(ร่าง)

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
แผนกลยุทธ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558





รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตุลาคม

2558

แบบสรุปผลการติดตามและประเมินผลตัวบ่งชี้ความสาเร็จแผนกลยุทธ์

รอบ
6 เดือน
12 เดือน

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ข้อมูล
ชื่อ นางหนึ่งฤทัย
นามสกุล เทพสิงห์
ตาแห่ง
สังกัดหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 3675

ตอนที่ 2 ข้อมูลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ดา้ นการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ (จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสติ อยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบไปมีงานทาและเป็นคนดีของ
สังคม บัณฑิตมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ตอบสนองความเป็นสากลและแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาหลักสูตรให้มี
คุณภาพ มาตรฐาน
และสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ประเทศ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามกลยุทธ์
1) หลักสูตรที่เปิดสอนของคณะได้รับการ
รับรองจาก สกอ.

ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

2) ร้อยละจานวนรายวิชาที่มีรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) และประสบการณ์ภาคสนาม
(มคอ.4) รายงานผลการด าเนิ น งานของ
รายวิชา (มคอ.5-6) ตามระยะเวลาที่กาหนด
รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.
7) ตามระยะเวลาที่กาหนด

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

บรรลุ




ไม่บรรลุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
หลักสูตรที่เปิดทั้งหมด 3 หลักสูตร (จุลชีววิทยา
ชีวเคมี โภชนาการและโภชนบาบัด) ที่เปิดสอนระดับ
ปริญญาตรีได้รับการรับรองจาก สกอ. ทุกหลักสูตร
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนมีรายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3) และประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)
รายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5-6)
และรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
ตามระยะเวลาที่กาหนด

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามกลยุทธ์
3) จานวนหลักสูตรที่มีผู้มีประสบการณ์ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพมีสว่ นร่วมในการเรียนการ
สอน
4) ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สง่ เสริมทักษะการ
เรียนรู้ดว้ ยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือ
จากการทาวิจัย
5) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
6) คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

7) ร้อยละของจานวนของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่มีงานทาและประกอบอาชีพ
อิสระในระยะเวลา 1 ปี
8) ร้ อ ยละของอาจารย์ ที่ ได้ รั บ การพั ฒ นา
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาความสามารถ ทักษะในการจัดการเรียนการสอน
ในการจัดการเรียน

ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
≥1
≥1 ครั้งต่อหลักสูตร
ต่อหลักสูตร
ต่อปีการศึกษา
ต่อปี
การศึกษา
ร้อยละ100
ร้อยละ 100

บรรลุ


ไม่บรรลุ





≥1
หลักสูตร
≥3.51

0
3.96



≥70

ร้อยละ 97.54



≥50

ร้อยละ 33.3



รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ทุกหลักสูตรมีการเชิญผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ
หรือวิชาชีพมาเป็นอาจารย์พิเศษ อย่างน้อย 1 ครัง้
ต่อหลักสูตรต่อปีการศึกษา
ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สง่ เสริมทักษะการเรียนรู้ดว้ ย
ตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัตทิ ั้ง
ในและนอกห้องเรียนหรือจากการทาวิจัย เช่น
Independent study, Special problem, Professional
training เป็นต้น
ยังไม่มีการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาแต่อยู่ระหว่าง
กระบวนการร่างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
มีระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
อยู่ที่ 3.96
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา 2556 กรอกข้อมูล
จานวน 45 คนมีงานทา 44 คน มีงานทาและ
ประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ
97.54
มีอาจารย์ที่ไปเข้าร่วมพัฒนาทักษะในการจัดการ
เรียนการสอน เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบ
PBL, I-Class room และ E-learning จานวน 18 คน
จากจานวนทั้งหมด 54 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3

กลยุทธ์
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามกลยุทธ์
ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
≥3.51
≥ 3.51
การสอนของอาจารย์ 9) ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนิสิตต่อการ
ให้ได้มาตรฐานสากล จัดการเรียนการสอน

บรรลุ


ไม่บรรลุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ทุกรายวิชามีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนิสติ ต่อ
การจัดการเรียนการสอน ≥ 3.51

