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แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์น้ถี ูกจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ
ของส่วนงานต่างๆ และสาขาวิชาของคณะ จากปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะ
สะท้อนให้ผู้ปฏิบัตงิ าน หัวหน้างาน หัวหน้าสาขา ที่กากับดูแล ผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบ
จุดเน้นของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้เกิดการทางานอย่างบูรณาการ มีทิศทางและสอดคล้องกับนโยบาย
ของท่านอธิการบดี ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา
ตลอดจนภารกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
และขับเคลื่อนให้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
พัฒนาอย่างยั่งยืน
จากการประเมินการประกันคุณภาพภายในประจาปีการศึกษา 2556 และการประเมินผลการดาเนินงานของ
ผู้บริหารตามแผนยุทธศาสตร์จากสภามหาวิทยาลัยฯในเดือน มกราคม 2557 นัน้ ทาให้คณะทราบถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงและ
พัฒนา ทางผู้บริหารและคณะกรรมการปรับปรุงแผนยุทธ์ศาสตร์ฯ จึงได้ระดมความคิดของบุคลากรในคณะฯ โดยอาศัย
จากผลการดาเนินการนีน้ ามาเป็นกรอบในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ ในการนี้ เพื่อให้การดาเนินงานใน
อนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับปณิธาน วิสัยทัศน์ และครอบคลุมวัตถุประสงค์ร่วม 5 ประการ
ได้แก่ สอนนิสิตให้เรียนอย่างมีความสุข สนับสนุนโครงการ”หนึ่งคณะหนึ่งโมเด็ล” บริการวิชาการโดยใช้ปัญญาเพื่อ
ความเข้มแข็งของชุมชน ทานุบารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล พร้อมด้วยคานิยมร่วมทั้ง 7 ด้านของมหาวิทยาลัย
ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านเสรีภาพ ด้านความถูกต้องยุตธิ รรม ด้านความมีน้าใจ ด้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และทางานเป็นทีม และด้านมีเป้าหมายในการทางานร่วมกัน จึงได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ เป็นระยะ 4 ปี ใน
ปีงบประมาณ 2558 – 2561 ที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณะฯโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ จะ
เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางการพัฒนาให้คณะฯ ให้บรรลุเป้าประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ไมตรี สุทธจิตต์)
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บทที่ 1
บทนา
ประวัติความเป็นมาโดยย่อของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย พะเยาได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550
โดยในเริ่มแรก ชื่อ “สานักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์” สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา โดยวัตถุประสงค์หลักใน
การจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ เพื่อผลิ ตบัณ ฑิตระดั บปริญ ญาตรีในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และเพื่อตอบสนองความต้องการตามแผนพัฒนาสาธารณสุขและแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ ตลอดจนเพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับพื้นฐานทางการแพทย์ หรือระดับปรีคลินิก (Pre-clinic) และ
วิทยาศาสตร์พนื้ ฐานในระดับปริญญาตรีให้แก่นสิ ิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ในระยะแรก คือ ช่วงปีการศึกษา 2551 สานักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการโอนย้ายนิสิตสาขาจุล
ชีววิทยาทั้ง 4 ชั้นปีจากสานักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาสังกัด ในสาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ดังนั้น
ในช่วงแรก สานักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงมีหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบ 1 หลักสูตร คือหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตสาขาจุลชีววิทยา โดยหลักสูตรนี้ใช้หลักสูตรเดียวกับสาขาวิชาจุลชีววิทยาภาควิชาจุลชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก และได้เพิ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬาและ หลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ขึน้ มาในปีการศึกษา 2552
ในระยะที่สอง คือ ช่วงปีการศึกษา 2554 ถึงปัจจุบัน เมื่อมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยาได้รับการประกาศ
ยกฐานะ ขึน้ เป็น มหาวิทยาลัยพะเยาสานักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น“คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์” มีคณบดีคนแรกคือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์ และได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ใหม่ โดยมีสาขาวิชาทัง้ หมด 5 สาขาวิชาและได้ย้ายสาขาวิชาพยาธิวิทยาไปสังกัดคณะแพทย์ศาสตร์ และในปี 2555
ได้เพิ่มอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรชีวเคมี และหลักสูตรโภชนาการและโภชนบาบัด ในปัจุบนั คณะจึงมีสาขาวิชา 4
สาขา ดังนี้
1. สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
2. สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3. สาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ
4. สาขาวิชาสรีรวิทยา
และคณะมีหลักสูตรในความรับผิดชอบ 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา จุลชีววิทยา
2. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา ชีวเคมี
3. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา โภชนาการและโภชนบาบัด
ซึ่งสาขาวิชาทัง้ หมดรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในระดับพืน้ ฐานทางการแพทย์หรือระดับปรีคลินกิ
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและรายวิชาวิทยาศาสตร์พนื้ ฐาน ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ และนิสิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และ วิทยาลัยพลังงานและ
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สิ่งแวดล้อม รวมถึงรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์และชีวติ และสุขภาพในหมวดของการศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นการรองรับการ
เรียนการสอนของนิสติ ทั้งมหาวิทยาลัยพะเยา

การประเมินสภาพแวดล้อมของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ในการจัดทาแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พ.ศ. 2558– 2561) จาเป็นต้องศึกษาสถานการณ์
ปัจจุบันเพราะจะทาให้สามารถทราบถึงปัจจัยที่สง่ เสริม ข้อจากัด ปัญหา อุปสรรคในการทางาน และประเมิน
ปัจจัยภายในอย่างสมเหตุสมผล ทาให้สามารถทราบถึง จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของ
คณะฯ เพื่อนาจุดแข็งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การประเมินปัจจัยภายนอกอย่างรอบคอบจะช่วยให้คณะฯสามารถทราบ
ถึงโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threats) เพื่อหาทางใช้โอกาสที่มใี ห้เกิดประโยชน์และหาทางลดหรือ
หลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่จะเกิดขึน้ กับคณะฯต่อไป
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทาการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร จากการศึกษา
ตนเองตามพันธกิจ และโครงสร้างองค์กรอย่างละเอียด สามารถวิเคราะห์ผลโดยสรุปทั้งด้านจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและภัยคุกคาม ดังนี้
การวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)(ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2557)*
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
1.ผลงานวิจัยได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
1.ขาดแคลนอาจารย์ในบางสาขา
นานาชาติ
2.ขาดแคลนอาจารย์ปริญญาเอกและจานวนอาจารย์ที่มี
2.มีบุคลากรรุ่นใหม่ มีมุมมองและแนวคิดใหม่ๆในการ
ตาแหน่งทางวิชาการน้อยกว่าเกณฑ์ สกอ.
พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนานิสติ ให้มคี ุณภาพ
3. เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นคณะฯ ที่
3.เป็นคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ แห่งเดียวใน 6
ต้องบริการการเรียนการสอนให้กับนิสิตคณะอื่น ทาให้
จังหวัดภาคเหนือตอนบน
อาจารย์มีภาระงานสอนมากเกินไป อาจารย์อาจมุ่งการ
4. มีโอกาสที่จะบริการวิชาการเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน เรียนการสอน จึงขาดเวลาและความกระตือรือร้นในการ
ได้อย่างมากและต่อเนื่อง
ทางานวิจัยและงานหรือกิจกรรมด้านอื่นๆ
5. อยู่ในที่เป็นศูนย์กลางภาคเหนือตอนบน ทาให้มีโอกาส 4. ปัจจัยสนับสนุน ในด้านการจัดการเรียนการสอน และ
รับนิสิตจากท้องถิ่นได้มากกว่ามหาวิทยาลัยในภาคกลาง ด้านการวิจัยยังไม่เพียงพอ
5. ห้องเรียนและห้องปฎิบัตกิ าร ยังไไม่เพียงพอในการ
รองรับนิสิตจานวนมาก
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
1.มีสถานที่เรียนอยูท่ ่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม มี
1.งบประมาณในการบริหารจัดการภายในคณะทีไ่ ด้รับยัง
บรรยากาศเหมาะสมต่อการ ศึกษาเรียนรู้ และวิจัย
ไม่สอดคล้องกับจานวนบุคลากรและนิสิต
2.บุคลากรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้าน
2.นิสติ บางส่วนที่รับเข้าศึกษามีระดับความพร้อมไม่
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
เพียงพอต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
3.เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยา จัดเป็นมหาวิทยาลัยเปิด 3.จานวนนิสติ ที่มหาวิทยาลัยรับเข้ามาศึกษามีจานวน
ใหม่ จึงมีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน มาก ทาให้จานวนบุคลากรไม่เพียงพอ กับภาระงานสอน
ภายนอกจานวนมาก
ห้องปฎิบัตกิ ารไม่เพียงพอ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และ
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4.มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยูท่ ่ามกลางชุมชนทาให้
สะดวกต่อการทาวิจัยในชุมชน และมีโอการให้บริการ
วิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ แก่ชมุ ชน

