการ ติดตามและประเมินผลที่มปีระสิทธิภาพ ถูกต้องและเหมาะสม 

 มาตรการ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวิจัย

และนวัตกรรมและเป็นแหล่งข้อมูลการวิจัย (Research map) เพื่อก าหนดทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

ติดตาม ตรวจสอบและวเิคราะหผ์ลส าเร็จของงานวิจัย 

 มาตรการ 2) พัฒนาแผนงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม เพื่อรองรับแผนงานวิจัย

เป้าหมายและที่เป็นประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

 3. การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ให้ผลกระทบเชิงบวกกับชุมชนและสังคม 

 มหาวิทยาลัยพะเยามีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

สามารถน าผลงานวิจัยต่อยอดจนกระทั่งเกิดเป็นนวัตกรรม และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีน าสู่ประโยชน์

การใช้จริงกับชุมชนและสังคม ตลอดจนการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

พะเยา 
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 มาตรการ 1) จัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรม (Research and innovation hub) 

เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้า (Agenda-based research) งานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area-based 

research) งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ และงานวิจัยใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รองรับยุทธศาสตร์การวิจัย 

ของประเทศ และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship) บริษัท Start-up และ Spin-off 

 มาตรการ 2) จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรมให้มีความพร้อม

และทันสมัยโดยเฉพาะศาสตร์ที่มีความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย รวมทั้งพัฒนาศูนย์สนับสนุนด้านการวิจัย

ให้เข้มแข็งอย่างเป็นระบบ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสูก่ารขับเคลื่อนให้เกิดผลกระทบ

เชงิบวก 

 มาตรการ 3) สร้างภาคีเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรม ทั้งสถาบันการศึกษาภาครัฐ

และเอกชนอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม มีการสื่อสารในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

 มาตรการ 4) สร้างศูนย์บริการเชิงพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพ ที่ส่งเสริมการน างานวิจัย

และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ให้บริการถ่ายทอดงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน รวมทั้งการ

เป็นที่ปรึกษาธุรกิจและการจัดอบรม 

 

 
 

รูปที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 
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  (3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลัก คือการให้โอกาสและกระจายโอกาส  

ทางการศึกษาของประชากรในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยาเติบโตจาก4 คณะ 

สู่  18 คณะ/วิทยาลัย  1 วิทยาเขต และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีปณิธานแน่วแน่ 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” จึงต้องสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต การกินดี

อยู่ดี สังคมเป็นสุข และการมีส่วนร่วมกับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายความเจริญที่เป็นนโยบาย

ของรัฐบาลด้วยระบบการขนส่งทางรถไฟ (รถไฟทางคู่ เด่นชัย – เชียงของ) ที่จะท าให้เกิดการพัฒนา

ทางดา้นเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบมหาวทิยาลัย พืน้ที่ใกล้เคียง ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้าน 

 

  (3.1) เป้าประสงค์ 

1) ชุมชนและสังคมมคีุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable life) 
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(3.2) แผนปฏิบัติการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

บริการวิชาการเพื่อ

ประโยชนต์อ่ชุมชน 

สังคมและประเทศ 

1. จ านวนงานบริการวิชาการ 

ท่ีเกิดประโยชนต์อ่ชุมชน 

สังคมและประเทศ  

1 1 2 2 2 1. โครงการ 1 คณะ 1 

โมเดล 1 signature 

2. โครงการบริการ

วชิาการ คณะเภสัช

ศาสตร์ 

170,000 

 

25,000 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย นวัตกรรม 

และบริการ

วชิาการ 

บูรณาการงานบริการ

วชิาการ การวจิัย การ

เรียนการสอน และการ

ท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

1. จ านวนโครงการวิจัยท่ีต่อ

ยอดจากงานบริการวิชาการ 

1 1 1 1 1 - แผนด้านการสง่เสริมให้

มกีารวจิัยในพื้นท่ีบริการ

วชิาการ 

- รองคณบดีฝ่าย

วจิัย นวัตกรรม 

และบริการ

วชิาการ 

 2. จ านวนรายวชิาท่ีบูรณา

การกับบริการวิชาการ การ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3 3 3 3 3 -กิจกรรม/โครงการ

บริการวิชาการท่ีบูรณา

การกับการเรียนการสอน 

-กิจกรรม/โครงการ

บริการวิชาการท่ีบูรณา

การกับการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

 

- - รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

นวัตกรรม และ

บริการวิชาการ 

- รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

และนวัตกรรม

การศึกษา 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

- รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิิตและวิรัชกจิ 

พัฒนาศักยภาพศูนย/์

หนว่ยวจิัยในการวจิัย

และให้บริการวิชาการ 

1. จ านวนกิจกรรมบริการ

วชิาการท่ีหน่วยงานภายใน

คณะจัดขึน้ (โครงการ/จัด

อบรม/สัมมนา/ประชุม

วชิาการ)  

(หมายเหต:ุ รวมท้ังกรณีเป็น

เจ้าภาพ และเจ้าภาพร่วม) 

4 4 4 5 5 1. โครงการจัดประชุม

วชิาการ คณะเภสัช

ศาสตร์ 

2. โครงการจัดอบรม 

สัมมนา คณะเภสัช

ศาสตร์ 

200,000 

 

 

100,000 

- รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

นวัตกรรม และ

บริการวิชาการ 

- ประธานศุนย์/

หัวหน้าหนว่ยฯ 

ส่งเสริม พัฒนา การ

ให้บริการของสถาน

ปฏบัิตกิารเภสัชกรรม

ชุมชน ม.พะเยา  

1. ร้านยามีคุณภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐานท่ีสภาเภสัช

