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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมา 

 ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย ที่มีความสอดคล้อง

กับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี  (พ .ศ. 2560 – 2579) โดยมี เป้ าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อม

ล้ าทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยได้

น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ และได้จัดท า

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 บนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2579) ทีม่ีเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่

ประเทศไทย 4.0 และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่ม

อาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และมีการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว

รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของ

สังคมไทย   

 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องกับ 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  แผนการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมาตรฐานการศกึษาของ

ชาติ พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อม

ทั้งกาย ใจ สติปัญญา และทักษะศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล “ไทย

แลนด์ 4.0” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้าง

ห นท างพั ฒ น าป ร ะ เท ศ ให้ เจ ริญ  ส าม ารถ รั บ มื อ กั บ โอ ก าส แล ะภั ย คุ ก ค าม แบ บ ให ม่  ๆ 

ที่ เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วรุนแรงในศตวรรษที่  21 ได้  ความมุ่ งมั่นที่ จะปรับเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจ 

ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) มีฐานคิดหลักคือการเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภค

ภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม การเปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
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เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เปลี่ยนระบบการเรียนรู้แบบเดิมไปสู่การเรียนสมัยใหม่ 

(Smart Classroom) และรูปแบบการเรียนแบบใหม่ การพัฒนานักศึกษาไปสู่การเป็นSmart Enterprises และ 

Startup ที่มีศักยภาพสูง การจัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อเปลี่ยนทักษะแรงงานแบบเดิมที่มีมูลค่าต่ า 

(Traditional Services) ไปสู่การเป็นแรงงาน ที่มีความรู้  ทักษะ และความเช่ียวชาญสูง (High Value 

Services)  เ พื่ อ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร แ ร ง ง า น ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ใ ห ม่  

(New S-Curve) เป็นต้น  

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา สอดคล้อง

กับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 

12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 

2561 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 เพื่อสนองตอบทิศทางการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของผู้บริหารและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้มหาวิทยาลัยพะเยามีการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ให้มคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย ปี 2563 -2567 สอดคล้องกับกรอบ

ยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 

2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มาตรฐานการศกึษาของชาติ พ.ศ. 2561 และ

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 เพื่อตอบสนอง ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะฯ และ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 มี

วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในช่วง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “แหล่งเรียนรู้ทางวิศวกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและ

ชุมชน” และบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ดังนี้ 

 (1) ยุทธศาสตรก์ารเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

(2) ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการเพื่อตอบ

โจทย์อุตสาหกรรมและชุมชน 

 (3) ยุทธศาสตรก์ารบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 
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 (4) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (5) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 (6) ยุทธศาสตรก์ารบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

1.3 ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับกรอบยุทธศาสตร์

การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- 2567 ได้ด าเนินการให้สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 - 2567 

และเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 และแผนการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  

 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการตลาดของ

สังคม และ ด้านขับเคลื่อนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจ

ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน และ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการมีความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ที ่1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์ และยุทธศาสตรท์ี่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิจัยและนวัตกรรม ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งมีความสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง สังคม 

เป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน (Sustainable Life Quality) ภายใต้

ยุทธศาสตร์ที่  3 การบริการวิชาการเพื่ อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ  มีความสอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2560 - 2579 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าใน

สั งค ม  ยุ ท ธศ าสต ร์ที่  3  ก ารส ร้ างค วาม เข้ ม แข็ งท างเศ รษ ฐกิ จแล ะแข่ งขั น ได้ อ ย่ างยั่ งยื น 

และยุทธศาสตร์ที่  4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ของแผนพัฒนา

เศรษฐกิ จฯ ฉบับที่  12  (พ .ศ . 2560 - 2564) รวมทั้ งมี ความสอดคล้องกั บ ยุท ธศาสตร์ที่  1 
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ด้านความมั่ นคง และยุทธศาสตร์ที่  4 ด้ านการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

ของยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาสู่สากล และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise) 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน มีความ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา และ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของแผนการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อ

การพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ

สติกส์ และยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมอืง และพื้นที่เศรษฐกิจ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวติที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ของยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 โดยแสดงเป็นแผนภาพความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 กับแผนยุทธศาสตรต์่าง ๆ ของประเทศ ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 แสดงความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 - 2567 กับแผนยุทธศาสตรต์่าง ๆ 

 จากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 - 2567 สามารถน ามาสรุปเป็นแผนภาพแสดง Strategic Map เชิงล าดับความส าคัญ 

ได้ดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 แผนภาพแสดง Strategic Map เชิงล าดับความส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ความเป็นสากล 
1. คณะมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรบัในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ 
1. พัฒนารูปแบบการเรียนรู้รูปแบบใหมท่างวิศวกรรมให้แก
อุตสาหกรรมและชุมชน 
2. สร้างรายได้ช่องทางใหม่ให้กับคณะเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
3. เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ที่ให้บริการแก่ชุมชนและ
สังคม 

วิสัยทัศน์ “แหลง่เรียนรู้ทางวิศวกรรมเพือ่อุตสาหกรรมและชมุชน” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคน 
1. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพในระดับสากลและตรงตามความต้องการของตลาด 
2. เพิ่มทักษะในศตวรรษที่ 21 ส าหรับวิศวกร 
3. เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ 

 

การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
1. บุคลากรมีองค์ความรู้และสมรรถนะตรงตามศตวรรษที่ 21 
2. สร้างสภาวะแวดล้อมในการท างานที่เอื้อต่อสุขภาวะที่ดีของบุคลากรและนิสิต 

ยุทธศาสตร์การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
1. พัฒนาวิศวกรผู้สืบสานวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
2. พัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมร่วมกับชุมชน 

ยุทธศาสตร์การท าวิจัย 
1. สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
2. สร้างกลุ่มวิจัยบูรณาการที่ตอบโจทยอ์ุตสาหกรรมและชุมชน 
3. สร้างกลุ่มวิจัยบูรณาการที่ตอบโจทยอ์ุตสาหกรรมและชุมชน 
4. ผลิตงานวิจัย นวัตกรรมเพื่อสร้างความกนิดีอยู่ดี มีปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินใหก้ับชุมชนในภาคเหนือ 

2 กลยุทธ์ 

2 กลยุทธ์ 

4 กลยุทธ์ 

6 กลยุทธ์ 

4 กลยุทธ์ 

7 กลยุทธ์ 
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1.4 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์   

   ตามที่ได้นโยบายจากมหาวิทยาลัยพะเยาให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับปรุงพัฒนาและจัดท า

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 ให้สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา จงึได้มีการก าหนดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 โดยได้จัดให้มีการประชุมจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ฯ ขึ้นในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562 โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ และสนับสนุน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก

กลุ่มของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีกรอบเวลาในการจัดท า และกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ

ดังตอ่ไปนี ้

 
รูปที่ 3 กรอบเวลาในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 - 2567 

  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เริ่มต้นขึ้นหลั งจาก อธิการบดี แถลงวิสัยทัศน์ 

และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อสภามหาวิทยาลัย จากนั้นอธิการบดีได้แถลงวิสัยทัศน์และ
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นโยบายต่อ คณบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยพะเยา จากนั้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดประชุม เพื่ อร่วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ร่วมกัน โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ของคณะฯ วิเคราะห์ SWOT การก าหนดยุทธศาสตร์ 

และก าหนดเป้าประสงค์  ก าหนดโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องตามกลยุทธ์และเป้าหมาย เชิง

ยุทธศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้วิธี OKR (Objective & Key Result) รวมทั้งได้มีการน าเสนอ

แผนเพื่อขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ จากนั้นได้มีการเผยแพร่และถ่ายทอด

แผนยุทธศาสตร์ไปยังหน่วยงานภายในคณะฯ พร้อมทั้งมีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การติดตาม

ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์    

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

(SWOT Analysis) 

(ผู้บริหารและบุคลากรคณะ

วิศวกรรมศาสตร)์ 

ความคาดหวงัจากมหาวิทยาลัย  

(แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  

ด้วยเทคนิคอานาคตศาสตร์ 

(ผู้บริหารและบุคลากรคณะ

วิศวกรรมศาสตร)์ 

ความคาดหวงัจากผู้บริหารและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 

ก าหนดประเดน็ยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์ และตัวชี้วดั โดยใช้

เทคนิค OKR (ผู้บริหารและ

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร)์ 

ก าหนดกลยุทธ์  

และแปลงยุทธสาสตรส์ู่การปฏิบัติ 

4 ป ี(ผู้บริหารและบุคลากรคณะ

วิศวกรรมศาสตร)์ 

 

ส่งให้กับมหาวทิยาลัย 
ประชุมทบทวนการจัดท าก าหนดกล

ยุทธ์และโครงการในแผนปฏิบัติการ 

(คณะกรรมการบรหิารคณะฯ) 

ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏบิัติการ 

(ผู้บริหารและบุคลากรคณะ)

วิศวกรรมศาสตร)์ 

ติดตามการประเมินผล 

และการปรับปรุงพัฒนา 
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บทที่ 2 

การวเิคราะห์แผนพัฒนาของชาติและสภาพแวดล้อม 

 

2.1 แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  

   กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทย ได้แก่ (1) กระแส

Globalization ที่ เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการไหลของทุน สินค้าบริการ และแรงงาน อย่างเสรีท าให้

เกิดปรากฎการณ์ เชื่อมโลกเข้าด้วยกัน (Connected World) (2) กระแส Digitization ที่ เปลี่ยนรูปแบบ 

การติดต่อสื่อสารในโลกเสมือนหรือโลกดิจิตอลท าให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตแบบ Exponential Return to 

Scale ไม่ เป็ น ไปตามทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์  (3) ก ระแส  Urbanization ที่ มี ผล ให้ วัฒ นธรรม 

วิถีการด าเนิน ชีวิต และพฤติกรรม รวมทั้ งการปฏิสัมพันธ์ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปจากสั งคม 

และวัฒนธรรมแบบเดิม (4) กระแส Individualization ที่ท าใหม้ีความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้นท าให้มีทั้งข้อดี

ข้อเสีย เช่น อาจท าให้เป็นสังคมที่เข้มแข็งขึ้น และอาจท าให้สังคมที่มคีวามขัดแย้งและมีความปัจเจกมากขึ้น 

(5) กระแส Communization ท าให้เกิดกระแสการพึ่งพากันมากขึ้น เกิดการผนึกพลังร่วมกันแก้ปัญหา หรือ

เผ ชิญ ปั ญ ห า ร่ ว ม กั น ม า ก ขึ้ น  ก ร ะ แ ส ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล งดั ง ก ล่ า ว  ท า ให้ เกิ ด ป ร ะ เด็ น 

ที่ท้าทาย ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง การศึกษาเรียนรู้ สุขภาพและสาธารณสุข พลังงาน

และสภาพแวดล้อม ฯลฯ การปรับตัวเข้ากับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นนโยบายส าคัญของ

หลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย 

2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อใช้เป็นแนวทางการ

พัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ

พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน” และมีเป้าหมายส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความมั่นคง ประกอบด้วย การมีความมั่นคงปลอดภัย

จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม 

ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ

การเมือง ประเทศมีความมั่นคง  ในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ที่

เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลาง และที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมอืง 

มีความมั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศ ที่ต่อเนื่อง และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี

ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
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ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย 

และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน 

และน้ า (2) ความมั่งคั่ง ประกอบด้วย ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็น

ประเทศในกลุ่ม รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา

อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายใน และ

ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม แห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค 

ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค และ

ระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง และความสมบูรณ์ ในทุนที่จะสามารถสร้าง

การพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงินทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร 

ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (3) ความยั่งยืนประกอบด้วย การพัฒนาที่

สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการ

เจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน

ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริ โภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                              

และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน  ความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความเอื้ออาทร 

เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม และประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) คือ (1) เพื่อสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ (2) เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึงเท่าเทียม เป็นธรรม (3) 

เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ และ (4) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ

ด้วยนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของ

ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ์ดังนี้  

 1. ด้านความมั่นคง 

 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน

สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร

จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
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 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ

รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่ อป้องกันและแก้ ไขปัญหาความมั่นคง 

รูปแบบใหม่ 

 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 

รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสูแ่นวระนาบมากขึ้น 

 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการคา้ การลงทุน พัฒนาสูช่าติการค้า  

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และ

ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ

ผลติภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล  

 (4) การพัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจพิ เศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิ เศษชายแดน 

และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจรญิ  

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนา 

กับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ  

 (2) การยกระดับการศกึษาและการเรียนรูใ้ห้มคีุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  

 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  

 (4) การสร้างเสริมให้คนมสีุขภาวะที่ดี  

 (5) การสร้างความอยู่ดีมสีุขของครอบครัวไทย 

 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทยีมกันทางสังคม 

 (1) สรา้งความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
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 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

 (3) มสีภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อตอ่การด ารงชีวติในสังคมสูงวัย  

 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของ

ชุมชน  

 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาและใชพ้ลังงานที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  

 (4) การพัฒนาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินเิวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวใหพ้ร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ  

 (6) การใช้เครื่องมอืทางเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหนว่ยงานภาครัฐใหม้ีขนาดที่เหมาะสม  

 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

 (4) การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล  

 (6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

 (7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เพื่ อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ .ศ . 2563-2567  

มี ค ว าม สั ม พั น ธ์ แ ล ะสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ น า เศ รษ ฐกิ จ แล ะสั งค ม แห่ งช าติ  ฉ บั บ ที่  1 2  

(พ.ศ. 2555 - 2559) ทั้ง 10 ยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การสรา้งความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันได้อย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 10 ความรว่มมอืระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

 

2.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “คนไทยทุกคนได้รับ

การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา4 

ประการ ได้แก่ 

1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มคีุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ และยุทธศาสตรช์าติ  

3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและ

ร่วมมือผนึกก าลังมุง่สูก่ารพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า

ภายในประเทศลดลง  

 แผนการศึกษาแหง่ชาติ วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  

 1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผูเ้รียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ

ทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)  

 2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุ

เป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด 
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2.5 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 -2567 

 มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่

สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตาม

จุดมุง่หมาย วิสัยทัศนแ์ละแนวคิดการจัดการศกึษาดังกล่าวข้างตน้ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้ 

1) บัณฑิตมีคุณภาพ มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพทักษะในศตวรรษที่ 21 

และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

2) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตาม

ศักยภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้ 

1) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมคีุณภาพ 

2) ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

      ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้ 

1) ชุมชนและสังคมมคีุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable life) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสรา้งและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมใหย้ั่งยืน 

โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้ 

1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น และพัฒนาสูส่ากล 

2) ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรคเ์ชงิพาณิชย์ (Cultural enterprise) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้ 

1) มหาวิทยาลัยพะเยามีช่ือเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้ 

1) บุคลากรมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดแีละมีความภูมิใจในองค์กร 

2) มหาวิทยาลัยพะเยามีการบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบ 

ได้ 



15 
 

2.6 แผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี พ.ศ. 2560 - 2574  

 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี พ.ศ. 2560 – 2574 มีรายละเอียดประกอบด้วย เจตนารมณ์แผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี เป้าหมายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ระบบอุดมศึกษาในปี 2574 

University 4.0 และสิ่งที่สังคมจะได้รับจากระบบอุดมศึกษาในปี 2574 University 4.0 โดยมีเนื้อหา 

โดยสรุปดังนี้ 

 1. เจตนารมณแ์ผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ป ีฉบับที่ 3 มี 3 ประการ ดังนี้ 

1) อุดมศกึษาต้องการน าการพัฒนาประเทศ เป็นผู้สรา้งปัญญาให้กับสังคม 

2) อุดมศึกษาต้องเป็นศูนย์รวมความรู้และศาสตร์ที่น าไปสร้างทุนทางสังคม ก่อให้เกิด 

นวัตกรรม ความรู้  งานวิจัย ที่ เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศในบริบท  

ที่เปลี่ยนแปลง 

3) อุดมศึกษาให้โอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผลตอ่การเรียนรูแ้ละการพัฒนาวิชาการ 

2. เป้าหมายการจัดการศึกษาระดับอุดมศกึษา พิจารณาจาก  5 องค์ประกอบ 

1) การเข้าถึงอุดมศึกษาของไทย (Accessibility): การรับนักศึกษา Age Group, Non-Age 

Group  

2) ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในการเข้าสู่ระบบอุดมศึกษา (Equity): ผู้เรียนมี

โอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มคีุณภาพ  

3) คุณภาพการศึกษา (Quality): สมรรถนะบัณฑิต ความสมดุลของ Soft Skill และ Hard 

Skill 

4) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ (Efficiency): ธรรมาภิบาลและการจัดสรร

ทรัพยากร 

5) การตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy): บัณฑิตและงานวิจัยตอบสนองต่อ

การพัฒนาประเทศ 

3. ระบบอุดมศกึษาในปี 2574 University 4.0 

1) การสรา้งโอกาสการเข้าถึงอุดมศกึษาอย่างกว้างขวางและเป็นธรรม Accessibility 

2) การพัฒนานักศึกษา Student Development 

3) โครงสรา้งพื้นฐานการวิจัยและนวัตกรรม Research and Innovation Infrastructure 

4) ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน Public – Private – Community Partnership 

5) การสร้างความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา Higher Education Financial 

Security 
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6) นโยบายการสนับสนุนและประเมินผล Policy – Support – Assessment 

7) การบริหารจัดการที่ดใีนระบบอุดมศกึษา Good Governance 

8) อุดมศกึษาดิจติอล Digital Higher Education 

4. สิ่งที่สังคมจะได้รับจากระบบอุดมศกึษาในปี 2574 University 4.0 

1) โอกาสในการเข้าถึงผลผลติจากทุกพันธกิจอุดมศกึษาที่มคีุณภาพของทุกภาคส่วน 

2) ทุนทางสังคมให้เกิดผู้น าทางความคิดที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึน้ 

3) องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เสนอทางเลือกและตอบโจทย์สังคม เพื่อการพัฒนาประเทศ

ในบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

 ที่มา: สุเมธ แย้มนุ่น. 2559. การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศึกษาไทยในระยะ 15 ปี, กรอบ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2574) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564).  

