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แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรการแพทยนี้ถูกจัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานในดานตาง ๆ
ของสวนงานตางๆ และสาขาวิชาของคณะ จากปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตรการแพทย จะ
สะทอนใหผูปฏิบัติงาน หัวหนางาน หัวหนาสาขา ที่กํากับดูแล ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกไดรับทราบ
จุดเนนของคณะวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อใหเกิดการทํางานอยางบูรณาการ มีทิศทางและสอดคลองบนโยบาย
และแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนภารกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
และขับเคลื่อนใหคณะวิทยาศาสตรการแพทยพัฒนาอยางยั่งยืน
จากการประเมินการประกันคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2555 และการประเมินผลการดําเนินงานของ
ผูบริหารตามแผนยุทธศาสตรจากสภามหาวิทยาลัยฯในเดือน ตุลาคม 2554 นั้น ทําใหคณะทราบถึงสิ่งที่ตองปรับปรุงและ
พัฒนา ทางผูบริหารและคณะกรรมการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรฯ จึงไดระดมความคิดจากผลการดําเนินการนี้ เพื่อนํามา
เปนเกรอบในการทบทวนแผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธ
ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินงานในอนาคตเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับปณิธาน วิสัยทัศน และครอบคลุมวัตถุประสงครวมทั้ง 7 ดานของมหาวิทยาลัยไดทําการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร เปนครั้งที่ 1 ในเดือนมีนาคม 2555 โดยไดปรับปรุงแผนยุทธศาสตร เปนระยะ 4 ป ใน
ปงบประมาณ 2554 – 2557 โดยอาศัยการระดมความคิดของบุคลากรในคณะฯ ที่มุงเนนใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
คณะฯ โดยหวังเปนอยางยิ่งวาแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ จะเปนประโยชนและเปนแนวทางการพัฒนาใหคณะฯ มีมาตรฐาน
เทียบเคียงระดับสากล
จากการทบทวนแผนฯไดแปลงเปนแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555 โดยไดจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงาน ตามกรอบงบประมาณประจําป 2555 โดยไดจําแนกโครงการในแผนฯออกเปน 5 ดานที่สอดคลองกับ
ตัวบงชี้ของเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา และวัตถุประสงครวมของมหาวิทยาลัยพะเยา 7 ดานคือดานการจัดการ
เรียนการสอนดานการวิจัยดานการบริการวิชาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมดานการบริหารจัดการ ดาน
พลังงานและสิ่งแวดลอม และดานการบริการสุขภาพ โดยไดกําหนดตัวบงชี้คาเปาหมายความสําเร็จของโครงการที่
สนองตอบตอตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ
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บทที่ 1
บทนํา
ประวัติความเปนมาโดยยอ คณะวิทยาศาสตรการแพทย
คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัย พะเยาไดกอตั้งขึ้นอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550
โดยในเริ่มแรก ชื่อ “สํานักวิชาวิทยาศาสตรการแพทย” สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา โดยวัตถุประสงคหลักใน
การจั ด ตั้ง คณะวิ ทยาศาสตร การแพทย คื อ เพื่อผลิต บั ณฑิ ตระดับ ปริญ ญาตรี ในสาขาวิ ช าทางด านวิ ท ยาศาสตร
การแพทยเพื่อตอบสนองความตองการตามแผนพัฒนาสาธารณสุขและแผนพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
ประเทศ ตลอดจนเพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับพื้นฐานทางการแพทย (Pre-Clinic) และวิทยาศาสตรพื้นฐานใน
ระดับปริญญาตรีใหแกนิสิตในกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพไดแก คณะเภสัชศาสตรพยาบาลศาสตร คณะสหเวชศาสตร
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร และ คณะแพทยศาสตร และ นิ สิ ต ในกลุ ม วิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยี ไ ด แก คณะ
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตรและทรั พยากรธรรมชาติ และ วิ ทยาลัยพลังงานและสิ่ งแวดลอม
นอกจากนี้ ยังมุงที่จะสรางและพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถทางดานวิชาการและการวิจัยเพื่อเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล
ในระยะแรกชวงปการศึกษา2551 สํานักวิชาวิทยาศาสตรการแพทย มีการโอนยายนิสิตสาขาจุลชีววิทยา
ทั้ง 4 ชั้นปจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาสังกัดสาขาวิชาจุลชีววิท ยาและปรสิตวิทยา ดังนั้น สํานักวิชา
วิทยาศาสตรการแพทย จึงมีหลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบในชวงแรก 1 หลักสูตรคือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาจุลชีววิทยา โดยหลักสูตรนี้ใชหลักสูตรเดียวกับสาขาวิชาจุลชีววิทยาภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะ
วิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก และไดเพิ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา
และ หลักสูตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา ขึ้นมาในปการศึกษา 2552
ในระยะที่สอง คือ ชวงปการศึกษา 2554 ถึงปจจุบัน เมื่อมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยาไดรับการประกาศ
ยกฐานะ ขึ้นเปน มหาวิทยาลัยพะเยา สํานักวิชาวิทยาศาสตรการแพทย จึงไดเปลี่ยนชื่อมาเปน“คณะวิทยาศาสตร
การแพทย” มีคณบดีคนแรกคือ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. ไมตรี สุทธจิตต และไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสราง
โดยมีสาขาวิชาทั้งหมด 5 สาขาวิชาประกอบดวย
1. สาขาวิชากายวิภาคศาสตร
2. สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3. สาขาวิชาชีวเคมี
4. สาขาวิชาสรีรวิทยา
5. สาขาวิชาพยาธิวิทยา
ซึ่งสาขาวิชาทั้งหมดรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในระดับพื้นฐานทางการแพทยระดับปรีคลินิกทางดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพและรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน รวมถึงรายวิชา พฤติกรรมมนุษย และ ชีวิตและสุขภาพใน
หมวดของการศึกษาทั่วไปซึ่งรองรับการเรียนการสอนของนิสิตทั้งมหาวิทยาลัยพะเยา

การประเมินสภาพแวดลอมของคณะวิทยาศาสตรการแพทย
ในการจัดทําแผนกลยุทธคณะวิทยาศาสตรการแพทย (พ.ศ. 2554 – 2557) จําเปนตองศึกษาสถานการณ
ปจจุบันเพราะจะทําใหสามารถทราบถึงปจจัยที่สงเสริม ขอจํากัด ปญหา อุปสรรคในการทํางาน และประเมิน
ปจจัยภายในอยางสมเหตุสมผล ทําใหสามารถทราบถึง จุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) ของ
คณะฯ เพื่อนําจุดแข็งมาใชใหเกิดประโยชน และหาวิธีการลดจุดออนใหนอยลง การประเมินปจจัยภายนอกอยาง
รอบคอบจะชวยใหคณะฯสามารถทราบถึงโอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threats) เพื่อหาทางใชโอกาสที่มี
ใหเกิดประโยชนและหาทางลดหรือหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นกับคณะฯตอไป
คณะวิทยาศาสตรการแพทย ไดทําการประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร จากการศึกษา
ตนเองตามพันธกิจ และโครงสรางองคกรอยางละเอียด สามารถวิเคราะหผลโดยสรุปทั้งดานจุดแข็ง จุดออน
โอกาสและภัยคุกคาม ดังนี้
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strength)
1.ผลงานวิจัยไดรับการยอมรับทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
2.มีบุคลากรรุนใหม มีมุมมองและแนวคิดใหมๆใน
การพัฒนาการเรียนการสอน
3.มีคณะวิทยาศาสตรการแพทย แหงเดียวใน 6
จังหวัดภาคเหนือ
4. มีโอกาสที่จะบริการแกปญหาของชุมชนไดมาก
5. อยูในที่เปนศูนยกลางภาคเหนือตอนบน ทําใหมี
โอกาสรับนิสิตจากทองถิ่นไดมากกวา มหาวิทยาลัย
ในภาคกลาง

โอกาส (Opportunity)
1.มีสถานที่เรียนอยูทามกลางธรรมชาติที่สวยงาม
มีบรรยกาศเหมาะสมตอการเรียนรู
2.บุคลากรไดรับการสงเสริม และพัฒนาศักยภาพ
ดานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
3.เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยา จัดเปนมหาวิทยาลัย
เปดใหม จึงมีโอกาสไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
แหลงทุนภายนอกจํานวนมาก

จุดออน (Weakness)
1.ขาดแคลนอาจารยในบางสาขา
2.ขาดแคลนอาจารยปริญญาเอกและอาจารยที่มี
ตําแหนงทางวิชาการนอยกวาเกณฑ สกอ.
3. เนื่องจากคณะวิทยาศาสตรการแพทยเปนคณะฯ ที่
ตองบริการการเรียนการสอนใหกับคณะอื่นทําให
อาจารยมีภาระงานสอนมากเกินไป ทําใหอาจารย
ขาดความกระตือรือรนในการทํางานวิจัย และงาน
ดานอื่นๆ
4.ความรูความสามารถของบุคลากรในบางฝาย ยัง
ไมเพียงพอที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหมี
ประสิทธิภาพได
5.ขาดการสรางเครือขายความรวมมือกับชุมชน และ
องคกรสวนทองถิ่น
อุปสรรค (Threat)
1.ขาดความพรอมของปจจัยเกื้อหนุน ไดแก หองเรียน
หองปฏิบัติการ เครื่องมือวิทยาศาสตร และสารเคมี
ในการจัดการเรียนการสอน ใหเพียงพอตอนิสิต
จํานวนมาก
2.งบประมาณในการบริหารจัดการภายในคณะที่
ไดรับไมสอดคลองกับจํานวนบุคลากรและนิสิต
3.นิสิตที่รับเขาศึกษามีระดับความพรอมไมเพียงพอ

4.มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยูทามกลางชุมชนทําให
สะดวกตอการใหบริการวิชาการแกชุมชน

ตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
4.จํานวนนิสิตที่มหาวิทยาลัยรับเขามาศึกษามีจํานวน
มากเกินไป ทําใหภาระงานสอนเกิน จํานวนบุคลากร
ไมเพียงพอ สถานที่เรียนทั้งบรรยาย และปฎิบัติการ
ไมเพียงพอ สงผลการจัดการเรียนการสอนขาด
ประสิทธิภาพ

2. โครงสรางคณะวิทยาศาสตรการแพทย
ปจจุบัน คณะวิทยาศาสตรการแพทย ปจจุบัน คณะวิทยาศาสตรการแพทย มีบุคลากรทางสายวิชาการ 66
คน สายบริการ 8 คนและสายปฏิบัติการ 12 คน รวมทั้งสิ้น 86 คน แบงการจัดการเรียนการสอนแบงออกเปน 5
สาขาวิชาไดแก สาขากายวิภาคศาสตร สาขาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา สาขาชีวเคมี สาขาสรีรวิทยา และสาขา
พยาธิวิทยา ในการนี้ เพื่อใหบริหารจัดการภายนําคณะฯ ดําเนินไปในอนาคตเปนไปมีมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
ปณิธาน วิสัยทัศน และครอบคลุมพันธกิจทั้ง 5 ดานของคณะฯ จึงไดการปรับโครงสรางในการบริหารงานทั่วไปการ
บริหารงานการศึกษา รวมถึงโครงสรางในการจัดการเรียนการสอนของคณะ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชน
สูงสุดสอดรับกับโครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ทางคณะฯ จึงไดปรับปรุงโครงสรางคณะฯ และ
โครงสรางการบริหารภายในคณะ ดังแสดง ใน ภาพที่ 1 และ 2

โครงสรางองคกร
คณะวิทยาศาสตรการแพทย

โครงสรางการบริหารคณะฯ

รายชื่อคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรการแพทย
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตรการแพทย
2. รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรการแพทยฝายบริหาร
3. รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรการแพทย
ฝายวิชาการและกิจการนิสิต
4. รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรการแพทย
ฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
5. หัวหนาสาขากายวิภาคศาสตร
6. หัวหนาสาขาชีวเคมี
7. หัวหนาสาขาสรีรวิทยา
8. หัวหนาสาขาพยาธิวิทยา
9. ดร.พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลยวงศ
10. นายจิตรกุล สุวรรณเจริญ
11. นางฌัชกานต เสมือเชื้อ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

3. ขอมูล บุคลากร อัตรากําลังและนิสิตคณะวิทยาศาสตรการแพทย
ปจจุบัน คณะวิท ยาศาสตรการแพทย มีบุคลากรทางสายวิช าการ 68 คนและสายสนับสนุ น 19 คน รวม
ทั้งสิ้น 87 คน จัดออกเปน 5 สาขาวิชาไดแก สาขากายวิภาคศาสตร สาขาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา สาขาชีวเคมี
สาขาสรีรวิทยา สาขาพยาธิวิทยา และ รายละเอียดของบุคลากร การลาศึกษาตอ ตําแหนงทางวิชาการ และแผนการ
พัฒนาบุคลากรซึ่งแสดงในตารางที่ 1 - 9
สาขากายวิภาคศาสตร
1) นายภูวดล
ดวงโต
2) นายพรชัย
สุขแสน
3) นายอานนท
พัดเกิด
4) นาย จาจุพล
มหิโพด
5) นายธีระ
จันทรมณี
6) นางสาวเกศรินทร ศิริเขตต
7) นางสาวทหัยชนก ชมภูพื้น
8) นางสาวศตพร แจมสุวรรณ
9) นายสิทธิศักดิ์ ทองรอง
10) นางสาวกมลวรรณจงสมชัย
11) นางสาวลออรัตน พัวพิทยาเลิศ
12) นางสาววไลรัตน เกิดสรรค
สาขาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
1) ดร.ธิดา
ไชยวังศรี
2) ดร.ศิริลักษณ สันพา
3) ดร.เนติ
เงินแพทย
4) ดร.สมศักดิ์
ธรรมวงษ
5) นายกฤษณะ
คูเทียม
6) นายจิตรกุล
สุวรรณเจริญ
7) นายศักดิ์ชัย
สุดชะดา
8) นางสาวนิศรา บุญเกิด
9) นางสาวอนงค คิดดี
10) นางสาวอชิรญา ศิริภาพ
11) นางสาวกฤษณา พุกอินทร
12) นางสาวอัญชลี ระวังการ
13) นางอัจฉริยา
ยศบุญเรือง
14) นายกานตรวี
ขยัน
15) นายทิชานนท ไขแกว

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ

16) นายธัชพล
เมธารัชกุล
17) นายนิคม
นาคสุพรรณ
18) นายสรวิญช
อุปคุตฆ
19) นายธนวุฒิ
พรหมบัญชาชัย
20) นางสาวอรอําไพ จาภา
21) นายอัชฌา
มนตรี
สาขาชีวเคมี
1) ศ.เกียรติคุณ ดร.ไมตรี
สุทธจิตต
2) รศ.ดร.สุภกร
พงศบางโพธิ์
3) ดร.พยุงศักดิ์
ตันติไพบูลยวงศ
4) ดร.พิชญะ
คําอาย
5) ดร.ชลธิดา
เทพหินลัพ
6) ดร.กนกกาญจน พรหมนอย
7) ดร.ภัคสิริ
สินไชยกิจ
8) นายอาทิตย
ทิมอวม
9) นายศุภชัย
เจริญสิน
10) นายสุรศักดิ์
ใจเขียนดี
11) นายจักรพงษ
คนธรรม
12) นายกฤษชัย
พูลเจริญ
13) นางสาวนิจติยา สุวรรณสม
14) นางสาวจุฑามาศ เทพมาลี
15) นางสาวรุงทิพย ทองบุญโท
16) นายคมศักดิ์
พินธะ
17) นายวิทยา
ชัยวังเย็น
18) นายอํานาจ
ออนสอาด
19) นายวิทวัส
สัจจาพงศ
20) นายธีรภัทร
ศรีรัตนโชติ
21) นางสาวอรดา ชุมภูคํา
สาขาสรีรวิทยา
1) ดร.ณภัทร
ศรีรักษา
2) ดร.มารุต
แกววงศ
3) ดร.วาทิตา
ผจญภัย
4) นางสาวเพ็ญพรรณ กัณฑะษา
5) นางสาวรัตติยา
สมบัติทวีกุล
6) นางสาววัชราภรณ
ปรีดาภิรมย
7) นางสาววาลิกา
นาคดุก

ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

8)
9)
10)
11)

นางสาวศิรินารถ
นางสาวอัจฉราภรณ
นางสาวรัชนีพร
นางนภาพันธ

สาขาพยาธิวิทยา
1) นางสาว รัษฎา
2) นายนกิจ
3) นายณรงคศักดิ์

เพ็งเนตร
ดวงใจ
กงซุย
กังวาล

ปกติ
ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ

ประภาสะวัต
จันทรสมุทร
มั่นคง

ปกติ
ปกติ
ลาศึกษาตอ

บุคลากรสายบริการคณะวิทยาศาสตรการแพทย
หองธุรการ
1) นางณัชกานต
เสมือเชื้อ
เลขานุการ
2) นางสาระชล
เครือสาร นักวิชาการศึกษา
3) นายภาณุวัตน
ศรีเมือง
นักวิชาการศึกษา
4) นายนฤพงศ
สันทราย บุคลากร
5) นายวิทยา
สุนสะดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร
6) นายโภคิน
ชาญวนังกูร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
7) นางสาวธนัชพร
ชัยยา
นักวิชาการเงินและบัญชี
8) นางสาวรักษิณา
ใฝจิต
นักวิชาการพัสดุ
หองปฏิบัติงานสาขากายวิภาคศาสตร
1) นายอภิสิทธิ
โภชงาม
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
2) นาย ชินวัฒน
นาผัด
คนงาน
หองปฏิบัติงานสาขาชีวเคมี
1) นางสาวพรัชรินทร
ใจขอ
นักวิทยาศาสตร
2) นางสาวปยะวรรณนันตาบุญ
นักวิทยาศาสตร
3) นายอิทธิฤทธิ์
มูลเมือง
นักวิทยาศาสตร
หองปฏิบัติงานสาขาจุลชีววิทยาและปรสิต
1) นางสาวทัดดาว
อินทรประสิทธิ์
นักวิทยาศาสตร
2) นางสาวอัญญา
บุญธรรม
นักวิทยาศาสตร
3) นางสาวเกษกนก
วรินทรรักษ
นักวิทยาศาสตร
4) นางขวัญหลา
แสนสุภา
นักวิทยาศาสตร
5) นายทศพล
สมบรูณ
นักวิทยาศาสตร
หองปฏิบัติงานสาขาสรีรวิทยา
1) นายสุวัฒน
คําลือ
นักวิทยาศาสตร

ตารางที่ 1 อัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตรการแพทย
อัตรากําลัง
จํานวน (อัตรา)
บุคลากรสายวิชาการ
- พนักงานสายวิชาการที่ปฏิบัติงาน
- พนักงานสายวิชาการที่ลาศึกษาตอ
รวม บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
- พนักงานสายบริการ
บุคลากรสายปฏิบัติการ

46
22
68
8
11

รวมทั้งสิ้น

87

ตารางที่ 2 อัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร
การแพทยที่ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอระดับ
สาขาวิชา
ปฏิบัติงาน
รวม
ปริญญาโท ปริญญาเอก
กายวิภาคศาสตร

8

-

4

12

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

13

3

5

21

ชีวเคมี
พยาธิวิทยา
สรีรวิทยา

15
2
8

1
1
-

5
3

21
3
11

รวม

45

6

18

68

ตารางที่ 3 ตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรการแพทย
(รวมที่ลาศึกษาตอ)
สาขาวิชา

ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย ดร.
ผศ.
รศ.