สารเคมีไม่เพียงพอต่อนิสิตจานวนมาก อาจส่งผลให้การ
จัดการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ

โครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
1. โครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปัจจุบัน คณะวิท ยาศาสตร์การแพทย์ มีบุ คลากรทางสาย
วิชาการ 72 คน สายบริการ 8 คนและสายปฏิบัติการ 18 คน รวมทั้งสิ้น 98 คน แบ่งการจัดการเรียนการ
สอนแบ่งออกเป็น 4 สาขาวิชาได้แก่ สาขากายวิภาคศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา สาขาชีวเคมี
และโภชนาการและสาขาสรีรวิทยา เพื่อให้บ ริหารจัด การภายนาคณะฯ ด าเนิน ไปในอนาคตเป็น ไปโดยมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปณิธาน วิสัยทัศน์ และครอบคลุมพันธกิจทั้ง 5 ด้านของคณะฯ จึงได้การปรับ
โครงสร้างในการบริหารงานทั่วไปการบริหารงานการศึกษา รวมถึงโครงสร้างในการจัดการเรียนการสอนของ
คณะ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดสอดรับกับโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ทาง
คณะฯ จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างคณะฯ และโครงสร้างการบริหารภายในคณะ ดังแสดง ใน ภาพที่ 1 และ 2
โครงสร้างองค์กรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
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1.5 รายชื่อกรรมการคณะและกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ไมตรี สุทธจิตต์)
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(ดร. เนติ เงินแพทย์)
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต
(ดร. จักรกฤษณ์ วังราษฎ์)
4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
(ดร. ธิดา ไชยวังศรี)
5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม
(ดร.มารุต แก้ววงศ์)
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์ศึกษาระดับปรีคลินกิ
(ดร.มารุต แก้ววงศ์)
7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนากิจกรรมนิสิต
(ดร. กนกกาญจน์ พรหมน้อย)
8. หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
(ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์)
9. หัวหน้าสาขาวิชาสรีรวิทยา
(ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ)
10. หัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี
(ดร.พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์)
11. หัวหน้าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
(นายจารุพล มหิโพด)
12. นางสาวฌัชกานต์ เสมอเชื้อ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ข้อมูลอัตรากาลังคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
1.จานวนอาจารย์ประจา
จานวนอาจารย์จาแนกตามคุณวุฒแิ ละตาแหน่งทางวิชาการ
รวม
ลาดับ
สาขาวิชา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ที่
อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ.
1 กายวิภาค
14
14
ศาสตร์
2 จุลชีววิทยา
และปรสิต 3
13.5
4
20.5
วิทยา
3 ชีวเคมี
2
12
6
1 1 20
1 1
4 สรีรวิทยา
7
3
10
5
46.5
15
61.5
รวมทั้งหมด
หมายเหตุ : บุคลากรวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ มีตาแหน่งเป็นผู้ช่วยสอน
2.กาลังบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัตงิ านจริง
สาขาวิชา
กายวิภาคศาสตร์

วุฒิการศึกษา

รวม

ปริญญาตรี
-

ปริญญาโท
10

ปริญญาเอก
-

10

1

7.5

4

11.5

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ชีวเคมี
สรีรวิทยา

7
8
15
4
3
7
ไม่นับรวม
28.5
15
43.5
รวมทั้งหมด
หมายเหตุ : บุคลากรวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ มีตาแหน่งเป็นผู้ช่วยสอน
3อัตรากาลังบุคลากรสายวิชาการทีล่ าศึกษาต่อ
สาขาวิชา
กายวิภาคศาสตร์
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ชีวเคมี
สรีรวิทยา
รวมทั้งหมด

วุฒิการศึกษา

รวม

ปริญญาตรี
-

ปริญญาโท
4

ปริญญาเอก
-

4

2

6

-

6

2
ไม่นับรวม

5
3
18

-

5
3
18
7

4จานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

จานวนบุคลากรสายสนับสนุน
จาแนกตามคุณวุฒิ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
7
1
2
4
2
3
2
2
18
5
-

สาขาวิชา
สานักงานคณะ
กายวิภาคศาสตร์
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ชีวเคมี
สรีรวิทยา
รวมทั้งหมด

รวม
8
2
6
5
2
23

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ลาดับที่
คณะวิชา
1
คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

รายชื่อหลักสูตร
1. เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
จุลชีววิทยา
2. เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
ชีวเคมี ภายใต้การรับผิดชอบของ
3. เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
โภชนาการและโภชนบาบัด
3 หลักสูตร
รวมจานวนหลักสูตรและ
สาขาวิชาทีเ่ ปิดสอน

สาขาวิชาที่เปิดสอน
1. สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิต
วิทยา
2. สาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ

2 สาขาวิชา

จานวนนิสิต
หลักสูตร
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา (ตรีควบโท)
ชีวเคมี
โภชนาการและโภชนบาบัด
รวม

จานวนนิสิต(คน)
319
60
62
66
507
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ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ในกระบวนการพัฒนาแผนสถาบันจะต้องมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์กับปัจจัยภายใน
และภายนอกที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังนัน้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้
จะใช้เปรียบเที ย บกั บ แผนกลยุ ทธ์ม หาวิทยาลั ย พะเยา (พ.ศ.2558-2561) โดยการด าเนิน งานของมหาวิทยาลั ย
เปรียบเทียบกับประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และมาตรการในแผนยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยใช้อยู่ในปัจจุบัน โดย
อ้างอิงกับการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของกับแผนอื่นๆระดับชาติ
ประกอบด้วย
1. ได้ แ ก่ ปรั ชญาหรือ ปณิ ธานสถาบั น จุ ด เน้น หรื อ อั ต ลั ก ษณ์ ของสถาบั น นโยบายของ สภาสถาบั น และ
พระราชบัญญัติสถาบัน
2. หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547
3. มาตรฐานการ อุดมศึกษา พ.ศ.2549
4. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
6. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553
7. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554)
8. ทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านตางๆ ทัง้ ของประเทศและของโลก
โดยภายหลังการวิเคราะห์ความสอดคล้องของประเด็นต่างๆ ดังกล่าวทางคณะจะได้นาผลการวิเคราะห์ ไปใช้ใน
กระบวนการพัฒนาแผนของสถาบัน ซึ่งหากพบว่ายังมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก
ตลอดจนสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คณะก็จะได้นาไปพิจารณาทบทวนและจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ให้มคี วามสอดคล้องมากขึ้นโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ เพื่อให้แผนการดาเนินงานใน
ทุกระดับมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถนาไปสู่การปฏิบัตใิ ห้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่
วางไว้ได้อย่างแท้จริงต่อไป
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1.4 กระบวนการจัดทาและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
แผนที่กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558-2561
ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