2.7 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

 จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคใน

การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในถึงจุดเด่นที่สามารถส่งเสริมพัฒนาได้

และจุดด้อยที่ต้องปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อพิจารณาถึงโอกาสในการ

พัฒนา และอุปสรรคที่อาจเกิดขึน้ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ โดยมีผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน

และภายนอกในแต่ละด้าน โดยสรุปดังนี้ 

2.7.1 ด้านการจัดการศึกษา 

จาการประเมนิโดยบุคลากรที่เข้าร่วมประเมิน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
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รูปที่ 5 แสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์ SWOT ด้านการจัดการศกึษา ด้วย TOWS Matrix 

 

โดยมีรายละเอียดการประเมินดังนี้ 

ปัจจัยภายใน 
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ปัจจัยภานอก 
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2.7.1 ด้านการจัดการศึกษา 

จาการประเมนิโดยบุคลากรที่เข้าร่วมประเมิน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
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รูปที่ 6 แสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์ SWOT ด้านการวิจัย ดว้ย TOWS Matrix 

 

ปัจจัยภายใน 
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ปัจจัยภายนอก 
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2.7.3 ด้านการบรกิารวชิาการ 

 

 
รูปที่ 7 แสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์ SWOT ด้านบริการวิชาการ ด้วย TOWS Matrix 
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 ปัจจัยภายใน 

S1-นโยบายคณะฯ หมายถงึนโยบายของผู้บริหารในการท างานบริการวิชาการ 

จุดแข็ง คะแนน จุดอ่อน คะแนน 

คณะฯมีนโยบายให้อิสระกับการท างาน

บริการวิชาการกับทุกคน เป็นจุดแข็งที่ท า

ให้คณะสามารถท างานบริการวิชาการได้

ปริมาณมาก และได้เงนิเข้าคณะมากขึ้น 

 

2.11 

คณะฯ ไม่ก าหนดนโยบายหรือเป้าหมาย

ในการบริการวิชาการให้ชัดเจนท าให้ เป็น

จุดอ่อนที่ท าให้อาจารย์ขาดแรงจูงใจ ขาด

การบูรณาการร่วมกัน  

 

1.89 

คณะฯ มีการก าหนดต าแหน่งรองฯฝ่าย

บริก ารวิชาการ เป็ นจุด แข็ งที่ จ า ให้

สามารถสร้างเครือข่าย และหางาน

บริการวิชาการได้มากขึ้น 

 

1.0 

คณะฯ ไม่ก าหนดนโยบายหรือเป้าหมาย

ในการบริการวิชาการให้ชัดเจนท าให้ เป็น

จุดอ่อนที่ท าให้ไม่ทราบกลุ่มธุรกิจในการ

ให้บริการวิชาการไม่ชัดเจน 

 

1.3 

S2-คุณภาพงานบริการวิชาการและการให้บริการวิชาการ (คุณภาพของงานที่แล้วเสร็จแล้ว และ

ลักษณะของการให้บริการวิชาการ) 

จุดแข็ง คะแนน จุดอ่อน คะแนน 

คณะฯ มีงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพ

ได้รับการยอมรับ  และมีการจ้างงาน

ต่ อ เนื่ อ ง  เช่น  งานด้ านการอนุ รั ก ษ์

พลังงาน งาน Talent mobility งานกรม

พัฒนาฝีมือแรงงาน งานจากกรมส่งเสริม

ฯ การอบรม Critical thinking ซึ่ งถือว่า

เป็นจุดแข็งของคณะฯ ที่สามารถน ามาต่อ 

 

 

 

3.51 

งานบริการวิชาการที่มีอยู่ไม่ครอบคลุม

ความต้องการของผู้ประกอบการ เช่น 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยังขาดด้านการ

ออกแบบบ รรจุ ภัณ ฑ์  ก ารขอ  อย . 

เนื่องจากยังขาดการบูรณาการร่วมกัน

ระหว่างอาจารย์ต่างสาขาฯ ท าให้เป็น

จุดอ่อนที่จะขยายงานวิชาการตอ่ไปได้ 

 

 

 

1.64 

ยอด และหางบประมาณได้มากขึ้น  หน่วยงานบริการวิชาการยังขาดความ

น่าเชื่อถือ เช่น ไม่เคยรับงานโครงการ

ขนาดใหญ่ ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น ลูกข่าย

สภาวิศวกร หรือไม่ ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน ISO หรืออื่น ๆ เป็นจุดอ่อนที่

ท าให้จะท าให้ ได้ งานบริการวิชาการ

น้อยลง 

 

1.76 
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M1-บุคลากรของคณะฯ 

จุดแข็ง คะแนน จุดอ่อน คะแนน 

อาจารย์ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ  มี

ประสบการณ์ มีอาจารย์ครบทั้ง 4 ด้าน

วิศวกรรมพื้นฐาน สามารถบูรณาการ

ร่วมกับศาสตร์อื่นได้ และมีครูช่างที่คอย

สนับสนุนด้านบริการวิชาการ เป็นจุดแข็ง

ที่จะท าให้สามารถท างานบริการวิชาการ

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

 

1.04 

บุคลากรบางส่วนไม่ให้ความส าคัญกับ

งานบริการวิชาการ เป็นจุดอ่อนที่ท าให้

ไม่มผีลงานบริการวิชาการ 

 

 

1.86 

คณะฯมีบุคลากรที่ติดต่อกับหน่วยงาน

ภายนอกสม่ าเสมอ มี connection เป็นจุด

แข็งที่ท าให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน

การหางานบริการวิชาการ 

 

 

1.0 

ปั จจุ บั น ไม่ มี ต าแหน่ งบ รรจุ ส าหรับ

บุคลากรสายสนับสนุนในด้านบริการ

วิชาการ เจ้ าหน้ าที่ ไม่ เพี ยงพอ  เช่น 

เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่ด้านการท า

เอกสาร ท าให้เป็นจุดอ่อนในการท างาน

บริหารบริการวิชาการ 

 

 

0.78 

อาจารย์มีความสามารถในการท างานได้

หล ากหลาย  ทั้ งด้ าน งานสอน  งาน

สนับสนุน งานวิจัย บริการวิชาการ ท าให้

เป็นจุดแข็งที่สามารถต่อยอดได้ 

 

0.8 

บุคลากรขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี

ใหม่  ท าให้ เป็นจุดอ่อนในการท างาน

บริการวิชาการ 

 

0.58 

  บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะทางดา้นการ

ท างานบริการวิชาการ ท าให้เป็นจุดอ่อน

ในการท างานบริการวิชาการ 

 

0.73 
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M2-ประสิทธิภาพทางการเงินของคณะฯ 

จุดแข็ง คะแนน จุดอ่อน คะแนน 

คณะฯมีความสามารถในการบริหารจัด

การเงินเอง ท าให้มีจุดแข็งตรงที่สามารถ

ใช้จ่ายได้ตามความต้องการ มีความ

คล่องตัวเช่น การก าหนดงบสนับสนุนงาน 

 

2.16 

คณะฯไม่มีการจัดสรรงบประมาณด้าน

บริการวิชาการ ท าให้ไม่มีงบประมาณ

สนับสนุนงานบริการวิชาการ เป็นจุดอ่อน

ในการสร้างท างานบริการวิชาการ 

 

1.38 

ด้านบริการวิชาการ เป็นต้น  คณะฯไม่มี เงินส ารอง และไม่มีสภาพ

คล่องทางการเงิน ไม่มีเงินลงทุนเบื้องต้น 

ท าให้เป็นจุดอ่อนในการท างานบริการ

วิชาการ ที่เป็นโครงการใหญ่ๆได้ 

 

1.97 

 

M3-วัสดุทรพัยากร 

จุดแข็ง คะแนน จุดอ่อน คะแนน 

คณะฯมีเครื่องมือทางวิชาชีพ และเครื่อง

ทดสอบต่าง ๆ เป็นจุดแข็งที่ท าให้สามารถ

ให้บริการทางวิชาการได้งา่ย 

 

2.36 

เครื่องมือที่มีอยู่มีคุณภาพต่ า เสียหาย

ง่าย เป็นจุดอ่อนที่ไม่สามารถน ามาใช้ใน

งานบริการวิชาการได้อย่างเต็มที่ 

 

1.36 

  เครื่องมือถูกกระจายไปตามสาขา ท าให้

การน ามาใช้ในงานบริการวิชาการไม่

คล่องตัว เป็นจุดอ่อนในการน าเครื่องมือ

มาใช้ 

 

1.76 
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M4-การบรหิารจัดการในการท างาน 

จุดแข็ง คะแนน จุดอ่อน คะแนน 

การท างานบริการวิชาการ ท าให้มี

รายได้มากขึ้น เป็นจุดแข็งที่จะเชิญ

ชวนให้บุคลาการมาท างานบริการ

วิชาการ 

 

1.79 

ไม่มีการส่งเสริมใหท้ ากิจกรรมประชาสัมพันธ์

งานบริการวิชาการที่สัมฤทธิ์ผลไปแล้ว เป็น

จุดอ่อนที่ท าให้ภาพของงานบริการวิชาการไม่

มีคุณภาพ 

 

0.38 

คณะมีระบบบริหารจัดการโครงการที่

สามารถควบคุมใหด้ าเนินงานได้ส าเร็จ

ลุล่วงได้ เป็นจุดแข็งสามารถรับงาน

บริการวิชาการได้มาก 

 

1.05 

การประเมินผลงานไม่ชัดเจน ท าให้อาจารย์

ขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน ส่งให้

ประสิทธิภาพการท างานลดลง เป็นจุดอ่อนใน

การท างานบริการวิชาการ 

 

0.55 

  ก ารบ ริ ห ารจั ด ก ารงบ ป ระม าณ  วั ส ดุ 

เครื่องมือ ผลตอบแทนที่คณะจะได้รับยังไม่

ชัดเจน ท าให้เป็นจุดอ่อนที่จะท างานบริการ

วิชาการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

0.41 

  โครงสร้างของหน่วย RACE ยังไม่ชัดเจน ท า

ให้การบริหารจัดการท าได้ยาก เป็นจุดอ่อนที่

จ ะ ท า ง า น บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ได้ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ 

 

0.37 

  คณะไม่มีการควบคุมคุณภาพการให้บริการ

วิ ช า ก า ร  ไ ม่ มี ก า ร ท า  Knowledge 

management ท า ให้ บ า ง ง า น ไม่ ป ร ะ ส บ

ผลสัมฤทธิ์ มคีวามเสี่ยงที่งานจะล้มเหลว เป็น

จุดอ่อนที่ท าให้ เกิดผลเสียต่อการท างาน

วิชาการในอนาคต 

 

 

0.63 

  คณ ะยั งข าด  connection กั บ แห ล่ งทุ น ที่

ส าคัญๆ เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวง

อุตสาหกรรม หน่วยงานในจังหวัด ท าให้เป็น

จุดอ่อนที่จะท าให้ไม่สามารถหางานที่ได้มาก

ขึน้ 

 

0.76 
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 ปัจจัยภายนอก 

S-สังคมและวัฒนธรรม 

โอกาส คะแนน อุปสรรค คะแนน 

สังคมต่างจังหวัดเป็นสังคมเกษตรกรรม 

ไม่ค่อยมีเทคโนโลยี ท าให้มีโอกาสที่จะ

ท างานบริการวิชาการได้ง่าย เช่น การตั้ง

เป็นหน่ วยถ่ ายทอดเทคโนโลยี  และ

สามารถที่จะของบประมาณตาม KPI 

ของมหาวิทยาลัยได้ 

 

 

1.32 

สังคมผู้สูงอายุและต่างจังหวัดไม่ค่อยมี

ความรู้เท่าทันเทคโนโลยี ไม่สอดคล้อง

กับงานด้านวิศวกรรม เป็นอุปสรรคที่ท า

ให้งานบริการวิชาการไม่สมฤทธิ์ผล 

 

 

0.85 

คณ ะ ฯ มี  connection กั บ ห น่ ว ย ง า น

ภายนอก เป็นโอกาสที่จะเปิดหลักสูตร 

short course  เ ช่ น  BIM ห รื อ เปิ ด เป็ น 

Training center ห รื อ ห า ง า น บ ริ ก า ร

วิชาการ 

 

1.40 

สั งค ม ภ าค เห นื อ เป็ น สั งค ม แบ มื อ 

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นระดับ SMEs 

เงื่อนไขในการลงทุนค่อนข้างจ ากัด ไม่

ยอมที่จ่ายเงินลงทุนเอง เป็นอุปสรรคที่

ท าให้การให้บริการวิชาการไม่สัมฤทธิ์ผล 

 

2.22 

T-เทคโนโลยี  

โอกาส คะแนน อุปสรรค คะแนน 

เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้า เช่น EV, 

AI, Software และพลังงานทดแทน เป็นโอกาสท่ี

อาจารย์จะใช้เทคโนโลยีดังกล่าวไปช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการได้มากขึ้น 

 

3.28 
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E-เศรษฐกิจ 

โอกาส คะแนน อุปสรรค คะแนน 

พะเยาเป็นเส้นทางส าคัญด้านการขนส่ง 

และโลจิสติกส์  ท าให้มี โอกาสในการ

บริการด้านยานยนต์และขนส่ง 

 

 

1.22 

รายได้ของอาจารย์ไม่เหมาะสมกับสภาพ

เศรษฐกิจ เช่น ข้าวของราคาแพง ท าให้

รายได้อาจารย์ไม่สูง ท าให้เกิดภาระ เช่น 

ต้องเดินทางไปหาครอบครัว ต้องรับส่งบุตร

หลาน เป็นอุปสรรคที่ท าให้อาจารย์ ไม่

สามารถท างานบริการวิชาการได้อย่าง

เต็มที่ 

 

 

1.56 

เศรษฐกิจตกต่ า ท าให้ผู้ประกอบการ

ต้องการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตให้สูงขึ้น เป็นโอกาสที่อาจารย์จะไป

ท างานวิจัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ

ได้มากขึ้น 

 

1.53 

อัตราเติบโตเศรษฐกิจของประเทศไม่สูง 

เป็นอุปสรรคที่ท าให้การเข้าร่วมโครงการ

ของสถานประกอบการมจี านวนน้อย 

 

1.39 

P-กฎหมายและการเมือง 

โอกาส คะแนน อุปสรรค คะแนน 

รัฐและมหาวิทยาลัยมีแหล่งทุนส าหรับ

งานบริการวิชาการหลายแหล่งเช่น 

งบประมาณจังหวัด กระทรวงพลังงาน 

งบ 1 คณะ 1 โมเดล Talent mobility iTap 

ท าให้อาจารย์มี โอกาสในการท างาน

บริการวิชาการได้งา่ยขึ้น 

 

 

2.02 

กฎระเบี ยบ ราชการที่ เข้ ม งวดท าให้

อาจารย์ท างานยาก เสียเวลา นอกจากนี้

ระเบียบทางการเงินก็ไม่เอือ้อ านวยที่จะให้

คณะฯมีเงินสะสมได้ เป็นอุปสรรคในการ

ท างานบริการวิชาการของอาจารย์ 

 

 

2.37 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนด้าน

งานบริการวิชาการ โดยสนับสนุนให้เกิด

ศูนย์ถ่ ายทอดความรู้  เป็นโอกาสให้

อาจารย์ของบประมาณในการสร้าง

หนว่ยงานบริการวิชาการ 

 

1.44 

งบประมาณที่ได้รับมาจากมหาวิทยาลัยมี

น้อย  เป็ นจุดอ่อนที่ ท าให้ ไม่สามารถ

น ามาใช้ในงานบริการวิชาการได้ 

 

1.19 
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2.8 ยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์  (2563 – 2567) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้แผนการพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาบรรลุ

เป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศนแ์ละแนวคิดการจัดการศกึษาดังกล่าวข้างตน้ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน  

โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้ 

1) พัฒนาหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพในระดับสากลและตรงตาม

ความตอ้งการของตลาด 

2) เพิ่มทักษะในศตวรรษที่ 21 ส าหรับวิศวกร 

3) เพิ่มช่องทางการเรยีนรู้ออนไลน์ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการเพื่อตอบโจทย์

อุตสาหกรรมและชุมชน 

โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้ 

1) สร้างองค์ความรู้ใหมใ่ห้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

2) สร้าง Center of excellence 

3) สร้างกลุ่มวิจัยบูรณาการที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมและชุมชน 

4) ผลิตงานวิจัย นวัตกรรมเพื่อสร้างความกินดีอยู่ดี มีปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ

ชุมชนในภาคเหนือ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

1) พัฒนารูปแบบการเรียนรูรู้ปแบบใหม่ทางวิศวกรรมให้แก่อุตสาหกรรมและชุมชน 

2) สร้างรายได้ช่องทางใหมใ่ห้กับคณะเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

3) เพิ่มช่องทางการเรยีนรู้ออนไลน์ที่ใหบ้ริการแก่ชุมชนและสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสรา้งและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมใหย้ั่งยืน 

1) พัฒนาวศิวกรผูส้ืบสานวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

2) พัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมร่วมกับชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

1) คณะมชืี่อเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

1) บุคลากรมีองค์ความรูแ้ละสมรรถนะตรงตามศตวรรษที่ 21 

2) สร้างสภาวะแวดล้อมในการท างานที่เอื้อต่อสุขภาวะที่ดีของบุคลากรและนิสติ 
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บทที่ 3 

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 

   

3.1 โครงร่างองค์กร 

 (1) ปรัชญา (Philosophy) 

“สร้างสรรคป์ัญญาพัฒนาประเทศ” 

“Wisdom Generating for Moving Country Forward” 
 

 (2) ปณธิาน (Determination) 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

“Wisdom for Community Empowerment” 
 

 (3) วิสัยทัศน์ (Vision) 

แหลง่เรียนรูท้างวิศวกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและชุมชน 
 

 (4) พันธกิจ (Mission) 

พระราชบัญญั ติมหาวิทยาลั ยพะเยา พ .ศ . 2553 หมวด 1 มาตรา 6  ได้ ระบุ 

ให้มหาวิทยาลัยพะเยา “ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน 

ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงเน้นผลิต

บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งระดับชาติและสากล ผลิตและ

พัฒนางานวิจัยที่น าไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และ

ส่งเสริมการท านุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้บริการวิชาการด้าน

วิชาชีพวิศวกรรมที่ได้มาตรฐาน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการและเป็นที่พึ่งของสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์

จงึด าเนินพันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

(4.1) ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพรู้ทัน

โลกทัน เทคโนโลยี  มีความรู้ภาษาอั งกฤษที่ สื่ อสารได้  มีทั กษะที่ สนองตอบต่อความต้องการ  

ของตลาดแรงงานเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะ

และวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ ง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
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ต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ

สั งคม ไทยและสั งคม โลก  ป รับ ตั ว ได้ ในสั งคมที่ เป ลี่ ย น แปลงตลอด เวล า  มี เป้ าหมาย ชีวิ ต 

มีทักษะการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม รวมถึงทักษะ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 

ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุ่น ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม่ อาจารย์มี

คุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ วิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) มี

แนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาใหม่  ด้วยเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัย และวิธีเรียนรู้ที่เน้นทักษะและการปฏิบัติร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต มีการบริหารจัดการที่สร้างความ

เชื่อมั่นกับผู้เรียนและความเชื่อถือให้กับชุมชนและสังคม ระบบการศึกษารองรับและตอบโจทย์พื้นที่  

ในการยกระดับการศึกษา ประเมิน  และตรวจสอบได้ในทุกระดับ พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล 

และนานาชาต ิ

(4.2) วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

นอกเหนือจากบทบาทการสร้างคนให้มีทักษะชีวิตและวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการ

ตล าด แรงงาน แล้ ว  ก าร เป็ น ส ถ าบั น ก ารศึ ก ษ าขั้ น สู งที่ พ ร้ อ มด้ วยบุ ค ล าก รที่ มี ศั ก ยภ าพ  

(Talent and Skilled Human Resources) ม ห าวิ ท ย าลั ย ต้ อ งต ร ะห นั ก ว่ า  ง าน วิ จั ย เป็ น ร าก ฐ าน 

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่น าไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนา

สร้างสรรค์  สร้างนวัตกรรมให้ก้ าวหน้ าและสามารถน าไป ใช้ประโยชน์ต่อ ชุมชน สั งคม และ

ภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์  สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคม ลดปัญหาความยากจน ชุมชน 

เกิดความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้อง

ส่งเสริมบุคลากรให้มศีักยภาพในด้านการวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ง าน วิ จั ย แ ล ะน วั ต ก ร รม  มี ก า ร ติ ด ต าม แ ล ะก า รป ร ะ เมิ น ผ ล เป็ น ร ะบ บ 

สร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก  วิจัยและนวัตกรรม 

ที่ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และด้านสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์  เน้นการวิจัยมุ่ ง เป้ าที่ ตอบ โจทย์ ชุมชน สั งคม และความต้องการของประเทศ 

(Demand side) ส่งเสริมการเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การน าไปใช้ประโยชน์กับ

สังคม ด้วยการร่วมมือกับผู้ ใช้ประโยชน์ ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตร 

เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สามารถพัฒนายกระดับรายได้และเทคโนโลยีของประเทศให้เป็นไปตาม

นโยบายการเข้าสู่ Thailand 4.0  

 (4.3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและแหล่งรวมองค์ความรู้ 

ในทุกสาขาทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้ านสังคมศาสตร์และ
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มนุษยศาสตร์ และด้วยปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community 

Empowerment)” มหาวิทยาลัยต้องค านึงถึงพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่ ชุมชนและสังคมที่ เป็น 

พันธกิจหลักส าคัญอีกพันธกิจหนึ่งด้วย มหาวิทยาลัยต้องสามารถอยู่ร่วมกั บชุมชนและสังคมสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นที่พึ่งให้ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี 

และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนและสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความ

เข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจากความแตกต่างและเหลื่อมล้ า เกิดสังคมความสุข 

(4.4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินเพื่อความเป็นไทย 

การด ารงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องตระหนักและให้

ความส าคัญเพื่อเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ

สาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เป็นภารกิจเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและสมบัติของ

ประเทศชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่ในพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่สวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยต้องสร้างความร่วมมือกับชุมชน (University engagement) เพื่อการท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู 

สื บ ส าน  ส ร้ า งส ร รค์  ส ร้ า งจิ ต ส า นึ ก ป ลู ก ฝั งค่ านิ ย ม  แ ล ะภ าค ภู มิ ใจ ใน วิ ถี ชี วิ ต ที่ ดี ง า ม 

ของประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่พึงประสงค์ให้กับนิสิตและบุคลากร รวมถึงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  การเชื่อมโยงกลมกลืนกับ

ธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาประยุกต์ การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยการบริหาร

จัดการ และการใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นระบบ 

(4.5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรู้

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

  มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศก าหนดในการบริหารคน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส 

เป็นธรรมและตรวจสอบได้  เพื่ อ เป้าหมายองค์กรที่ดีมี คุณภาพและประโยชน์สุขของบุคลากร 

มีระบบและกลไกควบคุมการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุกระดับ ยกระดับศักยภาพของ

บุคลากร ทั้งผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

กับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมี Mindset ของการท างานและการบริหาร

ร่ วม กั น  แล ะมี ภ าว ะค วาม เป็ น ผู้ น า  (Leadership) แล ะผู้ ต าม ใน โล ก ใหม่  เปิ ด โอ ก าส ให้ ผู้ มี 

ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นในการด าเนินงาน เพื่อกระบวนการมีส่วนร่วม  

สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และเป้าหมายการด าเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ กระตือรือร้นในการ

แก้ปัญหาร่วมกัน ผู้บริหารทุกระดับต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) มีความมุ่งมั่น และต้องเห็นภาพและทิศทางใน

ระยะยาว (Visionary) ด้วยหลักการท างานร่วมกัน “สานความคิด สร้างจิตใจ” รวมพลังของบุคลากร ศิษย์



40 
 

ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างระบบการ

บริหารบนพืน้ฐานขอ้มูลทีน่่าเชื่อถือและมีการด าเนินงานที่มีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 

 (5) โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร ์

รองคณบดีฝ่าย

บริหารและพัฒนา

องค์กร 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและ

ประกันคณุภาพ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และพัฒนาความ

ร่วมมืออุตสาหกรรม 

รองคณบดีฝ่าย

พัฒนานสิิตและ

นวัตกรรมเพื่อสังคม 

หัวหนา้ส านักงานคณะฯ ประธานหลักสูตร 
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 (6) โครงสร้างการบรหิารงาน 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริการการศกึษา (๒) 

- วชิาการการศึกษา 

- วชิาการคอมพิวเตอร ์

- กิจการนิสิต 

งานห้องปฏิบัตกิาร (๓) 

งานวิจัยและบริการวิชาการ(๔) 

งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ

อุตสาหกรรมและชุมชน (๕) 

หลักสูตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

- วศ.บ. (เครื่องกล) 

- วศ.ม. (เครื่องกล) 

- วศ.บ. (โยธา) 

- วศ.ม. (โยธา) 

- วศ.บ. (ไฟฟ้า) 

- วศ.ม. (ไฟฟ้า) 

- วศ.ด. (ไฟฟ้า) 

- วศ.บ. (อุตสาหการ) 

งานธุรการ (๑) 

- ธุรการ/สารบรรณ 

- การเงินและพัสด ุ

- นโยบายและแผน 

- บุคลากร 

ส านักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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(7) รายชื่อคณะกรรมการบรหิารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ด ารงวริิยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน ์เกตุขาว  รองคณบดีฝา่ยบริหารและพัฒนาองค์กร 

3. ดร.อภิชาต บัวกล้า    รองคณบดีฝา่ยวิจัย 

และพัฒนาความรว่มมอือุตสาหกรรม 

4. นายอธิคม บุญซื่อ    รองคณบดีฝา่ยวิชาการและประกันคุณภาพ 

5. ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง    ผูช่้วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสติ 

และนวัตกรรมเพื่อสังคม 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม อรุณ  หัวหนา้สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดวงดี แสนรักษ์  หัวหนา้สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

8. ดร.ปาลิน ีสุมิตสวรรค์    หัวหนา้สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

9. ดร.ทรงวุฒิ ประกายวิเชยีร   หัวหนา้สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 

  (8) ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

เพื่อการด าเนินการตามพันธกิจที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 

2561 - 2580) มหาวิทยาลัยพะเยาจึงมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มี

คุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 ที่มีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

สามารถท างานเพื่อด ารงชีพและช่วยเหลือสังคม พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ

การส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐานนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันของประเทศในประชาคม

อาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” ให้เกิดพลัง

ความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี อันจะน ามาซึ่งชื่อเสียง การยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชาติ และ

นานาชาต ิด้วยยุทธศาสตรห์ลัก 6 ด้าน ได้แก่  

 1) ยุทธศาสตรก์ารเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

 2) ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางดา้นวิชาการเพื่อตอบ

โจทย์อุตสาหกรรมและชุมชน 

 3) ยุทธศาสตรก์ารบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 4) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหย้ั่งยืน 

 5) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 6) ยุทธศาสตรก์ารบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
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(9) วัตถุประสงค์หลัก (Core Objectives) 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ

ตลาดแรงงาน 

2. เพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

มีคุณภาพที่  ขับ เคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจ 

ในเชิงพาณชิย์อย่างเป็นรูปธรรม 

3. เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ

ความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable life quality) 

4. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนา 

สู่สากล และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรคเ์ชงิพาณิชย์ (Cultural enterprise) 

5. เพื่ อพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้มี ชื่อ เสียง เป็นที่ รู้จักและยอมรับในระดับชาติ 

และนานาชาต ิ

6. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองค์กร ด้วยระบบ

บริหารงานที่ทันสมัย (Smart University) คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

  (10) สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา (Core Competency) 

1. ความสามารถในการเอือ้อ านวยให้เกิดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีมาตรฐานวิชาการ

และวิชา ชีพ  มี ทั กษะการเรียนรู้ ตลอด ชีวิต  สนองตอบต่อความต้ อ งการของตลาดแรงงาน 

และเป็นพลเมือง ที่มคีุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก   

2. ความสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ใหม้ีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย มีความ 

ก้าวหน้าทางวิชาการ และประพฤติปฏิบัติตามประกาศจรรยาบรรณของพนักงานสายวิชาการ เป็นต้นแบบ

ให้แก่นสิิต ชุมชน และสังคม   

3. ความสามารถในการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ น าไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนา

ส ร้ า งส รรค์ น วั ต ก รรม  แล ะส าม ารถ น า ไป สู่ เ ชิ งพ าณิ ช ย์ เพื่ อ ป ระ โย ชน์ ต่ อ ชุ ม ชน  สั งค ม 

และภาคอุตสาหกรรม   

4. ความสามารถในการบริการวิชาการ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นที่พึ่งให้แก่

ชุมชนและสังคม ยกระดับการศกึษา ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และสร้างรายได้ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน   

5. ความสามารถในการส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต ร่วมมือกับชุมชนและสังคมในการสร้าง

ความตระหนักและให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติการท านุ
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บ ารุ ง  อนุ รัก ษ์  ฟื้ นฟู ศิ ลป วัฒ นธรรม  ป ระ เพณี  แล ะท รัพ ยาก รธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม  

ให้เกิดการใช้ประโยชนใ์นเชิงสร้างสรรค ์  

6. ความสามารถในการเอื้ออ านวยให้ เกิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน และท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้ วยหลัก “สานความคิด สร้างจิตใจ” 

รวมพลังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย Smart University เชื่อมโยงและบริการ

สารสนเทศที่ ทั นสมัยและถูกต้อง และตอบสนองผู้มี ส่ วนได้ส่ วนเสียทุกกลุ่ม ได้อย่ างรวดเร็ว  

ทันเหตุการณ ์  

  (11) สมรรถนะหลักของพนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ (Personal Competency)  

   (11.1) สมรรถนะของผู้บริหาร 

1. ทักษะบริหารงาน (Managerial Skill) มีทักษะการบริหารงานและสามารถประยุกต์  

ใ ช้ ค ว าม รู้  เท ค นิ ค  วิ ธี ก า ร  แ ล ะ เค รื่ อ ง มื อ ม า ใ ช้ ใน ก า ร บ ริ ห า ร ง า น  ส าม า ร ถ เป็ น โค ช 

เป็นผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ก ากับและติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด 

ให้ ด า เนิ น งานตามระเบี ยบ  ข้อบั งคั บ  ป ระกาศ  ค าสั่ ง  และแนวปฏิ บั ติ ต่ างๆ  ตามน โยบ าย  

ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ และเพื่อมุง่สูก่ารบรรลุเป้าหมายและวสิัยทัศนข์องคณะฯ และของมหาวิทยาลัย   

2. ทักษะการบริหารงานบุคคล (Personnel Management Skill) มีทักษะการบริหารและ

พัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะและศักยภาพรองรับการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะฯ และพันธกิจ

ห ลั ก ขอ งม ห าวิ ท ย าลั ย อ ย่ า งมี คุ ณ ภ าพ แล ะมี ค ว าม สุ ข  มี ทั ศ น ค ติ ที่ ดี แ ล ะมี ค ว าม ภู มิ ใจ  

ในองค์กร สามารถจัดบุคลากรสมดุลกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพ  

ด้ านก ารสอนตามก รอบมาตรฐานมหาวิท ยาลั ยพ ะเย า (UP-PSF) พั ฒ นาระบบสวัส ดิ ก าร 

และสร้างแรงจูงใจในการท างาน   

3.  มุ่งเน้นกระบวนการท างานเชงิดจิทิัล (Digital Process Oriented) พัฒนากระบวนการ

ท า ง า น  แ ล ะ บู รณ า ก า ร ก า รท า ง า น ร่ ว ม กั น ทั้ ง ภ า ย ใน ค ณ ะ ฯ แ ล ะ ร ะ ห ว่ า งห น่ ว ย ง า น  

“สานความคิด  สร้างจิตใจ” ด้วยพลั งความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ ดี  เพื่ อส่ งมอบบริการ 

ที่ดีมี คุณภาพแก่นิสิต  และผู้มี ส่ วนได้ส่ วน เสียทุกกลุ่ ม  พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการท างาน 

ด้วยเทคโนโลยีดจิทิัล ตามนโยบาย Smart Operation และจัดสภาวะแวดล้อมที่เสริมสุขภาวะการท างาน   

4. ความสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ (Empowerment Evaluation) 

สามารถออกแบบการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน

แบบก้าวหน้าและใช้แนวคิดการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 

ส อ ด ค ล้ อ ง แ ล ะ มุ่ ง สู่ เป้ า ห ม า ย เดี ย ว กั น คื อ  ก า ร บ ร ร ลุ ตั ว ชี้ วั ด ร ะ ดั บ สู ง  (Super KPI)  

เพื่อการบรรลุวิสัยทัศนข์องมหาวิทยาลัยพะเยา    
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  (11.2) สมรรถนะของพนักงาน 

 พนักงานสายวิชาการ  

1. ทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard  

Framework, PSF)   

2. ทักษะการผลิตและใช้สื่อการสอนเทคโนโลยีที่ทันสมัย และทักษะการประเมินผล

สัมฤทธิ์ในการเรียนรูข้องผู้เรยีน   

3. ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและสังคม และมี

ทักษะทางภาษาเพื่อมุง่สูค่วามเป็นสากลและนานาชาติ   

4. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)   

5. มุ่ งสานความคิดสร้างจิต ใจ ให้ เกิ ดพลั งความสามั คคี  ร่วมสร้างสิ่ งที่ ดี 

ให้มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ 

พนักงานสายสนับสนุน 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

2. บริการที่ดี (Service Mind) 

3. เชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  

4. ท างานเป็นทีม (Teamwork) 

5. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)  

6. มุ่งสานความคิดสร้างจิตใจ ให้ เกิดพลังความสามัคคี  ร่วมสร้างสิ่ งที่ดี ให้

มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ 

 

  (12) อัตลักษณ์บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 

 อยู่ระหว่างการจัดท า 
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3.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567  

 

Super KPI 

ตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

และ Performance Agreement ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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Super KPI ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เป้าหมายตวัชี้วัด ผู้รบัผดิชอบ 

2563 2564 2565 2566 

 

2567 
 

ผลผลิต 

(Output) 

1. จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีมี

รูปแบบการจัดการศกึษาท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์

และมีความร่วมมอืกับอุตสาหกรรมและ

ชุมชน 

2. จ านวนหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ุใหม่ระดับ

ปริญญาตรี 

3.จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบ

สะสมหน่วยกิต 

4. จ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา 

5. จ านวนหลกัสูตรระยะสั้นท่ีมคีวาม

ร่วมมอืกับอุตสาหกรรมและชุมชน 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

4 

4 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

1 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

ผลลพัธ์ 

(Outcome) 

1. ภาวะการมงีานท าของบัณฑติ 

 

2. หลักสูตรท่ีมีผลความพึงพอใจของ

ผู้ประกอบการไมต่่ ากวา่ 4 จาก 5 

คะแนน 

85% 

 

70% 

85% 

 

75% 

90% 

 

80% 

90% 

 

80% 

90% 

 

80% 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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Super KPI ยุทธศาสตร์ที่ 2 

เป้าหมายตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

 

2567 
 

ผลผลิต 

(Output) 

1. จ านวนการตพีมิพใ์นวารสารนานาชาติ 

 

2. จ านวน Center of excellence ท่ีเกิดขึ้นใหม ่

 

3. จ านวนงานวจิัยเพื่อน าไปใชพ้ฒันาอตุสาหกรรมและชมุชน 

 

4. จ านวนการยื่นขอจดทรัพย์สนิทางปัญญา 

 

5. จ านวนศูนยก์ารเรียนรู้/ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อการถา่ยทอดงานวจิัย

และนวัตกรรมทางวิศวกรรม 

10 

เร่ือง 

 

 

 

5 เร่ือง 

 

15 

เร่ือง 

 

1 

12 เร่ือง 

 

1 หนว่ย 

 

10 เร่ือง 

 

10 เร่ือง 

 

1 

15 

เร่ือง 

 

 

 

10 

เร่ือง 

 

10 

เร่ือง 

 

1 

15 เร่ือง 

 

1 หนว่ย 

 

10 เร่ือง 

 

10 เร่ือง 

 

1 

20 

เร่ือง 
 

 

 

10 

เร่ือง 
 

10 

เร่ือง 
 

1 

คณบดีคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ 

 

ผลลพัธ์ 

(Outcome) 

1. มจี านวนคนท่ีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยทีางวิศวกรรม 

 

100 

คน 

 

150 คน 

 

200 

คน 

 

250 คน 

 

300 

คน 

 

คณบดีคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ 
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Super KPI ยุทธศาสตร์ที่ 3 

เป้าหมายตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

 

2567 
 

ผลผลิต 

(Output) 

1. จ านวนแหลง่เรียนรู้ Sustainable 

Engineering Learning Center for 

community 

 

2. จ านวนองคค์วามรู้และเทคโนโลยท่ีี

ถ่ายทอดผ่าน Learning center ท่ีเกิดขึ้น

ใหม ่

 

3. ร้อยละการลดลงของก๊าซเรือน

กระจกส าหรับศูนยบ์รรณาสารเทียบกับ

ปี 2562 (Smart Building) 

 

5. คะแนน UI Green เพิ่มขึ้น และ

ส านักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ผ่าน

การประเมิน Green office 

1 หนว่ย 

 

 

5 

เทคโนโลยี 

 

5% 

 

 

 

 

 

1 หนว่ย 

 

 

5 

เทคโนโลยี 

 

10% 

 

 

 

ผ่าน 

1 หนว่ย 

 

 

5

เทคโนโลยี 

 

15% 

 

 

 

 

1 หนว่ย 

 

 

5 

เทคโนโลยี 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

1 หนว่ย 
 

 

5 

เทคโนโลยี 

 

- 
 

 

 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

ผลลพัธ์ 

(Outcome) 

1. มจี านวนคนท่ีได้รับการถ่ายทอด

เทคโนโลยทีางวิศวกรรม 

2. บุคลากรและนิสติท่ีใชบ้ริการศูนย์

บรรณาสารอยา่งมคีวามสุข (ระดับ

ความสุข) รอ้ยละ 

100 คน 

 

70 

150 คน 

 

75 

200 คน 

 

80 

 

250 คน 

 

85 

 

300 คน 

 

85 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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Super KPI ยุทธศาสตร์ที่ 4 

เป้าหมายตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

 

2567 
 

ผลผลิต 

(Output) 

1. จ านวนนวัตกรรมท่ีได้จากการท างาน

ร่วมกับชุมชน  

2. จ านวนหัวขอ้บทเรียนการเรียนรู้

วศิวกรรมจากภูมิปัญญาและวฒันธรรม

ท้องถิ่น 

1 

 

1 หัวขอ้ 

 

2 

 

2 หัวข้อ 

 

3 

 

3 หัวข้อ 

 

3 

 

4 หัวข้อ 

 

3 
 

5 หัวข้อ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

ผลลพัธ์ 

(Outcome) 
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Super KPI ยุทธศาสตร์ที่ 5 

เป้าหมายตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

 

2567 
 

ผลผลิต 

(Output) 

1. จ านวน MOU กับสถาบันใน

ตา่งประเทศ 

 

2. มีเวบไซต์ท่ีเป็นภาษาอังกฤษ 

 

3. จ านวนนสิิตและบุคลากรแลกเปลี่ยน

ท้ังขาเข้าและขาออก 

1 

 

1 

 

10 

1 

 

 

 

20 

1 

 

 

 

20 

1 

 

 

 

30 

1 
 

 

 

30 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

ผลลพัธ์ 

(Outcome) 
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Super KPI ยุทธศาสตร์ที่ 6 

เป้าหมายตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

 

2567 
 

ผลผลิต 

(Output) 

1. มรีะบบและเทคโนโลยใีนการบริหาร

ศูนยเ์ครื่องมือกลาง 

1 

 

    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

ผลลพัธ์ 

(Outcome) 

1. คณะฯมีศูนย์เครื่องมือกลางที่เป็น 

Smart Machine center ท่ีได้รับความพงึ

พอใจ (ร้อยละ) 

70 75 80 85 85  
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 (1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

  กระแสการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก จ านวนประชากรวัยเรียนที่ลดลง 

จ านวนผู้สู งอายุมากขึ้น จ านวนสถาบันการศึกษาที่มี ให้ เลือกจ านวนมาก มหาวิทยาลัยพะเยา  

ต้องมุ่ งเน้นคุณภาพการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคม  

ที่มีคุณภาพ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีศักยภาพตรงตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน 

รวมทั้งความต้องการแรงงานของภาคอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต (New Engine of Growth) ผลักดันให้ประเทศก้าวเข้าสู่

ประเทศไทย 4.0 

 (1.1) เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพในระดับสากลและ

ตรงตามความต้องการของตลาด 

Key Result :   

     1) จ านวนหลักสูตรที่มคีวามรว่มมอืกับอุตสาหกรรม (Output) 

         2) การมงีานท าของบัณฑิตสูงขึน้และอัตราเงินเดอืนเฉลี่ยสูงขึ้น (Outcome)     

2. เพิ่มทักษะในศตวรรษที่ 21 ส าหรับวิศวกร 

Key Result :  

         1) ผลประเมินสมรรถนะของนิสติจากการประเมินตนเองสูงขึ้น 

3.  เพิ่มช่องทางการเรยีนรู้ออนไลน์ 

Key Result :  

         1) จ านวนอาจารย์ที่ผา่นเกณฑ์ UP – PSF ระดับ 2 และขอต าแหน่งทาง

วิชาการ 
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(1.2) แผนปฏิบัติการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

เพิ่มช่องทางการเรียนรู้

ออนไลน์ 

1. จ านวนอาจารย์ท่ีเข้า

ร่วมโครงการ 

20 คน 20 คน 20 คน 20 คน  โครงการอบรมการ

เข้าสูต่ าแหนง่

วชิาการ 

1,000 รองคณบดีฝ่าย

บริหารฯ 

เพิ่มช่องทางการเรียนรู้

ออนไลน์ 

1. จ านวนอาจารยท่ี์เข้า

ร่วมโครงการ 

10 คน 10 คน 10 คน 10 คน  โครงการอบรมการ

ผลิตและใชส้ื่อการ

สอนเทคโนโลยท่ีี

ทันสมัย 

1,000 รองคณบดีฝ่าย

บริหารฯ 

เพิ่มช่องทางการเรียนรู้

ออนไลน์ 

1. จ านวนรายวชิาท่ีใชง้าน

ระบบ LMS ในการจัดการ

เรียนการสอน 

10 

รายวชิา 

10 

รายวชิา 

10 

รายวชิา 

10 

รายวชิา 

 โครงการสนับสนุน

การผลิตสื่อการ

สอนออนไลน ์

45,000 รองคณบดีฝ่าย

บริหารฯ 

เพิ่มช่องทางการเรียนรู้

ออนไลน์ 

1. ความพงึพอใจของผู้มี

ส่วนได้สว่นเสีย 

> 80% > 80% > 85% > 85%  โครงการส่งเสริม

คุณธรรมและ

จรรยาบรรณ

พนักงาน (ค่า

โปสเตอร์ บอร์ด) 

20,000 รองคณบดีฝ่าย

บริหารฯ 

เพิ่มช่องทางการเรียนรู้

ออนไลน์ 

1. จ านวนอาจารย์ท่ีขอ

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

5 คน 5 คน 5 คน 5 คน  โครงสนับสนุนให้

อาจารย์ไปน าเสนอ

งานวจิัยท่ีสามารถ

ขอต าแหนง่ทาง

วชิาการได ้

100,000 รองคณบดีฝ่าย

บริหารฯ 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี 1. การมงีานท าของ < 80% < 80% < 80% < 80%  การพัฒนา 40,000 หัวหน้าสาขาวิชา
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

บัณฑิตสูงขึน้และอัตรา

เงินเดอืนเฉลี่ยสูงขึน้ 

กระบวนการ

บริหารหลักสูตร 

วศ.บ. (วิศวกรรม

โยธา) 

วศิวกรรมโยธา 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. ผลประเมินสมรรถนะ

ของนิสติจากการประเมิน

ตนเองสูงขึน้ 

อย่าง

น้อย 1 

อย่าง

น้อย 1 

อย่าง

น้อย 1 

อย่าง

น้อย 1 

 พัฒนาทักษะการ

ออกแบบและสร้าง

สิ่งประดิษฐ์ด้าน

วศิวกรรมของนสิิต

วศิวกรรมโยธา 

200,000 หัวหน้าสาขาวิชา

วศิวกรรมโยธา 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

 

 

1. การมงีานท าของ

บัณฑิตสูงขึน้ 

< 2  < 2   การปรับปรุง

หลักสูตร วศ.บ. 

(วศิวกรรมโยธา) 

40,000 หัวหน้าสาขาวิชา

วศิวกรรมโยธา 

2. อัตราเงนิเดอืนเฉลี่ย

สูงขึน้ 

> 80%  > 80%   

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

1. การมงีานท าของ

บัณฑิตสูงขึน้ 

< 2  < 2   การปรับปรุง

หลักสูตร วศ.ม. 

(วศิวกรรมโยธา) 

40,000 หัวหน้าสาขาวิชา

วศิวกรรมโยธา 

2. อัตราเงนิเดอืนเฉลี่ย > 80%  > 80%   
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

สูงขึน้ 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. จัดตั้งหลักสูตร ปร.ด. 

(วศิวกรรมโยธา) 

 พัฒนา 

1 

หลักสูต

ร 

   การพัฒนา

หลักสูตร ปร.ด. 

(วศิวกรรมโยธา) 

40,000 หัวหน้าสาขาวิชา

วศิวกรรมโยธา 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. ระดับ UP-PSF ของ

อาจารย์อยู่ในระดับ 2      

5 คน 10 คน 10 คน 10 คน  โครงการสัมมนา

และท าแผน

สาขาวิชาวิศวกรรม

โยธา 

120,000 หัวหน้าสาขาวิชา

วศิวกรรมโยธา 

2.  ผลประเมินสมรรถนะ

ของนิสติจากการประเมิน

ตนเองสูงขึน้ 

10% 10% 10% 10%  

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. ผลประเมินสมรรถนะ

ของนิสติจากการประเมิน

ตนเองสูงขึน้ 

อย่าง

นอ้ย 1 

ซอฟแว

ร์ 

อย่าง

นอ้ย 1 

ซอฟแว

ร์ 

อย่าง

นอ้ย 1 

ซอฟแว

ร์ 

อย่าง

นอ้ย 1 

ซอฟแว

ร์ 

 การพัฒนา

ซอฟท์แวร์ 

เครื่องมือ/อุปกรณ์

ทดลองจาก

โครงงานวศิวกรรม

โยธา 

300,000 หัวหน้าสาขาวิชา

วศิวกรรมโยธา 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี 1. จ านวนสถาน อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง  โครงการนเิทศนิสติ 40,000 หัวหน้าสาขาวิชา
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

ประกอบการท่ีนิเทศ  10 

สถานประกอบการ 

นอ้ย 10 

สถานท่ี 

นอ้ย 10 

สถานท่ี 

นอ้ย 10 

สถานท่ี 

นอ้ย 10 

สถานท่ี 

ฝึกงานวศิวกรรม

โยธา 

วศิวกรรมโยธา 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. จ านวนนิสติท่ีเข้ารว่ม  > 3 คน > 3 คน > 3 คน > 3 คน  โครงการประกวด

โครงงานด้าน

วศิวกรรมปฐพี 

60,000 หัวหน้าสาขาวิชา

วศิวกรรมโยธา 2. จ านวนรางวัลท่ีได้รับ อย่าง

นอ้ย 1 

รางวัล 

อย่าง

นอ้ย 1 

รางวัล 

อย่าง

นอ้ย 1 

รางวัล 

อย่าง

นอ้ย 1 

รางวัล 

 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. จ านวนนิสติท่ีเข้าร่วม  > 3 คน > 3 คน > 3 คน > 3 คน  โครงการแข่งขัน

คอนกรีตระดับชาติ 

240,000 หัวหน้าสาขาวิชา

วศิวกรรมโยธา 2. จ านวนรางวัลท่ีได้รับ อย่าง

นอ้ย 1 

รางวัล 

อย่าง

นอ้ย 1 

รางวัล 

อย่าง

นอ้ย 1 

รางวัล 

อย่าง

นอ้ย 1 

รางวัล 

 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

1. จ านวนนิสติท่ีเข้าร่วม  > 3 คน > 3 คน > 3 คน > 3 คน  โครงการแข่งขัน

เพื่อสร้างสรรค์

วชิาการดา้น

โครงสร้างไมไ้อติม 

120,000 หัวหน้าสาขาวิชา

วศิวกรรมโยธา 2. จ านวนรางวัลท่ีได้รับ อย่าง

นอ้ย 1 

รางวัล 

อย่าง

นอ้ย 1 

รางวัล 

อย่าง

นอ้ย 1 

รางวัล 

อย่าง

นอ้ย 1 

รางวัล 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ตอ้งการของตลาด 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. ผลประเมินสมรรถนะ

ของนิสติจากการประเมิน

ตนเองสูงขึน้ 

10% 10% 10% 10%  โครงการศกึษาดู

งานวชิาชีพ

วศิวกรรมโยธา 

40,000 หัวหน้าสาขาวิชา

วศิวกรรมโยธา 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. การมีงานท าของ

บัณฑิตสูงขึน้และอัตรา

เงินเดอืนเฉลี่ยสูงขึน้                               

5% 6% 7% 8%  โครงการค่าย

ส ารวจ 

480,000 หัวหน้าสาขาวิชา

วศิวกรรมโยธา 

2. ผลประเมินสมรรถนะ

ของนิสติจากการประเมิน

ตนเองสูงขึน้ 

10% 10% 10% 10%  

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. ผลประเมินสมรรถนะ

ของนิสติจากการประเมิน

ตนเองสูงขึน้ 

10% 10% 10% 10%  โครงการสัมมนา

ความรู้วิชาชพี

วศิวกรรมโยธา 

120,000 หัวหน้าสาขาวิชา

วศิวกรรมโยธา 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

1. เอกสารคู่มอืการ

บริหารหลักสูตร วศ.บ. 

(วศิวกรรมไฟฟ้า) 

1 เล่ม     การพัฒนาระบวน

การบริหาร

หลักสูตร วศ.บ. 