ศ.

รวม

กายวิภาคศาสตร

12

-

-

-

-

12

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

17

4

-

-

-

21

ชีวเคมี
พยาธิวิทยา

14
3

5
-

-

1
-

1
-

21
3

สาขาวิชา

ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย ดร.
ผศ.
รศ.

รวม

ศ.

สรีรวิทยา

8

3

-

-

-

11

รวม

55

12

-

1

1

68

ตารางที่ 4 แผนการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตรการแพทย
สาขาวิชา

พ.ศ.2555(คน)

พ.ศ.2556(คน)

พ.ศ.2557(คน)

พ.ศ.2558(คน)

โท

เอก

โท

เอก

โท

เอก

โท

เอก

กายวิภาคศาสตร

-

2

-

-

-

2

-

2

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

-

1

-

-

-

2

-

2

ชีวเคมี

-

2

-

-

-

2

-

2

พยาธิวิทยา

-

-

-

-

-

-

-

-

สรีรวิทยา

-

-

-

2

-

-

-

2

รวม

-

5

-

2

-

6

-

8

ตารางที่ 5 จํานวนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ขอมูลนิสติ คณะวิทยาศาสตร
การแพทย
จํานวนนิสิต(คน)
หลักสูตร
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

ชั้นปที่ 1
(ป2553)
53

ชั้นปที่ 2
(ป2552)
73

ชั้นปที่ 3
(ป2551)
58

ชั้นปที่ 4
(ป2550)

รวม

50

234

รับเขา

พนสภาพ

ปกติ

ชั้นปที่ 1 2553

53

2

51

ชั้นปที่ 2 2552

99

28

71

ชั้นปที่ 3 2551

80

23

57

ชัน้ ปที่ 4 2550

78

30

48

จบการศึกษา(รุนแรก)

27

-

27

ตารางที่ 6 ขอมูลนิสิตคณะวิทยาศาสตรการแพทยปจจุบัน ปการศึกษา 2554
จํานวนนิสิต(คน)
หลักสูตร
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

ชั้นปที่ 1
(ป2554)
150

ชั้นปที่ 2
(ป2553)
146

ชั้นปที่ 3
(ป2552)
50

ชั้นปที่ 4
(ป2551)

รวม

68

414

ตารางที่ 7 เปารับนิสิตคณะวิทยาศาสตรการแพทย ป 2555-2557

ปการศึกษา

สาขาวิชา
2555(คน)

2556(คน)

2557(คน)

2558(คน)

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

150

150

150

150

ชีวเคมี
สาชาวิชาโภชนาการและโภชบําบัด

60
60

60
60

60
60

60
60

ตารางที่ 8 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student: FTES) ปการศึกษา 2555

ตารางที่ 9 แผนการขอเพิ่มอัตรากําลังพนักงานสายวิชาการคณะวิทยาศาสตรการแพทย
สาขาวิชา
ปการศึกษา

2555

กายวิภาคศาสตร

จุลชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยา

ชีวเคมี

พยาธิวิทยา

สรีรวิทยา

8

7

-

6

8

รวมทั้งหมด

29 คน

4. หลักสูตรการศึกษา ของคณะวิทยาศาสตรการแพทย
ปจจุบันคณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัย พะเยา ประกอบดวย สาขาวิชาตางๆ ไดแก กายวิภาค
ศาสตร จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ชีวเคมี พยาธิวิทยา สรีรวิทยา และวิทยาศาสตรการกีฬา โดยสาขาวิชาจุล
ชีววิทยาและปรสิตวิทยามีหนาที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาจุลชีววิทยา รวมทั้งเปดสอน
รายวิชาตางๆ คณะวิทยาศาสตรการแพทย มีหลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบ 3 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา
ทางดานจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาใหแกนิสิตในกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตรทั่วไป
นอกจากนี้ยังทํางานวิจัยทางดานจุลชีววิทยาพื้นฐาน จุลชีววิทยาประยุกตและใหบริการความรูขอมูล ขาวสารทางจุล
ชีววิทยาและเชื้อจุลินทรียสาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา รับนิสิตเขาศึกษาตั้งแตป1 โดยนิสิตผานการสอบเขา
มหาวิทยาลัยตามระบบ Admission และระบบรับตรงหรือโควตา เขาเรียนครบหลักสูตรปริญญาตรี เปนเวลาอยาง
นอย4 ป หรือเรียนครบ128 หนวยกิต ปริญญาที่ไดรับเปนวิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. (จุลชีววิทยา) โดยโครงสราง
ของหลักสูตร มีดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
92
หนวยกิต
-วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
19
หนวยกิต
-วิชาแกน
6
หนวยกิต
-วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน
19
หนวยกิต
-วิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา
45
หนวยกิต
-วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา
9
หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
มีจํานวนนิสิตรวมทั้งสิ้นในปการศึกษา 1/2553 จํานวน 234 คน มีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาไปแลวจํานวน สองรุน
จํานวน 55 คน

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเคมี
จะเปดรับนิสิต ในปการศึกษา 2555
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนศาสตรและโภชนบําบัด
จะเปดรับนิสิต ในปการศึกษา 2555
นอกจากนี้ ทางคณะฯยังทําหนาที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานทางการแพทย (Pre-Clinic)
และวิทยาศาสตรพื้นฐาน ใหกับนิสิตในกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก นิสิตคณะเภสัชศาสตร พยาบาลศาสตร สห
เวชศาสตรสาขากายภาพบําบัด สาธารณสุข สาขา ชีวอนามัยและความปลอดภัย และนิสิตในกลุมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ไดแก นิสิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน สาขาวิชา ชีววิทยา เคมี และคณะวิชาเกษตรศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นอกจากนั้น ยังไดเปดวิชาบริการในหมวดของวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชา
บูรณาการ ในสวนของวิชาพลศึกษา โดยรองรับนิสิตทุกสํานักภายในมหาวิทยาลัย พะเยา
5. ความภาคภูมิใจ / ความโดดเดน
1. คณะวิทยาศาสตรการแพทยเปนคณะฯ ที่ใชหลักการประกันคุณภาพการศึกษาเปนเครื่องมือในการบริหาร
จัดการที่ประสบความสําเร็จ เพื่อใหบุคลากรทุกคนดําเนินงานไปสูเปาหมายเดียวกันทั่วทั้งองคกร โดยความ
รวมมือและการตระหนักในบทบาทหนาที่
2. มีคณะกรรมการกลางสงเสริมดานการเรียนการสอนและงานวิจัย เพื่อเสริมสรางศักยภาพดานการเรียนการ
สอน บริการวิชาการและการวิจัย
3. มีการบริหารจัดการหลักสูตรและการบริหารจัดการที่ลงลึกในระดับรายวิชานําไปสูการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรูของนิสิตและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต
4. เปนคณะฯ ที่ใหความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และใหความสําคัญในการพัฒนางานดานกิจการ
นิสิต เพื่อใหนิสิตของคณะเปนนิสิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค
6. การวิเคราะหสถานภาพของคณะวิทยาศาสตรการแพทย (SWOT Analysis)
การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ สําหรับองคกร
หรือโครงการตางๆ ซึ่งในคณะวิทยาศาสตรการแพทย ไดมีการจัดทํา Swot analysis เชนกัน ซึ่งสามารถชวยหัวหนา
สํานักกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก
ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอการทํางานของคณะวอทยาศาสตรการแพทย การวิเคราะหจุด
แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค แบงเปนดานตางๆ ตามพันธกิจ 5 ดาน ดังตอไปนี้
3.1 ดานการเรียนการสอน
3.1.1 จุดแข็ง
ดานหลักสูตร
- กระบวนวิชาที่เปดทําการสอนมีความหลากหลายและจําเปนอยางยิ่งแกนิสิตในกลุมวิทยาศาสตร
สุขภาพ และวิทยาศาสตรพื้นฐาน
- มีการใชหลักสูตรที่ไดรับการกลั่นกรองจากมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

ดานบุคลากร
- มีการพัฒนาทรัพ ยากรบุคคล โดยเปดโอกาสให บุคลากรทั้งในสายวิชาการและบริการไดพัฒนา
ศักยภาพของตัวเอง เชน การเรียนภาษาอังกฤษ การเขาอบรมในดานตางๆ
ดานนิสิต
- มีกิจกรรมสงเสริมหลักสูตร เชน การสงนิสิตไปฝกงานในสถานประกอบการจริง การจัดนิทรรศการ
วันวิทยาศาสตร โครงการปญหาพิเศษสําหรับนิสิต และการจัดสัมมนาวิชาการ
- สงเสริมใหนิสิตไดฝกประสบการณจริงในการเขารวมและนําเสนอสัมมนาทางวิชาการอยางถูกตอง
- มีจํานวนนิสิตเพิ่มขึ้นทุกป เพราะมีการเปดสอนในรายวิชาของวิทยาศาสตรการแพทยเพียงแหงเดียว
ในเขต 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
- มีความหลากหลายของโครงการการรั บนิสิ ตเข าศึก ษาต อ เชน โครงการเรี ยนดี ซึ่ง เปน การขยาย
โอกาสทางการศึกษา
ดานสถานที่
- มีสถานที่เรียนอยูทามกลางธรรมชาติที่ดี เปนแหลงเหมาะสมตอการเรียนรู
ดานอื่นๆ
- มีการนําระบบ ISO 9001:2000 และการประกันคุณภาพการศึกษามาจัดการดานการเรียนการสอน
3.1.2 จุดออน
ดานทรัพยากรบุคคล
- อัตรากําลัง เพียงพอตามเกณฑ สกอ. แตมีอาจารยที่ ปฏิบั ติงานจริงมี ไมเ พียงพอเนื่องจากอยูใ น
ระหวางลาศึกษาตอ
- สัดสวนของอาจารยวุฒิปริญญาเอกในคณะฯ ยังมีจํานวนนอย
- บุคลากรสายสนับสนุนยังไมเพียงพอ
ดานหองเรียน/เครื่องมือ/สื่อการสอน
- ความพรอมของปจจัยเกื้อหนุน ไดแก หองเรียน หองปฏิบัติการ เครื่องมือ และสารเคมีไมเพียงพอ
- สื่อการสอน ตํารา เอกสารประกอบการสอน และคูมือปฏิบัติการ ยังมีไมเพียงพอ
ดานนิสิต

- นิสิตขาดความกระตือรือรนในการเรียนรู มีพื้นฐานการเรียนรูอยูในเกณฑนอยถึงปานกลาง
3.1.3 โอกาส
- เปดโอกาสใหอาจารยไดไปศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในและตางประเทศ
- มีการเปดสอนในรายวิช าของวิทยาศาสตร การแพทยเ พียงแหงเดี ยวในเขต 6 จังหวัดภาคเหนื อ
ตอนบน
- การขาดสื่อทางดานการเรียนการสอนเปนแรงผลักดันใหอาจารยสรางผลงานทางวิชาการ เชน การ
ผลิตตํารา และสื่อการเรียนการสอน

-

3.1.4 อุปสรรค

- ระดับความพรอมของนิสิตที่เขาศึกษายังไมดีเทาที่ควร
3.2 ดานการวิจัย
3.2.1 จุดแข็ง
- มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนภายในใหอาจารยหนาใหมในการทําวิจัย
3.2.2 จุดออน
- ภาระงานสอนของบุคลากรสายวิชาการมีมาก จึงทําใหไมพรอมในการทํางานวิจัย
- เครื่องมือในการทําวิจัยยังไมเพียงพอ
- ไมมีอาจารยผูเชี่ยวชาญที่จะใหคําปรึกษาในการทําวิจัย
- ขาดเครือขายงานวิจัย
3.2.3 โอกาส
- มีการแจงขาวสารทุนวิจัยจากภายนอกอยางสม่ําเสมอ
- เนื่องจากมหาวิทยาลัย พะเยา จัดเปนมหาวิทยาลัยเปดใหม จึงมีโอกาสไดรับทุนมากเมื่อมีการขอ
ทุน
- มีทรัพยากรเอื้ออํานวยตอการทําวิจัย เพราะอยูในสถานที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
3.2.4 อุปสรรค
- อาจารยมีประสบการณดานการวิจัยนอย ทําใหโอกาสที่จะไดรับทุนวิจัยจากภายนอกมีนอยตามไป
ดวย
3.3 ดานการบริการวิชาการ
3.3.1 จุดแข็ง
- บุคลากรมีประสบการณและมีความมุงมั่นในการจัดโครงการบริการวิชาการสูชุมชน
- บุคลากรมีความเขาใจวิถีการดํารงชีวิตของชุมชน จึงเขาถึงชุมชนไดงาย
- สนับสนุนใหอาจารยไปเปนวิทยากร/อาจารยพิเศษ
- มีการใหความรู/ถายทอดความรูผานสื่อตางๆ เชน การเขียนบทความลงวารสาร เว็บไซต
- สนับสนุนใหมีการจัดนิทรรศการใหความรูของแตละสาขาวิชา เชน กิจกรรมงานวันเด็ก และเปด
โลกวิทยาศาสตร
3.3.2 จุดออน
- ไมมีเครือขายความรวมมือกับชุมชน และองคกรสวนทองถิ่น
- ขาดงบประมาณสนับสนุน
- บุคลากรผูมีความเชี่ยวชาญมีไมเพียงพอ
3.3.3 โอกาส
- มหาวิทยาลัยตั้งอยูทามกลางชุมชนทําใหงายและสะดวกในการใหบริการวิชาการ
- การใหบริการวิชาการแกชุมชนทําใหทราบปญหาและนํามาซึ่งการวิจัยที่เหมาะสมกับชุมชน

3.4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3.4.1 จุดแข็ง
- มีก ารสง เสริ มสนับ สนุ น งานด านศิล ปวัฒ นธรรม รวมทั้ง กิจ กรรมต างๆ ทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
- มีงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
- มีการเผยแพรกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมผานชองทางตางๆ
3.4.2 จุดออน
- ไมมีการเชื่อมโยงการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมกับองคกรภายนอก
3.4.3 โอกาส
- คณะตั้งอยูในพื้นที่ที่มีความเกาแกและหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน
- บุคลากรมีความหลากหลายทางดานวัฒนธรรม ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งทางดานภาษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และอาหารพื้นบาน เปนตน
- มีวิทยากรทองถิ่นที่มีความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบานไดงาย
- ชุมชนใหความรวมมือเปนอยางดีในการถายทอดและสืบสานวัฒนธรรมตางๆ
3.5 ดานสิ่งแวดลอม
3.5.1 จุดแข็ง
- บุคลากรมีความรูพอที่จะลงไปพบปะใกลชิดกับชุมชนและใหความรูกับประชาชนในชุมชน
3.5.2 จุดออน
3.5.3 โอกาส
- มีชุมชนที่เราสามารถไปสงเสริมความรูในการพัฒนาสิ่งแวดลอมได

บทที่ 2
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ป 2554
2.1 ขอมูลทั่วไป

-

จํานวนนิสิตรวมทั้งสิ้น
คณาจารย
ปฏิบัติงาน

304 คน
74
คน
46
คน

ลาศึกษาตอ

-

บุคลากรสายสนับสนุน
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณรายได

28
18
1,848,000

คน
คน
บาท
บาท

การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป 2554
คณะวิทยาศาสตรการแพทย ไดจัดทําแผนแผนยุทธศาสตร โดยมีวัตถุประสงคที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งหมด 5 ดาน โดยมีกลยุทธ ทั้งหมด 30 กลยุทธ มีมาตรการในการดําเนินงานทั้งสิ้น 106
มาตรการ โดยทางคณะไดกําหนดโครงการตามแผนกลยุทธ โดยตั้งโครงการในแผนปฏิบัติการทั้งหมด 48 โครงการ
ในปงบประมาณที่ผานมาไดดําเนินโครงการ 39 โครงการ ยกเลิกโครงการ 9 โครงการ
ทางคณะไดสรุปผลการดําเนินงานตามแผน เพื่อวัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําป 2554 ตามตัว
บงชี้และคาเปาหมายที่สอดคลองกับจุดประสงครวมตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด 5 ดาน โดยคณะ
วิทยาศาสตรการแพทยมีผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน คิดเปนรอยละ 74.85 ที่ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค
ตามตัวบงชี้ที่กําหนดไว
แผนยุทธศาสตร และกลยุทธตามวัตถุประสงครวม