UP Model
(Comprehensive University, Community Engagement,International Publication, Partially World Class, AEC)
พันธกิจหลัก (คณะ/วิทยาลัย)
กลุ่มอัตลักษณ์บัณฑิต

ประ
สิทธิ
ภาพ
(Mai
n
KPIs
)

สนับสนุนพันธกิจหลัก (มหาวิทยาลัย)

กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มการบริหาร

1. นิสิตอยู่อย่างมีความสุข

1. จานวน Success Model

1. การบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล

2. นิสิตเรียนอย่างมีความสุข

2. จานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

2. การสร้างอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์

3. การเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต

3. จานวนผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์

3. ศูนย์การแพทย์

4. การมีงานทาของบัณฑิต

4. จานวน Spin-off Entrepreneur

4. โรงเรียนสาธิต

5. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

5. จานวน Product

5. อาศรมศิลปินนานาชาติ

6. การพัฒนาอาจารย์

6. จานวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบสาน

6. การจัดการน้า/น้าเสีย

7. การเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

7. จานวนเงินสนับสนุนการวิจัย

7. การจัดการพลังงาน

8. จานวนนักวิจัย

8. การจัดการขยะ

9. จานวนผูบ้ ริหารงานวิจัย

9. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

10. ฐานข้อมูลการจัดการงานวิจัย

10. การสนับสนุนการผลิตข้าว

8. ความพร้อมในการเข้าร่วม AEC

11. ศูนย์ความเป็นเลิศธาลัสซีเมีย

ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตาม
สภาวการณ์ในปัจจุบัน กาหนดวัตถุประสงค์
ร่วมกับนโยบายมหาวิทยาลัย

วิเคราะห์หน่วยงาน 3 ประเด็น
1. ขีดสมรรถนะในการดาเนินงานของหน่วยงาน
2. ประเมินสถานการณ์และผลกระทบจากภายนอก
3. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิ าน

ทบทวนผลการดาเนินงาน ประเมินของปีที่ผ่าน
มาโดยพิจารณา
- การประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ภายในปีที่ผ่านมา
- ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในปี
ที่ผ่านมา

-การดาเนินงานตามแผนฯ
-สรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
- นาผลมาทบทวนเพื่อพัฒนาแผน

ปรับแก้ไข (ร่าง)ตามข้อเสนอแนะ
แจ้งให้บคุ ลากรและส่วนงานในคณะฯ
รับรูห้ น้าที่ ความรับผิดชอบ ในแผนฯ

กาหนดเป้าประสงค์ในการปฏิบตั ิงาน
ภาพรวมของคณะจาก
–กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการ
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
-แปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปี
-มีตัวบ่งชีค้ วามสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์และ
แผนกลยุทธ์

นาเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติงานประจาปี
ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และ สภามหาวิทยาลัย

จัดทา/พัฒนา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจาปี
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เป็นประจาทุกปี

ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับมหาวิทยาลัยพะเยา
ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2การวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญา
รวมหมู่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการโดยเน้นการใช้
ปัญญารวมหมูเ่ พื่อพัฒนาความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4ทานุบารุงภูมปิ ัญญา ศิลปะ
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และยึดมั่นในธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
ประเด็นด้าน 1 การจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นสิ ิตอยู่และเรียน (Live
and Learn) อย่างมีความสุข จบไปมีงานทา และเป็นคนดี
ของสังคม บัณฑิตมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ตอบสนองความเป็นสากลและแข่งขันได้ใน
ประชาคมอาเซียน
ประเด็นด้าน 2 การวิจัย
ทาการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective
Intelligence) เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุนแนวคิด OUOP – One
University One Province) มุง่ สู่ความเป็นเลิศทางด้านการ
วิจัยสูร่ ะดับนานาชาติ โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ของ
ชุมชน ท้องถิ่น และองค์ความรูท้ ี่เป็นสากลเข้าด้วยกัน
อย่างเป็นระบบ ให้นาไปสู่การแข่งขันได้อย่างยั่งยืนใน
ประชาคมโลก
ประเด็นด้าน 3 บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมโดยเน้นการใช้
ปัญญารวมหมูท่ ี่ช่วยพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนสังคมและประเทศ (Community Empowerment)
ประเด็นด้านที่ 7 การให้บริการสุขภาพ
กลยุทธ์สนับสนุนการให้บริการด้านสุขภาพ
ประเด็นด้านที่ 4 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ทานุบารุงภูมปิ ัญญาศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่สากลอย่างยั่งยืน
ประเด็นด้านที่ 6 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์สนับสนุนการรักษา ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ประเด็นด้านที่ 5 ด้านการบริหาร
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นใน
ธรรมาภิบาล (Good Governance)
ยุทธศาสตร์ที่ 5ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 2

แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์ของการจัดทาและพัฒนา แผนยุทธศาสตร์
การจัดทากรอบแผนแผนยุทธศาสตร์4ปี(พ.ศ.2558 -2561)ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้ได้แนวทางยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยพะเยากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2556) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
2. เพื่อใช้ประโยชน์สาหรับการกาหนดทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มกี รอบและแนวทางการพัฒนา
บุคลากรในคณะสามารถทางานอย่างบูรณาการ มีทิศทาง สอดคล้ อ งกั บ นโยบายและแผนพั ฒ นา
มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ในปั จ จุ บั น และอนาคต
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปี
4. เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพะเยาได้ใช้เป็นเครื่องมือในการกากับติดตามการบริหารงานของคณะผู้บริหารของคณะให้
เป็นไปตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยพะเยากาหนด
5. เพื่อให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาใช้ประโยชน์สาหรับการกาหนดนโยบายและแผนงานของส่วนงานต่างๆให้
เกิดความสัมพันธ์และเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
ปณิธาน ค่านิยมร่วม วัตถุประสงค์ร่วม วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานทีส่ นับสนุนพันธกิจหลักที่สาคัญของมหาวิทยาลัยพะเยา มีหน้าที่
บริหารจัดการและรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 โดยมีคณบดี รับผิดชอบ ดูแล
และดาเนินงาน โดยได้กาหนดปรัชญา ปณิธาน ค่านิยมร่วม วัตถุประสงค์ร่วม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ไว้ดังนี้
2. ปรัชญา
“วิชาการก้าวไกล วิจัยและพัฒนาเพื่อสุขภาวะของชุมชน”
3. ปณิธาน (ใช้ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย)
“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” หรือ “Wisdom for Community Empowerment”
3. ค่านิยมร่วม
3.1 Competence - หลักความรู้ความสามารถ (ให้ความสาคัญกับผูท้ ี่มีความสามารถสูงเป็นอันดับแรกก่อน
เสมอ) (จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรที่จะต้องช่วยกันยกระดับความรู้ความสามารถของตนเองให้ดยี ่งิ ขึน้
ตลอดเวลา) (เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด Competitiveness และ Leadership)
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3.2 Freedom - หลักเสรีภาพ (มีเสรีภาพที่จะคิดที่จะทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์) (เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
Excellence) (ทาให้เกิดความเป็นเลิศที่หลากหลายตามที่ตนเองถนัดหรือเชี่ยวชาญ)
3.2 Justice – หลักความถูกต้องยุตธิ รรม (มีความถูกต้องและยุติธรรมอยูใ่ นหัวใจตลอดเวลา) (มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณ) (ทาให้เกิดความเคารพนับถือและความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน)
3.4 Generosity - หลักความมีน้าใจ (มีนาใจช่
้ วยเหลือเกือ้ กูลกัน โดยให้ถือเป็น“สิทธิ” ของผู้ที่อ่อนแอกว่าที่จะ
ได้รับความช่วยเหลือ และเป็น “หน้าที”่ ของผู้ที่เข้มแข็งกว่าที่จะต้องให้การช่วยเหลือ) (ทาให้เกิดวัฒนธรรม
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
3.5 Team Learning and Working - หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทางานเป็นทีม (เน้นการเรียนรู้จากการ
ทางานและการดาเนินชีวิต) (ทาให้เกิดปัญญารวมหมู)่
3.6 Shared Vision - หลักการมีเป้าหมายร่วมกัน (มีเป้าหมายในการทางานร่วมกัน) (ทาให้เกิดพลังสามัคคี) (ทา
ให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้)
3.7 Local and Global Spirit - หลักความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและสากล (ยึดคติ “องค์ความรู้ที่ผลิตและที่ใช้
เป็นระดับสากล ส่วนจิตวิญญาณอยู่ที่การรับใช้ชุมชนและสังคมไทย”) (ทาให้เกิดความเป็นสากล หรือ
Internationalization)
4. วัตถุประสงค์รว่ ม
4.1 เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสติ อยูแ่ ละเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบไปมีงานทาและ
เป็นคนดีของสังคม
4.2 เพื่อทาการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุนแนวคิด
OUOP – One University One Province)
4.3 เพื่อบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมูเ่ พื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (Community
Empowerment)
4.4 เพื่อทานุบารุงภูมปิ ัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่สากล
4.5 เพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยึดมั่นในธรรมาภิบาล
4.6 สนับสนุนการประหยัดพลังงาน เพื่อการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.7 สนับสนุนการให้บริการด้านสุขภาพและป้องกันยาเสพติด
5. วิสัยทัศน์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มงุ่ เน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม ได้มาตรฐาน มีการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่มีมาตรฐาน เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการแก่ชุมชน
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5. พันธกิจ
มุง่ กระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยาโดยให้กับ
ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน 7 จังหวัดได้แก่พะเยาแพร่น่านลาปางลาพูนเชียงรายแม่ฮ่องสอนและภูมภิ าคอื่นๆ
6. อัตลักษณ์และเอกลักษณ์บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
1) อัตลักษณ์
บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และมหาวิทยาลัยพะเยามี อัตลักษณ์ ที่เหมือนกันคือ นอกจะมี
คุณลักษณะตาม ลักษระบัณฑตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualitifications
framework for Higher educations, TQF) ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีแล้ว จะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
"ความเป็นผู้มสี ุนทรียภาพ สุขภาพ และบุคลิกภาพ" ที่ดี
คาอธิบายอัตลักษณ์ของบัณฑิต
สุนทรียภาพ หมายถึง เป็นผู้มคี วามซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ ตลอดจนคุณค่าในวิชาชีพ
ของตน
สุขภาพ หมายถึง เป็นผู้มสี ุขนิสัยและสุขภาพดี
บุคลิกภาพ หมายถึง เป็นผู้มคี วามสุภาพอ่อนน้อม มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อสังคม
2) เอกลักษณ์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และมหาวิทยาลัยกาหนดเอกลักษณ์กาหนดเอกลักษณ์เดียวกัน และเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยพะเยาตรงกับปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาคือ
“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
7. คุณลักษณะทางคุณธรรมและจริยธรรมที่พงึ ประสงค์ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางคณะได้กาหนดลักษณะของนิสิตดังนี้
“ซื่อสัตย์ มีวนิ ัย ใจอาสา”
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แผนยุทธศาสตร์กลยุทธ์ ระยะ 4 ปี
พ.ศ. 2558-2561
เกณฑ์การประเมิน ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้
ของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปีพ.ศ. 2558-2561คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
1. ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์กาหนดไว้ทั้งหมด 52 ตัวบ่งชี้ ดังตาราง
2. ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแผนกลยุทธ์และค่าเป้าหมาย มี 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ร้อยละของตัวบ่งชีค้ วามสาเร็จตามกลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์แต่ละปี (พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2561) ที่ดาเนินการลุล่วงตาม
ค่าเป้าหมาย ไม่นอ้ ยกว่า 100
เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของตัวบ่งชีค้ วามสาเร็จตามกลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กาหนดให้ร้อยละ 100 เท่ากับคะแนนความสาเร็จ 5 คะแนน
ทั้งนี้ ความหมายของระดับคะแนนความสาเร็จ คือ
5.00 - 4.51
หมายถึง ดีมาก
4.50 – 3.51
หมายถึง ดี
3.50 – 2.51
หมายถึง พอใช้
2.50 - 1.50
หมายถึง ต้องปรับปรุง และ
1.50 – 0.00
หมายถึง ต้องปรับปรุงเร่งด่

15

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 – 2561
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต
จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสติ อยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบไปมีงานทา และเป็นคนดีของสังคม บัณฑิตมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ตอบสนองความเป็นสากลและแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน
แผนพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า
สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ผลงาน
ผู้รับผิดชอบ
อัต
เอก บริหาร
กลยุทธ์
แนวปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์
ย้อนหลัง 2558 2559 2560 2561
กลยุทธ์
ลักษณ์ ลักษณ์ จัดการ
3 ปี (ถ้ามี)
ข้อที่
ข้อที่
ข้อที่
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ฝ่ายวิชาการ 3,4,5,7
1.1 ติ ด ตามให้ ห ลั ก สู ต รที่ ข อ 1.)หลักสูตรที่เปิดสอนของ
กลยุทธ์ที่ 1
100 100 100
100
พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ให้ มี เปิ ด ให ม่ มี ก า ร พิ จ า ร ณ า คณะได้รับการรับรองจาก
สกอ.
คุ ณ ภาพ มาตรฐานและ ประเด็นสาคัญดังนี้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม (1) ความต้องการของสังคม
(2) เนื้อหาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆในอนาคต
(3) มี ค วามพร้ อ มในการผลิ ต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ
(4) สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย
(5) สามารถขยายไปสู่ความเป็น
หลักสูตรนานาชาติ
(6) เป็นไปตามเกณฑ์ TQF
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กลยุทธ์

แนวปฏิบัติ

1.2 ติ ด ตามให้ ทุ ก หลั ก สู ต รมี
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ใ ห้
ครบตามที่ สกอ. กาหนดและ
ค ร บ ต า ม อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
ม ห าวิท ย าลั ย แ ล ะมี ก า ร
ดาเนินการต่างๆ ตามที่ สกอ.
และมหาวิทยาลัยกาหนด