15,000 หัวหน้าสาขาวิชา

วศิวกรรมไฟฟ้า 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

(วศิวกรรมไฟฟ้า) 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. ระดับความพึงพอใจต่อ

การพฒันาทักษะที่

สอดคล้องกับผลการ

เรียนรู้ของหลักสูตร 

> 3.51 > 3.51 > 3.51 > 3.51  พัฒนาทักษะการ

ออกแบบและสร้าง

สิ่งประดิษฐ์ด้าน

วศิวกรรมนสิิต

วศิวกรรมไฟฟ้า 

200,000 หัวหน้าสาขาวิชา

วศิวกรรมไฟฟ้า 

2. จ านวนผลงานของ

นสิิตท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ 

1 

ผลงาน 

1 

ผลงาน 

1 

ผลงาน 

1 

ผลงาน 

 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. จ านวนหลักสูตรได้รับ

ความห็นชอบจากสภา

มหาวทิยาลัย 

 1 

หลักสูต

ร 

   การปรับปรุง

หลักสูตร วศ.บ. 

(วศิวกรรมไฟฟ้า) 

20,000 หัวหน้าสาขาวิชา

วศิวกรรมไฟฟ้า 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. จ านวนหลักสูตรได้รับ

ความห็นชอบจากสภา

มหาวทิยาลัย 

1 

หลักสูต

ร 

    การปรับปรุง

หลักสูตร วศ.ม. 

(วศิวกรรมไฟฟ้า) 

20,000 หัวหน้าสาขาวิชา

วศิวกรรมไฟฟ้า 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี 1. จ านวนหลักสูตรได้รับ 1     การปรับปรุง 20,000 หัวหน้าสาขาวิชา
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

ความห็นชอบจากสภา

มหาวทิยาลัย 

หลักสูต

ร 

หลักสูตร ปร.ด. 

(วศิวกรรมไฟฟ้า) 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. ร้อยละของนสิิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ท่ีมีสว่นร่วมในการให้

ข้อมูลป้อนกลับ 

75 75 75 75  ข้อมูลเพื่ออนาคต 

นสิิต

วศิวกรรมไฟฟ้า 

80,000 หัวหน้าสาขาวิชา

วศิวกรรมไฟฟ้า 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. ร้อยละของการเป็นไป

ตามเกณฑ์หอ้งปฏบัิตกิาร

มาตรฐาน 

25 50 75 100  มุง่สู่ห้องปฏบัิตกิาร

มาตรฐาน 

100,000 หัวหน้าสาขาวิชา

วศิวกรรมไฟฟ้า 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

1. จ านวนชุดทดลองท่ี

สนับสนุนผลการเรียนรู้

ของหลักสูตร 

2 

ชุด 

2 

ชุด 

2 

ชุด 

2 

ชุด 

 การพัฒนาชุด

ทดลองจาก

โครงงานหัวหน้า

สาขาวิชา

วศิวกรรมไฟฟ้า

300,000  
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ตอ้งการของตลาด วศิวกรรมไฟฟ้า 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. ระดับความพงึพอใจต่อ

การพัฒนาความรู้ทาง

วชิาชีพวศิวกรรมไฟฟ้า 

> 3.51 > 3.51 > 3.51 > 3.51  สัมมนาความรู้

วชิาชีพ

วศิวกรรมไฟฟ้า 

80,000 หัวหน้าสาขาวิชา

วศิวกรรมไฟฟ้า 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. ระดับความพงึพอใจ

จากการศกึษาดูงานตอ่

ผลการเรียนรู้ของ

หลักสูตร 

> 3.51 > 3.51 > 3.51 > 3.51  ศกึษาดูงานทาง

วชิาชีพ

วศิวกรรมไฟฟ้า 

80,000 หัวหน้าสาขาวิชา

วศิวกรรมไฟฟ้า 

2. จ านวนหนว่ยงานท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

นสิิต 

1 คน 2 คน 3 คน 4 คน  

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกบั

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. จ านวนสถาน

ประกอบการท่ีสะท้อน

คุณภาพของนสิิต และ

ข้อมูลความต้องการ

บัณฑิตในอนาคต 

10 ที ่ 10 ที ่ 10 ที ่ 10 ที่  นเิทศนิสติฝึกงาน

สาขาวิชา

วศิวกรรมไฟฟ้า 

 

80,000 หัวหน้าสาขาวิชา

วศิวกรรมไฟฟ้า 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

1. ภาวะการมงีานท าของ

บัณฑิต 

85% 85% 90 90%  พัฒนาหลักสูตร

วศิวกรรมศาสตร

 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

2. หลักสูตรท่ีมีผลความ

พงึพอใจของ

ผู้ประกอบการไมต่่ ากวา่ 

4 จาก 5 คะแนน 

70% 

 

75% 80% 80%  บัณฑิต (ME, EE, 

CE และ IE) ที่

มุง่เนน้การปฏบัิติ

ตามเกณฑ์ผลลัพธ์

การเรียนรู้ระดับ

สากล 

3. ระดับการน าความรู้ไป

ใชใ้นการพัฒนาตนเอง

ของผู้เรียน 

> 3.5 > 3.5 > 3.5 > 3.5  

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ต้องการของตลาด 

1. จ านวนหลักสูตรท่ี

ก าหนด ELO จากผลการ

วเิคราะห์ขอ้มูล 

  4 

หลักสูต

ร 

4 

หลักสูต

ร 

 ส ารวจและ

วเิคราะห์ขอ้มูล

ความคาดหวังตอ่

หลักสูตรวศิวกรรม

ศาสตรบัณฑิต 

250,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. รอ้ยละของบุคลากรท่ี

เข้าร่วม 

75%     อบรมสร้างความ

เข้าใจการขอการ

รับรองหลักสูตร

ด้วยเกณฑ์ผลลัพธ์

ของสภาวิศวกร 

TABEE 

100,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

1. จ านวนหลักสูตรผ่าน

การวพิากษ ์

 4 

หลักสูต

ร 

   วพิากษห์ลักสูตร

วศิวกรรมศาสตร

บัณฑิต 

150,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. จ านวนหลักสูตรท่ีมี

รายวชิาสหกจิศึกษา 

 

  4 

หลักสูต

ร 

 

  พัฒนาหลักสูตร

วศิวกรรมศาสตร

บัณฑิตตามเกณฑ์ 

AUN-QA 

60,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ 

2. จ านวนหลักสูตรท่ีผ่าน

การรับรองจากสภา

มหาวทิยาลัยพะเยา 

  4 

หลักสูต

ร 

  

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. จ านวนหลักสูตรท่ีผ่าน

การรับรองจากสภา

วศิวกร 

  4 

หลักสูต

ร 

  การขอรับรอง

หลักสูตรวศิวกรรม

ศาสตรบัณฑิตจาก

สภาวศิวกร 

600,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. รอ้ยละของบุคลากรท่ี

เข้าร่วม 

75%     ประชุมเชงิ

ปฏบัิตกิารการ

ก าหนดแนว

ทางการเรียนการ

สอนแบบ 

Outcome-based 

50,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ 



64 
 

 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

Learning 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. รอ้ยละของบุคลากรท่ี

เข้าร่วม 

75%     ประชุมเชงิ

ปฏบัิตกิาร CDIO#1 

การก าหนด 

Expected Learning 

Outcome ของ

หลักสูตร 

50,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. ร้อยละของรายวชิาท่ีมี

การจัดการเรียนการสอน

แบบ OBL 

50% 50% 75% 75%  ประชมุเชงิ

ปฏบัิตกิาร CDIO#2 

การจัดการเรียน

การสอนแบบ 

Outcome-based 

Learning 

50,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. ร้อยละของรายวชิาท่ีมี

การวัดและประเมินผล

จัดการเรียนการสอนแบบ 

OBL 

 50% 75% 75%  ประชุมเชงิ

ปฏบัิตกิาร CDIO#3 

การวัดและ

ประเมินผลการ

จัดการเรียนการ

สอนแบบ 

Outcame-Based 

Learning 

50,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี 1. ร้อยละของรายวชิาท่ีมี  10% 10% 50%  ประชุมเชงิ 50,000 รองคณบดีฝ่าย
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

การท า Integrated 

Curriculum 

ปฏบัิตกิาร CDIO#4 

การท า Integrated 

Curriculum 

วชิาการฯ 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. รอ้ยละของบุคลากรท่ี

เข้าร่วม 

 75%    การประชุมเชงิ

ปฏบัิตกิาร CDIO#5 

การพัฒนา

สิ่งแวดลอ้มการ

เรียนรู้ 

50,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. อาจารยท่ี์มีมาตรฐาน

ตามเกณฑ์ UP-PSF 

ระดับ 2 

 5 

คน 

10 

คน 

20 

คน 

 สัมมนารบัฟังความ

คิดเห็นใชเ้กณฑ์ 

UP-PSF เป็นหน่ึง

ในเกณฑ์การ

ประเมินความดี

ความชอบประจ าปี 

20,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

1. รายงานบทสรุปผลการ

ด าเนนิการเรียนเรียนการ

สอน 

 4 

เล่ม 

4 

เล่ม 

4 

เล่ม 

 เสวนา CoP ตดิตาม

ผลการด าเนนิการ

เรียนการสอนแบบ 

Outcome-based 

Learning ประจ า

15,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ตอ้งการของตลาด ภาคการศกึษาตน้ 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. รายงานบทสรุปผลการ

ด าเนนิการเรียนเรียนการ

สอน 

 4 

เล่ม 

4 

เล่ม 

4 

เล่ม 

 เสวนา CoP ตดิตาม

ผลการด าเนนิการ

เรียนการสอนแบบ 

Outcome-based 

Learning ประจ า

ภาคการศกึษา

ปลาย 

15,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. จ านวนอาจารย์

นเิทศสหกิจศกึษาตอ่

หลักสูตร 

1 

คน 

1 

คน 

4 

คน 

4 

คน 

 ฝึกอบรมอาจารย์

นเิทศสหกิจศกึษา 

60,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. จ านวนหนว่ยงานท่ี

สร้างความร่วมมอื 

1 

หนว่ยงา

น 

1 

หนว่ยงา

น 

1 

หนว่ยงา

น 

1 

หนว่ยงา

น 

 สร้างความร่วมมอื

กับหน่วยงาน

ภายนอกเพ่ือการส

นุบสนุนการ

ด าเนนิการ

หลักสูตร 

80,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

1. ระบบสนับสนุนการ

เรียนการสอน 

 1 

ระบบ 

   พัฒนาระบบ

สนับสนุนการการ

500,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

เรียนการสอน 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. ร้อยละบุคลากรท่ีเข้า

ร่วม 

  75%   ประชุมเชงิ

ปฏบัิตกิารการใช้

งานระบบสนับสนุน

การเรียนการสอน 

50,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. หลักสูตรระยะสั้นท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

หนว่ยงาน 

 1 

หลักสูต

ร 

   การพัฒนา

หลักสูตร

ประกาศนียบัตร

ทางวิศวกรรม 

 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. จ านวนหนว่ยงานท่ี

สร้างความร่วมมอื 

3 

หนว่ยงา

น 

    สร้างความร่วมมอื

กับหน่วยงาน

ภายนอก

มหาวทิยาลัย 

50,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. จ านวนหลักสูตร  1 

หลักสูต

ร 

   พัฒนาหลักสูตร

ประกาศนียบัตร

ทางวิศวกรรม 

50,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. จ านวนผู้สอนท่ีได้รับ

ใบรับรองการฝึกอบรม 

2 

คน 

2 

คน 

   ฝึกอบรมพัฒนา

ผู้สอน 

200,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. จ านวนผู้เข้าเรียน   20 

คน 

  ประชาสัมพันธ์

หลักสูตร 

20,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ 

เพิ่มทักษะในศตวรรษ

ท่ี 21 ส าหรับวศิวกร 

1. จ านวนนิสติ

วศิวกรรมศาสตร์ทุกชัน้ปี 

ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

40% 50% 60% 70%  กีฬาสัมพันธ์ วิ

ศวะกระชับมติร 

ส่งเสริม UP 

Identity: สุขภาพ 

120,000 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

พัฒนานิสติฯ 

2. จ านวนคณะและ > 4 > 5 > 5 > 5  
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

หนว่ยงานท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม 

คณะ คณะ คณะ คณะ 

เพิ่มทักษะในศตวรรษ

ท่ี 21 ส าหรับวศิวกร 

1. จ านวนนิสติ

วศิวกรรมศาสตร์ทุกชัน้ปี 

ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

40% 50% 60% 70%  วศิวะรวมใจเพื่อ

มพ.  (ร่วมกับ

กิจกรรมของ

ส่วนกลาง) 

80,000 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

พัฒนานิสติฯ 

2. ความพึงพอใจของ

นสิิตในการได้รับการ

พัฒนาสมรรถนะของ

ตนเองกอ่นหลังเข้าร่วม

กิจกรรม 

> 75% > 75% > 75% > 75%  

เพิ่มทักษะในศตวรรษ

ท่ี 21 ส าหรับวศิวกร 

1. จ านวนนสิิต

วศิวกรรมศาสตร์ทุกชัน้ปี 

ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

50% 60% 70% 75%  รวมเกียร์เป็นหน่ึง 

สร้างอัตลักษณ์

วศิวกร มพ. 

ส่งเสริม UP 

Identity: 

บุคลิกภาพ 

200,000 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

พัฒนานิสติฯ 

2. ความพึงพอใจของ

นสิิตในการได้รับการ

พัฒนาสมรรถนะของ

ตนเองกอ่นหลังเข้าร่วม

กิจกรรม 

> 75% > 75% > 75% > 75%  

เพิ่มทักษะในศตวรรษ

ท่ี 21 ส าหรับวศิวกร 

1. จ านวนนสิิตท่ีได้ผา่น

การสัมมนาพัฒนา

ยุทธศาสตร์สโมสรนสิิต 

> 80 

คน 

> 80 

คน 

> 80 

คน 

> 80 

คน 

 สัมมนาพัฒนากล

ยุทธ์สโมสรนสิิต 

60,000 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

พัฒนานิสติฯ 

2. ผลประเมินความพงึ > 75% > 75% > 75% > 75%  
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

พอใจของนสิิตในการมี

ส่วนร่วมก าหนด กลยุทธ์

ของสโมสรนสิิต 

เพิ่มทักษะในศตวรรษ

ท่ี 21 ส าหรับวศิวกร 

1. จ านวนกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาศษิยปั์จจุบันท่ีศิษย์

เก่าเป็นผู้ร่วมจัด 

> 2 

กิจกรร

ม 

> 2 

กิจกรร

ม 

> 2 

กิจกรร

ม 

> 2 

กิจกรร

ม 

 โครงการศษิยเ์ก่า

สัมพันธ์เพื่อการ

พัฒนาศักยภาพ

ศษิยปั์จจุบัน 

183,000 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

พัฒนานิสติฯ 

2. จ านวนนสิิตปัจจุบันท่ี

เข้าร่วมการพัฒนา

ศักยภาพโดยศิษยเ์ก่า 

> 120 

คน 

> 120 

คน 

> 120 

คน 

> 120 

คน 

 

3. ผลประเมินความพงึ

พอใจของนสิิตในการมี

ส่วนร่วมก าหนด กลยุทธ์

ของสโมสรนสิิต 

> 75% > 75% > 75% > 75%  

เพิ่มทักษะในศตวรรษ

ท่ี 21 ส าหรับวศิวกร 

1. จ านวนบัณฑิตท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรม 

> 90% 

ของ

บัณฑิต 

> 90% 

ของ

บัณฑิต 

> 90% 

ของ

บัณฑิต 

> 90% 

ของ

บัณฑิต 

 โครงการสร้าง

สัมพันธ์พ่ีบัณฑิต 

200,000 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

พัฒนานิสติฯ 

2. จ านวนนสิิตปัจจุบันท่ี

เข้าร่วมกิจกรรม 

> 80 

คน 

> 80 

คน 

> 80 

คน 

> 80 

คน 

 

เพิ่มทักษะในศตวรรษ

ท่ี 21 ส าหรับวศิวกร 

1. จ านวนนสิิต

วศิวกรรมศาสตร์ทุกชัน้ปี 

ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

> 40% > 50% > 60% > 70%  กิจกรรม Designing 

Your life วางแผน

ชวีตินิสติมพ. 

ส าหรับนสิิตทุกชัน้

80,000 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

พัฒนานิสติฯ 

2. ความพงึพอใจของ > 75% > 75% > 75% > 75%  
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

นสิิตในการได้รับการ

พัฒนาสมรรถนะของ

ตนเองกอ่นหลังเข้าร่วม

กิจกรรม 

ปี 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. จ านวนอาจารย์ท่ีเข้า

อบรม 

อย่าง

น้อย 

5 

คน 

อย่าง

น้อย 

5 

คน 

อย่าง

น้อย 

5 

คน 

อย่าง

น้อย 

5 

คน 

 อบรมอาจารย์สห

กิจศกึษา สาขาวิชา

วศิวกรรมอุตสา

หการ 

40,000 หัวหน้าสาขาวิชา

วศิวกรรมอุตสา

หการ 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. จ านวนแผนท่ีได ้ 1 แผน 1 แผน 1 แผน 1 แผน  ท าแผนสาขาวิชา

วศิวกรรมอุตสา

หการ 

60,000 หัวหน้าสาขาวิชา

วศิวกรรมอุตสา

หการ 

พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพในระดับสากล

และตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด 

1. จ านวนนสิิตท่ีได้รับการ

นเิทศฝึกงาน มีจ านวนไม่

นอ้ยกว่า 15 % ของ

จ านวนนสิิตท่ีไปฝึกงาน

ท้ังหมด 

> 15% > 15% > 15% > 15%  นเิทศนิสติฝึกงาน

สาขาวิชาวิศวกรรม

อุตสาหการ 

80,000 หัวหน้าสาขาวิชา

วศิวกรรมอุตสา

หการ 
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การวเิคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตร์ที่ 1 

ประเด็นความเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเสี่ยง 

1.บุคลากรบางส่วนขาดความตระหนักในการเข้ารับการ

พัฒนาสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวชิาชีพอาจารย์ดา้น

การสอน (UP – PSF)  

  RM     IC 1. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวิทยาลัยไมเ่อื้อตอ่การ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

  RM    IC 

2.ขาดการก ากับตดิตามการด าเนนิการหลักสูตรให้เป็นไป

ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา (AUN QA) อยา่ง

ตอ่เนื่อง 

 RM     IC 2. งบประมาณที่ได้รับจากมหาวทิยาลัยไมเ่พยีงพอ   RM    IC 

3.อาจารย์สว่นใหญ่ยังขาดความรู้และทักษะในการ

ออกแบบการเรียนการสอนโดยใชส้ื่อ 

 RM     IC 3. ทศิทางเศรษฐกิจและการเมอืงของประเทศ   RM    IC 

4. ขาดระบบและกลไกในการประเมินผู้ใชบั้ณฑิตและผู้มี

ส่วนได้สว่นเสียทุกกลุ่ม 

 RM     IC   

RM: Risk Management      IC: Internal Control 
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 (1.3) กลยุทธ์การพัฒนาและมาตรการ 

กลยุทธ์ 

 1. สร้างกระบวนการจัดการเรยีนการสอนแบบ Outcome - based 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผลลัพธ์ เพื่อผลิตวิศวกรให้ตรงตาม

ความตอ้งการของตลาดแรงงาน และมีทักษะตรงกับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต  

 

 2. ปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ตาม

เกณฑผ์ลลัพธ์ (Outcome - based) 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ออกแบบและปรับการเรียนการสอน ตามแนวคิดของการจัดการ

เรียนรู้แบบเน้นผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มุง่เน้นการลงมือปฏิบัติ (Activity – 

Based Learning) เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุขและสนับสนุนพัฒนานักศึกษาทุกคนให้มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามแนวคิดของการจัดการเรียนรู้แบบเน้น

ผลลัพธ์ โดยลดความส าคัญของการใช้หลักการอิงกลุ่ม (normal curve) ที่ใช้วิธีการตัดสินผลด้วยการ

เปรียบเทียบผลลัพธ์หรือคะแนนที่ได้ระหว่างนิสิตในกลุ่มเดียวกัน และเปลี่ยนมาใช้หลักการการตัดสินผล

แบบอิงเกณฑ์เป็นส าคัญ ซึ่งหมายถึงการวัดผลลัพธ์หรือผลผลิตสุดท้ายของนิสิตแต่ละคนเทียบกับเกณฑ์ที่

ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า (expected learning outcomes) ซึ่งการก าหนดสัญลักษณ์ผลการเรียน (grade) ก็

ก าหนดตามเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มเปิดเรียนรายวิชานั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้นิสิตได้รับทราบถึงเป้าหมายที่

จะต้องท าให้ได้ในระดับผ่านหรือระดับ A หรือช่วยให้นิสิตประเมินตนเองได้ว่ายังมีความรู้ความสามารถ

หา่งไกลจากเป้าหมายเพียงใด 

                   3. แก้ไขระบบการบริหารและสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาการเรียน

การสอน   

                  ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ไขระบบการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อสามารถติดต่อสื่อสาร 

แลกเปลี่ยนข้อมูล ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น โดยข้อมูลจะเป็นปัจจุบัน เช่น โปรแกรม Line 

, Facebook , Trello และ Onedrive เป็นต้น 

 4. สร้างเครือขา่ยพัฒนานิสติรว่มกับหนว่ยงานภายนอก   

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันต่างๆ ที่องค์กรภายนอกจัด

ขึน้ เพื่อสร้างเครือขา่ยในการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น 

 5. สร้างกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคม 
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 เพือเพิ่มทักษะ Soft Skill ให้บัณฑิตก่อนออกไปท างาน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของ

ผูใ้ช้บัณฑิต  

 6. พัฒนาระบบสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองให้เป็นมืออาชีพด้านการสอนตามกรอบ 

  จัดโครงการ KM การสอนแบบมอือาชีพ โดยผู้เช่ียวชาญจากภายนอก 

 

 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้าน

วิชาการเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมและชุมชน 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะผลิตผลงานวิจัยคุณภาพ สนองตอบต่อความต้องการของชุมชน 

สังคม และต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม เกิดการเพิ่มของบุคลากรที่มุ่งสู่การท าวิจัย

มากขึ้น เพิ่มคุณภาพงานวิจัยมากขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยที่สมดุลที่จะท าให้คุณภาพชีวิตของ

คนในชุมชนดีขึ้น และเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้สู่สังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ  

  (2.1) เป้าประสงค์ 

1. สร้างองค์ความรู้ใหมใ่ห้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

Key Result :  

1) จ านวนการตพีิมพ์ในวารสารนานาชาติ และจ านวน Citations 

2. สร้าง Center of excellence 

Key Result:  

1) จ านวนงานวิจัยเพื่อน าไปใช้พัฒนาชุมชนและสังคม 

3. สร้างกลุ่มวิจัยบูรณาการที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมและชุมชน 

Key Result:  

1) จ านวนงานวิจัยเพื่อน าไปใช้พัฒนาชุมชนและสังคม 

4. ผลิตงานวิจัย นวัตกรรมเพื่อสร้างความกินดีอยู่ดี มีปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ให้กับชุมชนในภาคเหนือ 

Key Result:  

1) จ านวนงานวิจัยเพื่อน าไปใช้พัฒนาชุมชนและสังคม 
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(2.2) แผนปฏิบัติการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. สร้างองค์ความรู้

ใหมใ่ห้เป็นท่ียอมรับ

ในระดับสากล 

1. จ านวนการตพีมิพใ์น

วารสารนานาชาต ิ

10 

เร่ือง 

12 

เร่ือง 

15 

เร่ือง 

15 

เร่ือง 

20 

เร่ือง 

พัฒนานักวิจัยให้มี

ศักยภาพสูงด้านการ

วจิัย 

720,000 

 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัยฯ 

2. สร้าง Center of 

excellence 

1. จ านวน Center of 

excellence ท่ีเกิดขึ้น 

 1 หนว่ย  1 

หนว่ย 

 สนับสนุนการรวมกลุม่

วจิัย 

50,000 รองคณบดีฝ่าย

วจิัยฯ 

3. ผลิตงานวจิัย 

นวัตกรรมเพื่อสร้าง

ความกินดอียู่ด ีมี

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สนิให้กับชุมชน

ในภาคเหนือ 

3. จ านวนงานวจิัยเพื่อ

น าไปใชพ้ัฒนาอตุสาหกรรม
และชมุชน 

5 

เร่ือง 

10 

เร่ือง 

10 

เร่ือง 

10 

เร่ือง 

10 

เร่ือง 

สนับสนุนงานวจิัยท่ี

น าไปใชพ้ัฒนา

อุตสาหกรรมและชุมชน 

450,000 รองคณบดีฝ่าย

วจิัยฯ 

4. จ านวนการยื่นขอจด

ทรัพย์สนิทางปัญญา 

15 

เร่ือง 

10 

เร่ือง 

10 

เร่ือง 

10 

เร่ือง 

10 

เร่ือง 

นวัตพาณิชย ์ 450,000 รองคณบดีฝ่าย

วจิัยฯ 

5. จ านวนศูนยก์ารเรียนรู้/

ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยี

เพื่อการถา่ยทอดงานวจิัย

และนวัตกรรมทาง

วิศวกรรม 

1 ศูนย์ 1 ศูนย์ 1 ศูนย์ 1 ศูนย์ 1 ศูนย์ สนับสนุนงานวจิัยเพื่อ

ถ่ายท่อดเทคโนโลยี

ภายในศูนย์ฯ 

1,000,000 รองคณบดีฝ่าย

วจิัยฯ 

 1. มจี านวนคนท่ีได้รับการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยทีาง

วศิวกรรม 
 

100  

คน 

 

150  

คน 

200 

คน 

250 

คน 

300 

คน 

  รองคณบดีฝ่าย

วจิัยฯ 
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การวเิคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตร์ที่ 2 

ประเด็นความเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเสี่ยง 

1. ทิศทางการท างานวิจัยท่ีไม่ไปในทิศทางเดียวกัน    RM     IC 1. ระเบียบมหาวทิยาลัยไมเ่อื้อต่อการด าเนินงานวิจัย   RM    IC 

2. อาจารยย์ังขาดความมั่นใจทีจ่ะส่งผลงานตพีมิพใ์น

ระดับนานาชาต ิ

  RM     IC 2. งบประมาณที่ได้รับจากมหาวทิยาลัยไมเ่พยีงพอ   RM    IC 

  3. ทศิทางเศรษฐกิจและการเมอืงของประเทศ   RM    IC 

    

RM: Risk Management      IC: Internal Control 
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(2.3) กลยุทธ์การพัฒนาและมาตรการ 

  กลยุทธ์ 

  1. พัฒนานักวิจัยใหม้ีศักยภาพสูงด้านการวิจัย 

  สร้างกลไกการพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยที่มี

ศักยภาพ สามารถหาแหล่งเงินทุน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพบุคลากร สนับสนุนการท าวิจัยที่ บูรณาการกับ

การเรียนการสอน สร้างศูนย์รวมการวิจัยของคณะ เพื่อท าการวิจัยแบบบูรณาการและการใช้ทรัพยากร

ร่วมกัน 

                    2. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมให้มปีระสิทธิภาพ 

 การวิจัยเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนให้สร้างองค์ความรู้ใหม่ในสถาบันอุดมศึกษา 

เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และต่อยอดสู่การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ วิจัยและนวัตกรรมจึงเป็น

รากฐานของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวติที่ด ีมหาวิทยาลัยต้องมีระบบและกลไกรองรับ

การบริหารการด าเนินการ ติดตามและประเมินผลที่มปีระสิทธิภาพ ถูกต้อง และเหมาะสม 

  3. พัฒนาระบบสนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัยที่เกี่ยวกับงานบริการวิชาการ 

 4. สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพชวีิตให้กับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์มีผลงานวิจัยที่สามารถน าผลงานวิจัยต่อยอด จนกระทั่งเกิดเป็น

นวัตกรรม และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีน าสู่ประโยชน์การใช้จริงกับชุมชนและสังคม ตลอดจนการใช้

ประโยชน์ในเชงิพาณิชย์ ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยพะเยา  

  

  (3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบรกิารวชิาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลัก คื อการให้โอกาสและกระจายโอกาส 

ทางการศึกษาของประชากรในพื้นที่  โดยเฉพาะจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยาเติบโตจาก 4 คณะ 

สู่  18 คณ ะ/ วิทยาลัย  1 วิทยาเขต และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั ยพะเยา มีปณิ ธานแน่ วแน่ 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” จึงต้องสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต การกินดี

อยู่ดี สังคมเป็นสุข และการมีส่วนร่วมกับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายความเจริญที่เป็นนโยบาย

ของรัฐบาล ด้วยระบบการขนส่งทางรถไฟ (รถไฟทางคู่ เด่นชัย – เชียงของ) ที่จะท าให้เกิดการพัฒนา

ทางดา้นเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบมหาวทิยาลัย พืน้ที่ใกล้เคียง ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้าน 

  (3.1) เป้าประสงค์ 

1. พัฒนารูปแบบการเรียนรูรู้ปแบบใหม่ทางวิศวกรรมให้แก่อุตสาหกรรมและชุมชน 

Key Result :  
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1) จ านวนเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดใน Learning center (Output) 

     2) จ านวนผูใ้ช้ประโยชน์จาก Learning center (Outcome) 

2. สร้างรายได้ช่องทางใหมใ่ห้กับคณะ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

Key Result :  

1) อัตราส่วนรายได้จากงานบริการต่อคา่เทอมที่สูงขึน้ 

3. เพิ่มช่องทางการเรยีนรู้ออนไลน์ที่ใหบ้ริการแก่ชุมชนและสังคม 

Key Result :  

1) จ านวนช่องและจ านวน Content ทางการเรียนรู้ออนไลน์ด้านวิศวกรรม 

เชน่ MOOC Website Facebook Youtube 
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(3.2) แผนปฏิบัติการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

เพิ่มช่องทางการ

เรียนรู้ออนไลนท่ี์

ให้บริการแก่ชุมชน

และสังคม 

1. จ านวน content  50 

หัวข้อ 

50 

หัวขอ้ 

50 

หัวขอ้ 

 โครงการสนับสนุน

การ content ออนไลน์ 

ท่ีให้บริการวิชาการแก่

สังคม 

105,000 รองคณบดีฝ่าย

บริหารฯ 

พัฒนารูปแบบการ

เรียนรู้รูปแบบใหม่

ทางวิศวกรรมให้แก่

อุตสาหกรรมและ

ชุมชน 

1. ม ีLearning Center ท่ี

ตอบโจทย์ดา้นท่ีอยูอ่าศัย

และภัยพบัิต ิ

อย่าง

น้อย

80% 

อย่าง

น้อย

80% 

อย่าง

น้อย

80% 

อย่าง

น้อย

80% 

 แผนแม่บทพัฒนา 

Learning Center 

20,000 หัวหน้าสาขาวิชา

วศิวกรรมโยธา 

พัฒนารูปแบบการ

เรียนรู้รูปแบบใหม่

ทางวิศวกรรมให้แก่

อุตสาหกรรมและ

ชุมชน 

1. ได้ชุดถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารอบแห้ง 

ได้ชุด

ทดสอบ

การ

อบแห้ง 

1 ชุด 

ได้ชุด

อบแห้ง

แบบฮีต

ป๊ัม 1 ชุด 

ได้ชุด

อบแห้ง

แบบโดม 

1 ชุด 

ได้ชุด

สาธติ

การ

ท างาน

แบบ

อัตโนมัต 

1 ชุด 

 โครงการศูนย์

ถ่ายทอดความรู้ดา้น

อบแห้ง 

1,000,000 หัวหน้าสาขาวิชา

วศิวกรรมเครื่องกล 

 1. มนีโยบายท่ีเหมาะสม 60% 70% 80% 90%  กิจกรรมการก าหนด

นโยบายคณะด้าน

บริการวิชาการ 

 รองคณบดีฝ่าย

วจิัยฯ 

 1. ม ีระเบียบ/กติกา/แนว

ปฏบัิต/ิขั้นตอน

60% 70% 80% 90%  กิจกรรมการจัดท า

ระเบียบ/กติกา/แนว

 รองคณบดีฝ่าย

วจิัยฯ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ปฏบัิตงิาน/แรงจูงใจ ท่ี

เหมาะสม 

ปฏบัิต/ิขั้นตอน

ปฏบัิตงิาน/แรงจูงใจ

ในการท างานด้าน

บริการวิชาการ 

 1. มรีะเบียบเร่ืองสัดสว่น

รายได้จากงานบริการ

วชิาการท่ีเหมาะสม 

60% 70% 80% 90%  กิจกรรมการปรับปรุง

ระเบียบเร่ืองสัดสว่น

รายได้จากงานบริการ 

 รองคณบดีฝ่าย

วจิัยฯ 

 1. มเีงินส ารองจ่ายท่ี

เพยีงพอ 

60% 70% 80% 90%  กิจกรรมการจัดหาเงิน

ส ารองจ่ายเพื่อใชใ้น

งานบริการวิชาการ 

 รองคณบดีฝ่าย

วจิัยฯ 

 1. จ านวนพนักงานท่ีได ้ 1 คน 1 คน 1 คน 1 คน  กิจกรรมการจัดหา

พนักงานท างานดา้น

บริการวิชาการ 

720,000 รองคณบดีฝ่าย

วจิัยฯ 

 1. มรีะบบชว่ยพัฒนา

ข้อเสนอโครงการ 

 70%    กิจกรรมการจัดท า

ระบบชว่ยพัฒนา

ข้อเสนอโครงการ 

50,000 รองคณบดีฝ่าย

วจิัยฯ 

 1. มกีารพัฒนา

กระบวนการท างาน

ภายใน 

60% 70% 80% 90%  กิจกรรมการพัฒนา

กระบวนการให้บริการ

นักวจิัยและผู้ท างาน

บริการวิชาการ 

 รองคณบดีฝ่าย

วจิัยฯ 

 1. มกีิจกรรมการประชุม

ประจ าเดือน/รายงาน

100% 100% 100% 100%  กิจกรรมการประชุม

ประจ าเดือน/รายงาน

 รองคณบดีฝ่าย

วจิัยฯ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ความก้าวหนา้/ถอด

บทเรียน 

ความก้าวหนา้/ถอด

บทเรียน งานบริการ

วชิาการท่ีด าเนนิการ 

 1. จ านวนเทคโนโลยท่ีี

สาธติใน Learning center 

4 8 12 16  โครงการจัดตั้ง 

Sustainable 

Engineering Learning 

Center 

4,000,000 รองคณบดีฝ่าย

วจิัยฯ 

2. จ านวนผู้ใชป้ระโยชน์

จาก Learning center 

50 100 100 150  

 1. จ านวนโครงการท่ี

ด าเนนิการในชุมชน 

1 

โครงการ 

1 

โครงการ 

1 

โครงการ 

1 

โครงการ 

 โครงการ 1 Faculty 1 

Success Case 

400,000 รองคณบดีฝ่าย

วจิัยฯ 

 1. การใช้พลังงานไฟฟา้

ในอาคารหอสมุดลดลง 

5% 5% 5% 5%  โครงการ Smart 

Building ส าหรับ

หอสมุด มหาวทิยาลัย

พะเยา 

2,000,000 รองคณบดีฝ่าย

วจิัยฯ 

 1. อัตราส่วนรายได้จาก

ชอ่งทางใหมต่อ่รายได้

ชอ่งทางเดิม 

     กิจกรรมพัฒนาระบบ

การให้บริการเดิม 

(ห้องทดสอบ/การผลิต

ชิ้นงาน) 