กรรมรับรอง 

 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน - การขอรับรองสถาน

ปฏบัิตกิารเภสัชกรรม

ชุมชน ม.พะเยา วา่เป็น 

“ร้านยาคุณภาพ” 

20,000 - รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

นวัตกรรม และ

บริการวิชาการ 

- ผู้จัดการ

สถานปฏบัิตกิาร

เภสัชกรรม

ชุมชน 

 2. จ านวนกิจกรรมสง่เสริม

สุขภาวะท่ีดตีอ่ชุมชน สังคม  

1 1 1 1 1 - กิจกรรม/โครงการ

บริการให้ความรู้ด้านยา

และสุขภาพแกชุ่มชน 

30,000 - รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

นวัตกรรม และ

บริการวิชาการ 

- ผู้จัดการ

สถานปฏบัิตกิาร

เภสัชกรรม

ชุมชน 

 3. ร้อยละผลก าไรจากผล

ประกอบการ  

5 5 10 10 10 - แผนปอ้งกันความเสี่ยง

ด้านผลก าไรของสถาน

ปฏบัิตกิารเภสัชกรรม

ชุมชน ม.พะเยา 

- - รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

นวัตกรรม และ

บริการวิชาการ 

- ผู้จัดการ

สถานปฏบัิตกิาร

เภสัชกรรม

ชุมชน 

 4. ความพงึพอใจของนสิิตท่ี

ใชบ้ริการระบบสวัสดกิาร

รักษาพยาบาล (กองทุน

สวัสดภิาพนิสติ) 

>3.51 >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 โครงการสวัสดกิาร

รักษาพยาบาล 

- - รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

นวัตกรรม และ

บริการวิชาการ 

- รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิิตและวิรัชกจิ 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตรท์ี่ 3 

ประเด็นความเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเสี่ยง 

1. ภาระงานของอาจารย์และพนกังานสายสนับสนุน  RM   IC 1.ความพร้อมของชุมชน/กลุ่มเป้าหมายของการบริการวิชาการ  RM  IC 

2. ชว่งเวลาท่ีคณาจารย ์เจ้าหนา้ที่ หรอืนิสติ สะดวกตรงกัน

ในการลงชุมชน 

 RM  IC 2.มร้ีานสะดวกซือ้ภายในมหาวทิยาลัย ท าให้ส่วนแบ่งทาง

การตลาดลดลง(กระทบตอ่ยอดขาย อาทเิชน่ ยาสามัญประจ าบา้น 

เวชส าอาง เป็นต้น) 

 RM  IC 

RM: Risk ManagementIC: Internal Control 
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(3.3) กลยุทธ์การพัฒนาและมาตรการ 

 กลยุทธ ์

 1. จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ (Learning center) และส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ทุกช่วง

วัย ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และรองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging society) 

 ให้ความรู้และการเรียนรู้ ในทุกช่วงวัย จากการรวบรวม การถ่ายทอดความรู้ 

และเทคโนโลยีสูชุ่มชนและสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต และการสรา้งอาชีพ ให้มคีวามเป็นสากล 

 มาตรการ 1) จัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ (UP-Learning Center) ตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้และแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ของชุมชน 

สังคมและประเทศเพื่อนบ้าน 

 มาตรการ 2) พัฒนาโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นโรงเรียน

ตัวอย่างที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นคนดีของ

นักเรียนในพื้นที ่

 มาตรการ 3) ส่งเสริมวิทยาเขตเชยีงรายใหเ้ป็นศูนย์รวมการให้บริการวชิาการ และ

การสรา้งอาชีพให้กับชุมชนและประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการสรา้งรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

 2. น าความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน 

(Professional – Communityengagement) 

 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของชุมชน และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างแท้จริง 

มหาวิทยาลัยต้องมหีนว่ยงานที่ช่วยขับเคลื่อนการเชื่อมโยงในการด าเนินการทั้งเชิงรุกและเชงิรับ 

 มาตรการ 1) ให้อุทยานการเรียนรู้ (UP-Learning center) ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง

ประสานงานด้านบริการวิชาการ ที่ท างานอย่างเป็นระบบและบูรณาการร่วมกันกับคณะ/สาขาวิชา  

จัดท าระบบสารสนเทศฐานข้อมูลชุมชนและรวบรวมการบริการวิชาการ 1 คณะ 1 โมเดล (1  Faculty 

1 Model) ส ารวจความต้องการของชุมชน “Need assessment” และให้บริการวิชาการที่ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวติของชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 มาตรการ 2) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม ประเมินประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลของการบริการวิชาการ รวมทั้งกระจายแผนงานให้ครอบคลุมนักวิชาการที่มีความ

เชี่ยวชาญอย่างทั่วถึง 

 มาตรการ 3) บูรณาการการบริการวิชาการกับทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

อย่างเป็นรูปธรรม 

 มาตรการ 4) พัฒนานักวิชาชีพเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม (Community engagement 

professional) เพื่อเป็นพี่เลี้ยง (Facilitator) ให้กับนักวิชาการ นักวิจัยในการน าผลงานวิชาการ วิจัย 

และนวัตกรรมไปพัฒนาชุมชน (Community engagement embedding) 

 3. บริการทางดา้นสุขภาพและสาธารณสุข (Community health care) 
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 กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่ส าคัญอีกด้านหนึ่ง คือ การจัดระบบบริการ

สุขภาพ ทั้งการสรา้งเสริมสุขภาพ การป้องกันและการรักษา ปัญหาที่เกิดกับชุมชนที่อยู่ในพืน้ที่ห่างไกล 

คือ การขาดโอกาสเข้าถึงสถานบริการสุขภาพ และขาดการสุขาภิบาลที่ดี มหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพครบ มีศูนย์

การแพทย์และโรงพยาบาล มีโรงพยาบาลทันตกรรม จึงสามารถเป็นที่พึ่ งในการให้บริการสุขภาพแก่