กลยุทธ มาตรการ โครงการ

วัตถุประสงครวมที่ 1 จัดการเรียนการสอนที่เนนใหนิสิตอยูและเรียน (Live
and Learn) อยางมีความสุข จบไปมีงานทําและเปนคนดีของสังคม

13

36

28

วัตถุประสงครวมที่ 2 ทําการวิจัยที่เนนการสรางปญญารวมหมู

5

14

2

วัตถุประสงครวมที่ 3 บริการวิชาการโดยเนนการใชปญญารวมหมูเพื่อพัฒนา
ความเขมแข็งของชุมชน

2

8

4

วัตถุประสงครวมที่ 4 ทํานุบํารุงภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น

1

6

7

แผนยุทธศาสตร และกลยุทธตามวัตถุประสงครวม
วัตถุประสงครวมที่ 5 บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ยึดมั่นในธรรมาภิบาล
รวม

กลยุทธ มาตรการ โครงการ

9

42

7

30

106

48

2.1 ผลการประเมินตามวัตถุประสงครวมของมหาวิทยาลัยพะเยา
คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
แผนยุทธศาสตร และกลยุทธตามวัตถุประสงครวม
วัตถุประสงครวมที่ 1 จัดการเรียนการสอนที่เนนใหนิสิตอยูและเรียน (Live and
Learn) อยางมีความสุข จบไปมีงานทําและเปนคนดี
ของสังคม
4.08
ดี
วัตถุประสงครวมที่ 2 ทําการวิจัยที่เนนการสรางปญญารวมหมู
วัตถุประสงครวมที่ 3 บริการวิชาการโดยเนนการใชปญญารวมหมูเพื่อพัฒนา
ความเขมแข็งของชุมชน
วัตถุประสงครวมที่ 4 ทํานุบํารุงภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
ของทองถิ่น
วัตถุประสงครวมที่ 5 บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึด
มั่นใน
ธรรมาภิบาล
เฉลี่ยผลประเมิน

3.71

ดี

3.88

ดี

3.33

พอใช

3.98

ดี

3.79

ดี

2.2 จุดแข็ง/แนวปฏิบัติเสริมจุดแข็ง
2.2.1 สภามหาวิ ท ยาลั ยพะเยาได กํ า หนดนโยบายและทิ ศ ทางการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ยและผู บ ริ ห าร
มหาวิ ท ยาลั ยได นํ า นโยบายและทิ ศ ทางการพั ฒ นาไปจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร ข องมหาวิ ท ยาลั ย และทางคณะ
วิทยาศาสตรการแพทยไดนํานโยบายมาปรับเปนวัตถุประสงครวมในการกําหนดแผนยุทธศาสตรในระดับคณะ
2.2.2 คณบดีของคณะ เปนผูที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณ เปนที่ยอมรับจากบุคลากรและ
สังคมภายนอกทั้งในระดับพื้นที่และในระดับชาติ จนไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการตางๆ ทั้งในระดับจังหวัด
และระดับชาติทั้งในดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และมีเมตตาบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล มีการ
กระจายอํานาจสูผูรับผิดชอบระดับรองลงมา แลวเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับสามารถเขาถึงได
2.2.3 คณะฯ สงเสริมและสนับสนุนในดานการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการ
วัดผล ใหความสําคัญและสนับสนุนใหบุคลากรขอทุนวิจัยและทางานวิจัย จัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนการนําเสนอ
ผลงานและนําผลงานที่ไดมาเขียนเปนผลงานบทความเผยแพร นําไปสูการขอตําแหนงทางวิชาการ สําหรับการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนนั้นใหมีการพัฒนาศักยภาพตนเองเปนประจํา เชนการสงไปรวมอบรมในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
งานในหนาที่ หรือการลาศึกษาตอ
2.2.4 บุคลากรของคณะวิทยาศาสตรการแพทยทุกระดับ ไดมีสวนร วมในการจั ดทําและปรั บปรุง แผน
ยุทธศาสตร แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตรการแพทย และรวมกันระดมความคิดเพื่อพัฒนา
เปนโครงการและรับผิดชอบโครงการตางๆใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
2.3 จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
2.3.1 แผนยุทธศาสตรของคณะบางสวน เชน การบริหารดานการเงินและบุคลากรฯ ยังไมครอบคลุมภารกิจ
และทิ ศ ทางการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย การพั ฒ นาระบบสารสนเทศของคณะเองยั ง ต องการการเข าถึ ง ข อมู ล ของ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากเปนแผนยุทธศาสตรฉบับแรก แผนกลยุทธของคณะยังไมคอยชัดเจนและเปนรูปธรรมใน
เรื่องการสอดคลองและเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยอยางชัดเจน ควรมีการปรับปรุงอีกครั้ง โดยลดจํานวนมาตรการและ
ตัวบงชี้ลงเพื่อใหเห็นชัดเปนรูปธรรมและสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว ใหมีประสิทธิภาพ จึงตองมีการปรับแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการหลังจากมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ในครั้งนี้
2.3.2 ในปงบประมาณนี้ การดําเนินการของแผนกลยุทธยังไมมีระบบ แบบแผนชัดเจน บุคลากรยังไมทราบ
กําหนดเวลา ช วงที่ ควรดํ าเนิ นการมาตรการตางๆ บางมาตรการจึงดํ าเนิน การไมทัน ยังไม ไดมีการปรับแผนให
สอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับและความจําเปนเรงดวนตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณจริงดังนั้น
ควรมีการถ ายทอดแผนกลยุ ทธข องคณะสูห นวยงานยอยอย างชั ดเจน และมี การกําหนดผูรั บผิด ชอบที่จ ะชัด เจน
หนวยงานระดับสาขาวิชา รวมทั้งบุคลากร เพื่อสนับสนุนภารกิจใหบรรลุวัตถุป ระสงคตามเปาหมายขององคกรใน
ภาพรวม ควรจะไดมีการดําเนินการอยางเปนระบบ
2.3.3 ควรมีกลยุทธและแนวทางในการแสวงหารายได และทรัพยากรตางๆ จากแหลงทุนภายนอกที่ชัดเจน
เพื่อนํารายไดมาพัฒนาคณะ โดยในคณะเองวางแผนสําหรับปงบประมาณ 2555 ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
หารายได และเผยแพรประชาสัมพันธคณะใหเปนที่ทราบกันในวงกวาง
2.3.4 ควรมีการประชุมวางแผนเพื่อกําหนดทิศทางการดํ าเนินการทํานุ บํารุงศิล ปะและวัฒนธรรมมีการ
นํามาบูรณาการกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนิสิต สงเสริมใหนิสิตมีความใกลชิดและเห็นคุณคาของวัฒนธรรม
ทองถิ่นมากกวานี้
2.3.5 ควรสงเสริมและผลักดันคณาจารยใหเขาสูการขอตําแหนงทางวิชาการ โดยการสงเสริมใหมีการขอ
ทุนวิจัย เขียนบทความวิจัย เสนอผลงานเผยแพรในโอกาสตางๆเพื่อเปนการพัฒนาบุคลากร และเพิ่มอัตราสวนของผู
มีตําแหน งทางวิช าการให ไดมาตรฐานตามเกณฑของ สกอ. และ สมศ. เพิ่มความสามารถของคณะวิทยาศาสตร
การแพทยในแวดวงวิชาการโดยการเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรับนิสิตในระดับปริญญาโท-เอก
2.4 วิธีปฏิบัติที่ดี
2.4.1 บุคลากรของคณะวิ ทยาศาสตร การแพทย ทุก ระดับ ได มีส วนร วมในการจัด ทําและปรั บปรุ ง แผน
ยุทธศาสตร แผนกลยุทธและของคณะวิทยาศาสตรการแพทย และรวมกันระดมความคิดเพื่อพัฒนาเปนแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการดําเนินการ บุคลากรรวมกันเสนอผูรับผิดชอบในโครงการตางๆเพื่อดําเนินงานใหถึงเปาตามตัว
บงชี้ที่ไดตั้งไว

2.5 ผลสรุป ผลการประเมินตามแผนยุทธศาสตร ของผูบริหาร
คณะวิทยาศาสตรการแพทย ไดจัดทําแผนแผนยุทธศาสตร โดยมีวัตถุประสงคที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งหมด 5 ดาน โดยกําหนด กลยุทธ ทั้งหมด 30 กลยุทธ มีมาตรการในการดําเนินงานทั้งสิ้น
106 มาตรการ โดยทางคณะไดกํ าหนดโครงการในแผนปฏิ บัติก ารทั้ งหมด 48 โครงการ ทางคณะไดสรุ ปผลการ
ดําเนินงานตามแผน เพื่อวัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําป 2554 ตามตัวบงชี้และคาเปาหมายที่สอดคลอง
กั บ จุ ด ประสงค ร ว มตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ยพะเยาทั้ ง หมด 5 ด าน โดยคณะวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย ใ น
ปงบประมาณที่ผานมาไดดําเนินโครงการ 39 โครงการ ยกเลิกโครงการ 9 โครงการ
จากแผนยุทธศาสตรของคณะ ที่สอดคลองกับวัตถุประสงครวมกับนโยบายยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
พะเยา ทางคณะวิ ทยาศาสตร ได ระดมความคิด จากบุ คลากร กําหนดออกมาเป น แผนกลยุ ทธ 30 กลยุท ธ 107
มาตรการ โดยการดําเนินการตามตัวบงชี้ และโครงการในแผนปฏิบัติการพบวามี 90 มาตรการที่บรรลุผล คิดเปน
รอยละ 82 ของมาตรการทั้งหมด
ยุทธศาสตร ที่ คณะประสบความสําเร็จอยางดีคือ การจัด การเรี ยนการสอนและการผลิตบัณฑิ ตซึ่งเป น
เปาหมายแรกที่จะตองมุงเพื่อสรางนิสิตใหมีคุณภาพ เพื่อสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย สวนดานที่ตองมีการพัฒนา
อยางมากคือ ทํานุบํารุงภูมิปญญา ศิล ปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมของท องถิ่น และ ดานบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล ซึ่งคณะตองใชเวลาในการวางระบบเพื่อตองการพัฒนาระบบ
และบุคลากรโดยการเรียนรูรวมกันระหวาง คณะผูบริหารคณะ คณาจารย และเจาหนาที่ฝายสนับสนุนดานตางๆ

จํานวนตัวบงชี้คะแนนระดับ
ความสําเร็จ

สรุป ผลการประเมินตามแผนยุทธศาสตร ของผูบริหาร 2554
กลยุทธ มาตรการ บรรลุ ไมบรรลุ
วัตถุประสงครวมที่ 1 จัดการ
เรียนการสอนที่เนนใหนิสิตอยู
และเรียน (Live and Learn) อยาง
มีความสุข จบไปมีงานทําและเปน
คนดีของสังคม
วัตถุประสงครวมที่ 2 ทําการ
วิจัยที่เนนการสรางปญญารวม
หมู
วัตถุประสงครวมที่ 3 บริการ
วิชาการโดยเนนการใชปญญา
รวมหมูเพื่อพัฒนาความเขมแข็ง
ของชุมชน
วัตถุประสงครวมที่ 4 ทํานุบํารุง
ภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอมของทองถิ่น

รอยละการ
บรรลุผล

1

2

3

4

5

13

37

33

4

89.2

0

3

6

13

15

5

14

12

2

85.7

1

0

3

8

2

2

8

7

1

87.5

0

1

1

4

2

1

6

4

2

66.7

2

0

0

2

2

จํานวนตัวบงชี้คะแนนระดับ
ความสําเร็จ

สรุป ผลการประเมินตามแผนยุทธศาสตร ของผูบริหาร 2554
กลยุทธ มาตรการ บรรลุ ไมบรรลุ
วัตถุประสงครวมที่ 5 บริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรร
มาภิบาล

รวม

รอยละการ
บรรลุผล

1

2

3

4

5

9

42

34

8

81.0

0

7

4

14

17

30

107

90

17

82.0

3

11

14

41

38

2.6 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน ไดคะแนน 2.32 ซึ่งแสดงใหเห็นวาผลการดําเนินงานอยูในระดับ
คะแนนที่ตองปรับปรุง (1.50-2.50) จากผลการประเมินครัง้ นี้ เมื่อคิดคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมแลว องคประกอบที่ได
คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 2.0 คือ องคประกอบที่ 2 (การผลิตบัณฑิต) ไดคะแนน 1.92 และองคประกอบที่ 4 (การวิจัย) ได
คะแนน 1.98 ซึ่งจะตองมีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยเรงดวน ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
ซึ่งในปการศึกษา 2554 คณบดีฯ ไดกําหนดเปาหมายของการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรการแพทย
ใหการดําเนินงานทุกดานอยูในเกณฑก ารดําเนินงานระดับดี คือตองมีผลการดําเนินงานในทุกองคประกอบ ใหไ ด
คะแนน 4.00

ตัวบงชี้คุณภาพ
เปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ 1.1

ตัวบงชี้ที่ 2.1
ตัวบงชี้ที่ 2.2
ตัวบงชี้ที่ 2.3
ตัวบงชี้ที่ 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.6
ตัวบงชี้ที่ 2.7

ผลการดําเนินงาน
4 ขอ
(1, 3, 4, 5)
1 ขอ(1)
13.70
73
1.37
60
2 ขอ
(3, 5)
5 ขอ
(1-5)
3 ขอ
(1, 3, 4)
5 ขอ
(1-5)

คะแนนประเมิน
(เกณฑ สกอ.)
3
1
2.28
0.11
2
3
2
5

ตัวบงชี้คุณภาพ
เปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ 2.8

ผลการดําเนินงาน

0
4 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 3.1
(1-4)
4 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 3.2
(1-4)
4 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 4.1
(2-5)
1 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 4.2
(1)
19,303
ตัวบงชี้ที่ 4.3
50,000
2 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 5.1
(2-3)
2 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 5.2
(2-3)
2 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 6.1
(2-3)
5 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 7.1
(2-6)
ตัวบงชี้ที่ 7.2
0
5 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 7.3
(1-5)
4 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 7.4
(1-4)
5 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 8.1
(2, 3, 4, 6, 7)
5 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 9.1
(1, 2, 4, 7, 8)
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ

คะแนนประเมิน
(เกณฑ สกอ.)
0
3
3
3
1
1.93
2
2
2
3
0
5
3
3
3
2.32

2.7 ผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑของ สมศ.
ผลการประเมินตนเอง ไดคะแนน 2.85

ตัวบงชี้คุณภาพ

คะแนนประเมิน
(เกณฑ สมศ.)

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 1

3.08

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 2

-

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 3

-

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 4

-

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 5

1.63

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 6

2.40

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 7

2.74

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 8

5

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 9

-

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 10

-

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 11

3

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 12

-

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 13

-

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 14

1.53

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 15

-

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 16.1

3

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 16.2

-

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 17

3

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 18.1

3

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 18.2

3

เฉลี่ยรวมทั้งหมด

2.85

การประเมินของคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติหนาที่ผูบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ขอมูล 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)
ที่มาของการประเมิน ผลการปฏิบัติงานหนาที่ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาใหความสําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารโดยพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มาตรา 21 (17) ใหอํานาจสภามหาวิทยาลัยในการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของอธิการบดี และคณบดี (หัวหนาสวนงานตามมาตรา 7)เพื่อปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติกําหนด สภา
มหาวิทยาลัย ออกขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาวาดวย การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหาร พ.ศ. 2554 โดย
กําหนดใหมีการประเมินผูบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี และหัวหนาสวนงานวิชาการ
รวมทั้งสวนงานอื่นตามมาตรา 7 (4) ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยาหลักการในการประเมิน คือ ยึดแผนกล
ยุทธที่ผูบริหารไดเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนหลักในการประเมิน
วัตถุประสงคของการประเมิน คือ
1. เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยไดทราบความกาวหนาและพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและสวน
งาน
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ
3. เพื่อสรางความเขาใจ ความไววางใจ และความสัมพันธที่ดีใหแกบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย
และสังคมภายนอกในการพัฒนามหาวิทยาลัย
4. เพื่อใชเปนขอมูลสําคัญประกอบ การตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัย ในการถอดถอนผูบริหาร
สาหรับกระบวนการในการประเมินนั้น สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่
ของผูบริหารมหาวิทยาลัย โดยผูบริหารตองจัดทํารายงาน การประเมินตนเอง(Self – Assessment Report, SAR)
เสนอคณะกรรมการประเมิน เพื่อทําการประเมินตรวจสอบ(Check – Assessment Report, CAR) และสรุปรายงานผล
การประเมินตอสภามหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน นับตั้งแตสิ้น ปงบประมาณเพื่อใหการปฏิบัติงานตามขอบังคับ
ดังกลาวโดยเครงครัด สภามหาวิทยาลัยยังไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการกากับดูแลของ
สภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554 ใหมรี ะบบและกลไกในการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน โดยอาศัยการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารตามแผนกลยุทธ และการประเมิน
ตามเกณฑและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก รวมทั้งใหมีการทบทวน
นโยบายและทิศทางของสภามหาวิทยาลัย มีการรายงานผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับระบบบริหารจัดการที่มี
หลักธรรมาภิบาล ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย กิจกรรมละอยางนอย 1 ครั้งตอป นอกจากนี้ใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยยังกําหนดใหสภามหาวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยและผูบริหารนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม ตามขอ7 ตัวบงชี้ 7.1
ในเกณฑการประเมินของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งใหมีการใชคาคะแนนการประเมินผล
ผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5 ) ไปใชในตัวบงชี้ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาท
หนาที่ของผูบริหารสถาบันตามเกณฑของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน)
(สมศ.) อีกดวย

จากการประเมิ น การดํ า เนิ น งานจาก คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ตามตั ว บ ง ชี้ ข องแผน
ยุทธศาสตร คณะวิทยาศาสตรการแพทย ไดรับการประเมินคะแนนเทากับ 3.9 ซึ่งถืออยุในระดับ ดี
ผลการประเมิน การดําเนินงานตามแผน คณะวิทยาศาสตรการแพทย จาก มติสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ประเด็นการประเมิน คณะวิทยาศาสตร การแพทย

1. การนํานโยบายและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติ
2. การสนับสนุนการทางานของหนวยงานยอยภายในองค
3. ระบบและกลไกการติดตามผลการดําเนินงาน
4. การบริหารใหบรรลุวัตถุประสงคตาม แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
4.1 ดานการเรียนการสอน
4.2 ดานการวิจัย
4.3 ดานการใหบริการวิชาการ
4.4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.5 ดานการบริหาร
5. บทบาทในการดําเนินงานที่เชื่อมโยงกับสังคม
6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (หรือตนเอง) ตามเกณฑของ
สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

เฉลี่ย

5

คะแนน
คณะ
กรรม
การ
4
5
4
3.87
4.31
3.71
4
3.33
3.98
5

2.32

2.32

2.85

2.85

3.85

3.925

คะแนนการ
ประเมิน
ตนเอง
4
5
4
3.79

ขอเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ตอผลการประเมินผูบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ป ระชุ มไดพิ จ ารณาแลว มีมติ ให ความเห็ นชอบ ผลการประเมิ นการปฏิบั ติ หน าที่ ผู บริ หารมหาวิ ท ยาลั ย
พะเยา ประจํ าป ง บประมาณ ๒๕๕๔ และใหมหาวิท ยาลั ยรั บข อเสนอแนะจากที่ป ระชุมไปพิจ ารณาและปรั บปรุ ง
ดังตอไปนี้
๑. ให มหาวิ ท ยาลั ยและคณะนํ า ผลจากการประเมิ น ครั้ ง นี้ ไ ปพิ จ ารณา เพื่ อกํ าหนดแผนการปรั บ ปรุ ง
ตอไป
๒. ให มหาวิ ท ยาลั ยพิ จ ารณาดํ าเนิ น การเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและประสิ ท ธิ ภ าพของคณะต างๆ ในการ
ดําเนินงานของระบบประกันคุณภาพ ใหสามารถรองรับการประเมินในรูปแบบตางๆได เนื่องจากความ
สามรถในการจัดทํา SAR ครั้งนี้สะทอนความหลากหลายของคุณภาพในการจัดทํา SAR
๓. ในดานวิธีการประเมิน ควรพิจารณาในการดําเนินการครั้งตอไปดังนี้
๓.๑ การสรุปผลการประเมินในภาพรวมจากคะแนนประเมิน ๗ ดานนั้นควร มีการถวงน้ําหนักให
เหมาะสมกับความสําคัญของแตละประเด็น
๓.๒ ก ารจั ด ทํ า SAR ของแต ล ะคณะ ใช แ ผน กลยุ ท ธ ข องแต ล ะคณะเป น พื้ น ฐาน
ซึ่งมีความแตกตางกัน หากประสงคจะใชเพื่อการเปรียบเทียบผลงานระหวางคณะควรปรับ
มาตรการให มีลั ก ษณะใกล เ คี ยงกั น โดยมี ตั ว บ ง ชี้ ที่ ส ะท อ นผลการดํ าเนิ น งานที่ มี ลั ก ษณะ Evidence – based
นอกจากนั้น ควรคํานึงถึงความแตกตางและบริบทของแตละคณะดวย อาทิ อาจมีมาตรการเฉพาะและมาตรการที่
สะท อนเอกลั ก ษณ ข องแต ล ะคณะ เป นต น อนึ่ ง เพื่ อใหส ามารถแสดง “พั ฒนาการ” ของผลงานหรื อตั ว บ งชี้ ควร
ปรับปรุงแบบรายงาน SAR ให แสดงผลเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ซึ่งจะเปนประโยชนตอการประเมินใหมีคุณภาพ
มากขึ้น
๓.๓ ในการจัดการรับฟงความคิดเห็ นในลักษณะประชุมกลุมนั้น ควรเพิ่มกลุมศิษยเกากลุมผูใ ช
บัณฑิ ต และกลุมผูนําชุมชน เชื่อวาจะไดขอมูลในลัก ษณะจากบุคคลภายนอก (Outside In) ที่ จะเปน ประโยชนต อ
มหาวิทยาลัย
๓.๔ ในการประเมินตัวบงชี้ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวยการประเมินผลงานการปฏิบัติ
หนาที่ของผูบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น องคประกอบหลักของการ ประเมินคือ “ผลการดําเนินงาน” ซึ่งเปนผลจาก งาน
ที่เกิดจากผูบริหารและบุคลากรในองคกรทั้งหมดภายใตขอจํากัดตางๆ อยางไรก็ตามยังไมสะทอน “คุณลักษณะสวน
บุคคล” ของผูบริหาร หรือ “สมรรถนะของผูบริหาร” อาทิ ความรู ความสามารถในการแก ปญหา มนุษยสัมพัน ธ
ความสามารถในการหารายไดความเปนผูนํา ฯลฯ เปนตน จึงควรพิจารณาวาสมควรจะนํา “สมรรถนะของผูบริหาร”
หรือคุณลักษณะสวนบุคคลของผูบริหารเปนองคประกอบหนึ่งเพิ่มเติม โดยกําหนดคะแนนถวงน้ําหนักกับผลงานให
เหมาะสม
๔. มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญ และเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธแกบุคลากรและนักศึกษาใหมาก
ขึ้นและทั่วถึง อาทิ การรับพระราชทานปริญญา โครงการจัดสรางหอพักอาจารย เปนตน

๕. ในการประเมินครัง้ ตอไป การนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งในสวนของ สกอ. และ สมศ. มา
ใชเปนสวนหนึ่งของการประเมินผูบริหาร ควรเปนผลการประเมินที่ผานการประเมินตรวจสอบมารแลว
เพื่อความถูกตองของขอมูลและเปนที่ยอมรับรวมกัน
๖. ใหอธิการบดี ชี้แจงในเรื่องการจัด สรรงบประมาณใหคณะได รับทราบวาภายในกี่ป จะมี การปรับ การ
จัดสรรงบประมาณใหคณะอยางไร
๗. ใหมหาวิทยาลัยมีนโยบายในเรื่องการบริหารงานและบทบาทของวิทยาลัยการศึกษาตอเนื่องใหมีความ
ชัดเจน
๘. ใหมหาวิทยาลัย เพิ่มเติมในสวนของการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของรองอธิการบดีผูอํานวยการกอง
ตามมาตรา ๗(๓)และ๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓

บทที่ 3

แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรการแพทย
พ.ศ. 2554 – 2557 (ปรับปรุงครั้งที่2)
วัตถุประสงคของการจัดทําและพัฒนา แผนยุทธศาสตร
การจัดทํากรอบแผน 4 ป (พ.ศ.2554 -2557) ของคณะวิทยาศาสตรการแพทยฉบับนี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อใหไดแนวทางยุทธศาสตรที่สอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
2. เพื่อใชประโยชนสําหรับการกําหนดทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรการแพทย มีกรอบและแนวทางการพัฒนา
บุคลากรในคณะสามารถทํางานอยางบูรณาการ มีทิศทาง สอดคล อ งกั บ นโยบายและแผนพั ฒ นา
มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ในป จ จุ บั น และอนาคต
3. เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป
4. เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยพะเยา ไดใชเปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตามการบริหารงานของคณะผูบริหารของคณะ
ใหเปนไปตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยพะเยากําหนด
5. เพื่อใหคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาใชประโยชนสําหรับการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนงานตางๆให
เกิดความสัมพันธและเชื่อมโยงอยางเปนระบบ
ปณิธาน คานิยมรวม วัตถุประสงครวม วิสัยทัศน พันธกิจ
คณะวิทยาศาสตรการแพทยเปนหนวยงานที่สนับสนุนพันธกิจหลักที่สําคัญของมหาวิทยาลัยพะเยา มีหนาที่
บริหารจัดการและรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 โดยมีคณบดี รับผิดชอบ ดูแล
และดําเนินงาน โดยไดกําหนดปรัชญา ปณิธาน คานิยมรวม วัตถุประสงครวม วิสัยทัศน พันธกิจ ไวดังนี้

1.

ปรัชญา
“วิชาการกาวไกล วิจัยและพัฒนาเพื่อสุขภาวะของชุมชน”

2. ปณิธาน (ใชรวมกันทั้งมหาวิทยาลัย)
“ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน” หรือ “Wisdom for Community Empowerment”

3. คานิยมรวม
3.1 Competence - หลักความรูความสามารถ (ใหความสําคัญกับผูที่มีความสามารถสูงเปนอันดับแรกกอน
เสมอ) (จึงเปนหนาที่ของทุกคนในองคกรที่จะตองชวยกันยกระดับความรูความสามารถของตนเองใหดียิ่งขึ้น
ตลอดเวลา) (เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเกิด Competitiveness และ Leadership)
3.2 Freedom - หลักเสรีภาพ (มีเสรีภาพที่จะคิดที่จะทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค) (เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเกิด
Excellence) (ทําใหเกิดความเปนเลิศที่หลากหลายตามที่ตนเองถนัดหรือเชี่ยวชาญ)
3.2 Justice – หลักความถูกตองยุติธรรม (มีความถูกตองและยุติธรรมอยูในหัวใจตลอดเวลา) (มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณ) (ทําใหเกิดความเคารพนับถือและความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน)
3.4 Generosity - หลักความมีน้ําใจ (มีน้ําใจชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยใหถือเปน“สิทธิ” ของผูที่ออนแอกวาที่จะ
ไดรับความชวยเหลือ และเปน “หนาที่” ของผูที่เขมแข็งกวาที่จะตองใหการชวยเหลือ) (ทําใหเกิดวัฒนธรรม
การอยูรวมกันอยางมีความสุข
3.5 Team Learning and Working - หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรูและทํางานเปนทีม (เนนการเรียนรูจากการ
ทํางานและการดําเนินชีวิต) (ทําใหเกิดปญญารวมหมู)
3.6 Shared Vision - หลักการมีเปาหมายรวมกัน (มีเปาหมายในการทํางานรวมกัน) (ทําใหเกิดพลังสามัคคี) (ทํา
ใหเกิดเปนองคกรแหงการเรียนรู)
3.7 Local and Global Spirit - หลักความเชื่อมโยงระหวางชุมชนและสากล (ยึดคติ “องคความรูที่ผลิตและที่ใช
เปนระดับสากล สวนจิตวิญญาณอยูที่การรับใชชุมชนและสังคมไทย”) (ทําใหเกิดความเปนสากล หรือ
Internationalization)
4. วัตถุประสงครวม
4.1 เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เนนใหนิสิตอยูและเรียน (Live and Learn) อยางมีความสุข จบไปมีงานทําและ
เปนคนดีของสังคม
4.2 เพื่อทําการวิจัยที่เนนการสรางปญญารวมหมู (Collective Intelligence) เคียงคูชุมชน (สนับสนุนแนวคิด
OUOP – One University One Province)
4.3 เพื่อบริการวิชาการโดยเนนการใชปญญารวมหมูเพื่อพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน (Community
Empowerment)
4.4 เพื่อทํานุบํารุงภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมของทองถิ่น (Local Wisdom) สูสากล
4.5 เพื่อบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล
4.6 สนับสนุนการประหยัดพลังงาน เพื่อการรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
4.7 สนับสนุนการใหบริการดานสุขภาพ และปองกันยาเสพติด
5. วิสัยทัศน
คณะวิทยาศาสตรการแพทยมุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม ไดมาตรฐาน มีการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่มีมาตรฐาน เพื่อเปนศูนยกลางการบริการวิชาการแกชุมชน

6. พันธกิจ
มุงกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยาโดยใหกับ
ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน 7 จังหวัด ไดแก พะเยา แพร นาน ลําปาง ลําพูน เชียงราย แมฮองสอน และ
ภูมิภาคอื่นๆ
6.1. ดานการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมที่ไดมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการของสังคม
และประเทศชาติ ใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for
Higher Education) (TQF : HEd.) โดยมุงเนนการสรางบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ทางปญญา มีทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบ มีความรู มีทักษะ การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหสามารถทางานได ทุกแหงทั่วโลก โดยมีจุดเนนในการผลิตบัณฑิต ดังนี้
อัตลักษณบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรการแพทย
1. สุนทรียภาพ (เปนผูมีความซาบซึ้งในคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรมและธรรมชาติตลอดจน
คุณคาในวิชาชีพของตน)
2. สุขภาพ (เปนผูมีสุขนิสัยและสุขภาพดี)
3. บุคลิกภาพ (เปนผูมีความสุภาพออนนอม มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบตอสังคม)
เอกลักษณของบัณฑิต
“วิชาการกาวไกล วิจัยแกปญหา พัฒนาชุมชน”
คุณลักษณะทางคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงคของนิสิต
“ซื่อสัตย มีวินัย ใจอาสา”
6.2. ดานการบริการวิชาการแกสังคม
เปนศูนยกลางบริการวิชาการดานวิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตร แกชุมชน และมีสวนรวมในการ
ดําเนินการดานวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรตางๆ โดยการดําเนินการอาจจะตองสรางความรวมมือกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขต ภาคเหนือตอนบน และองคกรภาคเอกชน เพื่อชวยในการสรางจุดแข็งและการยอมรับของ
สังคม โดยทั่วไป
6.3. ดานการวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
มุงการวิจัยและพัฒ นา โดยเนนการพัฒนางานวิ จัยพื้น ฐานไปสูการวิ จัยประยุกต ที่มีประสิท ธิภาพ เพื่ อ
รองรับการพัฒนาทองถิ่นภูมิภาคและประเทศ สงเสริมใหความสําคัญและมุงเนนการวิจัยพื้นฐาน โดยควบคูไปกับการ
วิจัย ประยุกตในสาขาตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสูการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และพัฒนาสุขภาวะของ
ชุมชนใหคุณภาพที่ดี ตลอดจนสามารถในการนําความรูนั้นพึ่งพาตนเองไดอยางแทจริงในระยะยาว โดยดําเนินการใน
ลักษณะหุนสวน หรือการสราง เครือขายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัย
ใหนาไปสู ความเปนสากลไดเร็วขึ้นและสนับสนุนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนํามาใชพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตรการแพทย

6.4. ดานกิจกรรมพัฒนานิสิต ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอม
มุงเนนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยาที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม สนับสนุนใหนิสิตมีสวน
รวมกับชุมชนในการอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น อันเปนรากฐานของการพัฒนานิสิตอยาง
มีดุ ล ยภาพ ซึ่ ง รวมถึ ง การศึ ก ษาให เ ข าใจความเป น ไทยอย างถ องแท รวมถึ ง การคํ านึ ง ถึ ง การปกป ก ษ รั ก ษา
สิ่งแวดลอมดวย
6.5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ
คณะวิท ยาศาสตรก ารแพทย ใหความสํ าคั ญกั บการบริ หารจั ดการการบริห ารงานอยางมี ประสิ ทธิ ภาพ
ประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการคณะทําหนาที่ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของคณะใหมีประสิทธิภาพ มีการ
บริหารจัดการการดําเนินงานดานตางๆ ใหมีคุณภาพไดแก การบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
การบริหารความเสี่ยง การบริห ารการเงิน และงบประมาณ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่ กําหนดไว โดยใชหลั ก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

2. กระบวนการจัดทําและพัฒนาแผนยุทธศาสตร
ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
ของคณะวิทยาศาสตรการแพทย ตาม
สภาวการณในปจจุบัน กําหนดวัตถุประสงค
รวมกับนโยบายมหาวิทยาลัย

วิเคราะหหนวยงาน 3 ประเด็น
1. ขีดสมรรถนะในการดําเนินงานของหนวยงาน
2. ประเมินสถานการณและผลกระทบจากภายนอก
3. ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ทบทวนผลการดําเนินงาน ประเมินของปที่ผาน
มาโดยพิจารณา
- การประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามแผน
ยุทธศาสตรภายในปที่ผานมา
- ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในป
ที่ผานมา

-การดําเนินงานตามแผนฯ
-สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
- นําผลมาทบทวนเพื่อพัฒนาแผน

ปรับแกไข (ราง)ตามขอเสนอแนะ
แจงใหบุคลากรและสวนงานในคณะฯ
รับรูห นาที่ ความรับผิดชอบ ในแผนฯ

กําหนดเปาประสงคในการปฏิบัติงาน ภาพรวม
ของคณะจาก
–กําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่ใชในการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบาย พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
-แปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําป
-มีตัวบงชี้ความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรและ
แผนกลยุทธ

นําเสนอ (ราง) แผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ
แผนปฏิบัตงิ านประจําป
ตอคณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และ สภามหาวิทยาลัย

จัดทํา/พัฒนา (ราง) แผนยุทธศาสตร
แผนกลยุทธ แผนปฏิบัตงิ านประจําป

3.

สาระสําคัญในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร ฯ ครั้งที่ 1

จากการประชุม เพื่อทบทวน แผนยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป 2555 ครั้งที่ 4 ใน
วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2554 นั้น คณะวิทยาศาสตรการแพทย ไดปรับปรุงแผนแผนยุทธศาสตร โดยมี
วัตถุประสงคที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งหมด 5 ดาน โดยไดปรับ ยุทธศาสตรและแผนกล
ยุทธ จากแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2553) จากเดิมทั้งหมด 30 กลยุทธ มีมาตรการในการ
ดําเนินงานทั้งสิ้น 106 มาตรการซึ่งการการประเมินแผนกลยุทธแลวพบวา จํานวนมาตรการมีเยอะเกินไปและไมตรง
กับเปาประสงคของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยในบางมาตรการยึดหลักของ สกอ. เปนหลัก ทําใหการดําเนินงานของ
แผนไมสามารถประเมินได เนื่องจากไมเหมาะสมกับคณะที่เพิ่งกอตั้ง
โดยทางคณะกรรมการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร กลยุทธ (Strategy Plan) ระยะ 4 ป พ.ศ. 25542557 และไดกําหนดแผนปฏิบัติการประจําป 2555 (Action Plan) โดยไดดําเนินการ พิจารณาและปรับปรุง แผน
และมาตรการปรับปรุงออกมาปรับเปน 5 แผนยุทธศาสตร 19 กลยุทธ 37 มาตรการ โดยตั้งโครงการใน
แผนปฏิบัติการ ป พ.ศ. 2555 ทั้งหมด 48 โครงการ โดยเนนความสอดคลองกับ เกณฑประกันคุณภาพการศึกษาของ
สกอ. และวัตถุประสงครวม 7 ดาน ตามนโยบายแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยพะเยา และไดกําหนดตัวบงชี้ของ
แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรการแพทยมหาวิทยาลัยพะเยาออกมาเปน 7 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้ แผนยุทธศาสตร กลยุทธ ระยะ 4 ป พ.ศ. 2554-2557 คณะวิทยาศาสตรการแพทย
ตัวบงชี้ที่ 1 มีกระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร
ตัวบงชี้ที่ 2 มีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชี้ที่ 3 มีการวิจัยที่พัฒนาและแกไขปญหาชุมชน และบูรณาการกับการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 4 มีการบริการทางวิชาการที่เกิดประโยชนและเสริมสรางความเขมแข็งตอสังคม
ตัวบงชี้ที่ 5 มีการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา
นิสิต
ตัวบงชี้ที่ 6 มีการบริหารองคกรและการเงินที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 7 มีการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อการพัฒนาองคกร

การพัฒนาแผนยุทธศาสตร ฯ ครั้งที่ 1
3.1 นําขอเสนอแนะ ผลคะแนนจาก การประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ป 2553 ปรับปรุงเขาไปในแผน
ยุทธศาสตรและกลยุทธ คณะวิทยาศาสตรการแพทย ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
3.2 เพิ่มเกณฑ การประกันคุณภาพของ สมศ.(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) เขาไป
ในแผน ยุทธศาสตรและกลยุทธ คณะวิทยาศาสตรการแพทย ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
3.3 นําผลการประเมินผลของคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติหนาที่ ของผูบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 เขามาปรับปรุง และพัฒนาแผน ใหสอดคลองกับเปาหมาย ของมหาวิทยาลัยพะเยา

3.1 การปรับแผนกลยุทธตามผลการประเมินเกณฑ สกอ.
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) จากคณะกรรมการประเมิน ไดคะแนน 2.32 ซึ่งแสดง
ใหเห็นวาผลการดําเนินงานอยูในระดับคะแนนที่ตองปรับปรุง (1.50-2.50) จากผลการประเมินครั้งนี้ เมื่อคิดคะแนน
เฉลี่ยในภาพรวมแลว องคประกอบที่ไดคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 2.0 คือ องคประกอบที่ 2 (การผลิตบัณฑิต) ไดคะแนน
1.92 และองคประกอบที่ 4 (การวิ จัย) ไดคะแนน 1.98 ซึ่ง จะตองมีการปรับปรุงการดํ าเนินงานโดยเรงดวน ตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน โดยไดปรับปรุงแผนกลยุทธดังขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะและจุดที่ควรพัฒนาขององคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
การปรับ KPI ของแผนกลยุทธ
1. ควรมี ร ะบบและกลในการป ด หลั ก สู ต รตามแนวทาง ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการ
ปฎิ บัติ ที่ ดีกํ าหนดโดยคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา และ สอนและการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
กลยุทธ
- กํ าหนดหลั ก เกณฑ อย างเปน ทางการ หรื อประกาศใน 1.1 มี ร ะบบและกลไกการพั ฒ นาและบริ ห าร
หลักสูตรถึงหลักเกณฑการปดหลักสูตร
หลักสูตรใหมีมาตรฐานตามเกณฑของ สกอ.
2. ควรจั ด ทํ า การประเมิ น หลั ก สู ต รประจํ าป ตามแบบ มาตรการ
รายงานหลักสูตรประจําป ของ สกอ.
1.1.1 มีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร ให
3. ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและควบคุม เ ป น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร
กํากับใหมีการดําเนิน การเป นไปตามระบบและกลไก การ ระดับ อุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
เปดและปดหลักสูตร และมีการประเมินหลักสูตรตามกรอบ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
6. ควรมี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู เ รี ยนที่ มี ต อ
คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ยนการสอนและสิ่ ง สนั บ สนุ น การ
เรียนรูทุกวิชา และทุกภาคการศึกษา
8. ควรจั ดหาหนังสือเฉพาะทางไวใหบริการที่เพียงพอต อ
ความตองการของนิสิต

กลยุ ท ธ 1.2 มี ร ะบบการบริ ห ารและพั ฒ นา
ทรัพยากร และสภาพแวดลอมการเรียนรูของ
นิสิต
มาตรการ
1.2.1 มีการบริหารและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนิสิต

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
7.ควรมี ก ารกํ า หนดพฤติ ก รรมของนิ สิ ต ด า นคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมเป น ลายลั ก ษณ อัก ษร และมี ก ารเผยแพร ไ ปยั ง
บุคลากรทุ กระดับและนิ สิต ตลอดจนจั ดกิจ กรรมสง เสริ ม
พัฒนาพฤติกรรมดั งกลาว เปนโครงการที่มีเปาหมายและ
ระบุตัวบงชี้ความสําเร็จที่ชัดเจน

การปรับ KPI ของแผนกลยุทธ
กลยุทธ 1.4 กําหนดระดับความสําเร็จของการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมที่จัดใหกับนิสิต
มาตรการ
1.4.1 มีการกําหนดและเผยแพรพฤติกรรมดาน
คุณธรรม จริยธรรม ที่ ตองการสง เสริมใหแก
นิสิตอยางเปนลายลักษณอักษร
1.4.2 มีการสงเสริมและสนับสนุนใหนิสิตมีการ
พัฒนาดานคุณธรรม และจริยธรรม

4. ควรมี ก ารส ง เสริ มให อาจารย ไ ด ศึ ก ษาต อ ในระดั บ
ปริญญาเอกและทําผลงานตําแหนงทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
5. ควรจั ด ทํ าแผนการพั ฒ นาคณาจารย และบุ คลากรที่
ชั ด เ จน เป นรู ปธ รร ม แล ะมี โ คร งก าร ปฎิ บั ติ การใ น
ปงบประมาณในการดําเนินการมีขอมูลเชิงประจักษ รวมถึง
การมีระบบติดตามการพัฒนาของทั้งอาจารยและบุคลากร
สาบสนับสนุนมาใชในการเรียนการสอน และงานที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรที่ 5 เพื่อบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ และยึดมั่นในธรรมาภิบาล
กลยุทธ
5.8 มีระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน
มาตรการที่
5.8.1 มีแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย
ทางด า นวิ ช าการ เทคนิ ค การสอนและการ
วัดผล
5.8.2 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยและ
บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองตาม
สายงาน

ขอเสนอแนะและจุดที่ควรพัฒนาขององคประกอบที่ 4 การวิจัย
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
การปรับ KPI ของแผนกลยุทธ
1. คณะควรนําทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยไปกําหนด ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 การวิ จัยที่ เ น น การสร า ง
นโยบาย ทิ ศ ทาง และเป า หมายของการวิ จั ย ให ชั ด เจน ปญญารวมหมู
สําหรั บ จั ด ทําแผนยุ ท ธศาสตร เพื่อทํ าให เ ป าหมายบรรลุ ปรับกลยุทธ
วัตถุประสงค
2.1. มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรือ
2. นําเปาหมาย และเกณฑมาตรฐาน ตามตัวบงชี้ดานการ งานสรางสรรค ที่ ตอบสนองนโยบายวิจั ยของ
วิจั ยไปพิ จารณาจัด ทําแผนปฏิ บัติ ก ารและลงสูก ารปฏิ บั ติ มหาวิทยาลัย
จริ ง เพื่ อ ให เ ป าหมายที่ ตั้ ง ไว บ รรลุ และสามารถนํ า เป น ปรับมาตรการ
หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ครบถวนได
2.1.1 มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่ ตอบสนองนโยบายวิจั ยของ
มหาวิทยาลัย
2.1.2 มี ก ารบู ร ณาการงานวิ จั ย หรื อ งาน
สรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
2.1.3 มีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมี
การพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย
2.2 มี ร ะบบและกลไกการจั ด การความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ปรับมาตรการ
2.2.1 สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัย
2.2.2 การจัดการความรูจากงานวิจัยและ
นํา
องคความรูไปใชประโยชน

การดําเนินการของ ตัวบงชี้ที่ตองปรับปรุงเรงดวนคือ
ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรูขอเสนอแนะจากกรรมการประเมินตัวบงชี้ 7.2
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
การปรับ KPI ของแผนกลยุทธ
1. ควรมี ก ารกํ าหนดประเด็ น ที่ จ ะแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู และ ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยที่เนนการสรางปญญารวม
กลุมเปาหมายใหชัดเจน โดยอาจกําหนดไวในโครงการ ใน หมู
วัตถุประสงคของโครงการ หรือบันทึกไวในวาระการประชุม กลยุทธ :
2. เมื่ อดํ าเนิ นกิ จกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู แล ว ควรบัน ทึ ก 2.2 มีระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจั ย
แกนความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนนั้นแลวเผยแพรเพื่อให หรืองานสรางสรรค
บุคลากรได รับ ทราบโดยทั่ว กัน หลั ง จากนั้ น ก็ควรมีก าร มาตรการ
ติดตามวาผูเขารวมกิจกรรมหรือบุคลากรไดนําความรูนั้นไป 2.2.2 การจั ด การความรู จ ากงานวิ จั ย และนํ า องค
ใชในการทํางานหรือไมอยางไร
ความรูไปใชประโยชน

การดําเนินการของคณะที่ควรปรับปรุงดวน (รองจากเรงดวน)
ขอเสนอแนะและจุดที่ควรพัฒนาองคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
การปรับ KPI ของแผนกลยุทธ
1. คณะควรร วมมื อกั บ อํ าเภอหรื อพื้ น ที่ ใ นจั งหวั ด พะเยา ที่ ยุทธศาสตรที่ 3 เพื่อบริการวิชาการโดยเนน
รับผิดชอบในการกําหนดพื้นที่พัฒนาใหเปนชุมชนตนแบบให การใช ป ญ ญารวมหมู เ พื่ อ พั ฒ นาความ
ชัดเจน
เขมแข็งของชุมชน
2. การพัฒ นาชุมชนต นแบบควรนํ าการบู รณาการดานวิ จั ย กลยุ ท ธ 3.1.สร า งระบบและกลไกการ
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการ บริการทางวิชาการแกสังคมโดยเนนการใช
เรียนการสอน ในการจัดโครงการเพื่อรวมพัฒนากับทองถิ่น ปญญารวมหมู เพื่อพั ฒนาความเขมแข็ ง
ใหครบดานการจัดกิจกรรมควรพิจารณาเกณฑมาตรฐาน ตัว ของชุมชน
บงชี้เ พื่อใหสองคล องกั บภาระหนาที่ ของคณะ และสามารถ มาตรการ
นํามาใชประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเองได
3.1.1 มี ก ารกํ า หนดนโยบาย แผนการ
3. ควรมีการสํารวจความตองการของชุมชนในการรับบริการ ดําเนินการที่มีการบูรณาการบริการวิชาการ
ทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
และมีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด
3.1.2 มี ก ารดําเนิน โครงการที่ มีผลต อการ
พั ฒ นาและเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของ
ชุ มชนหรื อองค ก รที่ มีก ารดํ าเนิ น กิ จ กรรม
อยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะและจุดที่ควรพัฒนาองคประกอบที่ 6 บํารุงศิลปวัฒนธรรม
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
การปรับ KPI ของแผนกลยุทธ
1. ควรมี ก ารประชุ ม วางแผนเพื่ อ กํ า หนดทิ ศ ทางการ ยุทธศาสตรที่ 4 เพื่อทํานุบํารุงภูมิปญญา
ดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ศิล ปะ วั ฒนธรรม และสิ่ ง แวดล อมของ
2. ควรมี ก ารบู ร ณาการด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ ทองถิ่น
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และกิจกรรม
กลยุทธ :
4.1 มี ร ะบบและกลไกในการทํ านุ บํ ารุ ง ภู มิ
ปญญา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของ
ชุมชน
มาตรการ:
4.1.1 มี ก ารกํ าหนดนโยบาย แผนการ
ดําเนินงานและคณะกรรมการทํานุบํารุงภูมิ
ปญญา ศิล ปะ วัฒ นธรรมและสิ่ งแวดลอม
ของชุมชน

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

การปรับ KPI ของแผนกลยุทธ
4.1.2 มีการกําหนดโครงการหรือกิจกรรมที่
สอดคล อ งกั บ แผนการดํ า เนิ น งาน และ
ดํ า เนิ น โครงการหรื อ กิ จ กรรมในแต ล ะป
อยางตอเนื่อง รวมทั้งการบูรณาการงานใน
ดานนี้กับภารกิจดานอื่นๆ
4.1.3 มีความรวมมือกับหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบันในดาน
ศิลปวัฒ นธรรมรว มกับ สัง คมในระดั บ
ทองถิ่น
จังหวัด ชาติ และนานาชาติ

ขอเสนอแนะและจุดที่ควรพัฒนาองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
การปรับ KPI ของแผนกลยุทธ
1. แมวาในการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ จะมีการจัด ยุทธศาสตรที่ 5 เพื่อบริ หารจัด การ
ใหบุคลากรเขารวมคิดรวมทํา แตแผนดังกลาวอาจมีการปรับแตง อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และยึ ด มั่ น ใน
หลั ง จากนั้ น ได ดั ง นั้ น คณะฯ จึ ง อาจดํ าเนิ น การให มี ก ารทํ า ธรรมาภิบาล
ประชาพิจารณเพื่อรับฟงความเห็นอีกครั้ง
กลยุทธ:
2. ควรมี การจัด ทําแผนภูมิ แผนผั ง หรือผั งความคิด เพื่ อแสดง 5.1 มี การพัฒ นาแผนยุท ธศาสตร แผน
ความเชื่อมโยงและความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธของคณะ กลยุทธและแผนปฏิบัติการ
กับของมหาวิท ยาลัยอยางชัด เจน และอาจรวมไปถึง กรอบแผน มาตรการ:
อุดมศึกษาระยะยาวดวย
5.1.1 จั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร แผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติการ ที่สอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
3. ควรมีการถายทอดแผนกลยุทธของคณะสูหนวยงานยอยอยาง
ชัดเจน และมีการกําหนดผูรับผิดชอบที่จะทําใหเปาหมายตามตัว
บ ง ชี้ บ รรลุ ผ ล และควรมี ก ารถ า ยทอดแผนนี้ ใ นช ว งต น ของ
ป ง บประมาณเพื่ อ ให มี ร ะยะเวลาในการดํ า เนิ น งานให บ รรลุ
เปาหมาย

กลยุทธ:
5.2 การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
มาตรการ:
5.2.1 ผู บ ริ ห ารมี วิ สั ย ทั ศ น ถ า ยทอด
นโยบายไปยังบุคลากรทุกระดับได
4. ควรมีก ารติ ดตามการดําเนิน งานตามตัว บง ชี้ของแผนปฏิบั ติ กลยุทธ:
การอยางสม่ําเสมออยางนอยปละ 2 ครั้ง และแผนกลยุทธปละ 1 5.1 มี การพัฒ นาแผนยุท ธศาสตร แผน
ครั้ง โดยใหเปนหนาที่ของงานแผนในการสรุปการดําเนินงาน โดย กลยุทธและแผนปฏิบัติการ

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
มีขอมูลที่สําคัญเชน มีโครงการใดไดดําเนินการบางในชวงที่ผาน
มา ใชงบประมาณเทาใด และบรรลุผลตามตัวบงชี้ที่ตั้งไวหรือไม
เพียงใด และเสนอเขาสูคณะกรรมการประจําคณะในวาระเพื่อ
พิจารณาเพื่อใหคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาและเสนอขอคิดเห็น
เพื่อการปรับปรุงตอไป
5. กรณีมีโครงการ/กิจกรรมนอกแผนระหวางปงบประมาณ ควร
มีการปรับ ปรุง แผนปฏิบัติ การเพื่อบรรจุ โครงการดังกลาวเขาสู
แผน

การปรับ KPI ของแผนกลยุทธ
มาตรการ:
5.1.2 ดําเนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร
และมี ก ารกํ าหนดตั ว บ ง ชี้ ความสํ า เร็ จ
และการติดตามผลการดําเนิน งานตาม
ตัวบงชี้

ขอเสนอแนะและจุดที่ควรพัฒนาองคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
การปรับ KPI ของแผนกลยุทธ
ควรมี ก ารจั ด ทํ า คู มื อผู ป กครอง เพื่ อ ช อ งทางการทํ าความรู ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 พั ฒ นาการจั ด การ
ความเขาใจ ระหวางผูปกครองกับคณะ และมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น เรียนการสอนและการผลิตบั ณฑิต ให มี
ควรมีมุมใหคําปรึกษาแกนิสิต
คุณภาพ
ควรมี ก ารจั ด ทํ า คู มื อ หรื อ แนวทางการให คํ า ปรึ ก ษา ให กั บ กลยุทธ:
อาจารยที่ปรึกษา หรือผูมีสวนเกี่ยวของ
1.5 มีระบบและกลไกการใหคําปรึกษา
ควรมีการจัดประชุม แลกเปลี่ยนปญหาการใหคําปรึกษาแกนิสิต และบริการดานขอมูลขาวสารแกนิสิต
เพื่อหาแนวทางการแกไข และนําเสนอตอที่ประชุมคณะตอไป
มาตรการ:
1.5.1 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการ และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
ของนิสิต
ควรมี ก ารจั ด ทํ าแผนการดํ าเนิ นการของฝ ายกิจ การนิ สิ ต โดย
แบงเปน 2 สวน คือ ฝายกิจการนิสิต และ สโมสรนิสิต เพื่อเปด
โอกาสใหนิ สิ ตได มีสว นวางแผนการดํ าเนิ นงานมากขึ้น และให
ดําเนินงานครบทั้ง 5 ดาน
มีการรายงานผลการดําเนินงานของฝายกิจการนิสิต สโมสรนิสิต
แตละภาคการศึกษา และเสนอตอที่ประชุมคณะตอไป