40,000 รองคณบดีฝ่าย

วจิัยฯ 

 1. อัตราส่วนรายได้จาก

ชอ่งทางใหมต่อ่รายได้

ชอ่งทางเดิม 

     กิจกรรมพัฒนาระบบ

ให้บริการวิชาการงาน

ภาครัฐ แมข่่ายสภา 

40,000 รองคณบดฝี่าย

วจิัยฯ 

 1. อัตราส่วนรายได้จาก

ชอ่งทางใหมต่อ่รายได้

     กิจกรรมพัฒนาระบบ

ให้บริการวิชาการ

40,000 รองคณบดีฝ่าย

วจิัยฯ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ชอ่งทางเดิม ภาครัฐ และเอกชน 

(Sub node ส าหรับ

งาน IRTC) 

 1. อัตราส่วนรายได้จาก

ชอ่งทางใหมต่อ่รายได้

ชอ่งทางเดิม 

     กิจกรรมพัฒนาระบบ

ให้บริการวชิาการ

ภาคเอกชน 

40,000 รองคณบดีฝ่าย

วจิัยฯ 

 1. อัตราส่วนรายได้จาก

ชอ่งทางใหมต่อ่รายได้

ชอ่งทางเดิม 

     กิจกรรมพัฒนาระบบ

ให้บริการวิชาการ

ลักษณะงานฝกึอบรม 

40,000 รองคณบดีฝ่าย

วจิัยฯ 

 1. อัตราส่วนรายได้จาก

ชอ่งทางใหมต่อ่รายได้

ชอ่งทางเดิม 

     กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ ผ่าน 

Social Media 

720,000 รองคณบดีฝ่าย

วจิัยฯ 

 1. อัตราส่วนรายได้จาก

ชอ่งทางใหมต่อ่รายได้

ชอ่งทางเดิม 

     กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ 

สื่อ มพ. สื่อท้องถิ่น 

สื่อจังหวัด 

40,000 รองคณบดีฝ่าย

วจิัยฯ 

 1. อัตราส่วนรายได้จาก

ชอ่งทางใหมต่อ่รายได้

ชอ่งทางเดิม 

     กิจกรรมรับโจทย์

ปัญหาและสรา้ง

เครอืขา่ย กับ

หอการค้า สภา

อุตสาหกรรม จ.

พะเยา 

40,000 รองคณบดีฝ่าย

วจิัยฯ 

 1. อัตราส่วนรายได้จาก      โครงการจัดตั้งศูนย์ 150,000 รองคณบดีฝ่าย
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ชอ่งทางใหมต่อ่รายได้

ชอ่งทางเดิม 

one stop service เพื่อ

พัฒนา SME คา่

ประชุม 

วจิัยฯ 

 1. อัตราส่วนรายได้จาก

ชอ่งทางใหมต่อ่รายได้

ชอ่งทางเดิม 

     โครงการการสร้าง

บุคลากรให้มี Cert. 

สามารถออก Licence 

ได ้

300,000 รองคณบดีฝ่าย

วจิัยฯ 

 1. อัตราส่วนรายได้จาก

ชอ่งทางใหมต่อ่รายได้

ชอ่งทางเดิม 

     โครงการจัดซื้อ

เครื่องมือ/อุปกรณท่ี์

จ าเป็น 

300,000 รองคณบดีฝ่าย

วจิัยฯ 

 

การวเิคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตร์ที่ 3 

ประเด็นความเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเสี่ยง 

1. ขาดเครื่องมือและอุปกรณ ์   RM     IC 1. ระเบียบมหาวทิยาลัยไมเ่อื้อต่อการด าเนินงาน   RM    IC 

2. อาจารยข์าดความตระหนักในการมีสว่นร่วม  RM     IC 2. งบประมาณที่ได้รับจากมหาวทิยาลัยไมเ่พยีงพอ   RM    IC 

3. ขาดบุคลกรสายสนับสนุน  3. ทศิทางเศรษฐกิจและการเมอืงของประเทศ   RM    IC 

    

RM: Risk Management      IC: Internal Control 
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  (3.3) กลยุทธ์การพัฒนาและมาตรการ 

  กลยุทธ์ 

 1. ปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน (จากผล SWOT) 

 ศูนย์บริการวิชาการ (Race UP) เป็นหน่วยงานสนับสนุน ประสานงาน จัดท าระบบ

สารสนเทศฐานข้อมูล ส ารวจความต้องการของชุมชน (Need assessment) และให้บริการวิชาการที่ส่งเสริม

คุณภาพชวีิตของชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 2. พัฒนา Sustainable Engineering Learning Center ภายในมหาวิทยาลัย (ที่อยู่อาศัยต้าน

ภัยพิบัติ และโรงงานต้นแบบแปรรูปผลติภัณฑ์เกษตร) 

 3. เพิ่มงานบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับคณะ 

  ส ารวจความต้องการหรือปัญหาของชุมชนและสังคม เพื่อจะสามารถให้บริการวิชาการ

ได้มากยิ่งขึน้ รวมถึงน าผลประเมินการใหบ้ริการวิชาการที่ผา่นมา น ามาพัฒนาเพื่อต่อยอดการให้บริการ  

 4. สร้างการประชาสัมพันธ์ และการตลาดเชิงรุก 

  ด าเนินการประชาสัมพันธ์ถึงความเช่ียวชาญในการบริการวิชาการในแต่ละด้านของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในช่องทางตา่งๆ ที่เข้าถึงชุมชนและสังคมได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว   

                   5. ลงทุนเพิ่มเติมในงานบริการวิชาการด้านที่มีศักยภาพและตลาดต้องการ 

                   6. พัฒนาระบบสนับสนุนให้อาจารย์สร้างช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ที่ ให้บริการแก่ชุมชน

และสังคม 

                      เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลงานการบริการวิชาการและมีผู้ดูแลระบบ 

(Admin) โต้ตอบความคิดเห็น และให้ข้อมูลกับผูท้ี่สนใจ  

 

(4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ให้ยั่งยืน 

 พะเยาเป็นจังหวัดในกลุ่มล้านนาตะวันออก มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 16 

ก่อนได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2520 มีชื่อเดิมว่า เมืองภูกามยาว 

หรือ พยาว มีการปกครองแรกเริ่มในราชวงศ์ลาวจก หิรัญนครเงินยางเชียงแสน ก่อนจะอยู่ภายใต้ 

การปกครองของอาณาจักรล้านนา ที่มีศิลปะลักษณะเก่าแก่ และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะ 

รวมถึงสถานที่ส าคัญทางศาสนา การด ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติเป็นสิ่งที่คนไทย 

และทุกหน่วยงานของชาติต้องให้ความส าคัญ รวมถึงการท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้ นฟู สืบสาน สร้างสรรค์ 
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และพัฒนาให้เป็นสมบัติของชาติ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ให้กับนิสิต บุคลากร ชุมชน

และสังคม 

 

  (4.1) เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาวศิวกรผูส้ืบสานวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

Key Result :  

1) จ านวนหลักสูตรการเรียนรู้วิศวกรรมจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

2. พัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมร่วมกับชุมชน 

Key Result :  

1) จ านวนนวัตกรรมที่ได้จากการท างานรว่มกับชุมชนท้องถิ่น 
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(4.2) แผนปฏิบัติการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

พัฒนาวิศวกรผู้สบืสาน

วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

1. จ านวนชุมชนที่ได้รับ

ประโยชน์ 
1 

ชุมชน 

1 

ชุมชน 

1 

ชุมชน 

1 

ชุมชน 

 ไฟฟา้เพ่ือชุมชน 120,000 หัวหน้า

สาขาวิชา

วศิวกรรมไฟฟ้า 2. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสรมิ

ภูมิปัญญาหรือวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

1 

กิจกรรม 

1 

กิจกรรม 

1 

กิจกรรม 

1 

กิจกรรม 

 

พัฒนาวิศวกรผู้สบืสาน

วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

1. จ านวนเครือข่ายด้าน

วัฒนธรรมและภูมปิัญญา 
1 

เครอืขา่ย 

2 

เครอืขา่ย 

3 

เครอืขา่ย 

4 

เครอืขา่ย 

 ห้องเรียนปราชญ์

ชาวบ้าน 

190,000 ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายพัฒนา

นสิิตฯ 2. จ านวนหัวข้อบทเรียนการ

เรียนรู้วศิวกรรมจากภูมิ

ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

1 

หัวขอ้ 

2 

หัวขอ้ 

3 

หัวขอ้ 

4 

หัวขอ้ 

 

3. จ านวนนิสิตและอาจารย์ที่

เข้าร่วมกิจกรรมกับชมุชน 
> 50 

คน 

> 50 

คน 

> 50 

คน 

> 50 

คน 

 

พัฒนานวัตกรรมเพื่อ

สังคมรว่มกับชุมชน 

1. จ านวนนวัตกรรมที่ได้จาก

การท างานรว่มกบัชุมชน

ท้องถิ่น 

1  

ผลงาน 

2 

ผลงาน 

3 

ผลงาน 

3  

ผลงาน 

 กิจกรรมวศิวกรกับ

นวัตกรรมเพื่อสังคม

ด้วย Design Thinking 

200,000 ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายพัฒนา

นสิิตฯ 
2. จ านวนนิสิตและอาจารย์ที่

เข้าร่วมกิจกรรมกับชมุชน 
> 50 

คน 

> 50 

คน 

> 50 

คน 

> 50 

คน 
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การวเิคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตร์ที่ 4 

ประเด็นความเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเสี่ยง 

1. ขาดเครื่องมือและอุปกรณ ์   RM     IC 1. ระเบียบมหาวทิยาลัยไมเ่อื้อต่อการด าเนินงาน   RM    IC 

2. อาจารยข์าดความตระหนักในการมีสว่นร่วม  RM     IC 2. งบประมาณที่ได้รับจากมหาวทิยาลัยไมเ่พยีงพอ   RM    IC 

  3. ทศิทางเศรษฐกิจและการเมอืงของประเทศ   RM    IC 

    

RM: Risk Management      IC: Internal Control 
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  (4.3) กลยุทธ์การพัฒนาและมาตรการ 

  กลยุทธ์ 

 1. สร้างกิจกรรมการเรียนรูร้ะหว่างอาจารย์ นิสติรว่มกับชุมชน 

  จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย และขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อการรวบรวม อนุรักษ์ 

และการสืบค้น เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึกรักและชื่นชมในศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  

และภูมปิัญญาท้องถิ่นให้กับนิสติ บุคลากร ชุมชน และสังคม  

 2. พัฒนาการถอดความรู้ใหเ้ป็นบทเรียน 

 สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาทักษะในการแปลงประสบการณ์ให้เป็นคลังความรู้ เพื่อนิสิต 

สังคมและชุมชน 

  

  (5) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

  เมื่อโลกก้าวเข้าสู่โลกาภิวัตน์ การเป็นสังคมโลกเกิดขึ้น เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม 

และวัฒนธรรมถูกหลอมรวม และแลกเปลี่ยนกันอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยพะเยาต้องก้าวต่อไปและพร้อม

ปรับตัวเพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ ทั้งในส่วนภูมิภาคและในระดับสากล หรือนานาชาติ ด้วยคุณภาพ  

ของอาจารย์ นิสติ หลักสูตรผลงาน และสิ่งแวดล้อมที่ด ี

 

  (5.1) เป้าประสงค์ 

1. คณะมชืี่อเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

Key Result :  

1) จ านวนเครือข่ายกับสถาบันในต่างประเทศทั้งทางด้านงานวิจัยและการเรียน

การสอน 
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(5.2) แผนปฏิบัติการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

คณะมีชื่อเสียง เป็นที่

รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

1. จ านวนเครือข่ายความ

ร่วมมือเพื่อพัฒนานิสิตและ

การวิจัยร่วมกับค่างประเทศ 

1 

เครอืขา่ย 

2 

เครอืขา่ย 

3 

เครอืขา่ย 

4 

เครอืขา่ย 

 International Mobility 220,000 ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายพัฒนา

นสิิตฯ 
2. จ านวนกิจกรรมความ

ร่วมมือร่วมกับเครือข่าย

ต่างประเทศ 

1 

กิจกรรม 

2 

กิจกรรม 

3 

กิจกรรม 

4 

กิจกรรม 

 

 

การวเิคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตร์ที่ 5 

ประเด็นความเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว ้

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเสี่ยง 

1. ทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรและนิสติ   RM     IC 1. ระเบียบมหาวทิยาลัยไมเ่อื้อต่อการด าเนินงาน   RM    IC 

2. ตารางเรียนและกิจกรรมของนสิิตมปีริมาณมาก   RM     IC 2. งบประมาณที่ได้รับจากมหาวทิยาลัยไมเ่พยีงพอ   RM    IC 

  3. ทศิทางเศรษฐกิจและการเมอืงของประเทศ   RM    IC 

RM: Risk Management      IC: Internal Control 
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  (5.3) กลยุทธ์การพัฒนาและมาตรการ 

  กลยุทธ์ 

  1. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือทางด้านงานวิจัยกับต่างประเทศ 

                    สร้างภาคีเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรม ทั้งสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน 

อุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม มีการสื่อสารในเวทีระดับชาติและนานาชาติ  

 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการจัดการการศึกษาและการพัฒนานิสิตกับ

ต่างประเทศ 

 พัฒนาหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ ในสาขาที่มีความเช่ียวชาญ และ

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับนิสติต่างชาติ 

 

  (6) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบรหิารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

  การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มประชากร ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริบท

ของสั งคมไทยและสั งคมโลกที่ เปลี่ ยนแปลงไป  การบริ หารจัดการมหาวิทยาลั ยจึ งต้องปรับ 

ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงต้องพัฒนาให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม 

และสอดคล้องต่อการเข้าสู่การเป็น Smart University และที่ส าคัญคือการแข่งขัน คณะฯ ต้องค านึงถึงทาง

อยู่รอดของการบริหารจัดการในด้านงบประมาณ ยึดมั่นในหลักบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good 

governance) ในทุกระดับการบริหาร การยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศก าหนด ยึดมั่นใน

ความถูกต้องดีงาม โปร่งใสตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็น มี

ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อสว่นรวม ปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

  (6.1) เป้าประสงค์ 

1. บุคลากรมีองค์ความรู้และสมรรถนะตรงตามศตวรรษที่ 21 

Key Result :  

1) จ านวนบุคลากรที่ขอเลื่อนวิทยฐานะ 

     2) จ านวนนิสติที่ได้ผ่านการสัมมนาพัฒนายุทธศาสตร์สโมสรนิสติ  

  

 2. สรา้งสภาวะแวดล้อมในการท างานที่เอื้อต่อสุขภาวะที่ดขีองบุคลากรและนิสติ 

         Key Result :  

1) ผา่นการประเมนิ Green office 
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(6.2) แผนปฏิบัติการ 

 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

บุคลากรมอีงค์

ความรู้และ

สมรรถนะตรงตาม

ศตวรรษท่ี 21 

1. ได้ผังองคก์รโครงสร้าง

หนา้ที่ของส านักงานใหม ่

1 

ผัง 

    โครงการประชุม

ทบทวนโครงสร้าง

หนา้ที ่

15,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ 

บุคลากรมอีงค์

ความรู้และ

สมรรถนะตรงตาม

ศตวรรษท่ี 21 

1. ได้แผนการจัดตัง้ 

Machine center 

1 

แผน 

    โครงการศกึษาการ

จัดตั้ง Machine 

center 

10,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ 

บุคลากรมอีงค์

ความรู้และ

สมรรถนะตรงตาม

ศตวรรษท่ี 21 

1. ได้รายการเครื่องจักร 

และวัสดุเพื่อเป็น

ฐานขอ้มูล 

1 

ฐานขอ้มู

ล 

    โครงการส ารวจ

ครุภัณฑ์ และวัดุ

เดิม 

5,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ 

บุคลากรมอีงค์

ความรู้และ

สมรรถนะตรงตาม

ศตวรรษท่ี 21 

1. ได้ผังขั้นตอนการ

ท างาน (flow chart) ครบ

ทุกงาน พร้อมอัพโหลด 

Flow chart และไฟลท่ี์

เกี่ยวข้องขึ้นเวบไซต์ 

27 

ผัง 

27  

ผัง 

27  

ผัง 

27  

ผัง 

 โครงการอบรมการ

ท าคู่มอืการ

ปฏบัิตงิาน 

100,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ 

บุคลากรมอีงค์

ความรู้และ

สมรรถนะตรงตาม

1. จ านวน R2R ท่ีได้

น าไปใชจ้รงิ หัวข้อละ 

5,000 

16 

หัวขอ้ 

10 

หัวขอ้ 

10 

หัวขอ้ 

10 

หัวขอ้ 

 โครงการสนับสนุน

การท า R2R 

230,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ศตวรรษท่ี 21 2. จ านวนคนยื่นขอ