10) จานวนแนวปฏิบัติในการพัฒ นางานด้าน
วิชาการและการจัดการเรียนการสอน

≥1
เรื่อง

ยังไม่มีแนวปฏิบัติใน
การพัฒนางาน
วิชาการ



มีกาหนดให้มีกิจกรรมทางวิชาการและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้ นวิชาการ เช่น การสัมนา แต่ยัง
ไม่มีแนวปฏิบัติในการพัฒนางานด้านวิชาการและ
การจัดการเรียนการสอน

11) จ าน วน อ าจารย์ ที่ ได้ รั บ ก ารพั ฒ น า
ภาษาอั ง กฤษโดยการเข้ า ร่ ว มอบรมในและ
ต่างประเทศ
12) ร้ อ ยละที่ เพิ่ มขึ้น ของอาจารย์ ที่ มีคุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอก

50 คน

19



มีอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยการเข้า
ร่วมอบรมในและต่างประเทศ จานวน 19 คน

≥3

ร้อยละ 7.68

13) ร้อยละของอาจารย์ที่เสนอขอตาแหน่งทาง
วิชาการจริงเทียบกับจานวนที่กาหนดไว้ในทาง
วิชาการ

ร้อยละ 50

ร้อยละ 8.3





ปีการศึกษา 2557 อาจารย์ที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
คิดเป็นร้อยละ 31.50 และในปีการศึกษา 2558
อาจารย์ที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ
39.18 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 7.68
มีอาจารย์ที่เสนอขอตาแหน่งทางวิชาการจริง 3 คน
เทียบกับจานวนที่มีสทิ ธิ์ขอตาแหน่งทางวิชาการปี
การศึกษา 2558 จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3
จากผลการดาเนินงานของคณะ ปี 2558 มีบุคลากร
ได้ตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึน้ 1 คน และได้ยื่นขอ
เสนอตาแหน่งทางวิชาการอีก 3 คน รวมทั้งประเมิน
การสอนเพื่อเตรียมขอตาแหน่งทางวิชาการ 2 คน

กลยุทธ์
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามกลยุทธ์
14) ร้อยละของอัตราการออกกลางคัน (drop
กลยุทธ์ที่ 3.
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา out) ของนิสติ ตลอดหลักสูตร
ทักษะการเรียนรู้ของ
15) ร้อยละของคะแนนสอบประมวลความรู้
นิสิต
ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4.
พัฒนาปัจจัย
เกื้อหนุนต่อการ
จัดการเรียนการสอน

ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
<20
ร้อยละ 13.06

บรรลุ


≥30

≥30



16 ) จ า น ว น นิ สิ ต ที่ ได้ รั บ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
ภาษาอังกฤษในต่างประเทศต่อปี
17) จานวนผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญ ญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
และ/หรือต่างประเทศ
18) มีหอ้ งสมุดและแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์

≥1

2



-

-

-

มี

มี



19.) จานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนด้วยระบบ i-classroom

≥1

2



20) จานวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพในการผลิ ต ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน/สื่อการสอน

≥5

≥5



ไม่บรรลุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีอัตรา (drop out) ของนิสติ ตลอดหลักสูตรของนิสติ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้ง 3 หลักสูตร เฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 13.06
มีร้อยละของคะแนนสอบประมวลความรู้
ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษาของนิสติ คณะ
วิทยายาศาสตร์การแพทย์ ≥30
มีนิสติ ของคณะที่ได้ทุนไปฝึกอบรบภาษาอักกฤษ ณ
ประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย จานวน 2 คน
ไม่มีการดาเนินการเพราะยังไม่มีการเปิดสอนระดับ
ปริญญาโท
มีหอ้ งสมุดของคณะและส่วนกลาง (ศูนย์บรรณา
สาร) และมีแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์โดยใช้ระบบฐานข้อมูลของศูนย์บรรณา
สาร
มีรายวิชา 368323 โภชนาการทางคลีนิค และ
368340 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและโภชนเภสัชภัณฑ์ที่
มีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ i-classroom
มีบุคลกรสายวิชาการจานวน 5 ท่าน ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในการผลิตตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน/สื่อการสอนเพื่อที่จะนาไปใช้
ประกอบการขอตาแหน่งทางวิชาการ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5.
ส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนานิสิตให้
เป็นบัณฑิตที่พงึ
ประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามกลยุทธ์
21) จานวนโครงการ/กิจกรรมในด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนานิสติ ให้เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย

22) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนานิสติ ให้เป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
23) ค่าเฉลี่ยคุณภาพของนิสติ ตามกรอบมาตร
TQF และคุณภาพตามอัตลักษณ์ มพ.
กลยุทธ์ที่ 6.
ส่งเสริมให้นสิ ิตใช้
ชีวิตอยู่ใน
มหาวิทยาลัยอย่างมี
ความสุข

24) จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นิสิตอยู่ในคณะและมหาวิทยาลัยอย่างมี
ความสุข

25) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตที่ได้รับ
บริการ สวัสดิการและการจัดสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ของคณะ

ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
≥10
12

บรรลุ


≥3.51

3.8



≥3.51

3.96



≥5

5



≥3.51

3.75



ไม่บรรลุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีโครงการรวมทั้งหมด 12 โครงการในด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนานิสติ ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานทื่ โครงการโคโลนีเกมส์ โครงการพัฒนาความ
เป็นนักวิจัยในนิสติ โครงการฝึกปฏิบัตกิ ารชุมชน
โครงการอบรมความรู้ดา้ น กยศ กรอ และทราสคริป
กิจกรรม เป็นต้น
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสติ ต่อการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมและพัฒนานิสติ ให้เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย คือ 3.8
ค่าเฉลี่ยคุณภาพของนิสติ ตามกรอบมาตร TQF และ
คุณภาพตามอัตลักษณ์ มพ. คือ 3.96
มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นิสิตอยู่ในคณะและ
มหาวิทยาลั ย อย่า งมี ความสุ ข จานวน 6 โครงการ
เช่ น โครงการสุ ข ภาพดี กี ฬ าวิ ท ย์ แ พทย์ โครงการ
เชื่อ มสั มพั น ธ์ น้ อ งใหม่ โครงการสุ น ทรี ย์ ราตรีวิท ย์
แพทย์ ปฐมนิ เทศนิ สิ ต ใหม่ คื น สู่ เหย้ า ผู้ ปกครอง
นิสิตใหม่พบผู้บริหาร เป็นต้น
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสติ ที่ได้รับบริการ
สวัสดิการและการจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ ของคณะ
มีค่า 3.75

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 7.
ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรที่ปฏิบัตงิ าน
ด้านกิจการนิสิต

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามกลยุทธ์
26) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตทั้งหมด
ต่อการจัดให้มีบริการ สวัสดิการ และการจัด
สภาพแวดล้อมต่างๆของคณะ

ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
≥3.51
3.9

บรรลุ


ไม่บรรลุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสติ ทั้งหมดต่อการจัดให้
มีบริการ สวัสดิการ และการจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ
ของคณะ อยู่ที่ 3.9

27) ระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา

≥3.51

4.45



ระดับความพึงพอใจของนิสติ ที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
มีค่าเฉลี่ยด้านคุณลักษณะอาจารย์ที่ปรึกษาและ
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 4.45

28) ร้อยละของจานวนบุคลากรที่ปฏิบัตงิ าน
ด้านกิจกรรมพัฒนานิสติ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัตงิ านด้านกิจกรรมพัฒนา
นิสิต

≥50

100



คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบุคลากรที่ปฏิบัตงิ าน
ด้านกิจกรรมพัฒนานิสติ โดยตรง 2 ท่านคือ ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ากิจการนิสติ และนักวิชาการศึกษาฝ่าย
กิจการนิสติ ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัตงิ านด้านกิจกรรมพัฒนานิสติ โดยไปเข้าร่วม 1.
โครงการปฐมพยาบาบเบือ้ งต้นและการใช้ยา 2.
โครงการพัฒนาทักษะชีวติ เพื่อเข้าสู่ความถนัดใน
วิชาชีพ 3.ประชุมคระกรรมการกิจการนิสติ ในหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการนิสติ รวมทั้งการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 8.
ส่งเสริมให้ศิษย์เก่ามี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
พัฒนานิสิต

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามกลยุทธ์
29) จานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสติ ที่
ศิษย์เก่ามีสว่ นร่วม ทัง้ ด้านวิชาการ, ด้าน
วิชาชีพ, ด้านกิจกรรมพัฒนานิสติ และสถาบัน

ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
≥12
6

รวม

บรรลุ

22

ไม่บรรลุ
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
จานวนโครงการทีศ่ ษิ ย์เก่ามีสว่ นร่วม จานวน 6

โครงการ คือ 1. คืนสู่เหย้า 2.สร้างเสริมประสบการ
วิชาชีพแก่ศิษย์เก่า 3.ครบรอบ 10 ปีจุลชีววิทยา 4.
จดหมายข่าววิทย์แพทย์ 5.ตรวจการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา 6. โครงการพระราชทาน
ปริญญาบัตร
6
คิดเป็นร้อยละ 78.57

*หมายเหตุ จานวนผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในและ/หรือต่างประเทศ ไม่มีการประเมินเพราะยังไม่มีการเปิดหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย (ทาการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province) มุ่ง
สู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยสู่ระดับนานาชาติ โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ของชุมชน ท้องถิ่น และองค์ความรู้ที่เป็นสากลเข้าด้วยกั นอย่างเป็นระบบ ให้นาไปสู่การแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืนในประชาคมโลก)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัยของอาจารย์

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามกลยุทธ์
30) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจานวนอาจารย์ประจา

ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
≥50000
121,159 บาท/คน
บาท/คน

บรรลุ


ไม่บรรลุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ในปี 2557 ได้รั บ ทุ นวิ จั ย ทั้ งสิ้ น 20 ทุ น
6,542,564 บาท แบ่งเป็นงบประมาณภายใน
1 2 ทุ น จ า น ว น 3,147,000 บ า ท แ ล ะ
งบประมาณ ภายนอก 8 ทุ น 3,395,564
บาทจานวนงบประมาณวิจัยที่คณะได้รับในปี
2557 นี้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ข อง สกอ. คื อ
ได้รับเฉลี่ย คือ 121,159 บาทต่อคน

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 2
การจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามกลยุทธ์
ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
31) ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของ
≥ร้อยละ
ร้อยละ 48.02
งานวิจัยหรือสร้างสรรที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อ
10
จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด

32) จานวนงานวิจัยคัดสรรที่เผยแพร่บน
เว็บไซต์คณะ

≥2 เรื่อง

2 เรื่อง

33) แนวปฏิบัติในประเด็นที่เกี่ยวข้องและ
สนับสนุนงานวิจัย

≥2 เรื่อง

ไม่ได้ดาเนินการ

≥2
เรื่อง

2 เรื่อง

34) จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริมการนาผลงานวิจัยไป นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
ใช้ประโยชน์ การนา

บรรลุ


ไม่บรรลุ



รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลรวมถ่ ว งน้ าหนั ก ของงานวิ จั ย หรื อ งาน
สร้ า งสรรค์ ที่ ตี พิ ม พ์ ห รื อ เผยแพร่ /จ านวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด×
100
= 36.5/76x100
= ร้อยละ 48.02
มีการเผยแพร่งานวิจัย 2 เรื่องคือ 1.งาม้อน
พื ช มี คุ ณ ค่ า อุ ด มด้ ว ยกรดไขมั น โอเมกา 3
จดหมายข่าววิทย์แพทย์ ฉบับที่ 2 เผยแพร่
บนเวบไซท์ ธันวาคม 2557 2. การตรวจวัด
ส่ ว นประกอบและฤทธิ์ ต้ า นจุ ลิ น ทรี ย์ ข อง
น้ามันหอมระเหยจาก “มะแขว่น” จดหมาย
ข่าววิทย์แพทย์ ฉบับที่ 2 เผยแพร่บนเวบไซท์
มีนาคม 2558





มี ง านวิ จั ย ที่ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชน 2
เรื่อง คือ 1.โครงการวิจัย คุณภาพของน้าดื่ม
ในชุมชนดอกคาใต้ จ.พะเยา 2.โครงการวิจัย

กลยุทธ์
ผลงานวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนา การเรียนการสอน
และ การถ่าย ทอดองค์
ความรู้แก่ชุมชน

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามกลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
การสร้ า งชุ ม ชนต้ น แบบเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุ ข ภาพของผู้ ป่ว ยโรคเบาหวาน
และโรคความดัน โลหิต สู งโดยกระบวนการ
เรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว มขององค์ ก รในระดั บ
ชุมชน