กลยุทธ:
1.6 มีระบบและกลไกสง เสริมกิจกรรม
นิสิต
มาตรการ:
1.6.1 มี ก ารจั ด ทํ า แผนก ารพั ฒน า
กิ จ กรรมนิ สิ ต และให ค วามรู ด านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต
ควรมีระบบพี่เลี้ยง หรืออาจารยที่ปรึกษาการดําเนินโครงการ แต กลยุทธ:
ละกิจกรรมของสโมสรนิสิต
1.5 มีระบบและกลไกการใหคําปรึกษา
และบริการดานขอมูลขาวสารแกนิสิต
มาตรการ:
1.5.1 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการ และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

การปรับ KPI ของแผนกลยุทธ
ของนิสิต
กลยุทธ:
1.6 มีระบบและกลไกสง เสริมกิจกรรม
นิสิต
มาตรการ:
1.6.1 มี ก ารจั ด ทํ า แผนก ารพั ฒน า
กิ จ กรรมนิ สิ ต และให ค วามรู ด านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต

ขอเสนอแนะและจุดที่ควรพัฒนาองคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
การปรับ KPI ของแผนกลยุทธ
- ควรมี การแจง ให กรรมการประจําคณะไดรั บทราบบทบาทและ ยุ ท ธศาสตร ที่ 5 เพื่ อ บริ ห าร
หน า ที่ ข องตนในฐานะกรรมการประจํ า คณะตามที่ กํ า หนดไว ใ น จัดการอยา งมีประสิท ธิภาพ และ
กฎหมาย เพื่อใหกรรมการประจําคณะสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ ยึดมัน่ ในธรรมาภิบาล
ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินตนเองได ทั้งนี้ กลยุทธ:
แบบประเมินตนเองนั้นจะตองสะทอนบทบาทและหนาที่ที่กําหนดไว 5.2
การบ ริ ห าร งานอย า ง มี
ดวย นอกจากนี้ ในการเตรียมหลักฐานเพื่อการประเมินตนเอง ควร ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
แนบบทบาทหน าที่ ข องคณะกรรมการประจํ าคณะ แบบประเมิ น มาตรการ:
ตนเอง และผลการประเมินตนเองดวย
5.2.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ถายทอด
- ควรมี การประเมิน ผู บริ หารทุก ระดั บ และเป นการประเมิน อย าง นโยบายไปยังบุคลากรทุกระดับได
รอบดาน ทั้งการประเมินตนเอง การประเมินโดยผูบังคับบัญชา โดย 5.2.2 มี ก ารกระจายอํ า นาจตาม
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และแจงผลการประเมินใหผู หลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ถูกประเมินไดทราบเพื่อปรับปรุงตนเองตอไป นอกจากนี้ก็ควรมีการ ผลประโยชนของคณะเปนหลัก
นํ าผลการประเมิ น โดยภาพรวมเข าพิ จ ารณาในวาระการประชุ ม
ประจําคณะฯ เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขตอไป
- แม ว า ข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ ค ณาจารย จ ะแสดงให เ ห็ น ว า
ผูบริหารระดับสูงบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล แตในการแสดง
หลักฐานเพื่อการประกันคุณภาพ ควรแจกแจงหลักธรรมาภิบาลทั้ง
10 ดาน และบรรยายหรือใชหลักฐานเพื่อแสดงใหเห็นการใชหลักธรร
มาภิบาลแตละดาน
- คณะฯ ควรมี ร ะบบสารสนเทศของตนเองเนื่ องจากอาจมี ความ กลยุทธ:
จําเปนดานขอมูลที่ตางจากของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ควรมีการจัดทํา 5.4 มี ก ารพั ฒ นาระบบสารสนเทศ
แผนดานสารสนเทศโดยใหมีฐานขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจและ เพื่อการตัดสินใจ

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
การประกันคุณภาพ

- ควรมีบั นทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไวเป น
หลักฐานในดานตาง ๆ เชน การกําหนดประเด็นความเสี่ยง หรือการ
ประเมินความเสี่ยง เพื่อใหเห็นวาคณะกรรมการฯ มีการดําเนินงาน
จริง
- ควรมีการอบรมทําความเขาใจใหความรูเรื่ องความเสี่ยงและการ
บริ หารความเสี่ยงแกบุ คลากรอยางทั่ วถึ งเนื่องจากความเสี่ ยงเป น
เรื่ องที่เ กี่ ยวพั น กั บ บุคลาการทุ ก ฝาย และควรประชาสั มพัน ธ แผน
บริหารความเสี่ยงใหบุคลากรไดรับทราบดวย
- ประเด็นดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่คณะฯ เลือกมาจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงอาจไมใชความจําเปนเรงดวน เนื่องปนเรงดวน
เนื่ อ งจากอาจมี ป ระเด็ น อื่ น ที่ มี ความจํ าเป น ต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริ หารงานมากกว า เชน ด านอั ต รากํ าลั งทั้ ง สายวิช าการและสาย
สนับสนุน ดานงบประมาณ ดานการวิจัย ดานทรัพยกรสนับสนุนการ
เรี ย นการสอนและการวิ จั ย ของอาจารย เช น ห อ งปฏิ บั ติ ก าร
เครื่องมือ อุปกรณ เปนตน

การปรับ KPI ของแผนกลยุทธ
มาตรการ:
5.4.1 พั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ
การบริ ห ารงานและการตั ด สิ น ใจ
ตามพันธกิจของคณะ
กลยุทธ:
5.5 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยง
มาใชในการบริหารงาน
มาตรการ:
5.5.1 จั ดทํ าแผนบริ หารความเสี่ ยง
และดํ า เนิ น การตามแผนบริ ห าร
ความเสี่ยงนั้น

ขอเสนอแนะและจุดที่ควรพัฒนาองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
การปรับ KPI ของแผนกลยุทธ
ควรมี แนวปฏิบั ติ หรื อระเบียบในการจัด สรรงบประมาณของคณะ ยุ ท ธศาสตร ที่ 5 เพื่ อ บริ ห าร
อยางเปนระบบ โดยการกําหนดสัดสวน/รอยละของงบประมาณตาม จัดการอยา งมีประสิท ธิภาพ และ
พันธกิจหลักของคณะ
ยึดมั่นในธรรมาภิบาล
ควรมี ก ลยุ ท ธ แ ละแนวทางในการแสวงหารายได และ กลยุทธ:
ทรัพยากรตางๆ จากแหลงทุนภายนอก เพื่อนํารายไดมาพัฒนาคณะ 5.6 ระบบและกลไกการเงิ น และ
งบ ปร ะมาณคณะวิ ท ยาศ าส ต ร
การแพทย
มาตรการ:
5.6.1 แผนกลยุ ทธ ท างการเงิ น ของ
คณะที่ ส อดคล อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ
และแผนปฏิ บั ติ ง านประจํ า ป ข อง
คณะและมหาวิทยาลัย
5.6.2 ใชเงินงบประมาณบริหารงาน

อย างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โปร ง ใส และ
ตรวจสอบได

ควรมีสารสนเทศดานการเงินของคณะ เพื่อใชเปนขอมูลใน กลยุทธ:
การตั ดสินใจในการตัด สินใจและบริการจัดการดานการเงินภายใน 5.4 มี ก ารพั ฒ นาระบบสารสนเทศ
ของคณะ
เพื่อการตัดสินใจ
มาตรการ:
5.4.1 พั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ
การบริ ห ารงานและการตั ด สิ น ใจ
ตามพันธกิจของคณะ
ขอเสนอแนะและจุดที่ควรพัฒนาองคประกอบที่ 9 การประกันคุณภาพและการพัฒนาองคกร
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
การปรับ KPI ของแผนกลยุทธ
ควรมี ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ให ความรู ด า นการประกั น คุ ณ ภาพแก ยุ ท ธศาสตร ที่ 5 เพื่ อ บริ ห าร
บุ ค ลากรในคณะทุ ก ระดั บ เพื่ อ สร า งความรู ค วามเข า ใจ และ จัดการอยา งมีประสิท ธิภาพ และ
ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และควร ยึดมั่นในธรรมาภิบาล
ให บุคลากรทุ ก คนมีส ว นร วมในการประกัน คุ ณภาพการศึก ษาของ กลยุทธ:
คณะ
5.7 มี ก ารประกั น คุ ณ ภาพและการ
ควรจัด ใหมีโ ครงการ/กิจกรรมในภาพรวมของคณะที่ สนับสนุนการ พัฒนาองคกร
ประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรการ:
ควรมีการกําหนดอัตลักษณ และตัวบงชี้ตามอัตลักษณของคณะ
5.7.1 มี ร ะบบและกลไกในการ
ประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษาภายในที่
ส อ ด ค ล อ ง กั บ พั น ธ กิ จ ข อ ง
มหาวิทยาลัย
5.7.2 มีการดําเนินงานการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ตามที่
สกอ.กําหนด

3.2 การปรับแผนกลยุทธตามเกณฑ สมศ.
1. ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
กลยุทธ:1.3 มีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
มาตรการ:
1.3.1 กําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค โดยกําหนดตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ
สุนทรียภาพ สุขภาพ และบุคลิกภาพ

2. ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยที่เนนการสรางปญญารวมหมู
กลยุทธ: 2.2 มีระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
มาตรการ:
2.2.1 สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย
2.2.2 การจัดการความรูจากงานวิจัยและนําองคความรูไปใชประโยชน
3. ยุทธศาสตรที่ 3 เพื่อบริการวิชาการโดยเนนการใชปญญารวมหมูเพื่อพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน
กลยุทธ: 3.1.สรางระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคมโดยเนนการใชปญญารวมหมูเพื่อพัฒนา
ความเขมแข็งของชุมชน
มาตรการ:
3.1.1 มีการกําหนดนโยบาย แผนการดําเนินการที่มีการบูรณาการบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัยและมีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด
3.1.2 มีการดําเนินโครงการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรที่มีการ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
4. ยุทธศาสตรที่ 4 เพื่อทํานุบํารุงภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
กลยุทธ:4.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของชุมชน
มาตรการ:
4.1.2 มีการกําหนดโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคลองกับแผนการดําเนินงาน และดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมในแตละปอยางตอเนื่อง รวมทั้งการบูรณาการงานในดานนี้กับภารกิจดานอื่นๆ
4.1.4 จัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมใหนิสิตและบุคลากรมีสวนรวมอยาง
สม่ําเสมอ
4.1.5 มีการจัดการภูมิทัศนของคณะฯ ใหมีความสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และจัดอาคารสถานที่ใหมีความปลอดภัย สะอาดและถูกสุขลักษณะ
5. ยุทธศาสตรที่ 5 เพื่อบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ และยึดมั่นในธรรมาภิบาล
กลยุทธ: 5.2 การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรการ:
5.2.3 มีการกํากับติดตามงานที่ไดรับมอบหมาย
กลยุทธ:5.9 เปนคณะประหยัดพลังงาน ใชทรัพยากรคุมคาและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มาตรการ:
5.9.1 ใชพลังงาน และทรัพยาการ ใหคุมคาลดมลภาวะเพื่อสภาพแวดลอมที่ดี
3.3 การปรับแผนกลยุทธตามผลการประเมินผลของคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติหนาที่ ของผูบริหาร
ประเด็นที่ควรควรปรับปรุงอยางเรงดวน
1. การบริหารงานใหเปนไปตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ที่ควรปรับปรุงอยางเรงดวน คือ ดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

-ไดกําหนดกลยุทธที่สงเสริมศิลปวัฒนธรรม ในทองถิ่น โดยเพิ่ม KPI ในกลยุทธที่ 4.1 มาตรการที่ 4.1.1 4.12
4.13
2. การเพิ่มศักยภาพดานการดําเนินงานดานคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึ กษา และ การประเมินคุณ ภาพการศึ กษาภายใน (หรื อตนเอง) ตามเกณฑของสํานั กรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) การจัดทํา SAR
-ได กํ าหนดกลยุท ธ ที่ ใ ห ความสําคั ญ กั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยเพิ่ ม KPI ในกลยุ ท ธ ที่ 5.7
มาตรการที่ 5.7.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และ มาตรการที่ 5.7.2 มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามที่สกอ.กําหนด
3.การประเมินผูบริหารนอกจากผลการดําเนินงานแลว ควรคํานึงถึงสมรรถนะในการทํางานดวย
-ไดกําหนดกิจกรรม ในการประเมินผูบริหารในดาน “สมรรถนะในการทํางาน” เพิ่มขึ้น และเปน KPI โดย
เพิ่ม KPI ในกลยุทธที่ 5.2 ดานการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลัก ธรรมาภิบาล

แผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ
ป 2554-2557
(ปรับปรุงครั้งที่ 1 ณ วันที่ 13 มีนาคม 2555 )

สาระสําคัญในการทบทวน ปรับปรุง แผนยุทธศาสตร ฯ ครั้งนี้
1. ขอเสนอแนะ ผลคะแนนจาก การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สกอ. ป 2553 ปรับปรุงเขาไปในแผน ยุทธศาสตรและกลยุทธ
คณะวิทยาศาสตรการแพทย ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
2. เพิ่มเกณฑ การประกันคุณภาพของ สมศ.(สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) เขาไปในแผน
ยุทธศาสตรและกลยุทธ คณะวิทยาศาสตรการแพทย ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 1
3. นําผลการประเมินผลของคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติหนาที่
ของผูบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2554 เขามาปรับปรุง และพัฒนาแผน ใหสอดคลองกับเปาหมาย
ของมหาวิทยาลัยพะเยา

แผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ ป 2554-2557
คณะวิทยาศาสตรการแพทย (ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 13 มีนาคม 2555)

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการผลิต
บัณฑิตใหมีคุณภาพ

กลยุทธ

มาตรการ

เปาหมาย

ตัวบงชี้

โครงการ
ในแผนปฏิบัติการ
ป 2555
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ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยทีเ่ นนการสรางปญญารวมหมู
ยุทธศาสตรที่ 3 บริการวิชาการโดยเนนการใชปญญารวมหมูเพื่อ
พัฒนาความเขมแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 4 ทํานุบํารุงภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ และยึด
มั่นในธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
ประกอบไปดวย 6 กลยุทธ 10 มาตรการ 11 เปาหมาย 27 ตัวบงชี้
กลยุทธ
1.1 มีระบบและ
กลไกการพัฒนา
และบริหาร
หลักสูตรใหมี
มาตรฐานตาม
เกณฑของ สกอ.

มาตรการ

เปาหมาย

1.1.1 มีระบบและกลไก
การบริหารหลักสูตร ให
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1.1.2 มีการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ

ทุกหลักสูตรผานเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

1. มีการจัดรายวิชาในทุกหลักสูตรที่เนนให
ผูเรียนไดปฏิบัติจริง และมีวิชาเลือกให
ผูเรียนสามารถเลือกไดตามความสนใจ
2. สํารวจความตองการของนิสิตในการลง
วิชาเลือก
3. โครงการสัมมนาวิชาการ
1.2 มีระบบการ
1.2.1 มีการบริหารและ
นิสิตมีความพึงพอใจตอ 1. สํารวจความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอ
บริหารและพัฒนา พัฒนาการจัดการเรียน
คุณภาพการจัดการเรียน คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่ง
ทรัพยากร และ
การสอน และสิ่งสนับสนุน การสอน และสิ่งสนับสนุน สนับสนุนการเรียนรู
สภาพแวดลอมการ การเรียนรูของนิสิต
การเรียนรู
2. โครงการจัดตั้งหองสมุดคณะ
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ทุกหลักสูตรมีการจัดการ
เรียนการสอนที่ยืดหยุน
หลากหลาย เพื่อ
ตอบสนองตอความ
ตองการของผูเรียน

โครงการ/กิจกรรม
1. มีโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ทั้ง 3 หลักสูตรของคณะฯ
2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร
3. มีกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. กับอาจารย

แผนปฏิบัติการ
ตัวบงชี้
1. เลมหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงและ
พัฒนาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.
2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
3. เอกสารผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ

ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุกปอยางนอยปละ 1
ครั้ง

1. รายวิชาในหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปน สําคัญ ไมนอยกวา
รอยละ 80 (มคอ.2, มคอ.3)
2. ทุกหลักสูตรจัดรายวิชาเลือกใหนิสิตโดย
ตอบสนองตรงความตองการของนิสิต

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุกปอยางนอยปละ 1
ครั้ง

1. ผลสํารวจความพึงพอใจมีระดับไมต่ํากวา
3.51 จาก 5 คะแนน
2. มีศูนยการเรียนรูคณะวิทยาศาสตร
การแพทย

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุ ก ป อ ย า งน อ ยป ล ะ 1
ครั้ง

กลยุทธ

มาตรการ

เปาหมาย

1.3.1 กําหนดคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค
โดยกําหนดตามอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย คือ 7ขอ
คือ

1. คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค
2. บัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ

1.3.2 มีการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู เพื่อสงเสริม
การพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงคของบัณฑิต

1. มีบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต

เรียนรูของนิสิต

1.3 มีระบบและ
กลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการ
เรียนตาม
คุณลักษณะของ
บัณฑิต
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โครงการ/กิจกรรม
วิทยาศาสตรการแพทย

1. สํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคจากผูใชบัณฑิต
2. กําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคของคณะวิทยาศาสตรการแพทย
ครอบคลุม 5 ดาน คือ 1)ดานคุณธรรม
จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะ
ทางปญญา 4) ดานดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล และ 5) ดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
1. มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ใน
ระหวางการเรียนการสอน โดยระบุใน
มคอ.3
2. โครงการอบรมจริยธรรมแกนิสิต
3. มีการฝกอบรมเทคนิคปฏิบัติการแก
นิสิต

แผนปฏิบัติการ
ตัวบงชี้

ระยะเวลาดําเนินการ

1. มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของ ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
คณะวิทยาศาสตรการแพทยครอบคลุม 5
ทุ ก ป อ ย า งน อ ยป ล ะ 1
ดาน
ครั้ง
2. ผลรวมคาเฉลี่ยของการประเมินบัณฑิตที่
มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของ
คณะวิทยาศาสตรการแพทยครอบคลุม 5
ดาน ไมนอยกวารอยละ 80
3. บัณฑิตมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ไมนอยกวารอยละ 80 ของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา
1. มคอ. 3 ที่ระบุดานคุณธรรม จริยธรรม
ของแตละรายวิชา
2. สรุปโครงการอบรมจริยธรรมแกนิสิต
3. เอกสารประกอบการอบรมเทคนิค
ปฏิบัติการ
4. สรุปโครงการสัมมนาวิชาการของนิสิต

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุ ก ป อ ย า งน อ ยป ล ะ 1
ครั้ง

กลยุทธ

1.4 กําหนดระดับ
ความสําเร็จของ
การเสริมสราง
คุณธรรม
จริยธรรมที่จัด
ใหกับนิสิต

1.5 มีระบบและ
กลไกการให
คําปรึกษาและ
บริการดานขอมูล
48

มาตรการ

เปาหมาย

1.4.1 มีการกําหนดและ
เผยแพรพฤติกรรมดาน
คุณธรรม จริยธรรม ที่
ตองการสงเสริมใหแก
นิสิตอยางเปนลายลักษณ
อักษร
1.4.2 มีการสงเสริมและ
สนับสนุนใหนิสิตมีการ
พัฒนาดานคุณธรรม และ
จริยธรรม

นิสิตและบุคลากรทราบ
คุณธรรม จริยธรรม ที่
ตองการสงเสริม

1.5.1 มีการจัดบริการให
คําปรึกษาทางวิชาการ
และการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัยของนิสิต

นิสิตไดรับคําปรึกษาทาง
วิชาการ และการใชชีวิต
ในมหาวิทยาลัย

นิสิตมีการพัฒนาดาน
คุณธรรมและจริยธรรม

โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการสัมมนาวิชาการของนิสิต
5. โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข (กีฬาเชื่อม
สัมพันธวิทยแพทย)
1. กําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมที่ตองการเสริมสรางใหนิสิตเปน
ลายลักษณอักษร
2. เผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมที่ตองการเสริมสรางใหแกนิสิต
และบุคลากรรับทราบ
1. มีการสรางขวัญ กําลังใจ และยกยอง
นิสิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน
2. โครงการรณรงคสงเสริมระเบียบวินัย
แกนิสิตคณะวิทยาศาสตรการแพทยมี
โครงการ/กิจกรรมตอบสนอง การพัฒนา
คุณธรรม และ จริยธรรม เชน กิจกรรม ไม
ทุจริตในการสอบ
1. มีระบบอาจารยที่ปรึกษา
2. โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม
3. มีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวาง
รุนพี่และรุนนอง (โครงการคืนสูเหยา +

แผนปฏิบัติการ
ตัวบงชี้
5. สรุปโครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข

ระยะเวลาดําเนินการ

1. ผลแสดงพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมที่ตองการเสริมสรางใหนิสิตเปน
ลายลักษณอักษร
2. แผนปายประชาสัมพันธพฤติกรรมดาน
คุณธรรม จริยธรรมที่ตองการเสริมสรางให
นิสิต
1. เกียรติบัตรยกยองนิสิตที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเดน
2. สรุปโครงการรณรงคสงเสริมระเบียบวินัย
แกนิสิตคณะวิทยาศาสตรการแพทย

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุ ก ป อ ย า งน อ ยป ล ะ 1
ครั้ง

1. คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
2. สรุปโครงการคืนสูเหยา
3. สรุปโครงการบายเนียร

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุ ก ป อ ย า งน อ ยป ล ะ 1
ครั้ง

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุ ก ป อ ย า งน อ ยป ล ะ 1
ครั้ง

กลยุทธ

มาตรการ

เปาหมาย

ขาวสารแกนิสิต
1.5.2 มีการจัดบริการ
ขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนิสิตและศิษย
เกา
1.6 มีระบบและ
กลไกสงเสริม
กิจกรรมนิสิต

นิสิตและศิษยเกาเขาถึง
ขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนผานทางบอรด
ประชาสัมพันธ จดหมาย
ขาว หรือเวบไซตคณะ
1.6.1 มีการจัดทําแผนการ 1. มีแผนการพัฒนา
พัฒนากิจกรรมนิสิต และ กิจกรรมนิสิตตามกรอบ
ใหความรูดานการประกัน มาตรฐานคุณวุฒิ
คุณภาพการศึกษาแกนิสิต ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2. นิสิตมีความรูและ
ทักษะดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา และ
นําไปใชในการจัด
กิจกรรม ตามวัตถุ
ประสงคของแผนพัฒนา
การจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิต

49

โครงการ/กิจกรรม
โครงการบายเนียร)

แผนปฏิบัติการ
ตัวบงชี้

ระยะเวลาดําเนินการ

1. จัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
แกนิสิตและศิษยเกาผานทางจดหมายขาว
หรือเวบไซตของคณะ

1. จดหมายขาว หรือ เวบไซตของคณะที่
จัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแก
นิสิตและศิษยเกา

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุ ก ป อ ย า งน อ ยป ล ะ 1
ครั้ง

1. จัดทําแผนการพัฒนากิจกรรมนิสิต
(ตาม มคอ. 5 ดาน)
2. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนากิจกรรม
นิสิต

1. แผนการพัฒนากิจกรรมนิสิต
2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
กิจกรรมนิสิต
3. รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนิสิต
1. สรุปโครงการใหความรูดานการประกัน
คุณภาพแกนิสิต
2. กิจกรรมหรือโครงการที่ดําเนินการโดย
นิสิต

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุกปอยางนอยปละ 1
ครั้ง

1. โครงการใหความรูดานการประกัน
คุณภาพแกนิสิต
2. จัดใหมีกิจกรรมหรือโครงการที่
ดําเนินการโดยนิสิต และนําความรูดาน
ประกันคุณภาพไปใช
(ระบุโครงการที่นิสิตดําเนินการโดยใช
PDCA)

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุกปอยางนอยปละ 1
ครั้ง

ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยที่เนนการสรางปญญารวมหมู
ประกอบไปดวย 2 กลยุทธ 5 มาตรการ 5 เปาหมาย 11 ตัวบงชี้
กลยุทธ

มาตรการ

2.1. มีระบบและ
กลไกการบริหาร
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่
ตอบสนอง
นโยบายวิจัยของ
มหาวิทยาลัย

2.1.1 มีระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ตอบสนอง
นโยบายวิจัยของ
มหาวิทยาลัย

2.1.2 มีการบูรณาการ
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคกับการจัดการ
เรียนการสอน
2.1.3 มีการสงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคลากรมีการ
พัฒนาศักยภาพดานการ
วิจัย
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เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม
มีนโยบายดานการวิจัยของ
1.แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
คณะฯ ที่สอดคลองกับ
หรืองานสรางสรรคของคณะฯ
นโยบายของมหาวิทยาลัยและ 2. จัดทํานโยบายดานการวิจัยหรืองาน
คณะกรรมการวิจัยของคณะฯ สรางสรรคของคณะที่สอดคลองกับ
ตาม มพ.
นโยบายของมหาวิทยาลัยและกรรมการ
วิจัยของคณะ
มีการบูรณาการงานวิจัยกับ
การจัดการเรียนการสอน

บุคลากรมีศักยภาพในการ
ทํางานวิจัย

1. มีการสังเคราะหความรูจากงานวิจัย
มาใชในการเรียนการสอนกรรมการ
ดําเนินการ

แผนปฏิบัติการ
ตัวบงชี้
1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย
2. เลมสรุปผลการจัดทํานโยบายวิจัยของ
คณะ

1. แผนการสอนและเอกสารการสอน
2. หลักฐานวานํามาบูรณาการอยางไร

1.จัดอบรม หรือ เขารวมอบรมเชิง
1. เอกสารประกอบการอบรม หรือ
ปฏิบัติการในการเขียนโครงการวิจัย และ ประกาศนียบัตร
การหาแหลงทุน KM

ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุกปอยางนอยปละ 1
ครั้ง

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุกปอยางนอยปละ 1
ครั้ง
ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุกปอยางนอยปละ 1
ครั้ง

กลยุทธ

มาตรการ

2.2 มีระบบและ
กลไกการจัดการ
ความรูจาก
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

2.2.1 สงเสริมและสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจัย

2.2.2 การจัดการความรู
จากงานวิจัยและนําองค
ความรูไปใชประโยชน
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แผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม
ตัวบงชี้
บุคลากรมีการเผยแพร
1. บุคลากรนําเสนอผลงานวิจัยในการ
1. บทคัดยอ บทความวิจัยในงานประชุม
ผลงานวิจัยที่ไดรับการรับรอง ประชุมวิชาการ และ/หรือ ตีพิมพผลงาน วิชาการ และ/หรือ ผลงานตีพิมพใน
คุณภาพ
ในวารสารวิชาการ
วารสารวิชาการ
2. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรตอจํานวน
อาจารยประจําไมนอยกวารอยละ 50
3. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการ
ที่ไดรับรองคุณภาพตอจํานวนอาจารยไม
นอยกวารอยละ 7.02
มีการรวบรวม คัดสรร
1. จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยของ
1. เลมสรุปรวบรวมงานวิจัยในรอบป
วิเคราะหและสังเคราะห
บุคคลากร
ออกมาเปนรูปเลม
ความรูจากงานวิจัยใหเปนองค 2. จัดทําโครงการเผยแพรความรูสูชุมชน 2. เลมสรุปโครงการ เอกสารประกอบ
ความรู เพื่อนําไปใชใหเกิด
3. นํางานวิจัยมาคัดสรร วิเคราะหและ โครงการ
ประโยชนตอชุมชน
สังเคราะหความรูใหเกิดเปนองคความรู 3. องคความรูจากการนํางานวิจัยมาคัด
สรร วิเคราะหและสังเคราะห
4. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชนตอจํานวนอาจารย
ประจําไมต่ํากวารอยละ 14
เปาหมาย

ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุกปอยางนอยปละ 1
ครั้ง

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุ ก ป อย า งน อยป ล ะ 1
ครั้ง

ยุทธศาสตรที่ 3 เพื่อบริการวิชาการโดยเนนการใชปญญารวมหมูเพื่อพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน
ประกอบไปดวย 1 กลยุทธ 2 มาตรการ 4 เปาหมาย 6 ตัวบงชี้
กลยุทธ

มาตรการ

3.1.สรางระบบ 3.1.1 มีการกําหนดนโยบาย
และกลไกการ
แผน การ ดํ า เ นิ น ก ารที่ มี
บริการทาง
ก า ร บู ร ณ า ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการแกสังคม วิ ช าการแก สั ง คมกั บ การ
โดยเนนการใช เรียนการสอนและการวิจั ย
ปญญารวมหมู และมี ก ารดํ า เนิ น งานตาม
แผนที่กําหนด
เพื่อพัฒนา
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม
1. มีนโยบายและแผนการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ
ดําเนินงานการบริการวิชาการ สูชุมชนของคณะ
แกสังคม
2.กําหนดนโยบาย จัดทําแผนการ
ดําเนินงานบริการวิชาการสูชุมชนโดย
เนนการใชปญญารวมหมูเพื่อพัฒนา
ความเขมแข็งของชุมชน

2. มีการบริการวิชาการแก
สังคมที่มีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอนและการ
วิจัย
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1.จัดทําโครงการบริการวิชาการสูสังคม
โดยอาศัยความรวมมือจากนิสิต
2. การบูรณาการโครงการหรือกิจกรรม
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ
หรือการวิจัยโดยนําความรูจากการ
บริการวิชามากําหนดเปนหัวขอสําหรับ
สอนนิสิต

แผนปฏิบัติการ
ตัวบงชี้
1.คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริการ
วิชาการสูชุมชนของคณะ
2.เอกสารสรุปนโยบายและแผน

ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุกปอยางนอยปละ 1
ครั้ง

1. เลมสรุปผลโครงการ
ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
2. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมบริการ
ทุกปอยางนอยปละ 1
วิชาการที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียน ครั้ง
การสอนหรือการวิจัยตอจํานวนโครงการ
หรือกิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด ไมต่ํา
กวารอยละ 21.06

กลยุทธ

มาตรการ

เปาหมาย
3. มีการสรางความรวม
มือกับหนวยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยในดาน
บริการวิชาการ ถายทอดและ
เผยแพรความรูสูชุมชน

3.1.2 มีการดําเนินโครงการ
ที่มีผลตอการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนหรือองคกรที่มี
การดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง
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4. มีการดําเนินโครงการที่มีผล
ตอการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนหรือ
องคกรภายนอกอยางตอเนื่อง
ทุกป อยางนอย 1 โครงการ

แผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม
ตัวบงชี้
1. จัดโครงการที่มีการสรางความรวมมือ 1. ตัวเลมสรุปโครงการ หรือ ความพึง
ระหว า งหน ว ยงานภายในและภายนอก พอใจของผูเขารวมโครงการ
มหาวิ ท ยาลั ย ในด า นบริ ก ารวิ ช าการ
ถายทอดและเผยแพรความรูสูชุมชน
-กิจกรรมสรางเครือขายการวิจัยเพื่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน(ครีมมะขาม
อ. ดอกคําใต)
1. โครงการหรือกิจกรรม ที่มีผลตอการ 1. เลมสรุปโครงการที่มีผลตอการพัฒนา
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
หรือองคกรภายนอก
ชุมชนอยางตอเนื่อง ไดแก โครงการ 1
2. โครงการบรรลุเปาหมายตามแผน
คณะ 1 อําเภอ
ประจําปไมต่ํากวารอยละ 80

ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุกปอยางนอยปละ 1
ครั้ง

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุกปอยางนอยปละ 1
ครั้ง

ยุทธศาสตรที่ 4 เพื่อทํานุบํารุงภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
ประกอบไปดวย 1 กลยุทธ 5 มาตรการ 8 เปาหมาย 8 ตัวบงชี้
กลยุทธ

มาตรการ

4.1 มีระบบและ
กลไกในการทํานุ
บํารุงภูมิปญญา
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมของ
ชุมชน

4.1.1 มีการกําหนด
นโยบาย แผนการ
ดําเนินงานและ
คณะกรรมการทํานุบํารุง
ภูมิปญญา ศิลปะ
วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมของชุมชน
4.1.2 มีการกําหนด
โครงการหรือกิจกรรมที่
สอดคลองกับแผนการ
ดําเนินงาน และดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใน
แตละปอยางตอเนื่อง
รวมทั้งการบูรณาการ
งานในดานนี้กับภารกิจ
ดานอื่นๆ
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เปาหมาย
1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
2. จัดการประชุมคณะกรรมการ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
3. ประชุมแผนการดําเนินงาน

1. ผูเขารวมโครงการมีระดับความ
พึงพอใจมากกวารอยละ 80
2. มีการดําเนินงานบรรรลุ
เปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํา
กวารอยละ 80

โครงการ/กิจกรรม
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
2. จัดทํานโยบายดานการทํานุบํารุงภูมิ
ปญญา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
ของชุมชน
1.จัดการประชุมคณะกรรมการ

1. มีการนําเอาผลการดําเนินการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการ
กับการเรียนการสอนและกิจกรรมของ
นิสิต

แผนปฏิบัติการ
ตัวบงชี้
1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
2. เลมสรุปนโยบายและแผนงาน
1.รายงานการประชุม

1.รายวิชาที่มีการบูรณาการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (รายวิชาชีวิต
และสุขภาพ)
2. กิจกรรมนิสิตที่มีการบูรณาการกับ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(หลักฐานจากรายวิชาชีวิตและ
สุขภาพ)

ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุกปอยางนอยปละ 1
ครั้ง

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุ ก ป อย า งน อยป ล ะ 1
ครั้ง

กลยุทธ
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มาตรการ

เปาหมาย

4.1.3 มีความรวมมือกับ
หนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันในดาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมกับ
สังคมในระดับทองถิ่น
จังหวัด ชาติและ
นานาชาติ
4.1.4 จัดใหมีพื้นที่และ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่
เอื้อและสงเสริมใหนิสิต
และบุคลากรมีสวนรวม
อยางสม่ําเสมอ

1. คณะฯ มีสวนรวมในโครงการ
หรือกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับ
ศิลปวัฒนธรรมรวมกับชุมชน

4.1.5 มีการจัดการภูมิ
ทัศนของคณะฯ ใหมี
ความสวยงาม
สอดคลองกับธรรมชาติ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และจัดอาคารสถานที่ให
มีความปลอดภัย
สะอาดและถูก

1. เพื่อใหบุคลากรและนิสิตเกิดการ
พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลป
และวัฒนธรรม

1. บุคลากรและนิสิตมีสวนรวมใน
โครงการหรือกิจกรรมตางๆที่
เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมของ
คณะฯ

แผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม
ตัวบงชี้
1.โครงการถวายเทียนพรรษา
สรุปโครงการที่แสดงการมีสวนรวม
2.สงบุคลากรรวมโครงการเทศนมหาชาติ ของ บุคลากร
ณ วัดศรีดคมคํา จ. พะเยา