ช านาญการ 

  8 

คน 

8 

คน 

 

บุคลากรมอีงค์

ความรู้และ

สมรรถนะตรงตาม

ศตวรรษท่ี 21 

1. จ านวนความผิดพลาด

ของงานลดลง  

10% 15% 20% 30%  โครงการ KM 

การเงิน 

40,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ 

2. ความพงึพอใจของ

ผู้ใชบ้ริการสูงขึน้ 

80% 80% 85% 85%  

บุคลากรมอีงค์

ความรู้และ

สมรรถนะตรงตาม

ศตวรรษท่ี 21 

1. จ านวนความผิดพลาด

ของงานลดลง  

10% 15% 20% 30%  โครงการศกึษาดู

งาน 

350,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ 

2. ความพงึพอใจของ

ผู้ใชบ้ริการสูงขึน้ 

80% 80% 85% 85%  

บุคลากรมอีงค์

ความรู้และ

สมรรถนะตรงตาม

ศตวรรษท่ี 21 

1. ได้กจิกรรมท่ีน ามาใช้

ประโยชนไ์ด้จริง 

อย่างนอ้ย 

1 

กิจกรรม 

อย่างนอ้ย 

1 

กิจกรรม 

อย่างนอ้ย 

1 

กิจกรรม 

อย่างนอ้ย 

1 

กิจกรรม 

 โครงการประกวด

กิจกรรมสง่เสริม

การปฏบัิตงิาน เช่น 

5 ส. ความ

ปลอดภัย 

160,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ 

บุคลากรมอีงค์

ความรู้และ

สมรรถนะตรงตาม

ศตวรรษท่ี 21 

1. ได้ผลการทบทวนการ

ด าเนนิงานเพื่อให้บรรลุ

วสิัยทัศน์ของคณะ 

1 เล่ม 1 เล่ม 1 เล่ม 1 เล่ม  โครงการท า

ยุทธศาสตร์คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ 

120,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ 

บุคลากรมอีงค์

ความรู้และ

สมรรถนะตรงตาม

1. ได้ขอ้มูลวัสด/ุครุภัณฑ์

ท่ีงา่ยตอ่การบริหาร

จัดการ 

1 เล่ม 1 เล่ม 1 เล่ม 1 เล่ม  โครงการพัฒนา

โปรแกรมหรือระบบ

การจัดการวัสดุ/

150,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ศตวรรษท่ี 21 2. ปริมาณการจัดซือ้วัสดุ

ท่ีซ้ าซ้อนลดลง 

2% 4% 6% 8%  ครุภัณฑ ์

บุคลากรมอีงค์

ความรู้และ

สมรรถนะตรงตาม

ศตวรรษท่ี 21 

1. จ านวนผู้ท่ีใชร้ะบบจรงิ

เพิ่มขึ้น 

5 คน 10 คน 15 คน 20 คน  โครงการอบรม

ระบบ Ms Office 

365 

10,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ 

บุคลากรมอีงค์

ความรู้และ

สมรรถนะตรงตาม

ศตวรรษท่ี 21 

1. ได้ระบบงานสารบรรณ

อเิล็กทรอนิกสท่ี์ท าให้การ

ด าเนนิงานสะดวกขึ้น 

1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ  โครงการอบรม

ระบบงานสาร

บรรณ

อเิล็กทรอนิกส์ 

50,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ 

บุคลากรมอีงค์

ความรู้และ

สมรรถนะตรงตาม

ศตวรรษท่ี 21 

1. ได้ระบบงาน QR code 

ท่ีท าให้การด าเนนิงาน

สะดวกขึน้ 

 1 ระบบ    โครงการจัดซื้อ

ระบบ QR Code 

System 

50,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ 

บุคลากรมอีงค์

ความรู้และ

สมรรถนะตรงตาม

ศตวรรษท่ี 21 

1. สามารถใชข้้อมูลจาก

ระบบไปประเมินผลการ

ปฏบัิตงิาน 

1 ระบบ     โครงการจัดซื้อ

ระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

50,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ 

บุคลากรมอีงค์

ความรู้และ

สมรรถนะตรงตาม

ศตวรรษท่ี 21 

1. ได้ร่างคู่มอืการ

ปฏบัิตงิาน (WI)  

อย่างนอ้ย 

คนละ 1 

งาน 

    โครงการจัดท า WI 

ส าหรับงานปฏบัิต

การ 

60,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

บุคลากรมอีงค์

ความรู้และ

สมรรถนะตรงตาม

ศตวรรษท่ี 21 

1. ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน 

  ได้รับการ

รับรอง 

  โครงการจัดท า WI 

ส าหรับงานปฏบัิต

การเพื่อขอรับรอง

มาตรฐาน 

50,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ 

บุคลากรมอีงค์

ความรู้และ

สมรรถนะตรงตาม

ศตวรรษท่ี 21 

1. ได้เวบ็ไซต์ใหม่ท่ีตรง

ตามขอ้มูล ITA 

1 เว็บ     จัดท า Website 

คณะฯ (1 เว็ปหลัก 

+ 4 สาขา) 

100,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ 

บุคลากรมอีงค์

ความรู้และ

สมรรถนะตรงตาม

ศตวรรษท่ี 21 

1. ได้ผลการประเมิน ITA 

สูงขึน้ 

80% 80% 85% 85%  โครงการสภากาแฟ 

(2 สัปดาห/์ครัง้) 

100,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ 

สร้างสภาวะ

แวดลอ้มในการ

ท างานที่เอื้อตอ่สุข

ภาวะท่ีดขีอง

บุคลากรและนสิิต 

1. ได้รับการรับรอง Green 

Office 

 ได้รับการ

รับรอง 

   โครงการส านักงาน

สีเขียว 

140,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ 

สร้างสภาวะ

แวดล้อมในการ

ท างานที่เอื้อตอ่สุข

ภาวะท่ีดขีอง

บุคลากรและนสิิต 

1. ได้รับการรับรอง Green 

Office 

 ได้รับการ

รับรอง 

   โครงการปรับปรุง

ห้องส านักงาน 

(กั้นหอ้งถา่ย

เอกสาร ย้าย

ส านักงานเพิ่ม ปา้ย

40,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

หนา้ห้องท้ังคณะฯ 

ท าปา้ยโครงสร้าง

องคก์รใหม่) 

สร้างสภาวะ

แวดลอ้มในการ

ท างานที่เอื้อตอ่สุข

ภาวะท่ีดขีอง

บุคลากรและนสิิต 

1. ได้รับการรับรอง Green 

Office 

     โครงการ 5 ส. (Big 

cleaning day) 

25,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ 

สร้างสภาวะ

แวดลอ้มในการ

ท างานที่เอื้อตอ่สุข

ภาวะท่ีดขีอง

บุคลากรและนสิิต 

1. ได้รับป้ายคณะใหม ่ 1 ป้าย     ท าปา้ยคณะ 50,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ 

สร้างสภาวะ

แวดลอ้มในการ

ท างานที่เอื้อตอ่สุข

ภาวะท่ีดขีอง

บุคลากรและนสิิต 

1. เพ่ิมพื้นท่ีสเีขียว และ

สร้างภาพลักษใ์ห้คณะ 

     โครงการปรับปรุง

ลานพระวิษณ ุ

200,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ 

บุคลากรมอีงค์

ความรู้และ

สมรรถนะตรงตาม

ศตวรรษท่ี 21 

1. ได้เกณฑ์การประเมิน

ความดีความชอบท่ีเป็น

เป็นท่ียอมรับของ

บุคลากร 

> 80% 

ความพงึ

พอใจของ

เกณฑ์ท่ี

    โครงการจัดท า

ระบบประเมินความ

ดีความชอบอย่าง

เป็นมาตรฐาน 

0 รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ใช ้

สร้างสภาวะ

แวดลอ้มในการ

ท างานที่เอื้อตอ่สุข

ภาวะท่ีดขีอง

บุคลากรและนสิิต 

1. ได้แนวทางในการ

จัดสรรอาคารใหม่ท้ังหมด

อย่างเป็นธรรม 

1 

แนวทาง 

1  

แนวทาง 

1 

แนวทาง 

1 

แนวทาง 

 โครงการปรับปรุง

ห้องท างานอาจารย ์

ห้องพักผ่อน และ

จัดสรรการใช้

อาคารใหม ่

12,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ 

สร้างสภาวะ

แวดลอ้มในการ

ท างานที่เอื้อตอ่สุข

ภาวะท่ีดขีอง

บุคลากรและนสิิต 

1. มีร้านกาแฟ 

ร้านอาหาร ตู้ ATM 

ให้บริการนิสติ 

 มร้ีาน

กาแฟ  

1 ร้าน 

   โครงการจัดหา

ระบบสวัสดกิาร

ให้กับคณะ เช่น 

ร้านอาหาร รา้น

กาแฟ ตู ้ATM 

0 รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ 

สร้างสภาวะ

แวดลอ้มในการ

ท างานที่เอื้อตอ่สุข

ภาวะท่ีดขีอง

บุคลากรและนสิิต 

1. ได้ Learning space 

ส าหรับนสิิต 4 สาขา 

1 สาขา 1 สาขา 1 สาขา 1 สาขา  โครงการจัดท า 

Learning space 

1,150,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ 

สร้างสภาวะ

แวดลอ้มในการ

ท างานที่เอื้อตอ่สุข

ภาวะท่ีดขีอง

บุคลากรและนสิิต 

1. ได้ระบบท่ีสนับสนุน

ด้านการเดินทางกลับ

หอพักของนสิิต 

 1 ระบบ    โครงการจัดท า

ระบบ Car pool 

ส าหรับนสิิต 

0 รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ 

บุคลากรมอีงค์ 1. ได้ช่องทาง การตดิตอ่  1 ช่องทาง    โครงการสร้างช่อง 0 รองคณบดี
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ความรู้และ

สมรรถนะตรงตาม

ศตวรรษท่ี 21 

ระหว่างผู้บริหารและนสิิต ทางการตดิตอ่

ระหว่างผู้บริหาร

และนสิิต 

ฝ่ายบริหารฯ 

บุคลากรมอีงค์

ความรู้และ

สมรรถนะตรงตาม

ศตวรรษท่ี 21 

1. รายผลการด าเนนิงาน

ของหลักสูตรประจ าปี

การศึกษา 

3 

หลักสูตร 

3 

หลักสูตร 

3 

หลักสูตร 

3 

หลักสูตร 

 สัมมนาสาขาวชิา

วศิวกรรมไฟฟ้า 

120,000 หัวหน้า

สาขาวิชา

วศิวกรรมไฟ

ฟ้า 2. ร้อยละของบุคลากร

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ท่ีมีสว่นร่วม 

80 80 80 80  

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตร์ที่ 6 

ประเด็นความเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเสี่ยง 

1. การบริหารจัดการวัสดุ/ครุภัณฑแ์บบเดิมท่ีเป็นแบบ

กระจายตามสาขาฯ 

  RM     IC 1. ระเบียบมหาวทิยาลัยไมเ่อื้อต่อการด าเนินงาน   RM    IC 

2. ตารางเรียนและกิจกรรมของนสิิตมปีริมาณมาก   RM     IC 2. งบประมาณที่ได้รับจากมหาวทิยาลัยไมเ่พยีงพอ   RM    IC 

  3. ทศิทางเศรษฐกิจและการเมอืงของประเทศ   RM    IC 

RM: Risk Management      IC: Internal Control 
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  (6.3) กลยุทธ์การพัฒนาและมาตรการ 

 กลยุทธ์ 

 1. ปรับปรุงโครงสร้างหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุน และใช้ระบบการบริหารแบบรวม

ศูนย์ 

 บุคลากรทุกระดับต้องเข้าใจงาน มีเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน มีความรู้และทักษะในการ

ท างานมีความรับผิดชอบและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีภาวะผู้น าและผู้ตาม มุ่งมั่นในความยั่งยืน 

ขององค์กร มีเจตคติที่ดี มุ่งประโยชน์สว่นรวมและมีความสุขกับการท างาน 

 2. พัฒนาระบบสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการท างาน 

 สนับสนุนให้บุคลากรท าการวิจัยในงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจในงาน 

และทราบถึงข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน เพื่อหาทางแก้ไขให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้  

 3. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการดา้นเอกสาร การเงนิ พัสดุ ครุภัณฑ์ 

 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การจัดการบริหารได้อย่างคล่องตัว สะดวก

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะหต์้นทุน ด าเนนิการและการวางแผนที่ดี  

 4. ท าคู่มอืการปฏิบัติงานให้มมีาตรฐาน 

 เพื่อให้มีมาตรฐานและขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้อง สร้างความมั่นใจ และลดข้อผิดพลาด

หรอืความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติงาน 

  5. เปิดเผยข้อมูลสูส่าธารณะ และเปิดโอกาสใหทุ้กคนมสี่วนรว่ม 

 สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม (Partnership culture) จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์อย่าง

สม่ าเสมอ เช่น สภากาแฟ เพื่อพบปะ สร้างสัมพันธภาพและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น มุมมองระหว่างผูบ้ริหาร

กับบุคลากร เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 

 6. ด าเนนิตามข้อก าหนดของเกณฑ์มาตรฐาน Green office 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ก าหนดข้อปฏิบัติให้บุคลากร ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้

คุณค่า ปฏิบัติงานหรือด าเนินกิจกรรมต่างๆภายในคณะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีแนวทาง

ในการก าจัดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณื เครื่องใช้ส านักงานที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม   

 7. ลงทุนสร้างสภาวะแวดล้อมในการท างานที่เอื้อตอ่สุขภาวะที่ดีของบุคลากรและนิสติ 
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 สร้างสภาวะแวดล้อมในการท างาน (Work force environment) ที่ เอื้อต่อสุขภาพของ

บุคลากรในด้านสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความปลอดภัยในการท างานทั้งในด้านกายภาพ ร่างกาย 

และทรัพย์สิน  

 

 

  



100 
 

 
 

บทที่ 4 

แนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

 

4.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

 

 (1) การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสร้าง

ความตระหนักถึงความส าคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 - 2567  ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

(1.1) คณบดีฯ แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะ ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 ต่อบุคลากรในคณะ  

(1.2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการติดตามข้อมูลย้อนกลับจาก 

ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียเป็นระยะ ๆ 

  (2) ก าหนดผูร้ับผิดชอบยุทธศาสตรร์ายประเด็น โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

(2.1) ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ เชื่ อม โยงและสอดคล้อ งกั น  ตั้ งแต่ ระดับ คณ ะฯ 

(รองคณบดี ) ระดับส่วนงานวิชาการ (หลักสูตร) ระดับส่วนงานสนับสนุน 

(ส านักงานและปฏิบัติการ) และระดับบุคคล 

(2.2) จัดตั้งคณะกรรมการ หรอืคณะท างาน เพื่อปฏิบัติหนา้ที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ 

โดยการมอีงค์ประกอบเป็นส่วนงานวิชาการ และส่วนงานสนับสนุน  

  (3) การติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของ 

แผนยุทธศาสตร ์โดยมีระบบและกลไกดังนี้ 

(3.1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งน าเสนอผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเอง

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการ 

ที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส มาตรฐานและถูกต้อง 

ตามหลักวิชาการ 
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(3.2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการด าเนินงาน ตั้งแต่ระดับ

หัวหนา้ส่วนงาน ผูอ้ านวยการ หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

(3.3) ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้ 

และตามรอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมา

ปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(3.4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

 (4) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ การจัดสรรทรัพยากร

สนับสนุนตามความเหมาะสม การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและตอบสนอง

ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศนข์องมหาวิทยาลัย 

 (5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการติดตามประเมินผล มีการน าข้อมูลไปวิเคราะห์และน ารายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุน  

การตัดสินใจของผูบ้ริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

 

4.2 การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการด าเนินงาน 

 ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 เป็นรายไตรมาส โดยก าหนดให้มีการประเมินปีงบประมาณละ 4 ครั้ง ตาม

วิธีการและขั้นตอน ดังนี้ 
 

 (1) ระดับของการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 - 2567 นี้ ได้ก าหนดให้มีการ

เชื่อมโยงตัวบ่งช้ีของแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล จึงก าหนดให้

มีการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ์ สอดคล้องกับตัวบ่งชีข้องแผน 

 (2) การรายงานผล 

  (2.1) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้

ประจ าปีงบประมาณ)  

1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลาง และ

ส านักงบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน)   
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2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อ

มหาวิทยาลัย ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน)   

3) รายงานสรุปผลการด าเนนิงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะ 

  (2.2) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)  

1) รายงานผลการใชจ้่ายเงนิงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย ปีละ 4 ครั้ง 

(มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ต่อ

มหาวิทยาลัย ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

3) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ

สภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศกึษา) 

  (2.3) การรายงานผลการด าเนินโครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ 

ประจ าปีงบประมาณ) 

1) รายงานผลการใช้จา่ยเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัยปีละ 4 ครั้ง (มกราคม 

เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ต่อ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด  แ ล ะ จั ง ห วั ด  ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง 

ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

3) รายงานผลการด าเนินโครงการตามค าขอมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง  

4) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ

สภามหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง (สิน้ภาคการศกึษา) 

   (2.4) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น ๆ ตามค าขอของแหล่งทุน 

และรายงานสรุปผลการด าเนนิงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ (เมษายน กันยายน) 

 

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


