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บทท่ี 1 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมา 

 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

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

ในการแข่ ง ขั น  3)  การลงทุ น ในทรัพยากรมนุษย์  4)  การสร้ า ง โอกาสความ เสมอภาค 

และการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยน้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญา 

น าทางในการพัฒนาประเทศ และได้จัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 บนพืน้ฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ

ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อมุง่สู ่“ความมั่นคง 

มั่งคั่ง และยั่งยืน” และมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ

เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 

น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย   

 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก าหนดแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ .  2560 -  2579  

และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี   

พ.ศ. 2561 – 2580 มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ  

มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา และทักษะศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับนโยบายการบริหารประเทศ

ของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ที่มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้น

จากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง คนไทยทุกช่วงวัยจะมีความพร้อม  

ทั้งในด้านหลักคิด คุณธรรม และจริยธรรม และมีศักยภาพที่จะด าเนินชีวิตในศตวรรษที่  21  

ความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy)  

มีฐานคิดหลักคือการเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม การเปลี่ยน 

การขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์  

และนวัตกรรม เปลี่ยนระบบการเรียนรู้ แบบเดิมไปสู่การเรียนสมัยใหม่  ( Smart Classroom)  

และรูปแบบการเรียนแบบใหม่ การพัฒนานักศึกษาไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startup  
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ที่มีศักยภาพสูง การจัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อเปลี่ยนทักษะแรงงานแบบเดิมที่มีมูลค่าต่ า 

( Traditional Services)  ไ ปสู่ ก า ร เ ป็ น แ ร ง ง าน  ที่ มี ค ว ามรู้  ทั ก ษ ะ  แล ะคว าม เ ช่ี ย ว ช าญสู ง  

(High Value Services) เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve)  

 มหาวิทยาลัยพะเยา ถือก าเนิดขึ้นจากการเป็นวิทยาเขตสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

นเรศวร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสและความเสมอภาค  

ทางการศึกษา แก้ปัญหาการศึกษาและรายได้ของประชากรในจังหวัดพะเยาซึ่งเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ า  

โดยระยะเริ่มแรกใช้อาคารของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเป็นการช่ัวคราว และได้ย้ายมาที่ตั้งถาวร

ปัจจุบั น ในปี  พ .ศ .  2542  ณ ต าบลแม่กา  อ า เภอ เมือง  จั งหวัดพะเยา  พื้ นที่  5 , 727  ไร่   

และสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 13(4/2550) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2550  

ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พะเยา ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร  ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยพะเยาขึน้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553  

 มหาวิทยาลั ยพะเยา  เป็นมหาวิทยาลั ย ในก ากับของรั ฐ  ที่ มุ่ ง เน้นการพัฒนา                                   

สู่ ก า ร เ ป็ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ม บู ร ณ์ แ บ บ  ( Comprehensive University)  ด้ ว ย ป รั ช ญ า                                       

“ด ารงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด (A life of Wisdom is The Most Wondrous of All)” และปณิธาน                                                        

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)” มหาวิทยาลัยพะเยา              

มีพันธกิจหลัก 5 ด้าน ประกอบด้วย  

 (1)  พันธกิจด้านการผลิตคนไทยศตวรรษที่  21  จัดการเรียนการสอนรวมทั้ งสิ้น 

97 หลักสูตร ครอบคลุมระดับปริญญาตรี โท และเอก มีหลักสูตรอบรมระยะสั้นหลากหลาย                   

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยามีจ านวนนิสิตทั้งหมด 20,208 คน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาบัณฑิต                 

ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ทักษะในศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรม  

ในอนาคต (New S-curve) มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ด าเนินการจัดการเรียนการสอน                   

ขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีโครงการสนับสนุน                       

การจัดตั้ งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรี ยน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยพะเยา                                            

และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) จ านวน 2 ห้องเรียน  

 (2) พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งเน้น

ส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนชุมชน สังคม                

สู่การมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น  

 (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม มีเป้าหมาย       

เพื่ อพัฒนา ชุมชนและสั งคมมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ อย่ างยั่ งยืน  ( Sustainable life)                            
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ผ่านโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็น Signature Product เพื่อสร้างรายได้

อย่างยั่งยืนใหชุ้มชน 

 (4) พันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย มีเป้าหมาย               

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาสู่สากล และส่งเสริมให้เกิด

การสรา้งสรรคเ์ชงิพาณิชย์ (Cultural enterprise) โดยการมสี่วนรว่มของชุมชนและเครือขา่ย 

 (5) พันธกิจด้านบริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรู้

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน มีเป้าหมายพัฒนาบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการด าเนินงานในรูปแบบ Smart Operation ควบคู่

กับการพัฒนาบุคลากรมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองค์กร โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัย

พะเยา มีบุคลากรทั้งสิ้นจ านวน 1,967 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ 1,022 คน และบุคลากรสาย

สนับสนุน 945 คน 

 ดังนั้น  เพื่อให้นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา สอดคล้ อง 

กับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกาศราชกิจจานุเษกษาเรื่อง ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 แผนการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2560 - 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2561 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี  

พ.ศ. 2561 - 2580 และ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม  พ.ศ. 2563 – 2570 มหาวิทยาลัยพะเยาจงึได้จัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัย

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

กับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                           เพื่อให้

มหาวิทยาลัยพะเยาเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์  

 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567

มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา                

เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” ซึ่งหมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มี ชื่อเสียง                    

ระดับสากล ผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐแล ะเอกชน                    

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้น า และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืน                 

ของชุมชนและสังคม บริหารจัดการดว้ยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและ
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ตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ โดยมีเป้าหมายในการบรรลุวิสัยทัศน์ภายในปี พ.ศ. 2567 โดยได้ก าหนด