1.
กําหนดกิจกรรมพื้นที่วัฒนธรรม
ภายในคณะ กําหนดใหนิสิต/อาจารย/
บุคลากร เขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ตางๆ
2.
โครงการสรางสุนทรียศาสตรใน
การเรียนการสอน
1.
กําหนดการรับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม จัดการจัดภูมิทรรศนในพื้นที่แต
ละสาขา/สวนงาน
ในการจัดพื้นที่เพื่อ
สรางสุนทรียภาพ ในการทํางานและการ
เรียนการสอน
2.โครงการ 5 ส.ของสวนงานตางๆใน
คณะฯ

1. สรุปโครงการหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมที่แสดง
การมีสวนรวมของ บุคลากรและนิสิต
และผลการประเมินความพึงพอใจใน
การมีสวนรวมไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
1. สรุปโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปและ
วัฒนธรรม

2. ผลการประเมินดานสภาพแวดลอม
ความปลอดภัย ความสะอาด
สุขอนามัยและความสวยงาม ที่มี

ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุ ก ป อย า งน อยป ล ะ 1
ครั้ง

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุ ก ป อย า งน อยป ล ะ 1
ครั้ง

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุ ก ป อย า งน อยป ล ะ 1
ครั้ง

กลยุทธ

มาตรการ

เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

สุขลักษณะ

แผนปฏิบัติการ
ตัวบงชี้
ระดับความพึงพอใจไมต่ํากวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5

ระยะเวลาดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 5 เพื่อบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ และยึดมั่นในธรรมาภิบาล
ประกอบไปดวย 9 กลยุทธ 15 มาตรการ 21 เปาหมาย 50 ตัวบงชี้
กลยุทธ
5.1 มีการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร แผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติ
การ
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มาตรการ
5.1.1 จัดทําแผน
ยุทธศาสตร แผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติ
การ ที่สอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย

เปาหมาย

แผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวบงชี้

ระยะเวลาดําเนินการ

1.ไดแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการและมีการ
ปรับปรุงทุกป ปละ 1 ครั้ง

1. จัดทําโครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติ
การ
2 มีการวิเคราะหความสอดคลองแผน
คณะฯ/แผนมหาวิทยาลัย/แผนพัฒนาชาติ
ฉบับตางๆ

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุกปอยางนอยปละ 1
ครั้ง

2.ใหบุคลากรทุกคนทราบบทบาท
หนาที่ในการปฏิบัติงานตามแผน

1. มีการประชาสัมพันธประกาศแผน
ยุทธศาสตรของคณะฯในรูปแบบตางๆ

1. มีคณะกรรมการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร
2. เลมแผนยุทธศาสตรที่ปรับปรุงแลว
สอดคลองกับวัตถุประสงค ของ
มหาวิทยาลัย
3.ไดรับการรับรองจากสภา
มหาวิทยาลัย
1. มีหลักฐานในการประชาสัมพันธ
ตางๆ

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุกปอยางนอยปละ 1

กลยุทธ

มาตรการ

5.1.2 ดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรและมี
การกําหนดตัวบงชี้
ความสําเร็จและการ
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้

5.2 การบริหารงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
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5.2.1 ผูบริหารมี
วิสัยทัศน ถายทอด
นโยบายไปยังบุคลากร
ทุกระดับได

เปาหมาย

แผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม

เชน หนังสือเวียนเว็บไซต บอรด
ประชาสัมพันธ
1. ดําเนินงานตามแผนใหบรรลุ
1. มีการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติ
วัตถุประสงคตามตัวบงชี้
การ และกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จ
2. มีคณะกรรมการดําเนินงานในแตละ
แผนปฏิบัติการ
3. มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
การดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน
และตัวบงชี้
2. มีผูรับผิดชอบการดําเนินงานและ 1. ประชุมเพื่อมอบหมายผูรับผิดชอบใน
ติดตามตัวบงชี้
แตละโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามการ
ดําเนินโครงการ

1. มีนโยบายและแผนการ
ดําเนินงานอยางชัดเจนที่กําหนด
บทบาทหนาที่ของบุคลากรอยาง
ชัดเจน

1. มีการประชุมเพื่อแจงนโยบายและ
แผนการดําเนินงาน
(โครงการผูบริหารพบบุคลากร)

ตัวบงชี้

ระยะเวลาดําเนินการ
ครั้ง

1. มีแผนปฏิบัติการประจําป
ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
2. มีคณะกรรมการดําเนินงานในแต ทุกปอยางนอยปละ 1
ละแผนปฏิบัติการ
ครั้ง
3. รายงานการติดตาม ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม
การดําเนินงาน อยางนอยปละ 2 ครั้ง
1. มีผูรับผิดชอบโครงการ
2. มีคณะกรรมการติดตามการ
ดําเนินโครงการและความสําเร็จของ
ตัวบงชี้
3. มีรายงานการติดตามแตละตัวบงชี้
อยางนอยปละ 2 ครั้ง
1. บุคลากรทุกระดับทราบถึงนโยบาย
ของผูบริหาร

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุกปอยางนอยปละ 1
ครั้ง

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุกปอยางนอยปละ 1
ครั้ง

กลยุทธ

มาตรการ

เปาหมาย
2. บุคลากรทุกระดับทราบหนาที่
ของตนเอง

5.2.2 มีการกระจาย
อํานาจตามหลักธรร
มาภิบาล โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของคณะ
เปนหลัก
5.2.3 มีการกํากับ
ติดตามงานที่ไดรับ
มอบหมาย
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1. ผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน

1 บุคลากรทุกคนปฏิบัติหนาที่ ที่
ไดรับมอบหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวบงชี้

ระยะเวลาดําเนินการ

1. กําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากร
อยางชัดเจนตามสายงาน โดยใหบุคลากร
การจัดทําภาระงาน (Job description)
ของตนเอง
1. มีการมอบหมายงานตามหนาที่แกรอง
คณบดี หัวหนาสาขา หัวหนาสวนงาน
2. มีการประเมินผูบริหารตามหลักธรร
มาภิบาล และ สมรรถนะสวนบุคคลใน
การบริหารงาน
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อ
ติดตามการปฏิบัติงานตามหนาที่ของ
บุคลากร
2. มีการนําผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมาพิจารณาความดีความชอบ

1. บุคลากรทราบถึงหนาที่ของตนเอง
2. เอกสารแสดงภาระงาน(Job
description) ของแตละคน

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุกปอยางนอยปละ 1
ครั้ง

1. หนังสือแตงตั้งและมอบหมาย
หนาที่แกรองคณบดี หัวหนาสาขา
หัวหนาสวนงาน
2. ผลรายงานการประเมินผูบริหาร

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุกปอยางนอยปละ 1
ครั้ง

1. รายงานการประชุม ที่แสดงถึงการ ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ทุกปอยางนอยปละ 1
2. รายงานการปฏิบัติงานของ
ครั้ง
บุคลากร
3. บันทึกขอความหรือหลักฐานที่
แสดงวาผูบริหารมีการติดตามผลการ
ดําเนินงาน

กลยุทธ

มาตรการ

เปาหมาย

5.3 มีการพัฒนา
คณะสูสถาบันการ
เรียนรู

5.3.1 คณะดําเนินการ 1 ไดแนวทางการปฏิบัติที่ดีในดาน
ทําการจัดการความรู การผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
ดานการผลิตบัณฑิต
และการวิจัย

5.4 มีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจ

5.4.1 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานและการ
ตัดสินใจตามพันธกิจ
ของคณะ
5.5.1 จัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงและ
ดําเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงนั้น

5.5 มีการนําระบบ
บริหารความเสี่ยงมา
ใชในการบริหารงาน
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1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานและการตัดสินใจตาม
พันธกิจของคณะในดานตางๆ5
ดาน

แผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม
1. จัดโครงการจัดการความรูดานการ
ผลิตบัณฑิตในประเด็นที่นาสนใจแก
บุคลากร
2. จัดโครงการจัดการความรูดานการ
วิจัยแกบุคลากร
1. จัดทําระบบสารสนเทศดานตางๆตาม
พันธกิจของคณะ
2. จัดอบรมการใชโปรแกรม E-Office
ใหกับบุคลากรภายในคณะฯ

1. มีแผนการบริหารความเสี่ยงของ 1. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ
คณะ เพื่อหาแนวทางในการปองกัน เสีย่ งของคณะ
หรือจัดการกับความเสี่ยงเหลานั้น 2. มีการประชุม เพื่อวิเคราะหความเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยง มาตรการในการติดตาม
3. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ
วิทยาศาสตรการแพทย
2. นําแผนการบริหารความเสี่ยงมา 1. มีการแจงใหบุคลากรทุกระดับทราบถึง
ใชรวมในการบริหารคณะ
แผนบริหารความเสี่ยงของคณะ
2. นําแผนบริหารความเสี่ยงไปใชงานใน
โครงการแผนปฏิบัติการ
3. มีการนําผลวิเคราะหความเสี่ยงในปที่

ตัวบงชี้

ระยะเวลาดําเนินการ

1. สรุปโครงการจัดการความรูและ
แนวปฏิบัติที่ดีดานการผลิตบัณฑิต
และการวิจัย

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุกปอยางนอยปละ 1
ครั้ง

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และตัดสินใจ
2. บุคลากรภายในคณะ เขารับการ
อบรมการใชโปรแกรม E-Office รอย
ละ 80
1. มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ทราบความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง
มาตรการในการติดตาม
3. คูมือแผนบริหารความเสี่ยงคณะ
วิทยาศาสตรการแพทย

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุกปอยางนอยปละ 1
ครั้ง

1. บุคลากรภายในคณะทราบ
2. โครงการตามแผนปฏิบัติการ มี
การวิเคราะหความเสี่ยงการ
ดําเนินงาน
3. มีวาระการประชุมที่หยิบยกเรื่อง

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุกปอยางนอยปละ 1
ครั้ง

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุกปอยางนอยปละ 1
ครั้ง

กลยุทธ

5.6 ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณคณะ
วิทยาศาสตร
การแพทย

5.7 มีการประกัน
คุณภาพและการ
พัฒนาองคกร
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มาตรการ

เปาหมาย

5.6.1 แผนกลยุทธทาง
การเงินของคณะที่
สอดคลองกับแผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติ
งานประจําปของคณะ
และมหาวิทยาลัย

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินของ
คณะที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
ของคณะและมหาวิทยาลัย
ครอบคลุมพันธกิจทั้ง 5 ดาน และ
สอดคลองกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา

5.6.2 ใชเงิน
งบประมาณ
บริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส
และตรวจสอบได

1 .มีการใชเงินงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได และเปนไป
ตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย

5.7.1 มีระบบและ
กลไกในการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในที่สอดคลองกับ
พันธกิจของ

แผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวบงชี้

ผานมา มาใชในการดําเนินงานของคณะ

การบริหารความเสี่ยงปที่ผานมาเพื่อ
วางแผนการดําเนินงานในปปจจุบัน

1. จัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของ
คณะ

1. มีคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ
ทางการเงินของคณะ
2. แผนกลยุทธทางการเงินของคณะที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะ
และมหาวิทยาลัย ครอบคลุมพันธกิจ
ทั้ง 5 ดาน และสอดคลองกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
1. รายงานสรุปผลการใชเงิน
งบประมาณของคณะ ทุกๆไตรมาส
เพื่อนําไปใชบริหาร วางแผนและ
ตัดสินใจ
2. รายงานสรุปผลการตรวจสอบการ
ใชเงินงบประมาณบริหารของคณะ

1. คณะกรรมการบริหาร ติดตามผลการ
ใชเงินของคณะใหเปนไปตามเปาหมาย
และมีประสิทธิภาพ

2. ตรวจสอบการใชเงินงบประมาณ
บริหารงานของคณะ ใหโปรงใส เปนไป
ตามกฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.
มีการกําหนดนโยบายการ 1. แตงตั้งคณะกรรมการในการกําหนด
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ นโยบายและรับผิดชอบการประกัน
ตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด
คุณภาพการศึกษา
2. มีการใหความรูเกี่ยวกับการ
2. โครงการใหความรูการประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพแกบุคลากร
การศึกษาแกบุคลากร คณะวิทยาศาสตร

ระยะเวลาดําเนินการ

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุกปอยางนอยปละ 1
ครั้ง

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุ ก ป อ ย า งน อ ยป ล ะ 1
ครั้ง

1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนด ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
นโยบายและรับผิดชอบการประกัน
ทุ ก ป อ ย า งน อ ยป ล ะ 1
คุณภาพการศึกษา
ครั้ง
2. นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด

กลยุทธ

มาตรการ
มหาวิทยาลัย

5.7.2 มีการ
ดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามที่สกอ.
กําหนด

5.8 มีระบบการ
พัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
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5.8.1 มีแผนการ
บริหารและพัฒนา
คณาจารย ทางดาน
วิชาการ เทคนิคการ

แผนปฏิบัติการ

เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ตัวบงชี้

3. เลมสรุปโครงการใหความรูการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก
บุคลากร คณะวิทยาศาสตร
การแพทย
1. มีการดําเนินงานและติดตามผล 1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
1. คําสั่งแตตั้งคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามการ
ดําเนินงาน
ศึกษาภายในตามเกณฑของ สกอ. ดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะให
2. รายงานการดําเนินงานประกัน
เปนไปตามเกณฑ สกอ.
คุณภาพการศึกษาภายใน
3. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามการดําเนินงานประกัน
คุณภาพของคณะ
4. รายงานการติดตามการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพของคณะ
2. มีการทํารายงานประเมินตนเอง 1. มีการจัดทําเลมรายงานประเมินตนเอง 1. เลมรายงานการประเมินตนเอง
ประจําปครบถวนตาม สกอ.กําหนด ประจําปครบถวนตาม สกอ. กําหนด
ประจําป
สงไปยังมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาดําเนินการ

การแพทย

การบริหารและพัฒนาคณาจารย
1. การจัดแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
และบุคลากรเปนไปตามที่กําหนดไว 2. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารบุคลากร
3. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในดาน
วิชาการ เทคนิคการสอน และการวัดผล

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุ ก ป อ ย า งน อ ยป ล ะ 1
ครั้ง

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุ ก ป อ ย า งน อ ยป ล ะ 1
ครั้ง

1. แผนการบริหารและพัฒนา
ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
บุคลากร
ทุกปอยางนอยปละ 1
2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ครั้ง
บุคลากร

กลยุทธ

มาตรการ

เปาหมาย

แผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม

สอนและการวัดผล

5.8.2 สงเสริมและ
1. คณาจารยมีวุฒิการศึกษาสูงขึ้น
สนับสนุนใหคณาจารย และมีการขอตําแหนงทางวิชาการ
และบุคลากรมีการ
มากขึ้น
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองตามสายงาน
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ตัวบงชี้

ระยะเวลาดําเนินการ

3. รายงานผลการดําเนินการของ
คณะกรรมการบริหารบุคลากร

1. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
2. มีการประชาสัมพันธแหลง
ทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ
3. สงเสริม พัฒนาทักษะดาน
ภาษาอังกฤษใหแกคณาจารย
4. โครงการบรรยายการเขียนตํารา การ
ตีพิมพผลงานทางวิชาการและการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ
5. โครงการสัมมนาและสงเสริมศักยภาพ
ในงานวิจัยของคณาจารย
6. มีการสรางขวัญ กําลังใจ และยกยอง
คณาจารยที่มีผลงานดีเดน

1. การจัดงบประมาณเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
2. ขอมูลและเอกสารประชาสัมพันธ
3. หลักฐานการเขารวมพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ
4. อาจารยมีวุฒิการศึกษาสูงขึ้น มี
การขอตําแหนงทางวิชาการมากขึ้น
5. มีการนําเสนอหรือเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการขออาจารยหรือบุคลากร
6. เอกสารแสดงการยกยอง
คณาจารยหรือบุคลากรที่มีผลงาน
ดีเดน

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุกปอยางนอยปละ 1
ครั้ง

กลยุทธ

มาตรการ

เปาหมาย
2.บุคลากรสายสนับสนุนมีการ
พัฒนาความรูความสามารถเฉพาะ
ดาน หรือในสายงานมากขึ้น

5.9 เปนคณะ
ประหยัดพลังงาน ใช
ทรัพยากรคุมคาและ
เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
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ใชพลังงาน และ
ทรัพยาการ ใหคุมคา
ลดมลภาวะเพื่อ
สภาพแวดลอมที่ดี

แผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวบงชี้

ระยะเวลาดําเนินการ

1. สงเสริมบุคลากรสายสนับสนุนรวม
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง อยางนอยปละ 1 ครั้ง
2. สงเสริม พัฒนาทักษะดาน
ภาษาอังกฤษใหแกบุคลากร
3. โครงการจัดทําคูมือปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน
4. มีการสรางขวัญ กําลังใจ และยกยอง
บุคลากรที่มีผลงานดีเดน

1. รายงานการเขารวมกิจกรรมตางๆ
เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลา
การ
3. หลักฐานการเขารวมพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ
3. คูมือการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน
4. เอกสารแสดงการยกยอง
คณาจารยหรือบุคลากรที่มีผลงาน
ดีเดน
นโยบายประหยัดพลังงานและการใช
ทรัพยากรตางๆในคณะอยาง
ประหยัดและคุมคา

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุกปอยางนอยปละ 1
ครั้ง

ใชพลังงานและทรัพยากรที่มีอยาง 1.มีการรณรงค สรางแนวทางในการ
ประหยัดและคุมคา เพื่อ
ประหยัดพลังงานและการใชทรัพยากร
สภาพแวดลอมที่ดี
ตางๆในคณะอยางประหยัดและคุมคา
2. การใชE-officeเพื่อลดการใชกระดาษ
3. กิจกรรม 5ส. เพื่อลดการใชพลังงานใน
สวนงานตางๆ

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ทุกปอยางนอยปละ 1
ครั้ง