ชุมชนในพื้นที่ตั้งและพื้นที่ใกล้เคียงได้ เป็นการพัฒนาสุขภาพชุมชนเพื่อการมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ของทุก

คนในชุมชนและพืน้ที่ใกล้เคียง 

 มาตรการ 1) ให้บริการของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตก

รรม และศูนย์บริการสุขภาพอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ให้สามารถดูแลและรักษาสุขภาพ เป็นที่พึ่งของ

ประชาชนในชุมชน สังคมและประเทศเพื่อนบ้าน ตั้งแตแ่รกเกิดจนถึงวัยชรา 

 มาตรการ 2) สง่เสริมการจัดกิจกรรมใหค้วามรูแ้ก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดี 

 4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี (Green and clean university) 

 มหาวิทยาลัยเป็นตัวอย่างแห่งองค์กรที่มีภูมิทัศน์สวยงาม มีการสัญจรอย่างเป็นระบบ  

มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด เป็นแบบอย่างชุมชนที่ดีของการพัฒนา

คุณภาพชวีิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 มาตรการ 1)  จัดการและอนุรักษ์พื้นที่  สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพภายใน

มหาวิทยาลัย และน าไปใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 

 มาตรการ 2) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค รวมทั้งการ

จัดการของเสีย การจัดการน้ าการใชพ้ลังงานสะอาด การลดคารบ์อนไดออกไซด์ 

 มาตรการ 3) ปรับปรุงระบบการสัญจรด้วยรถไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

รวมถึงทางเดิน ทางวิ่ง และทางจักรยาน 

 มาตรการ 4) รณรงค์การให้ความรู้เรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การ

ใช้น้ า ดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงาน การลดภาวะโลกร้อน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างจิตส านึกใน

การลดปริมาณขยะ 

 

 



 

 

53 

 

 
 

รูปที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

  

(4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้

ยั่งยืน 

 พะเยาเป็นจังหวัดในกลุ่มล้านนาตะวันออก มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 

16ก่อนได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2520 มีชื่อเดิมว่า เมืองภูกาม

ยาวหรือ พยาวมีการปกครองแรกเริ่มในราชวงศ์ลาวจก หิรัญนครเงินยางเชียงแสน ก่อนจะอยู่ภายใต้  

การปกครองของอาณาจักรล้านนา ที่มีศิลปะลักษณะเก่าแก่ และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะ 

รวมถึงสถานที่ส าคัญทางศาสนาการด ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติเป็นสิ่งที่คนไทย  

และทุกหน่วยงานของชาติต้องให้ความส าคัญ รวมถึงการท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์  

และพัฒนาใหเ้ป็นสมบัติของชาติ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ใหก้ับนิสติ บุคลากร ชุมชน

และสังคม 

 

  (4.1) เป้าประสงค์ 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

พัฒนาสูส่ากล 

2. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural enterprise) 
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(4.2) แผนปฏิบัติการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

กลยุทธที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาสุ่สากล 

กลยุทธที่ 2 การสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ 

      มาตรการ 1 จัดกิจกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรคเ์พื่อสร้างและเพิ่มศักยภาพการเป็นผูป้ระกอบการทางวัฒนธรรม (Cultural entrepreneur)ของนสิิต 

กลยุทธที่ 3 สร้างความตระหนักและรับรู้ปลูกฝังความเป็นไทย 

      มาตรการ 1 บูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมกับทุกพันธกิจของคณะอย่างเป็นรูปธรรม 

มาตรการ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

อนุรักษ์ ฟื้นฟูต ารับยา

พื้นบ้าน เพื่อพัฒนาภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ

และวัฒนธรรม 

มาตรการท่ี 1  

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ

ก า ร ใ ช้ ย า ข อ ง ห ม อ

พื้นบ้านท่ีเกิดจากภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น 

มาตรการท่ี 2 

1. จ านวนต ารับยาพื้นบ้านท่ีได้
อนุรักษ์และฟื้นฟ ูเพื่อพัฒนา
ต่อยอดเป็นผลติภณัฑ์ที่มีการ
ควบคุมคุณภาพที่ด ี

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

ตามรอยภูมิปัญญา

พื้นบ้าน 

ความพงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

100,000 

 

รองคณบดีฝ่าย

คุณภาพนสิิต

และวิรัชกจิ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ส่ ง เส ริมและอนุ รักษ์

ศิลปะและวัฒนธรรม

พื้นบ้าน 

การสรา้งสรรค์เชิง

พาณิชย์  

มาตรการท่ี 1 

พัฒนาเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์แก่ชุมชน

ด้วยศิลปะและ

วัฒนธรรม (Cultural 

enterprise) 

1. จ านวนผลิตภัณฑท่ี์พัฒนา

มาจากภูมปัิญญาทอ้งถิ่น

และบูรณาการความรู้ทาง

เภสัชศาสตร์ ท่ีสร้างมูลคา่

และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

1 1 1 1 1 อนุรักษแ์ละสบืสาน ภูมิ

ปัญญา “ตุงไส้หม”ู 

-จัดกิจกรรมวัฒนธรรม

เชงิสร้างสรรค์เพื่อสร้าง

และเพิ่มศักยภาพการเป็น

ผู้ประกอบการทาง

วัฒนธรรม (Cultural 

entrepreneur)ของนิสติ 

50,000 

 

รองคณบดีฝ่าย

คุณภาพนสิิต

และวิรัชกจิ 

 

สร้างความตระหนัก

และรับรู้ ปลูกฝัง

ความเป็นไทย 

(Thainess) 