ประเด็นยุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนา 6 ประการ ดังนี้ 

 (1) ยุทธศาสตรก์ารเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

 (2) ยุทธศาสตรก์ารสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางดา้นวิชาการ 

 (3) ยุทธศาสตรก์ารบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (4) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (5) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 (6) ยุทธศาสตรก์ารบริหารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

1.3 ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา กับยุทธศาสตร์ชาติ 

และแผนพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 - 2567 นี้ ได้ด าเนินการจัดท าให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย

ส าคัญด้านอุดมศึกษาได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกาศราชกิจจานุเษกษาเรื่อง ค าแถลงนโยบายของ

คณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 แผนการ

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 

20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 และ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม  พ.ศ. 2563 – 2570  รวมทั้งได้น าแนวทางการพัฒนาและการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2562 – 2565 ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ )    

มาใช้เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 รายละเอียดแสดงความเชื่อมโยง ดังรูปที่ 1 ความสอดคล้องของ                

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567                   

กับแผนยุทธศาสตรต์่าง ๆ ของประเทศ  

  จากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ                   

พ.ศ. 2563 – 2567 ได้มกีารก าหนดยุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด

ภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัดการด าเนินงานตามแผน (KPI) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน                     

เพื่อมุง่สูก่ารบรรลุวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล” ของมหาวิทยาลัย 

ดังนี้
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมศักยภาพคน ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์                 

7 กลยุทธ์ 23 มาตรการ 10 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 32 ตัวชี้วัดการด าเนินงาน                  

ตามแผน (KPI) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 17 มาตรการ 2 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI)                       

และ 17 ตัวชี้วัดการด าเนินงานตามแผน (KPI) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการเพื่อชุมชน สังคมและประเทศ ประกอบด้วย                 

1 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์  9 มาตรการ 1ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 9 ตัวชี้วัด                           

การด าเนินงานตามแผน (KPI) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม                

ให้ยั่งยืน ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 6 มาตรการ 3 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI)                       

และ 6 ตัวชี้วัดการด าเนินงานตามแผน (KPI) 

  ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลและนานาชาติ  

ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์  9 มาตรการ 5 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI)                         

และ 8 ตัวชี้วัดการด าเนินงานตามแผน (KPI) 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 

5 กลยุทธ์ 23 มาตรการ 6 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 20 ตัวชี้วัดการด าเนินงาน                   

ตามแผน (KPI) 

 รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2 แผนภาพแสดง Strategic Map เชงิล าดับความส าคัญ 
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รูปที่ 1 ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 กับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของประเทศ 
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 รูปที่ 2 แผนภาพแสดง Strategic Map เชิงล าดับความส าคัญ 
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1.4 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์   

 

 ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย

พะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 และได้มีการแถลง

วิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 

วันที่ 17 มกราคม 2562 จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับปรุงพัฒนาและจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบาย

ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้มีการก าหนดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 ทั้งนี้ได้จัดให้มีการประชุมจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ฯ ขึ้นในเดือนมีนาคม – กรกฏาคม 2562 โดยการมีส่วนร่วมของประชาคมมหาวิทยาลัย

พะเยา ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทุกคณะและ

หน่วยงานของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีกรอบเวลาในการจัดท า และกระบวนการจัดท าแผน

ยุทธศาสตรฯ์ดังตอ่ไปนี ้

 

 
 

รูปที่ 3 กรอบเวลาในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 
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 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ เริ่มต้นขึ้นหลังจาก อธิการบดีแถลงวิสัยทัศน์ 

และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อสภามหาวิทยาลัย จากนั้นอธิการบดีได้แถลงวิสัยทัศน์

และนโยบายต่อ คณบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยพะเยา

และได้มีการจัดประชุมระดมสมองเพื่อร่วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกัน โดยมีการวิเคราะห์ 

SWOT การก าหนดค่านิยมหลัก (Core value) สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย สมรรถนะหลัก 

ของพนักงาน เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์บัณฑิต ฯลฯ จากนั้นคณะและหน่วยงานต่าง ๆ 

ได้มีการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  โดยการก าหนดตัวชี้วัด ก าหนดโครงการและกิจกรรม 

ที่สอดคล้องตามกลยุทธ์และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้มีการน าเสนอ 

แผนและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ จากนั้นได้มีการเผยแพร ่

และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปยังคณะ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการขับเคลื่อน 

แผนยุทธศาสตร ์การติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานต่อหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 การแถลงวสิัยทัศน์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2562  

ณ ห้องประชุมบวร  รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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รูปที่ 5 จัดประชุมเชิงปฏบิัตกิารพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัยพะเยา ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2563 – 2567 ณ โรงแรมดวงจติต ์รีสอรท์ แอนด์สปา ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จังหวดัภูเก็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 การระดมสมองจัดท าแผนยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง Super KPI ของมหาวทิยาลัย คณะ และ

หน่วยงาน ในวนัที่ 25 มิถนุายน 2562 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 
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        รูปที่ 7 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์   

  

ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ เสนอ
ต่อสภำมหำวิทยำลัย (อธิกำรบดี)

ถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ของอธิกำรบดี 
แปลงแผนสู่กำรปฏิบัติ /

กลั่นกรองตัวชี้วัด Super KPI

จัดประชุมเพ่ือชี้แจงตัวชี้วัดและ
วิธีกำรวัดตำมยุทธศำสตร์ และ 

Super KPI

จัดประชุมเชื่อมโยงตัวชี้วัดของ
มหำวิทยำลัย Super KPI สู่คณะ

และหน่วยงำน

จัดท ำแผนยุทธศำสตร์  ประจ ำปี 

พ.ศ. 2563 – 2567

น ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย

น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
กลั่นกรองระเบียบวำระกำร

ประชุมสภำ

น ำเข้ำที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย
พะเยำ

ด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ 

และแผนปฏิบัติกำร

ติดตำมประเมินผล

และพัฒนำ
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บทท่ี 2  

นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  

 