35) จานวนงานวิจัยของอาจารย์เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน / การวิจัยใน
ชัน้ เรียน

≥1 เรื่อง

4 เรื่อง



มีงานวิจัยในชั้นเรียน ของทั้ง 4 สาขาวิชา

36) จานวนงานวิจัยของอาจารย์ที่มีการบูรณา
การกับการเรียนการสอน

≥2
เรื่อง

2 เรื่อง



มีการนาความรู้จากงานวิจัย ไปถ่ายทอดใน
รายวิชาต่างๆ และจัดกิจกรรมให้นิสิตได้ทา
โดย ลงมือปฏิบัติ โดยได้องค์ความรู้มาจาก
งานวิจัย ดังนี้ 1.โครงการ ศักยภาพในการ
เพิ่มความจาและการชะลอความเสื่อ มของ
เซลล์ประสาทของสารสกัดข้าวแดงมันปู ใน
หนู ที่ ถู ก เหนี่ ย วน าให้ เกิ ด ภาวะสมองเสื่ อ ม
(วิชา พิ ษ วิท ยาเชิงโภชนาการ) 2.โครงการ
จั ด ตั้ งศู น ย์ เรี ย นรู้ แ ละการใช้ป ระโยชน์จ าก
จุลินทรีย์ในพื่นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามกลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน

รวม

บรรลุ

ไม่บรรลุ

6

1

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
พื ช อั น เนื่ อ ง ม า จ า ก พ ร ะ ร า ช ด า ริ ฯ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา (วิ ช า environmental
microbiology)
คิดเป็นร้อยละ 85.7

3. ประเด็นยุท ธศาสตร์ด้ านบริการวิชาการ(บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการใช้ปัญ ญารวมหมู่ ที่ช่วยพัฒ นาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศ
(Community Empowerment))
กลยุทธ์

ตัวบ่งชีค้ วามสาเร็จตามกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
37) จานวนของโครงการบริการวิชาการที่
บริการวิชาการแก่สังคมในเชิงรุก ตอบสนองความต้องการของชุมชน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้าน
สุขภาพให้ชุมชน

ค่าเป้าหมาย
≥ 1 โครงการ

ผลการดาเนินงาน
1 โครงการ

บรรลุ


กลยุทธ์ที่ 2
38) มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่
บูรณาการการบริการวิชาการแก่ บูรณาการเข้ากับการวิจัยหรือการเรียนการ
สังคมกับพันธกิจอื่นๆ
สอนหรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม

≥2 โครงการ

2 โครงการ



ไม่บรรลุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ด าเนิ น โครงการพั ฒ นาสวนรุ กขชาติ ต.
บ้านถ้า อ. ดอกคาใต้ (เป็นความต้องการ
ของ อบต. บ้านถ้า) ได้ เข้าไปพั ฒ นาสวน
รุ ก ขชาติ โด ย ติ ด ป้ าย ให้ ความรู้ น า
สมุ น ไพรที่ พ บในป่ า รุ ก ขชาติ ม าต่ อ ยอด
เป็นงานวิจัย

มี โ ครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมที่
บูรณาการเข้ ากับการวิจัย หรือการเรีย น
ก า ร ส อ น ห รื อ ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
1. 2 โครงการคื อ 1. โครงการพั ฒ นาสวน

กลยุทธ์

ตัวบ่งชีค้ วามสาเร็จตามกลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รุกขชาติ ต. บ้านถ้า อ. ดอกคาใต้ (บูรณา
ก า รท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ รรม ) 2 .
โครงการบริ ก ารตรวจวั ด ความเสี่ ย ง
โรคเบาหวานและให้ ค วามรู้ ส่ ง เสริ ม
สุ ข ภาพแก่ ชุมชน (บู รณาการการเรี ย น
วิชา ชีวเคมีเชิงโภชนาการ)

39) มีการนาความรู้และประสบการณ์จาก
งานบริการวิชาการมาต่อยอดงานวิจัยหรือ
การพัฒนารายละเอียดในรายวิชา

