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บทที่ 1  

บทนำ 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที ่ม ุ ่งเน้นการพัฒนาสู ่การเป็น

มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ด้วยปรัชญา “ดำรงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐ

ที่สุด (A life of wisdom is the most wondrous of all)” และปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็ง

ของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)” โดยใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา ผ่านแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

พะเยาที่กำหนดไว้ว่า “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน  สู ่สากล” โดยมุ่งเน้นให้

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มชืี่อเสียงระดับสากล ผลติกำลังคนที่มคีุณภาพและมีมาตรฐาน 

วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่าย

กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้นำ และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความ

เข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกัน

คุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ  

  ภายใต้พันธกิจ 5 ด้านของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วย (1) ผลติคนไทยในศตวรรษที่ 

21 (2) วิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุ มชนและ

สังคม (4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย และ (5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิ

บาล (Good Governance) และเรยีนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน  

 โดยได้นำพันธกิจมาใช้ในการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผน

ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน (2) ยุทธศาสตร์การ

สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ (3) ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อ

พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ (4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมให้ยั่งยืน (5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ และ (6) 

ยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  

  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว สอดคล้องตามยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) การเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้
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สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม นำไปสู่การพัฒนาเพื่อ

ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย มหาวิทยาลัยพะเยามีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแบบมุ่งเน้นการผลิต

บัณฑติ การสรา้งนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหาร

อย่างมีธรรมาภิบาล เป้าหมายคือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) อันจะ

ส่งผลไปสู่การปรับโครงสรา้งประเทศไทยเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 มุ่งเนน้และให้ความสำคัญกับการมีส่วน

ร่วมของภาคีเครือข่าย อันจะนำมาสู่การพัฒนาในทุกชุมชน ทุกภาคส่วน ทั้ งในระดับกลุ่มอาชีพ กลุ่ม

วิสาหกิจ ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อสร้าง “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  

บทสรุปผูบ้ริหารคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และศลิปกรรมศาตร์ 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดทำโครงการในแผนปฏิบัติการโดย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา  การดำเนินงานที่ผ่านมาประกอบด้วยการจัดสรร

งบประมาณตามน้ำหนักของพันธกิจต่าง ๆ คือ (1) พันธกิจด้านการศึกษา ร้อยละ 40  (2)พันธกิจด้าน

การวิจัยและบริการวิชาการร้อยละ 40 (3) พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการ

วิชาการ ร้อยละ 20 และภายหลังการอนุมัติงบประมาณแล้ว ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน

ด้านงบประมาณ และผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม โดยผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรม

จะต้องรายงาน ผ่านคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และปรับ

แผนให้เป็นไปได้ เข้ากับช่วงเวลา และสถานการณ์ ผนวกกับการรายงานสถานการณ์ทางการเงินทุก

เดือนในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อความโปร่งใส และเอือ้ต่อการปฏิบัติ และติดตามงาน  

 การผลิตบัณฑิต คำนึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี , ผู้ปกครอง

บัณฑติ, ผูใ้ช้บัณฑิต โดยใหค้วามสำคัญกับการบริหารจัดการหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสภา

สถาปนิก และได้มาตรฐานในระดับสากล ผลิต “บัณฑิตที่พึงประสงค์” เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรม ภายใต้ข้อจำกัดและความ

เปลี่ยนแปลงในสังคม มีจิตสาธารณะ เปิดรับการพัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองตอบบริบทแวดล้อมอยู่

ตลอดเวลา ตามคุณลักษณะคนในศตวรรษที่ 21 

การบูรณาการวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้จัดทำ

แผนงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม วัดผลจากความสำเร็จในการผลักดันใหค้ณาจารย์ทำงานวิจัยครบ 

100 % ของคณาจารย์ทั้งหมดในคณะ และอัตราเพิ่มขึน้ของการขอทุนสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งการปิด

โครงการวิจัยภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาทุน และมีการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ได้มาตรฐาน 

และเพิ่มขึ้น 50% ของจำนวนอาจารย์ทั้งหมดในปีการศึกษา 2562  และมีผลการบริการวิชาการเพื่อ
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พัฒนาชุมชน วัดผลจากโครงการบริการวิชาการที่มีผู้ใช้ประโยชน์จากท้องถิ่นและชุมชน รวมถึงจำนวน

ภูมปิัญญาที่ได้รับการสบืสานต่อยอด 1.25 % ต่อปี โดยใหค้วามสำคัญกับการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม

ในทุกหลักสูตรด้วยการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียคือ หน่วยงานท้องถิ่น, หน่วยงานรัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้อง/ภาคเอกชน ด้วยงานวิจัยที่มี

มาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ระดับนานาชาติ เป็นงานวิจัยที่สามารถสร้างองค์

ความรู ้ใหม่ บูรณาการสู่การศึกษาได้อย่างชัดเจน งานวิจัยที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนและ

ประเทศชาติ งานบริการวิชาการสามารถสร้างรายได้ให้กับคณะ พัฒนาชุมชนและสร้างสรรค์สังคมให้

เข้มแข็ง, และงานทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมที่คำนึงถึงการสบืสานภูมปิัญญาพืน้ถิ่น  

การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม

ศาสตร์ ให้ความสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ผ่านการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่

กับมหาวิทยาสุภานุวงศ์ แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว  และโครงการแลกเปลี่ยนนิสติเข้าศกึษาดูงานใน

ประเทศไต้หวัน พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานการรวมกลุ่มศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน

ด้วยโครงการ Repositioning - Rural Conference เวียดนาม, กัมพูชา , ลาว พร้อมทั้งให้ความสำคัญใน

การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้วยการจัดกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการ ฟังพูดภาษาอังกฤษกับผูม้ีความรูค้วามสามารถพิเศษ 

การพัฒนาบุคลากร ได้วิเคราะห์การเพิ่มขึ้นของอาจารย์ที่ขอตำแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบผลการ

ดำเนินงานในปีการศึกา2560 -2561 ที่มีอัตราเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี และได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 5 ต่อปี จึงได้จัดทำโครงการผลักดันการขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรสายวิชาการ  

 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ใช้การประกันคุณภาพการศึกษาของ ทปอ คือ CUPT QA 

เพื ่อเป็นฐานในการพัฒนาหลักสูตรด้วย OBE (Outcome Base Education) มีการรายงานผลการ

ดำเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA และผลการดำเนินงานคณะด้วย CUPT QA ทุกปี โดยมีระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นฐานข้อมูลการดำเนินงานและประเมินผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจุบันกำลัง

พัฒนาคณะไปสู่องค์กรคุณภาพที่เป็นเลิศ EdPEx 
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ด้านการจัดการเรยีนการสอนประจำปีการศกึษา 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศลิปกรรมศาสตร ์มีการจัดการเรียนการสอน จำนวน 4 หลักสูตร และอีก 2 หลักสูตร งดรับนิสิตและ

รอนิสติสำเร็จการศกึษาตามแผนการศกึษา โดยแบ่งเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จำนวน 4 

หลักสูตร คิดเป็นรอ้ยละ 100 โดยมีรายชื่อหลักสูตรดังนี้   

1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาสถาปัตยกรรม  (หลักสูตร 5 ป ี)   

2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)    

3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑติ  สาขาศลิปะและการออกแบบ  (หลักสูตร 4 ปี ) 

4. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑติ  สาขาดนตรีและนาฎศลิป์ (หลักสูตร 4 ป ี) 

5. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑติ สาขาศิลปะการแสดง (หลักสูตร 4 ปี ) งดรับนิสิต 