มาตรการ 1  

บูรณาการงานดา้นท านุ

บ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับทุกพันธ

กิจของคณะอย่างเป็น

รูปธรรม 

1. จ านวนกิจกรรม/โครงการ

ท่ีเกิดจากการบูรณาการงาน

ด้านท านุบ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรมกับพันธกิจของ

คณะและส่งเสริมความเป็น

ไทย 

1 1 1 1 1 โครงการส่งเสริมสุนทรีย

ศลิป์ 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/

โครงการ 

-กิจกรรมสง่เสริมความ

เป็นไทย 

16,000 

 

รองคณบดีฝ่าย

คุณภาพนสิิต

และวิรัชกจิ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

 

มาตรการ 2  

จัดกิจกรรมสง่เสริม

ความเป็นไทย 

 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตรท์ี่ 4 

ประเด็นความเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเสี่ยง 

1. ชว่งเวลาในการจัดกจิกรรม  RM  IC 1. ภาษา และ อายุของหมอพื้นบ้าน ซึงมีอายุ 85 ปี ท าให้เกิด

ปัญหาของการสื่อสารจากเร่ือง ภาษาและสุขภาพ 

2. งบประมาณ 

 RM  IC 

RM: Risk ManagementIC: Internal Control 
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(4.3) กลยุทธ์การพัฒนาและมาตรการ 

 กลยุทธ ์

 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม 

 จัดระบบสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีการด ารงชีวิต 

และขนบธรรมเนียมประเพณี ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการรวบรวม อนุรักษ์ และการสืบค้น เพื่อปลูกฝัง

และสร้างจิตส านึกรักและชื่นชมในศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับ

นิสติ บุคลากร ชุมชนและสังคมด้วยระบบและกลไกที่ก าหนด 

 มาตรการ 1) พัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมลา้นนา (ไต) ท าหน้าที่เป็น 

   1.1) แหลง่เรียนรูด้้านวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไตในอาเซียน 

   1.2) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อด ารงไว้ซึ่งคุณค่าของ

มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 

   1.3) ศูนย์ประสานงานข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย

วิชาการและเครือขา่ยประชาคมผูใ้ช้ประโยชน์ด้านศลิปะและวัฒนธรรม 

   1.4) พื้นที่จัดแสดงและจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไต 

ในอาเซียน 

 มาตรการ 2) จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไต 

และแผนที่วัฒนธรรม เพื่อก าหนดแนวทางในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนา 

 2. พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์แก่ชุมชนด้วยศิลปะและวัฒนธรรม (Cultural enterprise) 

 จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดในกลุ่มล้านนาตะวันออก ที่มีต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมสูงทั้ง

ด้านประเพณีการแต่งกาย ศิลปะและวัฒนธรรม มีแหล่งเรียนรู้และสถานที่ส าคัญทางศาสนาจ านวนมาก

ที่สามารถสร้างสรรค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึน้ของชุมชนได้ หากได้รับการพัฒนาและส่งเสริม 

 มาตรการ 1) สร้างภาคีความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อส่งเสริม 

และพัฒนาเศรษฐกิจเชงิสรา้งสรรคด์้านศลิปะและวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน 

 มาตรการ 2) จัดกิจกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างและเพิ่มศักยภาพ 

การเป็นผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม (Cultural entrepreneur) 

 3. สร้างความตระหนักและรับรู้ ปลูกฝังความเป็นไทย (Thainess) 

 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เป็นสิ่งส าคัญ 

ที่คนไทยทุกคนต้องตระหนักและพึงปฏิบัติ องค์กรตอ้งให้การส่งเสริมสนับสนุนและชักจูง 

 มาตรการ 1) บูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับทุกพันธกิจ 

ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 

 มาตรการ 2) จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย 



 

 

58 

 

 
 

รูปที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสรา้งและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมใหย้ั่งยืน 

 

 (5) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 เมื่อโลกก้าวเข้าสู่โลกาภิวัตน์ การเป็นสังคมโลกเกิดขึ้น เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม 

และวัฒนธรรมถูกหลอมรวม และแลกเปลี่ยนกันอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยพะเยาต้องก้าวต่อไปและ

พร้อมปรับตัวเพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ ทั้งในส่วนภูมิภาคและในระดับสากล หรือนานาชาติ ด้วย

คุณภาพของอาจารย์ นิสติ หลักสูตรผลงาน และสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 

  (5.1) เป้าประสงค์ 

1. มหาวิทยาลัยพะเยามีช่ือเสียง เป็นที่รูจ้ักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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(5.2) แผนปฏิบัติการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

พัฒนาการเรียนการสอนสู่ความ 

เป็นสากลสร้างเครอืขา่ยความ 

ร่วมมอืทางการศกึษาระดับนานา 

ชาติ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน 

อาจารย์และนิสติในการศึกษา 

/อบรม ดูงาน/ฝึกงาน 

1. จ านวนสถาบันตา่งประเทศ

ในกลุ่ม High income country 

ท่ีท าสัญญาร่วมมอืทาง

การศึกษากับคณะเภสัช

ศาสตร์ ม.พะเยา  

1 1 2 2 3 โครงการสร้างความ

ร่วมมอืเพื่อการศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ 

 

202,600 - รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและ

นวัตกรรม

การศึกษา 

- รองคณบดีฝ่าย

คุณภาพนสิิตและ

วรัิชกจิ 

 2. จ านวนอาจารย์ นสิิต 

บัณฑิต บุคลากร นักวจิัยท่ีมา

ศกึษาดูงาน/ท าวิจัย/สอนท่ี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา 

(visiting scholars at UP) 

1 1 2 2 2 โครงการสร้างความ

ร่วมมอืเพื่อการศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ 

 

202,600 - รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและ

นวัตกรรม

การศึกษา 

- รองคณบดีฝ่าย

คุณภาพนสิิตและ

วรัิชกจิ 

- รองคณบดีฝ่าย

วจิัย นวัตกรรม 

และบริการ

วชิาการ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

- รองคณบดีฝ่าย

พัฒนาองค์กรและ

วชิาชีพ 

 3. จ านวนนสิิตท่ีไปเรียน/ท า

วจิัย/ฝึกประสบการณ์ดา้น

วชิาการในกลุ่มประเทศ High 

income country 

2 4 6 8 8 โครงการส่งเสริม

ประสบการณ์ดา้น

วชิาการในระดับสากล  

 - รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและ

นวัตกรรม

การศึกษา 

- รองคณบดีฝ่าย

คุณภาพนสิิตและ

วรัิชกจิ 

- รองคณบดีฝ่าย

วจิัย นวัตกรรม 

และบริการ

วชิาการ 

- รองคณบดีฝ่าย

พัฒนาองค์กรและ

วชิาชีพ 

 3. จ านวนอาจารยท่ี์ไป

ฝึกอบรม ศกึษาดูงาน ดา้น

วชิาการ/วชิาชีพ ใน

ตา่งประเทศ 

2 2 2 2 2   - รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและ

นวัตกรรม

การศึกษา 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

- รองคณบดีฝ่าย

คุณภาพนสิิตและ

วรัิชกจิ 

- รองคณบดีฝ่าย

พัฒนาองค์กรและ

วชิาชีพ 

 4. จ านวนอาจารย์ท่ีไปท าวิจัย

ในต่างประเทศ 

1 1 2 2 2   - รองคณบดีฝ่าย

วจิัย นวัตกรรม 

และบริการ

วชิาการ 

- รองคณบดีฝ่าย

คุณภาพนสิิตและ

วรัิชกจิ 

พัฒนาหลักสูตรการเป็นเลิศ

ระดับสากล 

5. หลักสูตรเภสัชศาสตร

บัณฑิตได้รับการรับรอง

มาตรฐานสากล 

อาทิAccreditation Council for 

pharmacy education (ACPE) 

- - - ได้รับ

การ

รับ 

รอง 

- โครงการพัฒนา

หลักสูตรสู่การรับรอง

มาตรฐานระดับสากล 

2,000,000 - รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและ

นวัตกรรม

การศึกษา 

 6. จ านวนรายวชิาท่ีมีการ

เรียนสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ

(อย่างนอ้ยร้อยละ10 ของ

รายวชิา) 

3 3 6 6 9    
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตรท์ี่ 5 

ประเด็นความเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเสี่ยง 

1. ศักยภาพของอาจารย์ นสิิต   RM     IC 1. งบประมารสนับสนุน  RM    IC 

RM: Risk ManagementIC: Internal Control 
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(5.3) กลยุทธ์การพัฒนาและมาตรการ 

 กลยุทธ ์

 1. จัดระบบ กลไกและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนทุกพันธกิจใหเ้ป็นสากล เพื่อรองรับการก้าวสู่

นานาชาติเพื่อใหน้ิสติ และบุคลากร ได้ตระหนักถึงความส าคัญและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ การสรา้ง 

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงขอ้มูล 

 มาตรการ 1) จัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากล 

และนานาชาต ิ

 มาตรการ 2) พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับงานวิเทศสัมพันธ์ให้ท างานเชิงรุก  

ในการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ รองรับทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรม

ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 

 มาตรการ 3) จัดสิ่งแวดล้อมและระบบสนับสนุนความเป็นนานาชาติทุกมิติ ที่

เกี่ยวข้องกับทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย เชน่ เว็บไซต์ เอกสาร ป้ายต่างๆ 

 มาตรการ 4) พัฒนาศูนย์ภาษา ให้เป็นศูนย์อบรมพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรม 

ทางภาษา และศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ 

 2. ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 การเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติที่ส าคัญ ต้องเกิดจากการเป็นที่รู้จัก มีความร่วมมือ

ที่มาจากการปฏิบัติจรงิในพันธกิจด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและมผีลส าเร็จตามมา 

 มาตรการ 1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Network) กับสถาบันในต่างประเทศ 

เพื่อเคลื่อนย้ายและแลกเปลี่ยน (Mobility) นิสิตและบุคลากร ด้วยกิจกรรม/ความร่วมมือด้านวิชาการ 

เช่น UMAP วิจัยและนวัตกรรม เช่น ASEA-UNINET การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม การจัดสหกิจศกึษาต่างประเทศ การจัดระบบเทียบโอนหน่วยกิต ทั้งในและนอกระบบ 

 มาตรการ 2) พัฒนาหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ ในสาขาที่มี

ความเช่ียวชาญ และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับนิสติต่างชาติ 

 มาตรการ 3) เพิ่มจ านวนอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยชาวต่างชาติ เพื่อสร้างความ

เข้มแข็งสูส่ากล 

 มาตรการ 4) วิ เคราะห์ข้อมูลการด าเนินการของมหาวิทยาลัย ที่ สนับสนุน 

ความเป็นนานาชาติ (International outlook) เพื่อการประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ 

 มาตรการ 5) จัดเวทีการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ ในระดับนานาชาติ 
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รูปที่ 9ยุทธศาสตรด์้านการเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 

 (6) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบรหิารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มประชากร ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริบท

ของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยจึงต้องปรับเปลี่ยน 

ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยพะเยาต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม  

สู่การเป็น Smart University และที่ส าคัญคือการแข่งขัน มหาวิทยาลัยต้องค านึงถึงทางอยู่รอดของการ

บริหารจัดการในด้านงบประมาณ ยึดมั่นในหลักบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good governance) 

ในทุกระดับการบริหาร การยึดถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และประกาศก าหนด ยึดมั่นในความ

ถูกต้องดีงาม โปร่งใสตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็น มีความ

รับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่ าและเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อสว่นรวม ปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