รวม

≥1 โครงการ

1 โครงการ



3

0

โครงการบริการวิชาการเชิงวิจัย” การสารวจ
และวิเคราะห์คุณสมบัติทเี่ ป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพของสารสกัดจากพืชอาหารและ
สมุนไพรพื้นบ้าน ในตาบลบ้านถ้า อาเภอ
ดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา นาการบริการ
วิชาการมาต่อยอดเป็นงานวิจัยขอทุน ปี
2558 2560 เพื่อนาองค์ความรู้กลับไปสู่
ชุมชน
คิดเป็นร้อยละ 100

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ทานุบารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่สากล อย่างยั่งยืน)

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามกลยุทธ์

40) จานวนของโครงการ/กิจกรรมด้าน
กลยุทธ์ที่ 1
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในแต่ละ
บูรณาการงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรม ปีงบประมาณ
นิสิตหรือการจัดการเรียนการ
สอนหรืองานบริการวิชาการ
รวม

ค่าเป้าหมาย
≥1

ผลการ
ดาเนินงาน
6

บรรลุ


1

ไม่บรรลุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมจานวน
มากกว่า 6โครงการ เช่น 1.โครงการถวายผ้าป่า 2.
โครงการทาบุญอาจารย์ใหญ่ 3.โครงการทาบุญปี
ใหม่ 4.โครงการเทิดทูนพระคุณครู 5.โครงการสืบ
สานประเพณีสงกรานต์ 6.โครงการระลึกคุณ
อาจารย์ใหญ่
คิดเป็นร้อยละ 100

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหาร (บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล (Good Governance))
กลยุทธ์
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามกลยุทธ์
ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
41) แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ มี
≥ 3.51
4.24
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ จานวนตัวบ่งชี้

กลยุทธ์ที่ 1
ดาเนินแผนยุทธศาสตร์ แผน ความสาเร็จตามเป้าหมายตัวบ่งชีท้ ี่
ความสาเร็จของโครงการทั้งหมด 192 ตัวบ่งชี้
กลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิ ารให้ กาหนดไว้
ดาเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมาย 163 ตัวบ่งชี้ มี
บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับ
ความสาเร็จตามเป้าหมายตัวบ่งชีท้ ี่กาหนดไว้
นโยบายของมหาวิทยาลัย
4.24 คะแนน
พะเยา
42) ความสาเร็จของ ข้อตกลงการ
≥ 3.51
3.67
ความสาเร็จของข้อตกลงการปฏิบัตงิ าน (PA)

ปฏิบัตงิ าน (PA) ระหว่างอธิการบดีและ
ระหว่างอธิการบดีและคณบดี 3 ด้านคือ 1.
คณบดี

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามกลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและโปร่งใส 2. ส่งเสริมงานวิจัยทัง้
ด้านปริมาณและคุณภาพ 3. ผลักดันการยืน่ ขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย
กลยุทธ์ที่ 2
บริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักธรร
มาภิบาล

43) ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการ
ปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จากบุคลากร

≥ 3.51

กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4
บริหารงานด้านการเงินและ
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพโปร่งใส
ตรวจสอบได้

44) ผ ล ป ระเมิ น ค วาม พึ งพ อ ใจข อ ง
บุ ค ลากรต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ
สารสนเทศ

≥ 3.51

45) มีผลประเมินความสาเร็จของแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน ต้องสาเร็จ คะแนนไม่
น้อยกว่า 3.51
46) เสนอรายงานเพื่อพิจารณาต่อคณบดี
และคณะกรรมการประจาคณะ ทุ กไตร
มาส

≥ 3.51

4



3.67
ผลการประเมินการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการ
บริหารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จากบุคลากร
แบบ 360 องศา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.6 คิดเป็น
คะแนน 4 เต็ม 5

3.81



มีรายงานผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ อยู่ที่ 3.81

4.17



มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณสาเร็จตามแผน คิด
เป็นร้อยละ 83.36 คิดเป็น 4.17 คะแนน

≥ 4 ครัง้ /ปี

≥ 4 ครัง้ /ปี



มีการรายงานการใช้เงินงบประมาณถึงคณบดีและ
กรรมการประจาคณะทราบทุกไตรมาส

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามกลยุทธ์
47) ผลการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของ
สกอ.

ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
≥ 3.51
2.93

กลยุทธ์ที่ 5
ใช้การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นแนวทางการ
บริหารเพื่อพัฒนาองค์กร
48) ร้อยละค่าเฉลี่ยความสาเร็จของ
≥ 3.51
กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร เป้าหมายการดาเนินการของข้อตกลงการ
ปฏิบัตงิ าน ระดับบุคลากร
สายสนับสนุนให้ก้าวหน้า
49) บุคลากรสายสนับสนุน มีการพัฒนา ≥ ร้อยละ 80
ตนเองตามสายงาน โดยการอบรม/
สัมมนา/ร่วมประชุมฯ อย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อ
ปี
50) มีการดาเนินการโครงการ R2R ของ ≥ ร้อยละ 10
บุคลากรสายสนับสนุน

บรรลุ

ไม่บรรลุ
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีการใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบ

ใหม่คือ CUPT ซึ่งคณะได้มีการตรวจรับการ
ประเมิน และได้คะแนน AUN QA 2.93


ยังไม่ได้ดาเนินการ

ยังไม่ได้ดาเนินการการทาข้อตกลงการปฏิบัตงิ าน
ระดับบุคลากร แต่อยู่ระหว่างดาเนินการ

ร้อยละ 88.5



บุคลากรสายสนับสนุนมีจานวน รวมทั้งหมด 26
คน มีการพัฒนาตนเองตามสายงาน จานวน 23
คน คิดเป็นร้อยละ 88.5

ร้อยละ 11.4



บุคลากรสายสนับสนุนมีจานวน ทั้งหมด 26 คน
ได้ดาเนินการจัดทาโครงการ R2R จานวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 11.4 คือ นายอิทธิฤทธิ์ มูลเมือง
นายอภิสทิ ธิ์ โภชงาม และนางสาวปภาอร เขียว
สีมา

รวม

8

2

คิดเป็นร้อยละ 80

6. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดขี องมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Green University)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
เป็นคณะที่มกี ารบริหาร
จัดการอนุรักษ์พลังงานและ
การใช้ทรัพยากรอย่างรู้
คุณค่า

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามกลยุทธ์
ค่าเป้าหมาย
51) จานวนกิจกรรมที่สง่ เสริมการลดการ
≥1
อนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่าง
รู้คุณค่า

ผลการดาเนินงาน
3

รวม

บรรลุ


ไม่บรรลุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรม 1.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากร
ใช้นาอย่
้ างประหยัด 2.ปิดไฟสานักงานช่วงเวลา
พักเที่ยงเพื่อเป็นการประหยัดไฟ 3.การคัดแยก
ขยะ

1

0

คิดเป็นร้อยละ 100

7. ประเด็นยุทธศาสตร์ดา้ นการให้บริการสุขภาพ (พัฒนาระบบการให้บริการและส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการด้านบริการสาธารณสุข)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1. สนับสนุนการ
ส่งเสริมสุขภาพให้ชุมชนใน
เชิงรุก

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามกลยุทธ์
52) จานวนของโครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพชุมชน
รวม

ค่าเป้าหมาย
≥1

ผลการดาเนินงาน
2

บรรลุ


ไม่บรรลุ

1

0

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มี1.โครงการตรวจพยาธิและส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน 1 โครงการ 2. โครงการปฏิบัตกิ าร
โภชนาการชุมชน
คิดเป็นร้อยละ 100

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
1. การเก็บข้อมูลบางอย่างทาได้ลาบากเนื่องจากบุคลากรไม่สง่ ข้อมูล เช่น ข้อมูลการไปพัฒนาตนเอง เป็นต้น
2. คณาจารย์มีภาระงานสอนมาก ทาให้อาจารย์มีการทาผลงานเพื่อยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการของคณะน้อย แต่ก็มีปริมาณที่เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
3. มีการเปลี่ยนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นแบบ CUPT QA ทาให้ต้องใช้เวลาในการศึกษาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบใหม่ และบุคลากรส่วนใหญ่
ยังไม่เข้าใจ
4. มีแผนการเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แต่ยังไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากความไม่พร้อมของจานวนบุคลากร ครุภัณฑ์ สถานที่ และเงินงบประมาณ
5. มีการเปลี่ยนแปลงคณบดีและคณะกรรมการบริหารคณะชุดใหม่ทาให้การบริหารงานไม่ต่อเนื่องส่งผลให้การดาเนินงานบางอย่างไม่เป็นไปตามแผนที่ตงั้ ไว้

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล

