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คำนำ 
 

 แผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา การจัดทำแผนฯ ฉบับนี้เน้นการมี  

ส่วนร่วมของผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ ่มมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และการเชื ่อมโยง  

แผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั ้งการกำหนดแนวทางการติดตาม

ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุ

เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

 แผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ประกอบด้วย 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ / กิจกรรม จำนวน  6  โครงการ 
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บทที่ 1  

บทนำ 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 จาก

ประกาศในราชกิจจานุเบกษามหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยาเปลี ่ยนชื ่อเป็นมหาวิทยาลัยพะเย า

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.  2553 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดยแต่เดิมในปีพ.ศ.2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ

พะเยา ได้จัดตั ้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพขึ้นอีก 1 สำนักวิชา ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา คือ 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม โดยเปิดรับสมัครนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 

2546 และต่อมาปีพ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ยกเลิกสำนักวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยได้จัดตั้งแยกเป็น 2 สำนักวิชา คือ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชา

เภสัชศาสตร์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการขอรับรองจัดตั ้งเป็นสถาบันการศึกษาการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์ขึ้นใหม่ต่อสภาการพยาบาล และได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล 

เมื่อวันที ่15 กันยายน 2549 ต่อมามหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา สภามหาวิทยาลัย

นเรศวร ได้มมีตใิห้ใชชื้่อมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

ในปีการศกึษา 2563  คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการผลติ และพัฒนาการจัดการศกึษา

ทางการพยาบาล เพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชนและตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศ โดยมีการ

จัดการเรยีนการสอน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย (1) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (2) 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (3) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา การพยาบาล

ผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ  

 

จำนวนหลักสูตร 

คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการผลิต และพัฒนาการจัดการศึกษาทางการพยาบาล เพื่อ

พัฒนาสุขภาวะของประชาชนและตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศ  โดยมีการจัดการเรียนการสอน 3 

หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับประกาศนยีบัตร 1 หลักสูตร เพื่อช่วยดูแลผู้รับบริการขั้นพืน้ฐานซึ่งจะช่วย

เอื้ออำนวยให้พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที ่ในการดูแลผู้รับบริการที่มีปัญหาสุขภาพที่รุนแรงและ

ซับซ้อน ระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพให้มีจำนวน

พยาบาลวิชาชีพสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศอย่างเพียงพอ ระดับปริญญาโท 1 

หลักสูตร เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ

ของประชาชน ผลิตผลงานวิจัยที ่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บริการวิชาการเพื่อสร้างความ



 
 

เชี ่ยวชาญ มีการจัดตั ้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลจัดฝึกอบรมองค์ความรู ้ด้านการ

พยาบาลเพื่อสร้างรายได้ ตอบสนองการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ในเขตบริการ

สุขภาพ และอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมสุขภาพ 

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเพื่อ พัฒนาความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางของผู้เรียน ยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

ผลิตผลงานวิจัยที ่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สร้างบุคคลากรทางการพยาบาลให้สามารถ 

ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ในทุกระยะของการเจ็บป่วย โดยบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์

ที่เกี่ยวข้อง ความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์ และประสบการณ์ทางการพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การพยาบาล ที่สามารถตอบสนองปัญหา ความตอ้งการ ของผู้รับบริการ และบริบททางเศรษฐกิจและ

สังคมในกระแสโลกาภวิัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล พ.ศ.2562 

ถึง พ.ศ.2565 

2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาการขาด

แคลนพยาบาลวิชาชีพให้มีจำนวนพยาบาลวิชาชีพสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศอย่าง

เพียงพอ มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรทางการพยาบาล ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน โดยเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถในการดูแลบุคคลทุกช่วงวัยและหญิงตั้งครรภ์ด้วยความเอื้ออาทร มีคุณธรรมจริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2564 

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรผูช่้วยพยาบาล มีความรู้และทักษะในการดูแลช่วยเหลือบุคคลที่มี

สุขภาพดี และมีปัญหาสุขภาพเบือ้งตน้ในทุกช่วงวัยทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการ

ฟืน้ฟูสภาพภายใต้การกำกับดูแลของพยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล 

พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.2565 
 

จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการ 

คณะพยาบาลศาสตร์ จำแนกกลุ่มบุคลากร เป็นบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสาย

สนับสนุน โดยบุคลากรสายวิชาการ แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ การพยาบาลสตรีและเด็ก การพยาบาล

ผูใ้หญ่และผู้สูงอายุ การพยาบาลอนามัยชุมชนและจติเวช ซึ่งจะมีความเชี่ยวชาญของอาจารย์ครบทั้ง 6 

สาขาวิชา คือ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ การพยาบาล

ผูใ้หญ่ การพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และการพยาบาลอนามัยชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางท่ี 1 บุคลากรสายวิชาการ 

กลุ่มวิชา 
ความเชี่ยวชาญของ

อาจารย์ 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ ผศ. อาจารย์ ผศ. 

การพยาบาลสตรแีละ

เด็ก 

การพยาบาลกุมารเวช

ศาสตร์ 
5 1 - - 

การพยาบาลมารดาทารก

และการผดุงครรภ์ 

 

6 3 1 - 

การพยาบาลผูใ้หญ่

และผู้สูงอายุ 

การพยาบาลผูใ้หญ่ 8 2 3 - 

การพยาบาลผูสู้งอายุ 3 - 1 1 

การพยาบาลอนามัย

ชุมชนและจิตเวช 

การพยาบาลสุขภาพจติ

และจติเวช 
3 1 1 - 

การพยาบาลอนามัย

ชุมชน 
5 - - 3 

รวม 30 7 6 4 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ 

กรอบประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 
พันธกิจ ผลิตกำลังคนท่ีมสีมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต 
วิจัยและนวตักรรมพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม 
บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

และสบืสานเอกลักษณ ์
ความเป็นไทย 

บริหารจดัการทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์  
ม.พะเยา 

1. การเตรยีมคนและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคตตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่
ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
 

3. การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน     
 

4. การส่งเสรมิการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อความเป็นไทยและ
เอกลักษณ์ของชาติ   

5. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล   

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลยั

พะเยา 

มหาวิทยาลยัสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

เป้าประสงค ์ 1.1 เพื่อผลิตกำลังคนให้มี
คุณลักษณะ สมรรถนะและทักษะ
แห่งอนาคต ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

 (SDG 3,4,14) 
1.2 พัฒนากำลังคนให้มีทักษะการ

เรียนรูต้ลอดชีวิต (Life Long 
Learning) 

(SDG 3,4,5,11,17) 

2.1 ผลงานด้านวิจัยและนวตักรรมมี
คุณภาพ เป็นประโยชน์ และขับเคลื่อน
ชุมชนและสังคมสู่การมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น (SDG 9,17) 
2.2 ผลงานด้านวิจัย นวัตกรรม และ
ทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีคุณภาพ
สามารถสรา้งรายได ้
เชิงพาณิชย์ (SDG 9,17) 
2.3 คุณภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World 
Ranking) และมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัในกลุ่มการวิจัยระดบั
แนวหน้าของโลก (Global and 
Frontier Research) (SDG 9,17) 

3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคมและชุมชนให้มี
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน   (SDG 
3,4,9,11,17) 
3.2 มีแหล่งเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของสังคมและ
ชุมชนทุกช่วงวัย  (SDG 4,5,11,17) 
3.3 ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีมีศักยภาพในการแข่งขัน
สูงขึ้น (SDG 9,17) 
3.4 การบริการสุขภาพ และสาธารณสุขที่ทันสมัยแก่
ชุมชนและผูสู้งอายุ (SDG 3,17) 
 

4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุง
ศิลปะ วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น  (SDG 11,17) 
4.2 ยกระดับองค์ความรู้ทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม สู่งาน
สร้างสรรคเ์ชิงพาณิชย์ 
(Cultural Enterprise) และ
ความเป็นสากล  (SDG 
9,11,17) 
 

5.1 การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล  
 (SDG 17) 
5.2 การบริหารงานมีธรร
มาภิบาล และความ
โปร่งใสอย่างยั่งยืน (SDG 
16,17) 
5.3 สภาพแวดล้อมของ
บุคลากรเกื้อหนุนและ 
มีประสิทธิภาพ (SDG 
16,17) 
5.4 บรรยากาศการทำงาน
ของบุคลากร 
(WORKFORCE Climate) 
(SDG 16,17) 
5.5 ความผูกพันของ
บุคลากร (Workforce 
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Engagement) (SDG 
16,17) 
5.6 วัฒนธรรมองค์กร 
(Organizational 
Culture) (SDG 16,17) 
5.7 ผลการปฏิบัติงานและ
การพัฒนาท่ีดีและ 
มีประสิทธิภาพ 
(PERFORMANCE 
Management and 
Development) (SDG 
16,17) 
5.8 มหาวิทยาลัยได้รับ
การจัดอันดับ
สถาบันการศึกษาสีเขียวท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ระดับโลก (UI 
Green)   (SDG11,15,17) 
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กลยุทธ์ 1.1.1 ผลิตบัณฑิตให้มีคณุลักษณะ 
เป็น Community Change Agent 
หรือ 5C+ 
 (SDG 4,17) 
1.1.2 พัฒนานิสิตให้มีอัตลักษณ์ 
(SDG 3,4,17) 
(UP Identity)  พัฒนาสมรรถนะ
แห่งอนาคต  
1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
มืออาชีพ  เช่ียวชาญวิชาการ 
ชำนาญวิชาชีพ และเป็นต้นแบบ 
ด้านการสอน (SDG 4) 
1.2.1 พัฒนาทักษะการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต (Life Long Learning) ของ
นิสิต (SDG 4,11,17) 
1.2.2 พัฒนาระบบนิเวศน์เพื่อ
สนับสนุนการเรยีนรู้ตลอดชีวิต(SDG 
4,11,17) 

2.1.1 พัฒนาระบบนิเวศด้านวิจัยและ
นวัตกรรม (SDG 9,17) 
2.2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมอื
ด้านวิจัยและนวัตกรรม (SDG 9,17) 
2.2.2 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาที่
ยกระดับชุมชนและก่อให้เกิดรายได้  
(SDG 9,17) 
2.3.1 ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสูก่าร
จัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับสากล 
(World Ranking) และการเป็น
มหาวิทยาลยัในกลุ่มการวิจัยระดบั
แนวหน้าของโลก (Global and 
Frontier Research) (SDG 9,17) 
 

3.1.1 การพัฒนาระบบนิเวศของการบริการวิชาการ  
(SDG 3,4,9,11,17) 
3.2.1 ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน (SDG 4,5,11,17) 
3.2.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนตน้แบบ (SDG 
4,5,11,17) 
3.3.1 บ่มเพาะและสร้างขีดวามสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการท้องถิ่นบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่  
(SDG 9,17) 
3.4.1 ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพ/
สาธารณสุขท่ีทันสมัยฯ (SDG 3,17) 
3.4.2 ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอ้มเพื่อสุขภาวะทีด่ี  
(SDG 3,17) 

 

4.1.1. ส่งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
เอกลักษณ์ความเป็นไทย ให้
ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล  
(SDG 11,17) 
4.2.1 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทุนทางศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น  (SDG 
9,11,17) 
4.2.2 พัฒนาองค์ความรู้ทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม สู่งาน
สร้างสรรคเ์ชิงพาณิชย์ 
(Cultural Enterprise)   
(SDG 9,11,17) 

5.1.1 การพัฒนาคุณภาพ
องค์กรตามเกณฑ์การ
ประกันคณุภาพองค์กร
เพื่อความเป็นเลิศ 
(EdPEx) 
(SDG 17) 
5.1.2 การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพองค์กร (SDG 
16,17) 
5.2.1 ส่งเสริมการสร้าง
ธรรมาภิบาลภายใน
มหาวิทยาลยัอย่างยั่งยืน 
(SDG 16,17) 
5.3.1 พัฒนาขีด
ความสามารถและบรหิาร
จัดการอัตรากำลังบุคลากร
อย่างเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 
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1.2.3 ส่งเสริมคณุภาพชีวิตนิสิตให้
อยู่และเรียนอย่างมีความสุข (SDG 
3,4,5,11,17) 
1.2.4 การยกระดับด้านวิชาการสู่
สากล (SDG 4,17) 

(WORKFORCE 
CAPABILITY and 
CAPACITY) (SDG 16,17) 
5.4.1 พัฒนา
สภาพแวดล้อมของการ
ทำงาน (Workplace 
Environment)  (SDG 
16,17) 
5.4.2  ส่งเสริมการ
ดำเนินงานตามนโยบาย
และสิทธิประโยชน์สำหรับ
บุคลากร (WORKFORCE 
Benefits and Policies)   
(SDG 16,17) 
5.5.1 พัฒนาระบบการ
ประเมินความผูกพันของ
บุคลากร (Assessment 
of WORKFORCE 
ENGAGEMENT) (SDG 
16,17) 
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5.6.1 เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
ให้เกิดการสื่อสารที่เปิด
กว้าง การทำงานท่ีให้ผล
การดำเนินการที่ดี และ
บุคลากรมีความผูกพัน
(SDG 16,17) 
5.6.2 กำหนดวัฒนธรรม
องค์กรให้สนับสนุน
วิสัยทัศน์และค่านิยม 
(SDG 16,17) 
5.7.1 พัฒนาระบบการ
จัดการผลการปฎิบตัิงาน
ของบุคลากรสนับสนุนให้
เกิดการทำงานท่ีให้ผลการ
ดำเนินการทีด่ี (SDG 
16,17) 
5.7.2 พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงาน 
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3. การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน     
 

4. การส่งเสรมิการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อความเป็นไทยและ
เอกลักษณ์ของชาติ   

5. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล   

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลยั

พะเยา 

มหาวิทยาลยัสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

(PERFORMANCE 
Development) 
5.7.3 พัฒนาประสิทธิผล
ของการเรียนรู้และการ
พัฒนา (LEARNING and 
Development 
EFFECTIVENESS) (SDG 
16,17) 
 
5.8.1 พัฒนากายภาพ 
และสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ 
UI Green สู่การเป็น
มหาวิทยาลยัต้นแบบใน
การสร้างความยั่งยืน 
(SDG 11,15,17) 

 

 

 

 



 
 

1.2 กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ 

 
กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

พันธกิจ ผลิตกำลังคนท่ีมสีมรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคต 

วิจัยและนวตักรรมพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 

บริการวิชาการด้วยองค์
ความรู้และนวัตกรรม 

ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบสาน
เอกลักษณ์ความเป็นไทย 

บริหารจดัการทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรร

มาภิบาล 
ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 
1. การเตรยีมคนและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคตตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

2. การสร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิง
พาณิชย์  
 

3. การบริการวิชาการด้วย
องค์ความรู้และนวัตกรรม 
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน     
 

4. การส่งเสรมิการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทยและ
เอกลักษณ์ของชาติ   

5. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล   
 

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

มหาวิทยาลัยสร้างปญัญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

เป้าหมายคณะ 

ปี 65  
1.1) เพื่อผลิตกำลังคนให้มี

คุณลักษณะ สมรรถนะ

และทักษะแห่งอนาคต 

ตอบสนองความตอ้งการ

ของตลาดแรงงาน 

1.2) พัฒนากำลังคนให้มี

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

(Life Long Learning) 

2.1) ผลงานดา้นวจิัยและ

นวัตกรรม มีคุณภาพ เป็น

ประโยชน์ และขับเคลื่อน

ชุมชนและสังคม สู่การมี

คุณภาพชีวิตท่ีดขีึน้ 

2.2) ผลงานดา้นวจิัย 

นวัตกรรม และทรัพย์สิน

ทางปัญญา ที่มคีุณภาพ

สามารถสร้างรายได้เชงิ

พาณิชย ์

2.3) คุณภาพผลงานวจิัย

และนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับ

สากล (World Ranking) และ

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยใน

3.1) การบริการวิชาการแก่

สังคมและชุมชนให้มี

คุณภาพชีวิตและความ

เป็นอยู่อย่างย่ังยนื 

3.2) มีแหล่งเรียนรู้และ

พัฒนาการเรียนรู้ของ

สังคมและชุมชนทุกช่วง

วัย 

 

4.1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุ

บำรุงศิลปะ วัฒนธรรม

และภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

 

 5.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กร

เพื่อความเป็นเลิศ 

5.2 การบริหารงานมธีรรมาภบิาล 

และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน 

5.3 สภาพแวดลอ้มของบุคลากร

เกือ้หนุนและมปีระสิทธิภาพ 

5.4 บรรยากาศการทำงานของ

บุคลากร (WORKFORCE 

Climate)  

5.5 ความผกูพันของบุคลากร 

(Workforce Engagement) 

5.6 วัฒนธรรมองค์กร 

(Organizational Culture)  



 
 

กลุ่มการวจิัยระดับแนวหนา้

ของโลก (Global and 

Frontier Research) 

5.8 มหาวิทยาลัยได้รับการจัด

อันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวท่ี

เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้มระดับโลก 

(UI Green)    
 



 
 

บทที่ 2 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

2.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 

     คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

หน่วยงาน จำนวนโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ (บาท) 

คณะพยาบาลศาสตร์ 6 1,350,000 

1. โครงการด้านการเตรียมคนและ

เสริมสรา้งศักยภาพคน (ด้านการ

จัดการเรยีนการสอน) 

1 650,000 

2. โครงการด้านการเตรียมคนและ

เสริมสรา้งศักยภาพคน (ด้านคุณภาพ

นิสติ) 

  

3. โครงการด้านวิจัยและนวัตกรรม

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

1 350,000 

4. โครงการด้านบริการวิชาการด้วย

องค์ความรู้และนวัตกรรม 

1 60,000 

5. โครงการด้านทำนุบำรุง

ศลิปะวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์

ความเป็นไทย 

1 40,000 

6. โครงการบริหารจัดการทันสมัยมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และ 

มีธรรมาภิบาล 

2 250,000 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ 

(ใช้ข้อมูลจากระบบ e-budget :โดยเรยีก report จากระบบ) 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ 

1. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน) 

ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผูร้ับผิดชอบ 

1 โครงการฝกึภาคปฏิบัติ

สาขาพยาบาลศาสตร์ 

ร้อยละผลประเมิน

ความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อ

คุณลักษณะของ

บัณฑติด้าน 

Community 

Change Agent หรือ 

5C 

650,000 ต.ค.64 - ก.ย.

65 

ดร.จุฑามาศ  

ผลมาก 

2 โครงการประเมินและ

ปรับปรุงหลักสูตร 

-พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

พ.ศ.2565 (ปรับปรุง) 

-พยาบาลศาสตรมหา

บัณฑติ (ประเมิน) 

ร้อยละผลประเมิน

ความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อ

คุณลักษณะของ

บัณฑติด้าน 

Community 

Change Agent หรือ 

5C+  

90,000 ต.ค.64-มิย.

65 

ผศ.พัชรินทร์ 

ไชยบาล 

ดร.วิยะดา 

รัตนสุวรรณ 

3 โครงการสนับสนุนนิสติ 

การนำเสนอผลงาน

วิชาการและนวัตกรรม

ระดับชาติ/นานาชาติ 

จำนวนหลักสูตรที่มี

การจัดการศกึษาใน

รูปแบบ CWIE และ/

หรอืมีความร่วมมอื

กับหน่วยงาน

ภายนอก 

100,000 ต.ค.64-ก.ย.

65 

ผศ.ดร.ศศนิันท์ 

พันธุ์สุวรรณ 

4 โครงการสนับสนุน

อาจารย์ในการจัดทำ

ผลงานวิชาการและสื่อ

การสอน 

จำนวนสื่อการ

เรียนรู้แบบออนไลน์

ที่นำมาใช้ในการ

จัดการเรยีนการ 

150,000 ต.ค.64-ก.ย.

65 

ผศ.ดร.ดาว 

เวียงคำ 



 
 

ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผูร้ับผิดชอบ 

  สอน (Re-skill / 

Up-Skill) (จำนวน

วิชา) 

   

5 โครงการพัฒนาอาจารย์

ด้านการสอน ในการ

จัดการสอนใน

สถานการณ์จำลอง

เสมือนจริง 

ร้อยละผลประเมิน

ความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อ

คุณลักษณะของ

บัณฑติด้าน 

Community 

Change Agent หรือ 

5C+  

410,000 พ.ย64.-สค.

65 

ดร.จุฑามาศ 

ผลมาก 

6 โครงการจัดสอบประมวล

ความรูค้วามสามารถ

ทางการพยาบาลและ

พัฒนาคลังข้อสอบ 

ร้อยละผลประเมิน

ความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อ

คุณลักษณะของ

บัณฑติด้าน 

Community 

Change Agent หรือ 

5C+  

100,000 ธ.ค.64-พ.ค.

65 

ผศ.พัชรินทร์ 

ไชยบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ 

1. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน) 

ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผูร้ับผิดชอบ 

7 โครงการเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่วิชาชีพ 

ร้อยละของความพึง

พอใจของผูใ้ช้

บัณฑติที่มีต่อ

คุณลักษณะของ

บัณฑติที่มีทักษะ

แห่งอนาคต 1. ด้าน

ทักษะการเรียนรู้

และนวัตกรรม 2. 

ด้านทักษะชีวติและ

การทำงาน 3. ด้าน

สารสนเทศ สื่อ

เทคโนโลยี (ร้อยละ) 

35,000 มึ.ค.64 -เม.ย.

65 

นางสาวศุภลักษณ์ 

อยู่ยอด 

ดร.กฤติพชิญ์ 

ฐิติพชิญานันท์ 

8 โครงการปฐมนิเทศนิสิต

ใหม่ 3 หลักสูตร 

-ร้อยละของนสิิตมี

ความรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับโครงสรา้ง

หลักสูตร แผนการ

ศกึษาและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 

-ร้อยละของผู้เข้า

อบรมเข้าร่วม

โครงการ 

 

30,000 มิ.ย.65 ดร.วิยะดา      

รัตนสุวรรณ 

นายจุฑาพงศ์     

เตชะสืบ 

ดร.กฤติพชิญ์ 

ฐิติพชิญานันท์ 

9 โครงการสัมมนาการ

จัดการเรยีนการสอน 

ร้อยละของความพึง

พอใจของผูใ้ช้

บัณฑติที่มีต่อ

คุณลักษณะของ

บัณฑติที่มีทักษะ

แห่งอนาคต 1. ด้าน 

 

35,000 มิ.ย.65 ผศ.พัชรินทร์    

ไชยบาล 

ดร.วิยะดา        

รัตนสุวรรณ 



 
 

ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผูร้ับผิดชอบ 

  ทักษะการเรียนรู้

และนวัตกรรม 2. 