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ผลงาน
ผู้รับผิดชอบ
อัต
เอก บริหาร
ตามกลยุทธ์
ย้อนหลัง 2558 2559 2560 2561
กลยุทธ์
ลักษณ์ ลักษณ์ จัดการ
3 ปี (ถ้ามี)
ข้อที่
ข้อที่
ข้อที่
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ฝ่ายวิชาการ
2.) ร้อยละจานวนรายวิชา
100
3,4,5
100 100 100 100
ที่ มี ร า ย ล ะ เอี ย ด ข อ ง
รายวิ ช า (มคอ.3) และ
ประสบการณ์ ภ าคสนาม
(มคอ.4) รายงานผลการ
ด าเนิ น งานของรายวิ ช า
(มคอ.5-6) ตามระยะเวลา
ที่ ก าหนดรายงานผลการ
ด าเนิ น งานของหลั ก สู ต ร
(มคอ.7) ตามระยะเวลาที่
กาหนด
≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥1
ต่อ
ต่อ
ต่อ
3.) ร้ อ ยล ะของจ านวน
ต่อ
หลักสูต หลักสูต หลักสูต
ห ลั ก สู ต ร ที่ มี ผู้ มี
หลักสูต
รต่อปี
รต่อปี
รต่อปี
รต่อปี
ประสบการณ์ทางวิชาการ
การศึก การศึก การศึก
การศึก
หรื อ วิ ชาชี พ มี ส่ ว นร่ ว มใน
ษา
ษา
ษา
ษา
การเรียนการสอน
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1.3 ก าหนดให้ มี ก ารจั ด การ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ

1.4 ก าหนดให้ มี ค ณ ะมี ก าร
จั ด การเรี ย นการสอนระดั บ
บัณฑิตศึกษา
1.5 สารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต
1.6 สารวจภาวะการมีงานทา
ของบัณฑิต

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ผลงาน
ผู้รับผิดชอบ
อัต
เอก บริหาร
ตามกลยุทธ์
ย้อนหลัง 2558 2559 2560 2561
กลยุทธ์
ลักษณ์ ลักษณ์ จัดการ
3 ปี (ถ้ามี)
ข้อที่
ข้อที่
ข้อที่
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ฝ่ายวิชาการ
4.)ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่
100
3,4,5
100 100 100 100
ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการเรี ย นรู้
ด้ ว ยตนเองแล ะก ารให้
ผู้ เรี ย นได้ เรี ย นรู้ จ ากการ
ป ฏิ บั ติ ทั้ ง ใน แ ล ะ น อ ก
ห้องเรียนหรือจากการทา
วิจัย
5 .) ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ
ฝ่ายวิชาการ
7
≥ 1 ≥ 1 ≥1
≥1
บัณฑิตศึกษา
หลัก
หลัก
หลัก
หลัก
สูตร

6.) คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
7.) ร้อยละของจานวนของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
มี ง าน ท าแล ะป ระก อ บ
อาชีพอิสระในระยะเวลา 1
ปี

สูตร

สูตร

สูตร

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ฝ่ายวิชาการ

5

≥70

4

≥70

≥80

≥80

ฝ่ายวิชาการ

-

-
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กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ให้ได้
มาตรฐานสากล

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ผลงาน
ผู้รับผิดชอบ
อัต
เอก บริหาร
แนวปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์
ย้อนหลัง 2558 2559 2560 2561
กลยุทธ์
ลักษณ์ ลักษณ์ จัดการ
3 ปี (ถ้ามี)
ข้อที่
ข้อที่
ข้อที่
2.1 จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ 8.)ร้ อ ยละของอาจารย์ ที่
≥50 ≥60 ≥80 100 ฝ่ายวิชาการ
3,6
พั ฒ นาทั ก ษะและเทคนิ ค วิ ธี ได้รับการพั ฒ นาทั กษะใน
ถ่ ายทอดความรู้ การวัด และ การจัดการเรียนการสอน
การประเมินผลของอาจารย์
2.2 ประเมิ น ความพึ ง พอใจ
ของนิสิ ต ต่อ การจัด การเรี ย น
การสอน
2.3 กาหนดให้มีกิจกรรมทาง
วิชาการและการแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ดา้ นวิชาการ

9.) ระดั บ ความพึ ง พอใจ
เฉ ลี่ ยข อ งนิ สิ ต ต่ อ ก าร
จัดการเรียนการสอน
10.) จ านวนแนวปฏิบัติใน
ก า ร พั ฒ น า ง า น ด้ า น
วิ ช าการและการจั ด การ
เรียนการสอน
2.4 จั ด ให้ อ า จ า รย์ มี ก า ร 11.) จ าน วน อ าจ ารย์ ที่
พั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า
และมีความพร้อมในการเข้าสู่ ภาษาอั งกฤษโดยการเข้ า
ประชาคมอาเซียน
ร่ ว ม อ บ ร ม ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ฝ่ายวิชาการ

2,6

≥1
เรื่อง

≥1
เรื่อง

≥1
เรื่อง

≥1
เรื่อง

ฝ่ายวิชาการ

6

50

50

50

50

ฝ่ายวิชาการ

6,8

-

-
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สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ผลงาน
ผู้รับผิดชอบ
อัต
เอก บริหาร
ตามกลยุทธ์
ย้อนหลัง 2558 2559 2560 2561
กลยุทธ์
ลักษณ์ ลักษณ์ จัดการ
3 ปี (ถ้ามี)
ข้อที่
ข้อที่
ข้อที่
12.)ร้ อ ยละที่ เพิ่ ม ขึ้ น ของ
≥3
≥3
≥3
≥3 ฝ่ายวิชาการ
6
อ า จ า ร ย์ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอก
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ฝ่ายวิชาการ
13.)ร้อ ยละของอาจารย์ที่
6
50
50
50
50
เส น อ ข อ ต า แ ห น่ งท า ง
วิ ช า ก า ร จ ริ ง เที ย บ กั บ
จานวนที่กาหนดไว้ในทาง
วิชาการ
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3.1 พัฒนาความรู้พ้ืนฐานของ
กลยุทธ์ที่ 3.
ส่งเสริมและพัฒ นาทักษะ นิสิตให้ พร้อมต่อการเรียนขั้น
สูงขึน้
การเรียนรู้ของนิสิต
3.2 สนับสนุน/ส่งเสริมให้นิสิต
มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ ทั ก ษ ะ
ภาษาอังกฤษ

3.3 มีนโยบายให้มีการศึกษา/
ดูงาน/นาเสนอผลงานในและ/
หรือ ต่างประเทศในหลั ก สู ต ร
ระดับบัณฑิตศึกษา

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ผลงาน
ผู้รับผิดชอบ
อัต
เอก บริหาร
ตามกลยุทธ์
ย้อนหลัง 2558 2559 2560 2561
กลยุทธ์
ลักษณ์ ลักษณ์ จัดการ
3 ปี (ถ้ามี)
ข้อที่
ข้อที่
ข้อที่
14.) ร้อยละของอัตราการ
<20 <20 <20 <20 ฝ่ายวิชาการ
2,3
ออกกลางคั น (drop out)
ของนิสติ ตลอดหลักสูตร
15.) ร้ อ ยละของคะแนน
≥30 ≥30 ≥30 ≥30 ฝ่ายวิชาการ
8
ส อ บ ป ร ะ ม ว ล ค ว า ม รู้
ภาษาอั ง กฤษก่ อ นส าเร็ จ
การศึกษา
16.)จ านวนนิ สิ ต ที่ ไ ด้ รั บ
≥1
≥1
≥1
≥1 ฝ่ายวิชาการ
8
การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
ในต่างประเทศต่อปี

17.) จ านวนผลงานของ
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญ ญ าโทที่ ไ ด้ รั บ การ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในและ/
หรือต่างประเทศ