2.1 แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  

 

 กระแสการเปลี่ ยนแปลงของโลกที่ส่ งผลกระทบต่อวิถี ชีวิตของคนไทย ได้แก่                                 

(1) กระแสGlobalization ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการไหลของทุน สินค้าบริการ และแรงงานอย่างเสรี

ท าให้เกิดปรากฎการณ์เชื่อมโลกเข้าด้วยกัน (Connected World) (2) กระแส Digitization ที่เปลี่ยน

รู ปแบบการติดต่ อสื่ อส าร ใน โลก เสมื อนหรื อ โลกดิ จิ ตอลท า ใ ห้ เ ศ รษฐกิ จ เจ ริญ เ ติ บ โต                                           

แบบ Exponential Return to Scale ไม่เป็นไปตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ (3) กระแส Urbanization                 

ที่มีผลให้วัฒนธรรมวิถีการด าเนินชีวิต และพฤติกรรม รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป

จากสังคมและวัฒนธรรมแบบเดิม (4) กระแส Individualization ที่ท าให้มีความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้น 

ท าให้มีทั้งข้อดีข้อเสีย เช่น อาจท าให้เป็นสังคมที่เข้มแข็งขึ้น และอาจท าให้สังคมที่มีความขัดแย้ง  

และมีความปัจเจกมากขึ้น (5) กระแส Communization ท าให้เกิดกระแสการพึ่งพากันมากขึ้น  

เกิดการผนึกพลังร่วมกันแก้ปัญหา หรือเผชิญปัญหาร่วมกันมากขึ้น กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

ท าให้เกิดประเด็นที่ท้าทาย ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง การศึกษาเรียนรู้                       

สุขภาพและสาธารณสุข พลังงานและสภาพแวดล้อม ฯลฯ การปรับตัวเข้ากับกระแสโลก                                   

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นนโยบายส าคัญของหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย 

 

2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 

 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อเป็น              

แนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์

ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และมีเป้าหมายส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความมั่นคง ประกอบด้วย  

การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ  

ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง ประเทศมีความมั่นคง  ในเอกราชและอธิปไตย  

มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลาง และที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 

ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศ  ที่ต่อเนื่อง และโปร่งใส 

ตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ 
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ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง

พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย  และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และฐานทรัพยากร 

และสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า (2) ความมั่งคั่ง ประกอบด้วย ประเทศไทย 

มีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม  รายได้สูง ความเหลื่อมล้ า 

ของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  เศรษฐกิจ 

มีความสามารถในการแข่ งขั นสู ง  สามารถสร้ างรายได้ทั้ งภาย ใน  และภายนอกประเทศ 

สรา้งฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม

ขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลก  

เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง และความสมบูรณ์ ในทุนที่จะสามารถสร้าง 

การพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงินทุนที่เป็นเครื่องมอืเครื่องจักร 

ทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (3) ความยั่งยืนประกอบด้วย การพัฒนา 

ที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ซึ่งเป็นการเจรญิเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดม

สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม และประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติ

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

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

สมานฉันท์ (2) เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึงเท่าเทียม เป็นธรรม 

(3) เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ และ (4) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม  

และบริการด้วยนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

ภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ์ดังนี ้ 

 1. ด้านความมั่นคง 

 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน

สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร

จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
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(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  

และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

รูปแบบใหม่ 

 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 

รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสูแ่นวระนาบมากขึ้น 

 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการคา้ การลงทุน พัฒนาสูช่าติการค้า  

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน  

และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 

ยกระดับผลติภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล  

 (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจรญิ  

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนา 

กับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชีวิต  

 (2) การยกระดับการศกึษาและการเรียนรูใ้ห้มคีุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  

 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  

 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ด ี 

 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

 (1) สรา้งความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

 (3) มสีภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อตอ่การด ารงชีวติในสังคมสูงวัย  

 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็ง 

ของชุมชน  
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 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ 

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาและใชพ้ลังงานที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  

 (4) การพัฒนาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินเิวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ  

 (6) การใช้เครื่องมอืทางเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐใหม้ีขนาดที่เหมาะสม  

 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล  

 (6) พัฒนาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

 (7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

 

2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.  2563-2566  

มีความสั มพั นธ์ และสอดคล้อ งกั บแผนพัฒนา เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ  ฉบั บที่  1 2  

(พ.ศ. 2560 - 2564) ทั้ง 10 ยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การสรา้งความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง

และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 10 ความรว่มมอืระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

 

2.4 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ค าแถลงนโยบายคณะรัฐมนตร ีพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา    

     นายกรัฐมนตรี วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 

   

นโยบายหลัก 12 ด้าน ได้แก่ 

1. การปกป้องและเชดิชูสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 

2. การสรา้งความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ 

3. การท านุบ ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

4. การสรา้งบทบาทของไทยในเวทีโลก 

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขง่ขันของไทย 

6. การพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 

7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 

8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 

10. การพืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเตบิโตอย่างยั่งยืน 

11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชิอบและกระบวนการยุติธรรม 

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ที่จะต้องท าใน 1 ปี ประกอบด้วย 

1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวติของประชาชน 

2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน 

3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 

5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 

6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 

7. การเตรยีมคนไทยสู่ศตวรรษที่21 

8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่าย

ราชการประจ า 

9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสรา้งความสงบสุขในพืน้ที่ชายแดนภาคใต้ 

10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
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11. การจัดเตรยีมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 

12. การสนับสนุนให้มีการศึกษาการรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการ

เพื่อแก้ไขเพิ่มเตมิรัฐธรรมนูญ 
 

2.5 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 

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

การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญา  

ของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัด

การศกึษา 4 ประการ ได้แก่ 

1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มคีุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง 

กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   

และยุทธศาสตรช์าติ  

3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี

และร่วมมือผนึกก าลังมุง่สูก่ารพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า

ภายในประเทศลดลง  

 แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  

 1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ

และทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)  

 2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุ

เป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์

หลักที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมาย

ตามจุดมุง่หมาย วิสัยทัศนแ์ละแนวคิดการจัดการศกึษาดังกล่าวข้างตน้ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การจัดการศกึษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การผลติและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสรา้งสังคมแหง่การเรียนรู้ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศกึษา 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจัดการศกึษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวติที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 
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2.6 แผนอุดมศกึษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

 

 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ส่วนที่  1  ประกอบด้วย วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์   

และยุทธศาสตร์หลัก 6 ประการ ซึ่งเป็นการน าเสนอทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาในภาพรวม                     

ที่สถาบันอุดมศึกษาและฝ่ายบริหารจะใช้เป็นหลักการร่วมกันในการวางแผนอุดมศึกษาให้ตอบสนอง

ความตอ้งการในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ “อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้สังคม น าทางไปสู่การเปลี่ยนแปลง 

สร้างนวัตกรรม ความรู้ งานวิจัย ที่เสนอทาง้ลือก และแก้ปัญหา เพื่อการพัฒนาประเทศ และสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 

 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการอุดมศกึษาให้เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว 

2. เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างกว้างขวาง และครอบคลุม 

ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทุกภาคการผลิต 

3. เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายทางสังคม (Social Mobility) 

4. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการก ากับดูแลระบบอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้อง 

กับความเป็นอิสระในการบริหารตนเอง 

 ยุทธศาสตร์หลัก 6 ประการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและสร้างเสริมศักยภาพทั้งทักษะ

ความคิดและการรูค้ิด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรช์าติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะ

ทางอาชีพ ให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอด 

ความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา 

และพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหา

ผา่นความร่วมมอืกับภาคเอกชนและท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล  

และมีระบบการก ากับดูแลที่รับผดิชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน 

 ยุทธศาสตร์ที่  6  ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ  

และการตดิตามรายงานผลที่มปีระสิทธิภาพ 

 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ส่วนที่  2 คือการวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง  

เป็นการจัดระบบอุดมศึกษาใหม่ โดยเน้นบทบาทภาครัฐ ท าหน้าที่ก ากับดูแลระบบอุดมศึกษา 
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(Regulator) ซึง่จะต้องแสดงบทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลง ส่วนสถาบันอุดมศึกษา คือผู้ที่ตอ้งด าเนินการ

ตามอ านาจหน้าที่โดยอิสระและเสรีภาพทางวิชาการ ให้เกิดผลผลติตามคุณภาพมาตรฐานที่ก าหนด 

 การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง คือเริ่มต้นจากการปรับปรุงกฏระเบียบให้เกิดระบบ

อุดมศึกษาใหม่ด้วยการบรูณาการภารกิจของภาครัฐ ร่วมกันท าหน้าที่ก ากับดูแลระบบอุดมศึกษา  

โดยมีรายละเอียดประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลง 8 ด้าน คือ  

 ประเด็นที่เป็นผลลัพธ์ของระบบอุดมศกึษา 3 ประเด็น 

 โอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษาและความเป็นธรรม 

 สมรรถนะของบัณฑิต 

 การวิจัย นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 ประเด็นระบบการขับเคลื่อนอุดมศกึษา 5 ประเด็น 

 การเสริมสร้างบุคลากรคุณภาพสูง 

 การบริหารและธรรมาภบิาล 

 ความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศกึษา 

 ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน 

 อุดมศกึษาดิจทิัล 
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2.7 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนา 

 

  (ร่าง) ยุทธศาสตรก์ารอุดมศกึษา วิทยาศาสตร ์ วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนา แบ่งเป็น                  

4 แพลตฟอร์ม ประกอบด้วย   

  แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนาก าลังคน และสถาบันความรู้ มีเป้าหมายในการพัฒนาก าลังคนและ

สถาบันความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูง  

แพลตฟอร์มที่ 2   การวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม มีเป้าหมายมี

องค์ความรู้อันเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งดว่นที่ส าคัญของประเทศ 

คนทุกช่วงวัยได้รับทราบการพัฒนาให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่า 

แพลตฟอร์มที่ 3  การวิจัยและสรา้งนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน มเีป้าหมาย
การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

แพลตฟอร์มที่ 4  การวิจัยและสรา้งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ มีเป้าหมายกระจายความ
เจริญและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่นด้วยความรูแ้ละนวัตกรรม และลดความเหลื่อม
ล้ า 

รายละเอียดยุทธศาสตรฯ์ ดังรูปที่ 8 

 

 
รูปที่ 8 (ร่าง) ยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพัฒนา 

ที่มา: http://bri.mcu.ac.th/?p=7015 

 

http://bri.mcu.ac.th/?p=7015
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2.8 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
  

  (1) การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 

 จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  

และอุปสรรคในการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อประเมิน

สภาพแวดล้อมภายในถึงจุดเด่นที่สามารถส่งเสริมพัฒนาได้  และจุดด้อยที่ต้องปรับปรุงแก้ไข  

รวมทั้งประเมนิสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อพิจารณาถึงโอกาสในการพัฒนา และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ โดยมีผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยสรุปดังนี้  

 

ตารางท่ี 1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. การด าเนินงาน (Operational) 

1.1 มีระบบและกลไกการบริหารจัดการ 

1.2 ผูบ้ริหารมคีวามรูค้วามสามารถ  

และประสบการณ์สูง 

1.3 มีจ านวนอัตราก าลังเพียงพอส าหรับรองรับ

การปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1.4 มีการแบ่งหนา้ที่ความรับผดิชอบอย่างชัดเจน 