6. หลักดุริยางคศาสตร์สากลบัณฑติ สาขาริยางคศาสตร์สากล (หลักสูตร 4 ป ี) งดรับนิสติ 

จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการ  

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ราย 6 เดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และศลิปกรรมศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ จำนวนทั้งสิน้ 56 คน ประกอบไปด้วย ผูท้ี่มตีำแหน่ง

อาจารย์ จำนวน 39 คน และผูท้ี่มตีำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 6 คน รอง

ศาสตราจารย์ 2 คน และศาสตราจารย์ 0 คน   

  

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ราย 6 เดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) คณะ 9 มีบุคลากรสาย

สนับสนุน จำนวนทั้งสิน้ 9 คน ประกอบไปด้วย ผูท้ี่มตีำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

จำนวน 8 คน และลูกจา้งช่ัวคราว จำนวน 1 คน  
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1.1 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  
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1.2 กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์) 

นโยบาย อว สรา้งคน สรา้งองคค์วามรู้ สรา้งนวัตกรรม ยกเคร่ืองมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 

1.การเตรยีมคนและเสริมศักยภาพคน 2. การสรา้งงานวิจัยและ

นวัตกรรม และการเป็น

ผู้นำด้านวิชาการ 

3. การบรกิารวิชาการเพื่อ

พัฒนา 

4. การเสรมิสร้าง
ส่งเสรมิการทำนุ

บำรุง
ศิลปะวัฒนธรรมให้

ย่ังยืน 

5.การเสรมิสร้างและพัฒนาความ

เป็นสากล 

6.การบรหิารที่มีประสิทธภิาพและ

โปร่งใส 

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

มหาวิทยาลัยสร้างปญัญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

ผลสัมฤทธิ์ 

Outcome 

1.การจัดการศึกษาตอบสนองต่อภาคการ

ผลิต บริการ ชุมชนและสงัคม เป็นที่ยอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาต ิ

2. อยู่และเรียนอย่างมีความสุข (Happiness 

& Wellness) 

THE Impact Ranking 

TOP 10 

THE World Ranking 

2566 

Scimago 2566 

ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

Thainess & 

Cultural Enterprise 

International Networking 

World Ranking 

Conferencing 

1.มีระบบเทคโนโลยี Smart Operation 

ที่ทันสมัย และผลกัดันมหาวิทยาลัย

พะเยาสู่การเป็น Smart University 

2. University Communication 

3. SDG 6,7,11,12,13,15  

4.UI Green 

เป้าหมาย

คณะ   

64 – 70  

เพื่อ

วาง Road 

Map  

 

1.กำลงัคนมสีมรรถนะมาตรฐาน

วิชาชีพ สามารถเรียนรู้ตลอดชีวติ มทีักษะ

ความเป็นผู้ประกอบการหรือ

นักนวัตกร และมีความสามารถด้าน  

Community change agent (ตัง้คุณลกัษณะ

ของแตล่ะคณะ /ปีที่ 2 ตั้งกิจกรรม /66-67 

วัดคุณภาพ)  

2. อัตลักษณ์นสิิต 3 ด้าน  

 

Publication (Number)  

UOE ในมุมมองของคณะ  

Mentoring System   

 

1.Academic Services   

(Non- Profit)  

2.Commercialized (Profit)  

3.Learning Space เพื่อตอบ

โจทย์อะไร เพื่อใคร  

 

1.Thainess  

2. Cultural 

Enterprise / Cultural 

Innovation   

 

International   

(Personal Development)๖

(หลักสูตร)  

(เครือข่าย)  

  

 

Green Office to UI Green   

ITA  
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บทที่ 2 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

2.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

หน่วยงาน จำนวนโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ (บาท) 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศิลปกรรมศาสตร์ 

26 1,494,010 

1. โครงการด้านการเตรียมคนและ

เสริมสรา้งศักยภาพคน (ด้านการ

จัดการเรยีนการสอน) 

6 488,400 

2. โครงการด้านการเตรียมคนและ

เสริมสรา้งศักยภาพคน (ด้านคุณภาพ

นิสติ) 

2 230,000 

3. โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมและการเป็นผูน้ำทางดา้น

วิชาการ 

8 340,100 

4. โครงการด้านการบริการวิชาการ

เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

3 42,000 

5. โครงการด้านการเสริมสร้างและ

ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมใหย้ั่งยืน 

3 90,000 

6. โครงการด้านการเสริมสร้างและ

พัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

1 127,000 

7. โครงการด้านการบริหารที่มี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

3 211,600 
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2.2 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

(ใช้ข้อมูลจากระบบ e-budget :โดยเรยีก report จากระบบ)   
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

1. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน) 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการฝกึงานบริษัทจำลอง รองคณบดีฝ่าย

วิชาการฯ 

43,400 1 ต.ค.62 – 30 

ก.ย. 63 

2 โครงการทัศนศึกษาในและนอก

ประเทศ 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการฯ 

260,000 1 ต.ค.62 – 30 

ก.ย. 63 

3 โครงการนิทรรศการเผยแพร่

ผลงานทางด้านวิทยานิพนธ์และ

ศลิปนิพนธ์ 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการฯ 

100,000 1 ต.ค.62 – 30 

ก.ย. 63 

4 โครงการอบรมการสร้าง

สมรรถนะของบุคคลากรตาม UP 

PSF 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการฯ 

35,000 1 ต.ค.62 – 30 

ก.ย. 63 

5 โครงการประกันคุณภาพ

การศกึษา 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการฯ 

10,000 1 ต.ค.62 – 30 

ก.ย. 63 

6 โครงการการบูรณาการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นการเรียนรูผ้่าน

การปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาจรงิ

ของชุมชน และมีทักษะในศตวรรษ

ที่ 21 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการฯ 

40,000 1 ต.ค.62 – 30 

ก.ย. 63 

รวมงบประมาณ 488,400  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

    2. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนิสิต) 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพนิสิต รองคณบดีฝ่าย

วิชาการฯ 

200,000 1 ต.ค.62 – 30 

ก.ย. 63 

2 โครงการทุนการศกึษาเพื่อนิสติ รองคณบดีฝ่าย

วิชาการฯ 

30,000 1 ต.ค.62 – 30 

ก.ย. 63 

รวมงบประมาณ 230,000  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

3. โครงการด้านการสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการสนับสนุนงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 220,000 1 ต.ค.62 – 30 

ก.ย. 63 

2 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์และ

พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 15,000 1 ต.ค.62 – 30 

ก.ย. 63 

3 โครงการพัฒนาผูป้ระกอบการ

หนา้ใหม่ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 40,000 1 ต.ค.62 – 30 

ก.ย. 63 

4 โครงการจัดเก็บผลงานในลักษณะ

อื่น(ประชาสัมพันธ์หลักสูตร)ความ

ชำนาญเฉพาะทาง รางวัลและ

เกียรตบิัตร 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 20,000 1 ต.ค.62 – 30 

ก.ย. 63 

5 โครงการพี่เลี้ยงบทความวิจัย

ภาษาไทย 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 15,000 1 ต.ค.62 – 30 

ก.ย. 63 

6 โครงการผลักดันการขอทรัพย์สิน

ทางปัญญาด้วยการผลติต้นแบบ  

Signature Product 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 15,000 1 ต.ค.62 – 30 

ก.ย. 63 

7 โครงการสนับสนุนการลงทะเบียน

ตีพมิพ์บทความวจิัย 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 10,000 1 ต.ค.62 – 30 

ก.ย. 63 

8 

 

โครงการอบรมการเขียน

แบบฟอร์มจรยิธรรมนักวิจัยและ

การสรา้งแผนงานวิจัยรายปี 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 5,000 1 ต.ค.62 – 30 

ก.ย. 63 

รวมงบประมาณ 340,000  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสาตร์ 

4. โครงการด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการอบรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 5,000 1 ต.ค.62 – 