 

  (6.1) เป้าประสงค์ 

1. บุคลากรมีคุณภาพ มทีัศนคติที่ดีและมีความภูมใิจในองค์กร 

 2. มหาวิทยาลัยพะเยามีการบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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(6.2) แผนปฏิบัติการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบรหิารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

การบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิภาพและความ

โปร่งใส 

1. ระดับของผลประเมิน ITA  A A A A A -การวางแผนทบทวนการ

ท างานตามการประเมิน

ของ ITA 

-การประเมินผลการ

ปฏบัิตงิานประจ าปี 

- รองคณบดีฝ่าย

พัฒนาองค์กร

และวิชาชพี 

 2. จ านวนครัง้ในการ

ตรวจสอบตดิตาม 

ประเมินผล และน าไป

ปรับปรุงการบริหารจัดการ

ของคณะ 

1 1 1 1 1 -การประเมินผลการ

ปฏบัิตงิานประจ าปีระดับ 

-ความพงึพอใจของ

บุคลากรตอ่ระบบบริหาร

จัดการ 

- รองคณบดีฝ่าย

พัฒนาองค์กร

และวิชาชพี 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อ

บริหารงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

1. จ านวนงานท่ีน าเทคโนโลยี

มาใชใ้นการลดขั้นตอนการ

ปฏบัิตงิาน เพื่อสนับสนุนการ

ปฏบัิตงิาน (Smart 

operation) 

1 1 1 1 1 โครงการสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ี

ทันสมัยเพื่อใชใ้นการ

ปฏบัิตงิาน 

200,000 รองคณบดีฝ่าย

พัฒนาองค์กร

และวิชาชพี 

 2. จ านวน website คณะ

เภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัย

พะเยา ที่ทันสมัยและเป็น

ปัจจุบัน 

1  

 

1 1 1 1 โครงการสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ี

ทันสมัยเพื่อใชใ้นการ

ปฏบัิตงิาน 

100,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและ

นวัตกรรม

การศึกษา 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

 

พัฒนาห้องเรียนให้

ทันสมัย เอื้อตอ่การ

จัดการเรียนการสอน 

พัฒนาห้องวจิัยให้เอื้อ

ตอ่การท าวิจัย มี

ฐานขอ้มูลเพยีงพอต่อ

การการจัดการเรียน

การสอน /เรียนรู้/

กิจกรรมของนสิิต 

สภาพแวดลอ้มท่ีเอื้อ

ตอ่การเรียนและท างาน

อย่างมคีวามสุข 

จ านวนห้องเรียน ห้องวจิัย 

study area และ

สภาพแวดลอ้มท่ีสอดคล้อง

ตามเกณฑ์ UI green  

1 1 1 1 1 โครงการจัดท าหรือปับ

ปรุงห้องเรียน ห้องวจิัย 

study area และ

สภาพแวดลอ้มท่ี

สอดคล้องตามเกณฑ์ UI 

green 

2,000,000 รองคณบดีฝ่าย

พัฒนาองค์กร

และวิชาชพี 

กลยุทธที่ 5 

พัฒนาการสื่อสาร

องค์กรและกจิกรรม

สัมพันธ ์

มาตราการที่ 4: 

พัฒนาเครือขา่ยศษิย์

เก่ามหาวทิยาลัย 

 

1. จ านวนกิจกรรมเพื่อสาน

สัมพันธ์ระหว่างศษิยเ์ก่าและ

ศษิยปั์จจุบัน  

1 1 1 1 1 -โครงการค่ายวชิาการพ่ี

สอนนอ้งเพื่อก้าวสู่การ

เป็นเภสัชกรท่ีดี 

-โครงการตามหากล้า

มะกอก 

300,000 รองคณบดีฝ่าย

กิจการนสิิตและ

วรัิชกจิ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

 2. ฐานข้อมูลศิษยเ์ก่า

ออนไลนท่ี์ทันสมัย และเป็น

ปัจจุบัน 

1 1 1 1 1 -โครงการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

(website, tracking) 

100,000 รองคณบดีฝ่าย

กิจการนสิิตและ

วรัิชกจิ 

 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตรท์ี่ 6 

ประเด็นความเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเสี่ยง 

1.การจัดสรรเวลาในการปฏบัิตงิาน  RM  IC 1.งบประมาณ  RM  IC 

RM: Risk ManagementIC: Internal Control 
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(6.3) กลยุทธ์การพัฒนาและมาตรการ 

 กลยุทธ ์

 1. พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 บุคลากรทุกระดับต้องเข้าใจงาน มีเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน มีความรู้และทักษะใน

การท างานมีความรับผิดชอบและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีภาวะผู้น าและผู้ตาม มุ่งมั่นในความ

ยั่งยืนขององค์กรมีเจตคตทิี่ด ีมุ่งประโยชน์สว่นรวมและมีความสุขกับการท างาน 

 มาตรการ 1) พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร เกณฑ์ก าหนดอัตราก าลัง 

เกณฑ์ภาระงานเกณฑ์พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทักษะและความก้าวหน้า ทั้งบุคลากรสายวิชาการและบุคลากร

สายสนับสนุน ส่งเสริมคนดีมีความสามารถ ให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี เตรียมความ

พร้อมของบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าในการเข้าสู่ต าแหน่งตามสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

บุคลากรสายวิชาการ และการเข้าสู่ต าแหน่งผูบ้ริหารทุกระดับ 

 มาตรการ 2) ปรับเจตคติบุคลากร (Mindset) ค่านิยมและวัฒนธรรม จิตวิญญาณ 

รักความเป็นธรรม และมีความผูกพันจงรักภักดี (Loyalty) เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย 

มีการพัฒนาตนเอง รักในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในพันธกิจ  

ของมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) 