1.5 มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ใน 

การด าเนินงานท าให้อ านวยความสะดวก

มากขึ้น 

1.6 บุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างมี

จรรยาบรรณและยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ประกาศ และวินัยอย่างเคร่งครัด 

1.7 มีหลักเกณฑ ์แนวทาง วธิีปฏิบัติงานที่ชัดเจน

และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

1.8 มีโครงสรา้งการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

ตามภาระหน้าที่ที่รับผดิชอบ เพื่อให้

สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

1.9 บุคลากรมีการท างานเป็นทีม มีความสามัคคี

ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา 

1. การด าเนินงาน (Operational) 

1.1 กลไกการตดิตามประเมินผลการ

ด าเนนิงานเชิงบูรณาการ (ขาดการวาง

ระบบประเมินที่สะท้อนวิสัยทัศน์ 

และนโยบาย ไม่มีระบบรายงานผลที่

ชัดเจน) 

1.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร 

ให้มสีมรรถนะสอดคล้องกับพันธกิจ

หลักของมหาวิทยาลัย (ทั้งสายวิชาการ/ 

สายสนับสนุน) 

1.3 การพัฒนาทักษะการบริหาร 

และการปฏิบัติงาน และการจัดบุคลากร

ให้เหมาะสมกับงาน (ขาดการวางแผน

พัฒนาอย่างเป็นระบบ) 

1.4 ระบบการสื่อสารองคก์ร  

และการถ่ายทอดนโยบายการ

ด าเนนิงานระดับต่างๆ  

(งานประชาสัมพันธ์/สายสัมพันธ์

ระหว่างหน่วยงาน/ท าให้การถ่ายทอด
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1.10 เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  

  มีความคล่องตัวสูง 

 

นโยบายของผูบ้ริหารไม่เป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน) 

1.5 ระบบประเมินคุณภาพการด าเนนิงาน

ของหน่วยงานสนับสนุน (การประเมิน

คุณภาพกอง/ศูนย์) 

1.6 การจัดโครงสร้างองค์กร 

และการจัดองคก์รที่ไม่มีการบูรณาการ

การท างานรว่มกัน (5ศูนย์) 

1.7 การสื่อสารในองค์กรยังไม่สามารถ

เข้าถึงและเข้าใจได้ทุกระดับทั่วทั้ง

องค์กร และระบบการประชาสัมพันธ์ 

ยงัไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

1.8 การใชป้ระโยชน์จากระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศยังไม่เชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

1.9 บุคลากรขาดความมั่นใจ 

ในการปฏิบัติงานเนื่องจากภาระงาน 

มีความเสี่ยงสูง มีขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานและปริมาณงานมาก  

ท าให้เกิดความผิดพลาดงา่ย  

1.10 ข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ ไม่เอื้อ

ต่อการปฏิบัติงาน 

2. การเงินและสินทรัพย์ (Financial and Asset) 

2.1 มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ 

อย่างตอ่เนื่องทุกปี 

2.2 มีทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ครบถ้วน 

2.3 มีการเชื่อมโยงการท างานกับภาคีภาครัฐ/

ภาคประชาชน ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

สามารถพัฒนาโครงการวิจัย/บริการ

วิชาการ เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ/

2. การเงินและสินทรัพย์ (Financial and Asset) 

2.1 รายได้จากการจัดสรรจากรัฐบาล 

และการจัดการศกึษา ยังเป็นรายได้

หลักของมหาวิทยาลัย 

2.2 หนว่ยงานยังไม่สามารถสร้างรายได้เอง

อย่างเป็นรูปธรรม 

2.3 ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ความตอ้งการของพื้นที่/ชุมชนได้เป็น

รูปธรรมดยีิ่งขึ้น 

3. ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Feedback) 

3.1 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากร และนิสติ

ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

3.2 บุคลากรมีการเรียนรู้งานรว่มกันสามารถ

ปฏิบัติงานแทนกันได้ 

3.3 หนว่ยงานเปิดโอกาสใหบุ้คลากรเข้ารับ 

การอบรมต่าง ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

กับงานที่ปฏิบัติ  และเรื่องที่สนใจ 

3.4 มีการระดมความคิด พัฒนาระบบใหม่ ๆ  

เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับบุคลากร 

3.5 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน 

การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได้ 

3.6 บุคลากรในหนว่ยงานเป็นคนรุน่ใหม่พรอ้ม

ที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

3.7 เครือข่ายศิษย์เก่ามีความแน่นแฟ้น 

3. ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Feedback) 

3.1 บุคลากร นิสติ ไม่ใหค้วามส าคัญ 

ในการพัฒนาตนเอง  

3.2 บุคลากร นิสติส่วนใหญ่ขาดทักษะ

ภาษาต่างประเทศ 

3.3 บุคลากรยังขาดความรูด้้าน 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2558 ประกาศ ระเบียบ  

และข้อบังคับ เกิดความเข้าใจผิดใน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

3.4 ระบบการบริหารงานท าให้

บุคคลภายนอก เห็นมหาวิทยาลัยเป็น

แหลง่หาผลประโยชน์ เช่น ผลประโยชน์

ทางการเมอืง 

 

 

4. การเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth) 

4.1 มีระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนอง 

และรองรับการให้บริการแก่ผูร้ับบริการ 

4.2 มีการรว่มงานกับหนว่ยงานภายนอก 

4.3 บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม ่พร้อมรับ 

ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

4.4 มีคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 

ของมหาวิทยาลัย เพื่อวินิจฉัยและเสนอ

แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดเกี่ยว 

กับการปฏิบัติงานด้านการคลังและการ

จัดการทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัย 

4.5 บุคลากรมีคุณวุฒิที่ตรงสายงานที่ปฏิบัติ 

4. การเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth) 