30 ก.ย. 63 

2 โครงการบริการวิชาการ การ

นำเสนอในรูปแบบออนไลน์ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 30,000 1 ต.ค.62 – 

30 ก.ย. 63 

3 โครงการบริการวิชาการวิชาการ

ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศลิปกรรมศาสตร์สู่สากล 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 7,000 1 ต.ค.62 – 

30 ก.ย. 63 

รวมงบประมาณ 42,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

5. โครงการด้านการเสรมิสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

 1 โครงการสืบสานวัฒนธรรม

ล้านนาตะวันออก 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 50,000 1 ต.ค.62 – 

30 ก.ย. 63 

 2 โครงการบูรณาการทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรมพื้นถิ่นในจังหวัด

พะเยา 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 30,000 1 ต.ค.62 – 

30 ก.ย. 63 

 3 โครงการทำบุญคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศลิปกรรมศาสตร์ 

หัวหนา้สำนักงาน 10,000 1 ต.ค.62 – 

30 ก.ย. 63 

 รวมงบประมาณ 90,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

6. โครงการด้านการเสรมิสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการประกวดผลงานของนสิิต

เวทีระดับประเทศและนานาชาติ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 127,000 1 ต.ค.62 – 

30 ก.ย. 63 

รวมงบประมาณ 127,000  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

7. โครงการด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศลิปกรรมศาสตร์ 

หัวหนา้สำนักงาน 161,600 1 ต.ค.62 – 

30 ก.ย. 63 

2 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศลิปกรรมศาสตร์ ประจำปี

งบประมาณ2564 

หัวหนา้สำนักงาน 20,000 1 ต.ค.62 – 

30 ก.ย. 63 

3 

 

โครงการประชาสัมพันธ์คณะฯ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 30,000 1 ต.ค.62 – 

30 ก.ย. 63 

รวมงบประมาณ 211,600  
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บทที่ 3 

การติดตามและประเมินผล 

 

3.1 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  แผนปฏิบ ัต ิการประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ม ีว ัตถ ุประสงค ์เพ ื ่อให ้ทราบถ ึง

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อนำประสบการณ์จากการทำงานไปกำหนดนโยบายการบริหารงาน

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

โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข ้อมูลผลการดำเนินงานทั ้งใน  

เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการดำเนินงานกับผลการดำเนินงาน  

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

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ ดังรูปแสดงผัง  

การประเมนิต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ผังการประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 
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  กองแผนงาน พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ e-BUDGET) เพื่อ

นำมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ และมีความ

โปร่งใส ตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถนำผลลัพธ์จากระบบ E-BUDGET                    

ไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดใช้งานระบบในระยะที่ 3 ด้านการจัดการ 

วางแผนด้านงบประมาณประจำปี การวางแผนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการรายงาน

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี  และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน 

ในรอบ 6 เดือน  และรอบ 12 เดือน  

 

3.2 ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบความสำเร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ มีระบบและกลไกดังนี้ 

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ ่งนำเสนอผลผลิต 

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

เรียนรู้ และให้มกีารตดิตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

โปร่งใส มมีาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์       

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี ้ว ัดการดำเนินงาน ตั ้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน 

ผูอ้ำนวยการ หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้และ

ตามกรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื ่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการต่อคณบดี ต่ออธิการบดี คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ 
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3.3 กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 

 สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัต ิการประจำปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ผ่านทางการรายงานแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – 

มีนาคม 2564 ) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2564 – กันยายน 2564) 

 

3.4 องค์ประกอบของรายงานผลการดำเนินงาน 

  การรายงานผลประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้

มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อกำหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการรายงาน 

ดังนี้ 

1) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการคณะ ประจำปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

2) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ พ.ศ. 2564 
                  

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

ด้านงบประมาณและแผนงาน (e-Budget) และใช้ข ้อมูลจากระบบการจัดการด้านงบประมาณ 

และแผนงาน (e-Budget) ในการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณนั้นๆ    

 

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