-

-

30

30

ฝ่ายวิชาการ

3,7

-

-
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สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ผลงาน
ผู้รับผิดชอบ
อัต
เอก บริหาร
กลยุทธ์
แนวปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์
ย้อนหลัง 2558 2559 2560 2561
กลยุทธ์
ลักษณ์ ลักษณ์ จัดการ
3 ปี (ถ้ามี)
ข้อที่
ข้อที่
ข้อที่
4 .1 จั ด ห า แ ล ะ พั ฒ น า 18.)มีห้ อ งสมุ ด และแหล่ ง
มี
มี
มี
มี ฝ่ายวิชาการ
2
กลยุทธ์ที่ 4.
พั ฒ นาปั จจัย เกื้อ หนุน ต่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ เรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย
การจัดการเรียนการสอน น ามาสนั บ สนุ น การจั ด การ คอมพิวเตอร์
เรียนการสอนและการบริการ
การศึกษา
4.2 จั ด ให้ มี ก ารจั ด การเรี ย น 19.) จ านวนรายวิ ช าที่ มี
≥1
≥1 ≥2
≥2
ฝ่ายวิชาการ
2,3
การสอนด้ วยระบบห้ อ งเรีย น การจั ดการเรียนการสอน
อั จ ฉริ ย ะ (i-classroom) และ ด้วยระบบ i-classroom
จั ด กิ จ กรรม/โครงการเพื่ อ
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการ
ส อ น ด้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
4.3 จั ด ให้ มี ก ารผลิ ต ต ารา/ 20.) จานวนบุคลากรสาย
≥5
≥5
≥8
≥10 ฝ่ายวิชาการ
6
เอกสารประกอบการสอน/สื่อ วิชาการที่ได้รับการพัฒนา
การสอน
ศักยภาพในการผลิตตารา/
เอกสารประกอบการสอน/
สื่อการสอน
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กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 5.
ส่ งเส ริ ม การเรี ย น รู้
เพื่อพัฒนานิสิตให้เป็น
บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์
ของมหาวิทยาลัย

แนวปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์

ค่าเฉลี่ย
ผลงาน
ย้อนหลัง
3 ปี (ถ้ามี)

ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
2558

2559

2560

2561

5.1 สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) และอัตลักษณ์
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยา

21.)จานวนโครงการ/
กิจกรรมในด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนานิสติ ให้
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัย

≥10

≥10

≥15

≥15

5.2 สนับสนุนให้นิสติ นาความรู้
ทักษะด้านการประกันคุณภาพ การ
ส่งเสริมศักยภาพผู้นานิสิตไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมให้ครบตามเกณฑ์
สกอ. 5 ประเภท สาหรับระดับ
ปริญญาตรีและอย่างน้อย 2
ประเภท สาหรับระดับบัณฑิตศึกษา

22.)ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของนิสติ ต่อการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนานิสติ ให้เป็นบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ อัต
เอก
กลยุทธ์
ลักษณ์ ลักษณ์
ข้อที่ ข้อที่
ฝ่ายกิจการ
นิสิต

บริหาร
จัดการ
ข้อที่

1,2,3,5
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กลยุทธ์ที่ 6.
ส่งเสริมให้นสิ ิตใช้ชวี ิต
อยู่ในมหาวิทยาลัย
อย่างมีความสุข

5.3 ส่งเสริมให้มคี วามร่วมมือและ
การแลกเปลี่ยนทางด้านกิจกรรม
การพัฒนานิสิตกับคณะและ/หรือ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ

23.)ค่าเฉลี่ยคุณภาพของ
นิสิตตามกรอบมาตร)TQF)
และคุณภาพตามอัต
ลักษณ์ มพ .

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

6.1 ส่งเสริมให้มีบริการ สวัสดิการ
(ให้คาปรึกษา, แนะแนวอาชีพ, กีฬา
และนันทนาการ) กิจกรรมด้าน
สุขภาพและนันทนาการที่เอื้อต่อการ
ดาเนินชีวิตในคณะและมหาวิทยาลัย
อย่างทั่วถึง

24.)จานวนโครงการ/
กิจกรรมที่สง่ เสริมให้นิสติ
อยู่ในคณะและ
มหาวิทยาลัยอย่างมี
ความสุข

≥5

≥5

≥8

≥8

≥3.51

≥3.51

≥3.51

25.)ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
6.2 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ของนิสติ ที่ได้รับบริการ
สวัสดิการและการจัด
6.3 จัดให้มีช่องทางสื่อสารระหว่าง สภาพแวดล้อมต่างๆ ของ
อาจารย์ที่ปรึกษากับนิสิตที่
คณะ
หลากหลายเช่นจัดทาตารางเวลาพบ 26.)ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
อาจารย์ที่ปรึกษาติดไว้หน้าห้องพัก ของนิสติ ทั้งหมดต่อการจัด
อาจารย์ / E-mail / Face book / line ให้มีบริการ สวัสดิการ
ฯลฯ
และการจัดสภาพแวดล้อม
ต่างๆของคณะ

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

ฝ่ายกิจการ
นิสิต

1,2,3

≥3.51
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กลยุทธ์ที่ 7.
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ น า
ศักยภาพของบุคลากร
ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น
กิจการนิสิต

7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
สายวิชาการและสนับสนุนนา
กระบวนการประกันคุณภาพไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
7.2 ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรม

กลยุทธ์ที่ 8.
ส่ ง เสริ ม ให้ ศิ ษ ย์ เก่ า มี
ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรม
พัฒนานิสิต

8.1 จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น

พัฒนาและ/หรือนานวัตกรรมใหม่มาใช้
ในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสติ

ประโยชน์แก่ศิษย์เก่าผ่านทาง
จดหมายข่าวหรือเว็บไซต์ของคณะ
หรือ facebook
8.2 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ

27.)ระดับความพึงพอใจ
ของนิสติ ที่มีต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

28.)ร้อยละของจานวน

≥50

≥50

≥60

≥60

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
กิจกรรมพัฒนานิสติ ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านกิจกรรม
พัฒนานิสิต

29.)จานวนโครงการ/
กิจกรรมพัฒนานิสิต ที่
ศิษย์เก่ามีสว่ นร่วม ทัง้ ด้าน
วิชาการ, ด้านวิชาชีพ,
ด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต
และสถาบัน

≥12

≥12

≥12

≥12

ฝ่ายกิจการ
นิสิต

1,2,3

ฝ่ายกิจการ
นิสิต

1,2,3,8

และการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าใน
การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต (เพื่อ
พัฒนาทัง้ ด้านวิชาการ, ด้านวิชาชีพ,
ด้านกิจกรรมพัฒนานิสิตและ
สถาบัน)
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8.3 ส่งเสริมให้ศิษย์เก่าได้รับการ
พัฒนาเพื่อได้รับการยกย่องใน
ระดับชาติและนานาชาติ
8.4 พัฒนาความสัมพันธ์และสร้าง
เครือข่ายระหว่างคณะกับศิษย์เก่า