ด้านทักษะชีวติและ

การทำงาน 3. ด้าน

สารสนเทศ สื่อ

เทคโนโลยี (ร้อยละ) 

   

10 โครงการพัฒนาอาจารย์

พี่เลี้ยงแหล่งฝกึ 

ร้อยละผลประเมิน

ความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อ

คุณลักษณะของ

บัณฑติด้าน 

Community 

Change Agent หรือ 

5C+  

67,000 ธ.ค 65 ดร.จุฑามาศ     

ผลมาก 

11 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ

สำหรับนิสิต 4 ช้ันปี 

ร้อยละของความพึง

พอใจของผูใ้ช้

บัณฑติที่มีต่อ

คุณลักษณะของ

บัณฑติที่มีทักษะ

แห่งอนาคตฯ 

60,000 ต.ค.64-ก.ย.

65 

ผศ.ดร.ศศนิันท์ 

พันธ์สุวรรณ,  

ดร.วิมลทิพย์ พวง

เข้ม 

12 สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมอืทางวิชาการกับ

องค์กรและสถาบันใน

ต่างประเทศ 

ร้อยละของความพึง

พอใจของผูใ้ช้

บัณฑติที่มีต่อ

คุณลักษณะของ

บัณฑติที่มีทักษะ

แห่งอนาคตฯ 

360,000 ต.ค.64-ก.ค

65 

 

ดร.สุทธิดา พงษ์

พันธ์งาม 

13 โครงการเตรียมความ

พร้อมรับปริญญา 

 25,000 ก.พ.65,เม.ย.

65 

นายปรัชญดล 

รัตนสุวรรณ 

                             รวมงบประมาณ 2,112,000 

 

 

  



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ 

2.โครงการด้านวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผูร้ับผิดชอบ 

1 โครงการสนับสนุนการ

ผลติผลงานวิจัย 

 

จำนวนผลงานวิจัย

และนวัตกรรมที่

ได้รับการตพีิมพ์ใน

วารสารที่อยู่ใน

ฐานขอ้มูลที่ได้รับ

การยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ [Super 

KPI] [Reinventing 

University] 

(ผลงาน) 

350,000 ต.ค.64 - ก.ย.

65 

ผศ.พรรณพิมล 

สุขวงษ์ 

 

2 โครงการจัดความรู้และ

พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

-Manuscript Camp (2 

ระยะ) 

จำนวนผลงานวิจัย

และนวัตกรรมที่

ได้รับการตพีิมพ์ใน

วารสารที่อยู่ใน

ฐานขอ้มูลที่ได้รับ

การยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ [Super 

KPI] [Reinventing 

University] 

(ผลงาน) 

200,000 ม.ค-พ.ค.65 ผศ.พรรณพิมล 

สุขวงษ์ 

 

3 โครงการสร้างเครือข่าย

ชุมชนการวิจัยและ

นวัตกรรม 

จำนวนผลงานวิจัย

และนวัตกรรมที่

ได้รับการตพีิมพ์ใน

วารสารที่อยู่ใน

ฐานขอ้มูลที่ได้รับ

การยอมรับใน

ระดับชาติและ 

50,000 พ.ค.-มิ.ย.65 ผศ.พรรณพิมล 

สุขวงษ์, 

 



 
 

ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผูร้ับผิดชอบ 

  นานาชาติ [Super 

KPI] [Reinventing 

University] 

(ผลงาน) 

   

                             รวมงบประมาณ 600,000   

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ 

3.โครงการด้านบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 

ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผูร้ับผิดชอบ 

1 โครงการบริการวิชาการ 

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

จำนวนศูนย์การ

เรียนรู้หรอืแหล่ง

การเรียนรูใ้หม่ ที่

เป็นศูนย์กลางการ

เรียนรู้ที่สำคัญของ

สังคมและชุมชนทุก

ช่วงวัย  

60,000 ต.ค.64 - ก.ย.

65 

นางสาวจตุพร   

ไชยราช 

2 ประชุมวิชาการประจำปี จำนวนผลงาน

บริการวิชาการที่

นำไปใช้ประโยชน์

จรงิในชุมชนหรอื

ท้องถิ่นที่เป็นพืน้ที่

เป้าหมาย 

80,000 มิ.ย.-64-ส.ค.

65 

ดร.กฤติพชิญ์ 

ฐิติพชิญานันท์ 

3 บริการวิชาการเพื่อ

พัฒนาวิชาชีพพยาบาล 

(5 กิจกรรม) 

 จำนวนผลงาน

บริการวิชาการที่

นำไปใช้ประโยชน์

จรงิในชุมชนหรอื

ท้องถิ่นที่เป็นพืน้ที่

เป้าหมาย 

 

 

150,000 ตค.64-ก.ย.65 ผูช่้วยคณบดี

ฝ่ายบริการ

วิชาการ 



 
 

ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผูร้ับผิดชอบ 

4 บริการวิชาการวิชาการ 

-พัฒนาคุณภาพชวีิต 

-พัฒนาความเข้มแข็งของ   

ชุมชน 

-การเรียนการสอน 

จำนวนผลงาน

บริการวิชาการที่

นำไปใช้ประโยชน์

จรงิในชุมชนหรอื

ท้องถิ่นที่เป็นพืน้ที่

เป้าหมาย 

       100,000  

 

ตค.64-ก.ย.65 ผูช่้วยคณบดี

ฝ่ายบริการ

วิชาการ 

                             รวมงบประมาณ 390,000   

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ 

โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผูร้ับผิดชอบ 

1 โครงการสร้างจิตสำนึก

และอนุรักษ์วัฒนธรรม

ไทย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

 จำนวนผลงานหรอื

ผลติภัณฑ์อัน

เนื่องมาจากการบูร

ณาการทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรม กับ 

การบริการวิชาการ 

การวิจัย และการ

เรียนการสอน[ 

40,000 ม.ค.-ส.ค.65 นางสาวจตุพร   

ไชยราช 

2 สืบสานวัฒนธรรมวิชาชีพ 

(ไหว้ครู มอบหมวกและ

เข็มชัน้ปี พิธีสำเร็จ

การศกึษา) 

ร้อยละของนิสติที่

มีอัตลักษณ์ UP 

Identity  

60,000 ม.ค.-ก.ค.65 นางวิไลพร   

กาเชยีงราย, 

นายจุฑาพงษ์ 

 เตชะสืบ, 

 ดร.พัชรินทร์ 

สังวาลย์ 

3 โครงการพัฒนาอัต

ลักษณ์นิสติพยาบาล

ศาสตร์ (ด้านบุคลิกภาพ

และสุขภาพ) 

 

ร้อยละของนิสติที่

มีอัตลักษณ์ UP 

Identity 

35,000 ธ.ค.64- มิ.ย.

65 

นายปรัชญดล 

รัตนสุวรรณ 



 
 

ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผูร้ับผิดชอบ 

4 โครงการวันพยาบาล 

-วันพยาบาลแห่งชาติ 

-วันพยาบาลสากล 

ร้อยละของนิสติที่

มีอัตลักษณ์ UP 

Identity 

40,000 ต.ค.64-พ.ค.

65 

นางสาวเกศนิี 

อิ่มแมน 

นางสาวลินยา 

เทสมุทร 

                             รวมงบประมาณ 175,000   

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ 

โครงการบริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผูร้ับผิดชอบ 

1 โครงการสรุปผลการ

ดำเนนิงานการทบทวน

แผนกลยุทธ์และจัดทำ

แผนปฏิบัติการประจำปี 

2566 

มีระบบและ

กระบวนการทำงาน 

(Work process) 

ด้านการประเมินผล

การปฏิบัติงาน และ

แนวปฏิบัติที่ดี (Best 

Practise) 

200,000 ส.ค. - ก.ย.65 นางสาวลานนา  

หมื่นจันทร์ 

2 โครงการวันสถาปนาคณะ มีระบบและ

กระบวนการทำงาน 

(Work process) 

ด้านสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร 

ให้เกิดการสื่อสาร

ค่านยิมและ

วัฒนธรรมองค์กรที่

ดีร่วมกัน  

50,000 ก.ย.65 นางสาวกัลยกร  

รับงาน 

3 โครงการพัฒนาขีด

ความสามารถของ

บุคลากร 

มีระบบและ

กระบวนการทำงาน 

(Work process) 

ด้านการส่งเสริม  

ความก้าวหน้าตาม 

700,000 ตค.64-ก.ย.65 ดร.วิยะดา รัตน

สุวรรณ 



 
 

ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผูร้ับผิดชอบ 

  สายงาน    

4 โครงการส่งเสริมค่านิยม 

ความรัก ความผูกพันและ

การมสี่วนร่วมในองค์กร 

 มีระบบและ

กระบวนการทำงาน 

(Work process) 

ด้านสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร 

ให้เกิดการสื่อสาร

ค่านยิมและ

วัฒนธรรมองค์กรที่

ดีร่วมกัน  

500,000 พ.ค-ส.ค.65 นางรัตนา ทาสทิธิ์ 

5 โครงการยกระดับ

สำนักงานสีเขียว (Green 

Office) 

มีระบบและ

กระบวนการทำงาน 

(Work process) 

ด้านสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร 

ให้เกิดการสื่อสาร

ค่านยิมและ

วัฒนธรรมองค์กรที่

ดีร่วมกัน 

150,000 ม.ค.-ก.ย.65 นางสาวแสงเดือน 

วงค์ใหญ่, 

นางรัตนา ทาสทิธิ์ 

6 รับรองสถาบัน 2565 มีระบบและ

กระบวนการทำงาน 

(Work process) 

ด้านสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร 

ให้เกิดการสื่อสาร

ค่านยิมและ

วัฒนธรรมองค์กรที่

ดีร่วมกัน  

 

 

130,000 ต.ค.64-ก.ย.

65 

ดร.วิยะดา      

รัตนสุวรรณ 

ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผูร้ับผิดชอบ 



 
 

7 โครงการพัฒนาการ

บริหารและดำเนินงาน

ตามเกณฑ์ EdPex 

มีระบบและ

กระบวนการทำงาน 

(Work process) 

ด้านการส่งเสริม

ความก้าวหน้าตาม

สายงาน   

150,000 ต.ค64.-ก.ย.

65 

ผูช่้วยคณบดีฝ่าย

ประกันฯ 

8 โครงการประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายในระดับ

หลักสูตร AUN QA 

มีระบบและ

กระบวนการทำงาน 

(Work process) 

ด้านการส่งเสริม

ความก้าวหน้าตาม

สายงาน 

120,000 ต.ค.64-ก.ย.

65 

ผูช่้วยคณบดีฝ่าย

ประกันฯ 

9 โครงการให้ความรูร้ะบบ

ประกันคุณภาพการศกึษา

แก่บุคลากรและนิสติ 

มีระบบและ

กระบวนการทำงาน 

(Work process) 

ด้านการส่งเสริม

ความก้าวหน้าตาม

สายงาน  

100,000 ต.ค.64-ก.ย.

65 

ผูช่้วยคณบดีฝ่าย

ประกันฯ 

10 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการจัดทำคู่มือการ

ปฏิบัติงานสำหรับสาย

สนับสนุน 

มีระบบและ

กระบวนการทำงาน 

(Work process) 

ด้านการส่งเสริม

ความก้าวหน้าตาม

สายงาน 

30,000 ต.ค.64-ก.ย.

65 

นายพลาวัน    

สรรพนิช 

                             รวมงบประมาณ 2,130,000   

 

 

 

บทที่ 3 

 



 
 

การติดตามและประเมินผล 

 

3.1 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  แผนปฏิบ ัต ิการประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ม ีว ัตถ ุประสงค ์เพ ื ่อให ้ทราบถ ึง

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อนำประสบการณ์จากการทำงานไปกำหนดนโยบายการบริหารงาน

เพ ื ่ อพ ัฒนามหาว ิทยาล ั ย ให ้ เ จร ิญก ้ าวหน ้ าและบรรล ุ ว ิ ส ั ยท ัศน ์ ของอธ ิ ก ารบด ีต ่ อ ไป  

โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข ้อมูลผลการดำเนินงานทั ้งใน  

เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการดำเนินงานกับผลการดำเนินงาน 

และการ เบ ิ กจ ่ าย งบประมาณของท ุ กหน ่ วย งาน ในมหาว ิทยาล ั ยพะ เย า  เพ ื ่ อ เสนอต่ อ  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ ดังรูปแสดงผัง  

การประเมนิต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ผังการประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 

  

 

  กองแผนงาน พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ e-BUDGET) เพื่อ

นำมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ



 
 

แผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้อ งแม่นยำ เชื่อถือได้ และมีความ

โปร่งใส ตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถนำผลลัพธ์จากระบบ E-BUDGET                    

ไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดใช้งานระบบในระยะที่ 3 ด้านการจัดการ 

วางแผนด้านงบประมาณประจำปี การวางแผนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการรายงาน

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี  และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน 

ในรอบ 6 เดือน  และรอบ 12 เดือน  

 

3.2 ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบความสำเร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ มีระบบและกลไกดังนี้ 

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ ่งนำเสนอผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ และให้มกีารตดิตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

โปร่งใส มมีาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์       

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี ้ว ัดการดำเนินงาน ตั ้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน 

ผูอ้ำนวยการ หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้และ

ตามกรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื ่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการต่อคณบดี ต่ออธิการบดี คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 



 
 

 สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุตริตแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัต ิการประจำปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ผ่านทางการรายงานแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – 

มีนาคม 2565 ) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 

 

3.4 องค์ประกอบของรายงานผลการดำเนินงาน 

  การรายงานผลประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้

มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อกำหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการรายงาน 

ดังนี้ 

1) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการคณะ ประจำปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

2) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ พ.ศ. 2565 
                  

 ซ ึ ่ งกระบวนการปฏ ิบ ัต ิ งานท ั ้ งหมด จะปฏ ิบ ัต ิการผ ่ านระบบการจ ัดการ 

ด้านงบประมาณและแผนงาน (e-Budget) และใช้ข ้อมูลจากระบบการจัดการด้านงบประมาณ 

และแผนงาน (e-Budget) ในการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณนั้นๆ    

 

.......................................... 