4.1 บุคลากรขาดกระบวนการ ขั้นตอน 

ในการสื่อสาร และการประสานงานที่ดี 

ขาดทักษะการสื่อสาร 

และการประสานงาน  

4.2 การเข้าถึงเทคโนโลยีบางกรณียังตอ้งรับ

การพัฒนาในการให้บริการ 

4.3 การเชื่อมโยงเครือข่ายการท างาน 

กับภาคเอกชนและต่างประเทศ 

ยังค่อนขา้งจ ากัด 
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(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) 

 

ตารางท่ี 2 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายภาครัฐ  

1.1 ยุทธศาสตรช์าติ เอือ้ใหม้หาวิทยาลัย 

เป็นหัวใจของการขับเคลื่อนการสรา้ง

ความเจรญิก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ เพื่อขับเคลื่อน

ประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 

และนโยบายไทยแลนด์ 4.0  

1.2 สังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Ageing 

Society) ท าให้มหาวิทยาลัยมีโอกาส 

ในการบริการวิชาการและบริการ

สุขภาพแก่ผูสู้งวัยและประชาชนทั่วไป 

1.3 มีความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

ที่มทีักษะเพิ่มขึน้รวมทั้งอุตสาหกรรม 

ในประเทศก าลังมองหาความรว่มมอื

จากสถาบันการศกึษาในประเทศ 

1. นโยบายภาครัฐ  

1.1 กฎหมายและนโยบายภาครัฐมีกรอบ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานบังคับใช้ 

ไม่ครอบคลุม 

1.2 ระบบสารสนเทศภาครัฐที่ก าหนด 

ให้ปฏิบัติงานไม่รองรับกับระเบียบ

บางสว่นที่ได้ก าหนดไว้ 

1.3 การบริหารจัดการ/บูรณาการการ

ท างานระหว่างองค์กรฯ ภาครัฐ 

กับมหาวิทยาลัยยังมขี้อจ ากัด/กติกา 

ที่ไม่เอื้ออ านวยเท่าที่ควร 

2. สภาวะเศรษฐกิจ 

2.1 การเงนิ การค้า และการตลาดดิจทิัล 

2.2 ธุรกิจดิจทิัลเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัย 

จะผลิตบัณฑิตและพัฒนาเป็น

ผูป้ระกอบการใหม่ 

2.3 มีช่องทางดจิทิัลที่เอื้อตอ่การด าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย 

 

2. สภาวะเศรษฐกิจ 

2.1 สภาวะเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อการ

ตัดสินใจในการเข้าศกึษา

ระดับอุดมศกึษาและบัณฑิตศกึษา 

2.2 งบประมาณจากรัฐบาลที่จ ากัด  

มีไมเ่พียงพอต่อความตอ้งการ 

ของมหาวิทยาลัย 

2.3 รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ศกึษาสายอาชีวะ

มากยิ่งขึน้จึงมีผลท าให้นสิิตภายใน

มหาวิทยาลัยลดลง 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

3. การเมอืง สังคม วัฒนธรรม  

3.1 นโยบายรัฐที่เน้นการบูรณาการ 

กับหนว่ยงานภายนอก เช่น หนว่ยงาน

ราชการ องค์กรตา่งๆ หรือภาคเอกชน 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเอือ้

ประโยชน์ในการท างานซึ่งกันและกัน 

3. การเมอืง สังคม วัฒนธรรม  

3.1 จ านวนประชากรวัยเรียนลดลง 

3.2 การเมอืงไม่มเีสถียรภาพ 

3.3 นโยบายการจัดสรรงบประมาณทีข่ึน้อยู่

กับการเมอืงและนโยบายของรัฐบาล 

3.4 ทิศทางการพัฒนาประเทศไม่ชัดเจน 

เนื่องจากเปลี่ยนแปลงตามรัฐบาล 

แตล่ะชุดท าให้มหาวิทยาลัยต้องใช้เวลา

ในการวางแผนพัฒนาและปรับตัว 

ตามนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา 

4. สถานการณ์โลก 

4.1 นวัตกรรม Digital เป็นปัจจัยใหม่ 

ในการสร้างเศรษฐกิจชาติ เช่น อินเดีย 

เอสโตรเนีย 

4.2 การเข้ามาลงทุนของจีน ในกลุ่มประเทศ 

อาเซียน 

4.3 ความตอ้งการแรงงานของอุตสาหกรรม

ใหม่ New S-curve 

4. สถานการณ์โลก 

4.1 สภาวะแวดล้อม และภัยธรรมชาติ

คุกคาม เช่น แผน่ดินไหว ภัยแล้ง ไฟป่า  

เป็นต้น 

4.2 Digital Disruption 

4.3 ความพร้อม/ศักยภาพของบุคลากร ใน

การสร้างเครอืข่ายการท างานในระดับ

สากล 
 

 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยพะเยาข้างต้น จึงได้น า

จุดแข็งและโอกาสมาใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยพะเยามีศักยภาพ

การด าเนินงานที่เข้มแข็งมากขึ้น ส าหรับจุดอ่อนและอุปสรรค ก็ได้มกีารน ามาเป็นแนวทางการปรับปรุง

พัฒนาใหด้ีขึ้น โดยการแก้ไขจุดอ่อนและลดข้อจ ากัดในการด าเนินลง และส่งเสริมพัฒนาการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินการได้บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองได้อย่าง

ยั่งยืน 
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บทท่ี 3  

แผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลัยพะเยา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567  
   

3.1 โครงร่างองค์กร 
  

 (1) ปรัชญา (Philosophy) 

“ด ารงชีวติด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด” “ปญฺญาชีว ีเสฏฐชวีี นาม” 

“A Life of Wisdom is the Most Wondrous of All” 

 

 (2) ปณธิาน (Determination) 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

“Wisdom for Community Empowerment” 

 
 

 (3) วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” 
 

หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสากล ผลิตก าลังคน

ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสาน

ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้น า  

และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลัก                     

ธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ โดยมีเป้าหมายในการ

บรรลุวิสัยทัศนภ์ายในปี พ.ศ. 2567 
 

 (4) พันธกิจ (Missions) 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุ 

ให้มหาวิทยาลัยพะเยา “ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน 

ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และด้วยความก้าวหน้า 

ของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องด าเนิน 

พันธกิจในการผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัย

แบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้าง
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ความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึงด าเนินพันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้องตามมาตรฐาน 

การอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 (4.1) ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 

 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  

รู้ทันโลกทันเทคโนโลยี มีความรู้ภาษาอังกฤษที่สื่อสารได้ มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการ  

ของตลาดแรงงานเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม 

ศิลปะและวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้และพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมือง 

ที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเป้าหมายชีวิต 

มีทักษะการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม รวมถึงทักษะ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 

ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุ่น ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม่ 

อาจารย์มีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, 

PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาใหม่ ด้วยเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัย และวิธีเรียนรู้ที่เน้นทักษะและการปฏิบัติร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต มีการบริหารจัดการที่สร้าง  

ความเชื่อมั่นกับผู้เรียนและความเชื่อถือให้กับชุมชนและสังคม ระบบการศึกษารองรับและตอบโจทย์

พื้นที่ในการยกระดับการศึกษา ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุกระดับ พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล 

และนานาชาต ิ

 (4.2) วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

 นอกเหนือจากบทบาทการสร้างคนให้มีทักษะชีวิตและวิชาชีพ ตอบสนอง 

ความต้องการตลาดแรงงานแล้ว การเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ  

(Talent and Skilled Human Resources)  มหาวิทยาลั ยต้องตระหนักว่ า  งานวิ จั ย เป็นรากฐาน 

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่น าไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนา

สร้างสรรค์  สร้ างนวัตกรรมให้ก้ าวหน้ าและสามารถน าไปใ ช้ประโยชน์ต่ อ ชุมชน สั งคม  

และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคม ลดปัญหาความยากจน ชุมชน  

เกิดความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก มหาวิทยาลัยพะเยา

ต้องส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านการวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม มีการติดตามและการประเมินผลเป็นระบบ 

สร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก วิจัยและนวัตกรรม 

ที่ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และด้านสังคมศาสตร์ 

และมนุษยศาสตร์ เน้นการวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และความต้องการของประเทศ  

(Demand side) ส่งเสริมการเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การน าไปใช้ประโยชน์

กับสังคม ด้วยการร่วมมือกับผู้ใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตร 
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เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สามารถพัฒนายกระดับรายได้และเทคโนโลยีของประเทศให้เป็นไป

ตามนโยบายการเข้าสู่ Thailand 4.0  

 (4.3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

 มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและแหล่งรวมองค์ความรู้ 

ในทุกสาขาทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์  

และมนุษยศาสตร์ และด้วยปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for 

Community Empowerment)” มหาวิทยาลัยต้องค านึงถึงพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

ที่เป็นพันธกิจหลักส าคัญอีกพันธกิจหนึ่งด้วย มหาวิทยาลัยต้องสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคม

สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นที่พึ่งให้ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้ ส่งเสริมสุข

ภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหาความเดือดรอ้นของชุมชนและสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น สังคม

มีความเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจากความแตกต่างและเหลื่อมล้ า เกิดสังคมความสุข 

 (4.4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 

 การด ารงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องตระหนัก

และให้ความส าคัญเพื่อเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การท านุบ ารุง อนุรักษ์ 

ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรคแ์ละพัฒนาศลิปะและวัฒนธรรม เป็นภารกิจเพื่ออนุรักษ์ภูมปิัญญาและสมบัติ

ของประเทศชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่ในพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่สวยงามและมีความเป็น

เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยต้องสร้างความร่วมมือกับชุมชน (University engagement) เพื่อการท านุบ ารุง 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์ สร้างจิตส านึกปลูกฝังค่านิยม และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงาม 

ของประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่พึงประสงค์ให้กับนิสิตและบุคลากร รวมถึงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  การเชื่อมโยงกลมกลืน 

กับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาประยุกต์ การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสร รค์  

ด้วยการบริหารจัดการ และการใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นระบบ 

 (4.5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรู้

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

 มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศก าหนดในการบริหารคน บริหารงาน  

ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อเป้าหมายองค์กรที่ดีมีคุณภาพและประโยชน์สุข 

ของบุคลากรมีระบบและกลไกควบคุมการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุกระดับ ยกระดับ

ศักยภาพของบุคลากร ทั้งผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนให้ทัน 

ต่อการเปลี่ยนแปลงกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมี Mindset  

ของการท างานและการบริหารร่วมกัน และมีภาวะความเป็นผู้น า (Leadership) และผู้ตามในโลกใหม่ 

เปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีสว่นร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นในการด าเนินงาน เพื่อกระบวนการ

มีส่วนร่วม สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และเป้าหมายการด าเนินงานในพันธกิจต่าง  ๆ 
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กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้บริหารทุกระดับต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) มีความมุ่งมั่น  

และต้องเห็นภาพและทิศทางในระยะยาว (Visionary) ด้วยหลักการท างานร่วมกัน “สานความคิด สร้าง

จิตใจ” รวมพลังของบุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ร่วมพัฒนาองค์กร

อย่างมีประสิทธิภาพสร้างระบบการบริหารบนพื้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการด าเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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 (5) โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบรหิารงาน  

 
 

รูปที่  9  โครงสร้างองค์กร 
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รูปที่  10  โครงสร้างการบรหิารงาน 
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 (6) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

1. ศ.(เกียรตคิุณ) คุณหญิงไขศร ี ศรอีรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ดร.พรชัย  นุชสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

3. นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. รศ.ดร.สุมนต ์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. ศ.ดร.ศริิชัย  กาญจนวาสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. นายนคร  ศิลปอาชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

7. ศ.ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

8. นายอภิศักดิ์  ตันตวิรวงค์    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