อย่างตอ่เนื่อง สร้างความสมดุลในชีวติการท างานชีวติส่วนตัวและชีวติครอบครัว 

 มาตรการ 3) สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนรวม (Partnership culture) และวัฒนธรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดเวทีพบปะ พูดคุย หารือประจ าเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างสัมพันธ์ที่ดี 

กับทีมงานบริหาร และเวทีสาธารณะ สร้างความเชื่อมโยงของการบริหารและการด าเนินการแต่ละส่วน 

และให้มกีารสื่อสาร 2 ทาง 

 มาตรการ 4) ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี มีระบบสวัสดิการ

และผลประโยชน์ของบุคลากร ยกระดับความเป็นอยู่และมาตรฐานการท างานของบุคลากร ส่งผล

ทางอ้อมให้กับครอบครัวและชุมชนของบุคลากร สร้างแรงจูงใจ และรักษาสัมพันธภาพทางบวกระหว่าง

บุคลากรในหนว่ยงาน สร้างความผูกพันและความจงรักภักดีต่อมหาวิทยาลัย 

 มาตรการ 5) สร้างสภาวะแวดล้อมในการท างาน(Workforce environment) ที่เอื้อต่อ

สุขภาวะที่ดีของบุคลากรในด้านสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความปลอดภัยในการท างานทั้งในด้าน

กายภาพ ร่างกายและทรัพย์สิน ให้มีการใช้พลังงานอย่างรู้ค่า เชื่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ และการวิเคราะหต์้นทุนด าเนนิการที่ดี 

 มีระบบบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การจัดการบริหารได้อย่าง

คล่องตัว สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะหต์้นทุนด าเนนิการและการวางแผนที่ดี 
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 มาตรการ 1) พัฒนาระบบการบัญชีและการตรวจสอบบัญชตีามระบบบัญชทีี่ถูกต้อง

มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการด าเนินงานต่างๆ และรายงานผลการตรวจสอบต่อสภา

มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานการเงินส่งผูส้อบบัญช ีและรายงานผลการสอบบัญชีและการเงนิเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัย 

 มาตรการ 2) มีระบบ Big Data และ Analytics ด้วยเทคโนโลยีที่ดีและทันสมัย 

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

 มาตรการ 3) มีระบบการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตรวจสอบจัดสรรงบประมาณให้สมดุลกับภาระงาน 

 มาตรการ 4) จัดหารายได้จากการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่  รวมทั้งจากการ

ด าเนินงานด้านการศึกษาการให้ความรู้ในหลักสูตร อบรม จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม การบริการ

วิชาการและการพัฒนาเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์จากศลิปะและวัฒนธรรม 

 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรใหม้ีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาจะเติบโตและขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีระบบการ

ท างานที่ดีและอย่างต่อเนื่องด้วยระบบปฏิบัติการ (Operation) ซึ่งถือเป็นตัวขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ภายใต้การก ากับดูแลของผู้บริหารสูงสุดที่ต้องมีข้อมูลจากฝ่ายปฏิบัติการเพียงพอต่อการตัดสินใจ และ

ต้องรวดเร็ว เพื่อพัฒนาปรับปรุงมหาวิทยาลัยใหเ้กิดความก้าวหน้ามากที่สุด และเกิดความผดิพลาดน้อย

ที่สุด 

 มาตรการ 1) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานทุกภารกิจให้มีความคล่องตัว 

ไม่ทับซ้อน 

 มาตรการ 2) น าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Smart 

operation) ใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาการท างาน มีการ

เชื่อมตอ่ระหว่างเครื่องมอือุปกรณ์อย่างทั่วถึงท าให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้และเป็นปัจจุบัน 

 มาตรการ 3) พัฒนาการท างานแบบบูรณาการ (Organization integration) 

 มาตรการ 4) ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทดิจิทัล 

ที่เกิดขึน้ 

 มาตรการ 5) บริหารและจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอย่าง

เป็นรูปธรรม 

 

 4. ประกันคุณภาพการศกึษาด้วยเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อความเป็นเลิศ EdPEx 

 เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผลตามบริบทการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อให้สังคมมั่นใจในการผลิตก าลังคน 
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ที่มีคุณภาพ การบริหารงานที่เกิดประสิทธิผล มีการประกันคุณภาพในทุกด้านและทุกระดับ เพื่อน าผล

การประเมนิมาปรับปรุงการบริหารงาน 

 มาตรการ 1) ใช้ระบบประกันคุณภาพด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็น

เลิศ (Educational Criteria for Performance Excellence, EdPEx) ในหน่วยงานที่มีความพร้อม เพื่อให้

มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของตนเอง ให้เข้าใจตัวตนที่แท้จริงและเข้าใจตรงกัน และ

ท างานในทิศทางเดียวกันที่ถูกต้องที่สุด 

 มาตรการ 2) สร้างความเข้าใจกับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานให้มีวัฒนธรรม

และเจตคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพในทุกพันธกิจ ด้วยการบูรณาการกับงานประจ าเพื่อน าไปสู่องค์กร

การพัฒนาและเรียนรู ้

 มาตรการ 3) พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพและสง่เสริมการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

 มาตรการ 4) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพและการตรวจสอบ จัดท า

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการน าผลการประเมินไปใช้เพื่อน าไปสู่องค์กรแห่งการ

พัฒนา 

 5. พัฒนาการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมสัมพันธ์ 

 การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก ท าให้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวใน

การท างานทั้งในการพัฒนาศักยภาพคน การผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

มหาวิทยาลัยต้องมีระบบและกลไกสื่อสารให้ทุกส่วนงานได้เข้าใจนโยบายการบริหาร เชื่อมความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลากร เกิดการประสานงานกัน ท าให้การปฏิบัติงานและภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