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย
ทาการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province) มุง่ สู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยสู่ระดับนานาชาติ โดยการ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ของชุมชน ท้องถิ่น และองค์ความรู้ที่เป็นสากลเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ให้นาไปสู่การแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในประชาคมโลก
แผนด้านการวิจัย
ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ค่าเฉลี่ย
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ผลงาน
ผู้รับผิดชอบ
อัต
เอก บริหาร
กลยุทธ์
แนวปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์
ย้อนหลัง
กลยุทธ์
2558
2559 2560
2561
ลักษณ์ ลักษณ์ จัดการ
3 ปี (ถ้ามี)
ข้อที่
ข้อที่
ข้อที่
1.1 จัดให้มีโครงสร้างและคณะ
30.)เงินสนับสนุน
≥50000 ≥50000 ≥50000 ≥50000 ฝ่ายวิจัยและ
6
7
กลยุทธ์ที่ 1
งานวิจัยหรืองาน
บาท/คน บาท/คน บาท/คน บาท/คน ประกัน
พัฒนาศักยภาพด้าน ทางานบริหารจัดการงานวิจัย
สร้างสรรค์ตอ่ จานวน
คุณภาพ
การวิจัยของอาจารย์ 1.2 พัฒนาความพร้อมของปัจจัย
เกื้อหนุนต่างๆ เพื่ออานวยความ
อาจารย์ประจา
การศึกษา
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กลยุทธ์ที่ 2
การจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ด้วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สะดวกในการทางานวิจัย
1.3 จัดโครงการหรือกิจกรรม ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัย และจรรณยาบรรณ
การวิจัยของอาจารย์
1.4 การสนับสนุนงบประมาณของ
คณะเพื่อการวิจัย
1.5 สนับสนุนรางวัล และประกาศ
เกียรติคุณแก่อาจารย์ที่มผี ลงานวิจัย
ดีเด่นในระดับคณะ

31.)ร้อยละของผลรวม
ถ่วงน้าหนักของ
งานวิจัยหรือสร้างสรร
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ต่อจานวนอาจารย์
ประจาทัง้ หมด

≥ร้อยละ ≥ร้อยละ ≥ร้อยละ ≥ร้อยละ ฝ่ายวิจัยและ
10
10
15
15
ประกัน

6

2

2.1 การรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
ให้เป็นองค์ความรู้ เพื่อนาไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ตอ่ ชุมชน
2.2 จัดโครงการหรือกิจกรรม ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัย

32.)จานวนงานวิจัยคัด
สรรที่เผยแพร่บน
เว็บไซต์คณะ

≥2 เรื่อง ≥2เรื่อง ≥3เรื่อง ≥3เรื่อง ฝ่ายวิจัยและ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

10

33.)แนวปฏิบัตใิ น
ประเด็นที่เกี่ยวข้องและ
สนับสนุนงานวิจัย

≥2 เรื่อง ≥2เรื่อง ≥2เรื่อง ≥2เรื่อง

10

คุณภาพ
การศึกษา
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กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริมการนา
ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ การนา
ผลงานวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนา การ
เรียนการสอนและ
การถ่าย ทอดองค์
ความรู้แก่ชุมชน

3.1 สนับสนุนให้อาจารย์นาผลงาน
ไปใช้ประโยชน์ และรวบรวม
ผลงานวิจัยที่มีหลักฐานว่ามี
ผู้นาไปใช้ประโยชน์จริง
3.2. มีการบูรณาการงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียน
การสอน

34.)จานวนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่
นาไปใช้ประโยชน์
ต่อชุมชน
35.)จานวนงานวิจัย
ของอาจารย์เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอน / การวิจัยใน
ชัน้ เรียน
36.)จานวนงานวิจัย
ของอาจารย์ที่มีการบูร
ณาการกับการเรียน
การสอน

≥2
เรื่อง

≥2
เรื่อง

≥2
เรื่อง

≥2
เรื่อง

ฝ่ายวิจัยและ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

3

≥1 เรื่อง ≥1 เรื่อง ≥1 เรื่อง ≥1 เรื่อง

3

≥2เรื่อง

3

≥2เรื่อง ≥4เรื่อง ≥4เรื่อง
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3. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ
บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมูท่ ี่ช่วยพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสังคมและประเทศ (Community Empowerment)
แผนพัฒนาด้านบริการวิชาการ

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1
บริการวิชาการแก่
สังคมในเชิงรุกเพื่อ
สร้างความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพให้ชุมชน

แนวปฏิบัติ

1.1 มีการสารวจปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนในการแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพ
1.2 มีโครงการบริการวิชาการที่
ตอบสนองการแก้ปัญหาสุขภาพ
ชุมชนและมีการประเมินผลการ
ดาเนินโครงการ
1.3 มีการนาผลงานวิจัยของคณะฯ
เผยแพร่แก่สังคม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์

37.) จานวนของโครงการ
บริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน

ค่าเฉลี่ย
ผลงาน
ย้อนหลัง
3 ปี (ถ้ามี)

ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ

2558

2559

2560

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม

2561

ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

อัต
ลักษณ์
ข้อที่

เอก
ลักษณ์
ข้อที่

บริหาร
จัดการ
ข้อที่

1
≥1
โครงการ

≥1
โครงการ

≥1
โครงการ

≥1
ฝ่ายบริการ
โครงการ วิชาการ
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กลยุทธ์ที่ 2
บูรณาการการบริการ
วิชาการแก่สังคมกับ
พันธกิจอื่นๆ

2.1 ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่
สังคมที่บูรณาการเข้ากับการวิจยั
หรือการเรียนการสอนหรือการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม

38.)มีโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมที่บูรณา
การเข้ากับการวิจัยหรือ
การเรียนการสอนหรือการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม
39.)มีการนาความรู้และ
ประสบการณ์จากงาน
บริการวิชาการมาต่อยอด
งานวิจัยหรือการพัฒนา
รายละเอียดในรายวิชา

≥2

≥1

≥2

≥1

≥2

≥1

≥2

ฝ่ายบริการ
วิชาการ

1, 3

≥1
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4. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ทานุบารุงภูมปิ ัญญาศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่สากลอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1
บูรณาการงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
กับกิจกรรมนิสิตหรือ
การจัดการเรียนการ
สอนหรืองานบริการ
วิชาการ

แนวปฏิบัติ

1.1 มีโครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการ
งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนหรืองาน
บริการวิชาการ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์

40.) จานวนของโครงการ/
กิจกรรมด้านการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมในแต่
ละปีงบประมาณ

ค่าเฉลี่ย
ผลงาน
ย้อนหลัง
3 ปี (ถ้ามี)

ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
2558

2559

2560

2561

≥1
≥1
โครงการ โครงการ

≥1
โครงการ

≥1
โครงการ

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ผู้รับผิดชอ
อัต
เอก
บริหาร
บ
กลยุทธ์ ลักษณ์ ลักษณ์ จัดการ
ข้อที่
ข้อที่
ข้อที่
ฝ่ายบริการ
วิชาการ

1

6

1.2 มีโครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการ
งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
งานพัฒนากิจกรรมนิสิต
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5. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล (Good Governance)
กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1
ดาเนินแผน
ยุทธศาสตร์ แผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การให้บรรลุ
เป้าหมาย สอดคล้อง
กับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยพะเยา

กลยุทธ์ที่ 2
บริหารงานอย่างมี

แนวปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์

1.1 จัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนกล 41.)แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัตกิ าร มี
ยุทธ์และแผนปฏิบัตกิ ารที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ ความสาเร็จตามเป้าหมาย
ตัวบ่งชีท้ ี่กาหนดไว้
นโยบายของมหาวิทยาลัย โดย

ค่าเฉลี่ย
ผลงาน
ย้อนหลัง
3 ปี (ถ้ามี)

ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
2558

2559

2560

2561

≥ 3.51

≥ 4.51

≥ 4.51

≥ 4.51

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
อัต
เอก
บริหาร
กลยุทธ์
ลักษณ์ ลักษณ์ จัดการ
ข้อที่
ข้อที่
ข้อที่
คณะกรรมการ
1,7
1-8
1-10
บริหารคณะ

ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
42.)ความสาเร็จของ
ข้อตกลงการปฏิบัตงิ าน
(PA) ระหว่างอธิการบดี
และคณบดี
2.1 คณะผู้ บ ริ ห ารบริ ห ารงานได้ 43.)ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ใช้ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง

≥ 3.51

≥ 4.51

≥ 4.51

≥ 4.51

≥ 3.51

≥ 3.51

≥ 3.51

≥ 3.51

1

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
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บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล (Good Governance)
กลยุทธ์

ประสิทธิภาพ ตาม
หลักธรรมาภิบาล

แนวปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์

ค่าเฉลี่ย
ผลงาน
ย้อนหลัง
3 ปี (ถ้ามี)

ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
2558

2559

2560

2561

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
อัต
เอก
บริหาร
กลยุทธ์
ลักษณ์ ลักษณ์ จัดการ
ข้อที่
ข้อที่
ข้อที่

ห ลั ก ธ ร ร ม ม า ภิ บ า ล ใน ก า ร คณะกรรมการบริหารคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์จาก
บริหารงาน
บุคลากร

กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 4
บริหารงานด้าน
การเงินและ
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพโปร่งใส
ตรวจสอบได้

3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริ ห ารงานและการตั ด สิ น ใจตาม
พันธกิจของคณะ ให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยกาหนดการจัดทา
หรื อ พั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ
การจัดการบริหารภายในคณะอย่าง
น้อยปีละ 1 ระบบ
4.1 พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ของคณะที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัตงิ านประจาปีของ
คณะและมหาวิทยาลัย

44.)ผลประเมิ น ความพึ ง
พ อใจ ของบุ ค ล าก รต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ
สารสนเทศ

≥ 3.51

≥ 3.51

≥ 3.51

≥ 3.51

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

1

45.)มี ผ ล ป ร ะ เ มิ น
ความส าเร็ จ ของแผนกล
ยุ ท ธ์ท างก ารเงิ น ต้ อ ง
สาเร็จ คะแนนไม่น้อยกว่า
3.51

≥ 3.51

≥ 4.51

≥ 4.51

≥ 4.51

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

1
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บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล (Good Governance)
กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 5
ใช้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
เป็นแนวทางการ
บริหารเพื่อพัฒนา
องค์กร
กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้ก้าวหน้า

แนวปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์

ค่าเฉลี่ย
ผลงาน
ย้อนหลัง
3 ปี (ถ้ามี)

ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
2558

2559

2560

2561

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
อัต
เอก
บริหาร
กลยุทธ์
ลักษณ์ ลักษณ์ จัดการ
ข้อที่
ข้อที่
ข้อที่
1
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

4.2 บริหารงานด้านการเงินและ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้มีการ
จัดทารายงานทางการเงินและเป็นไป
ตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย

46.)เส น อ ร า ย ง า น เพื่ อ
พิ จ ารณาต่ อ คณ บดี แ ละ
คณะกรรมการประจาคณะ
ทุกไตรมาส

≥4
ครัง้ /ปี

≥4
ครัง้ /ปี

≥4
ครัง้ /ปี

≥4
ครัง้ /ปี

5.1 ใช้ระบบและกลไกในการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเกณ ฑ์ ที่
สกอ.ก าหนดเป็ น แนวทางในการ
บริหารจัดการ

47.) ผลการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตาม
เกณฑ์ของ สกอ.

≥ 3.51

≥ 4.00

≥ 4.51

≥ 4.51

ฝ่ายวิจัยและ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

6.1 จั ด ท าข้ อตกลงการปฏิ บั ติ ง าน
(PA) ระหว่างคณบดี กับบุคลากร ทุก
ระดับเพื่อกระตุ้นให้ บุคลากรพัฒ นา
ตนเอง

48.)ร้ อ ย ล ะ ค่ า เ ฉ ลี่ ย
ความสาเร็จของเป้าหมาย
ก า ร ด า เนิ น ก า ร ข อ ง
ข้ อ ตกลงการปฏิ บั ติ ง าน
ระดับบุคลากร

≥ 3.51

≥ 3.51

≥ 3.51

≥ 3.51

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

1

6

7
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บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล (Good Governance)
กลยุทธ์

แนวปฏิบัติ

6.2 จั ด ท าแผ นก ารบ ริ ห ารแล ะ
พัฒนาบุคคลากร สายสนับสนุน ให้
มีก ารพั ฒ นาความรู้ค วามสามารถ
เฉพาะด้าน หรือในสายงานมากขึ้น

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์

ค่าเฉลี่ย
ผลงาน
ย้อนหลัง
3 ปี (ถ้ามี)

ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
2558

2559

2560

2561

49.)บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนั บ สนุ น มี ก ารพั ฒ นา
ตนเองตามสายงาน โดย
การอบรม/สั ม มนา/ร่ ว ม
ประชุมฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อปี

≥ ร้อย
ละ 80

≥ ร้อย
ละ 80

≥ ร้อย
ละ 80

≥ ร้อย
ละ 80

50.)มี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร
โครงการ R2R ของบุคลากร
สายสนับสนุน

≥ ร้อย
ละ 10

≥ ร้อย
ละ 10

≥ ร้อย
ละ 15

≥ ร้อย
ละ 20

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
อัต
เอก
บริหาร
กลยุทธ์
ลักษณ์ ลักษณ์ จัดการ
ข้อที่
ข้อที่
ข้อที่
รองคณบดี
6
ฝ่ายบริหาร

6
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6. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Green University

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1
เป็นคณะที่มกี าร
บริหารจัดการ
อนุรักษ์พลังงานและ
การใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่า

แนวปฏิบัติ

1.1 จัดทานโยบายเพื่อสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์พลังงาน
ลดการใช้ทรัพยากรโดยส่งเสริม
การใช้ส่อื อิเล็กโทรนิกส์เพื่อลด

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์
51.)จานวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมการลดการ
อนุรักษ์พลังงานและการ
ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
ผลงาน
ผู้รับผิดชอบ
อัต
เอก
บริหาร
ย้อนหลัง 2558 2559 2560 2561
กลยุทธ์
ลักษณ์ ลักษณ์ จัดการ
3 ปี (ถ้ามี)
ข้อที่ ข้อที่
ข้อที่
≥1 ≥1
≥1
≥1
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

การใช้ทรัพยากร
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7.ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการให้บริการสุขภาพ
พัฒนาระบบการให้บริการและส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการด้านบริการสาธารณสุข

กลยุทธ์

1.สนับสนุนการ
ส่งเสริมสุขภาพให้
ชุมชนในเชิงรุก

แนวปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์

1.1 บริการตรวจสุขภาพเบือ้ งต้น
52.)จานวนของโครงการ/
ให้แก่ชุมชนเช่นการตรวจพยาธิ
กิจกรรมสนับสนุนการ
ทางเดินอาหาร ตรวจความเสี่ยง
ส่งเสริมสุขภาพชุมชน
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต
สูง
1.2 บูรณาการงานบริการสุขภาพเข้า
กับงานบริการวิชาการ /งานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม /งานวิจัย

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
ผลงาน
ผู้รับผิดชอบ อัต
เอก
บริหาร
ย้อนหลัง 2558 2559 2560 2561
กลยุทธ์
ลักษณ์ ลักษณ์ จัดการ
3 ปี (ถ้ามี)
ข้อที่ ข้อที่
ข้อที่
≥1

≥1

≥1

≥1

ฝ่ายบริการ
วิชาการ

1
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