 มาตรการ 1) พัฒนาระบบการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยหลายช่องทางให้มี

ประสิทธิภาพ มีแบบแผนรวดเร็ว สามารถติดตามและตรวจสอบได้  เช่น การจัดประชุม หนังสือเวียน 

และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

 มาตรการ 2) พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ให้ท าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการ

ตามพันธกิจที่สร้างชื่อเสียง ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ สร้างการรับรู้และใช้ในการติดต่อกับองค์กร

ภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและวเิคราะหผ์ลกระทบจากข้อมูลภายนอก 

 มาตรการ 3) จัดเวทีสาธารณะ กิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อพบปะ 

สร้างสัมพันธภาพและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น มุมมองกับผู้บริหารและบุคลากร เพื่อเป็นการสร้างขวัญ 

และก าลังใจให้เกิดกับผูป้ฏิบัติงาน 

 มาตรการ 4) พัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา (UP alumni association) 

ให้เป็นระบบและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าได้กลับมาร่วมงานและ

สนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยในทุกพันธกิจ การให้ทุนสนับสนุนการศกึษาของรุน่น้อง ประสานประโยชน์
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และความผูกพันของศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย จัดให้มีหน่วยงานประสานและติดตามดูแล จัดท าระบบ

ข้อมูลสารสนเทศและท าเนียบศิษย์เก่า จัดผังเครือข่าย (Network) แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับศษิย์เก่า และให้มกีารยกย่องและประกาศเกียรติคุณศษิย์เก่าดีเด่น 

 

 
 

รูปที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
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บทที่ 3 

แนวทางการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ 

 

3.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ 

 

 (1) การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะ เพื่อสร้างความตระหนักถึง

ความส าคัญของแผนกลยุทธ์คณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567  ไปสู่การปฏิบัติ 

โดยมีระบบและกลไกดังนี้ 

(1.1) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะ ตามแผน   

กลยุทธ์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-

2567ตอ่บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ 

(1.2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์คณะ ไปยังผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการตดิตามข้อมูลย้อนกลับจาก 

ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียเป็นระยะ ๆ 

 (2) ก าหนดผูร้ับผิดชอบยุทธศาสตรร์ายประเด็น โดยมีระบบและกลไกดังนี้ 

(2.1) ก าหนดตัวผู้รับผดิชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และก าหนดตัวชีว้ัดการด าเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตรท์ี่เช่ือมโยงและสอดคล้องกันกับมหาวิทยาลัยพะเยา 

(2.2) จัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ 

โดยการมอีงค์ประกอบเป็นฝา่ยงาน/หนว่ย 

 (3) การติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของ  

แผนกลยุทธ์ โดยมีระบบและกลไกดังนี้ 

(3.1) วางระบบการประเมนิผลแผนกลยุทธ์ เชงิบูรณาการที่มุง่น าเสนอผลผลิต (Output) 

ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อ

สร้างกระบวนการเรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่

เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส มาตรฐานและถูกต้องตาม

หลักวิชาการ 

(3.2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการด าเนินงาน ตั้งแต่ระดับ

อาจารย์ หัวหนา้ส านักงาน และบุคลากรรายบุคคล 

(3.3) ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ตามตัวบ่งชี้ 

และตามรอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมา

ปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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(3.4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ต่อคณบดีและคณะกรรมการบริหาร

คณะ ตามล าดับ 

 (4) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน

ตามความเหมาะสม การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและตอบสนองต่อการ

พัฒนาคณะ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุ

วิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัย 

 (5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถ  

ในการติดตามประเมินผล มีการน าข้อมูลไปวิเคราะห์และน ารายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุน  

การตัดสินใจของผูบ้ริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

 

3.2 การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการด าเนินงาน 

 

 ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567เป็นรายไตรมาส โดยก าหนดให้มีการประเมินปีงบประมาณละ 4 

ครั้ง ตามวิธีการและขัน้ตอน ดังนี้ 
 

 (1) ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 - 2567นี้ได้ก าหนดให้มีการ

เชื่อมโยงตัวบ่งช้ีของแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล จงึก าหนดให้

มีการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ์ สอดคล้องกับตัวบ่งชีข้องแผน 

 

 (2) การรายงานผล 

  (2.1) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้

ประจ าปีงบประมาณ)  

1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย ปีละ 4 ครั้ง 

(มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน)   

2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อ

มหาวิทยาลัย ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน)   

3) รายงานสรุปผลการด าเนนิงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ

สภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศกึษา) 

  (2.2) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)  
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1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อส านักงบประมาณ และ สกอ. 

ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อส านัก

งบประมาณ และ สกอ. ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม 

กันยายน) 

3) รายงานผลการด าเนินโครงการตามค าขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพ 

และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

4) รายงานสรุปผลการด าเนนิงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ

สภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศกึษา) 

  (2.3) การรายงานผลการด าเนินโครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ 

ประจ าปีงบประมาณ) 

1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อส านักงบประมาณ สกอ. 

กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่ เกี่ยวข้อง ปีละ 4 ครั้ง 

(มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ต่อส านัก

งบประมาณ สกอ. กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง 

ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

3) รายงานผลการด าเนินโครงการตามค าขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพ 

และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

4) รายงานผลการด าเนินงานบูรณาการภาค สกอ.ในระบบ e-MENSCR ปีละ

4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

5) รายงานผลการด าเนนิงานงบประมาณจังหวัดต่อจังหวัด ในระบบ PADME  

6) รายงานสรุปผลการด าเนนิงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ

สภามหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง (สิน้ภาคการศกึษา) 

  (2.4) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น ๆ ตามค าขอของแหล่งทุน 

และรายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

(เมษายน กันยายน) 

 

******************************** 

 