9. นายแพทย์ธวัช  สุนทราจารย์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

10. ศ.(เกียรตคิุณ) นพ.บุญชอบ พงษ์พาณชิย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

11. นายสมชาย  เบญจรงคกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

12. รศ.ดร.ชวนี  ทองโรจน์       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

13. นายอรรถพล  ใหญ่สว่าง   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

14. ดร.สมเกียรต ิ ชอบผล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

15. นายเลอศักดิ์  จุลเทศ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

16. นายอานุภาพ  จามิกรณ์   ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

17. รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

18. รศ.ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ 

19. ผศ.ดร.ดาว  เวียงค า   ประธานสภาพนักงาน 

20. รศ.ดร.ฐติิรัตน์  เช่ียวสุวรรณ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

21. ผศ.อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล     ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

22. ผศ.ดร.ชลธิดา  เทพหนิลัพ  ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

23. รศ.ดร.เสมอ  ถานอ้ย   ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 (7) รายชื่อคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย  

1. รศ.ดร.สุภกร   พงศบางโพธิ์  อธิการบดี 

2. รศ.ดร.ฐติิรัตน์ เช่ียวสุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ 

3. รศ.ดร.เสมอ  ถาน้อย     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

4. ผศ.อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

5. ผศ.ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

6. นายวุฒิชัย ไชยรินค า  รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสติ 
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7. รศ.ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 

8. ผศ.ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ 

9. ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

 และทรัพยากรธรรมชาติ 

10. ผศ.ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์ รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

11. ศ.ดร.นิสันต์   สัตยาศัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

12. รศ.ดร.พรรณรายรัตน ์ศรไีชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

13. ผศ.ดร.จติติมา  กาวรีะ  คณบดีคณะศลิปศาสตร์  

14. ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

15. ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

16. ผศ.ดร.ยุทธนา หมั่นดี   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

17. รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ด ารงวิริยะนุภาพ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

18. รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสารแ์ก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

19. ร.ศ.ท.พ.ดร.สุวิทย์ อุดมพาณชิย์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

20. ดร.พรเทพ โรจนวสุ  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

21. ผศ.ดร.ประกอบศริิ ภักดีพินจิ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 และสารสนเทศศาสตร์ 

22. รศ.ดร.ฐิตริัตน ์เชี่ยวสุวรรณ รักษาการคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 

23. รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

24. ศ.(พิเศษ) ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศกึษา 

25. ดร.ศรสีุดา จงสิทธิผล  คณบดีวิทยาลัยการจัดการ  

26. รศ.พรรณยุพา  นพรัก คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

27. ผศ.ดร.ดาว  เวียงค า ประธานสภาพนักงาน 

28. นางกัลวรา  ภูมิลา ผูอ้ านวยการกองบริการการศึกษา 

29. นางณัฐธิดา  ชาวน่าน ผูอ้ านวยการกองกลาง 

30. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผูอ้ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

31. ผศ.ดร.ขวัญ  สงวนเสริมศร ี      ผูอ้ านวยการวิทยาเขตเชียงราย 

32. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี ผูอ้ านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล 

33. นายอานนท์ณัฏฐ์  จนีเอียด          ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี  
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 (8) ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

 

 เพื่อการด าเนินการตามพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 และนโยบาย

คณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมุ่งเน้นสร้าง 

ความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 ที่มีทักษะชีวิตและทักษะ

วิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถท างานเพื่อด ารงชีพและช่วยเหลือสังคม พร้อม

ปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐาน

นวัตกรรม เพื่อการแข่งขันของประเทศ ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลัก

ธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี อันจะน ามา

ซึ่งชื่อเสียง การยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ ด้วยยุทธศาสตรห์ลัก 6 ด้าน ได้แก่  

 1) ยุทธศาสตรก์ารเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 2) ยุทธศาสตรก์ารสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

 3) ยุทธศาสตรก์ารบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 4) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 5) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 6) ยุทธศาสตรก์ารบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

 (9) วัตถุประสงค์หลัก (Core Objectives) 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

และตลาดแรงงาน 

2. เพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

มีคุณภาพที่ ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจในเชิง

พาณชิย์อย่างเป็นรูปธรรม 

3. เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

และความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable life quality) 

4. เพื่ ออนุ รั กษ์  ฟื้ นฟู  ท านุ บ า รุ งศิ ลปะ และวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้อ งถิ่ น 

และพัฒนาสูส่ากล และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรคเ์ชงิพาณิชย์ (Cultural enterprise) 

5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้มี ชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติ  

และนานาชาต ิ
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6. เพื่ อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีทั ศน คติที่ ดี และมีความภูมิ ใ จ ในองค์กร 

ด้วยระบบบริหารงานที่ทันสมัย (Smart University) คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

 (10)  สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา (Core Competency) 

1. ความสามารถ ในการ เอื้ อ อ านวย ให้ เ กิ ดก ารผลิ ตบัณฑิ ตที่ มี คุณภาพสู ง 

มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนองตอบต่อความต้ องการ 

ของตลาดแรงงานและเป็นพลเมือง   ที่มคีุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก   

2. ความสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย 

มีความก้าวหน้าทางวิชาการ และประพฤติปฏิบัติตามประกาศจรรยาบรรณของพนักงานสายวิชาการ 

เป็นต้นแบบให้แก่ นิสติ ชุมชน และสังคม   

3. ความสามารถในการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ น าไปสู่การถ่ายทอดและ

พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม และสามารถน าไปสู่ เ ชิงพาณิ ชย์ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

และภาคอุตสาหกรรม   

4. ความสามารถ ในการบริ ก ารวิ ช าการ  ก าร เสริ มสร้ า งความสั มพั นธ์ ที่ ดี 

และเป็นที่พึ่งให้แก่ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และสร้างรายได้  

เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน   

5. ความสามารถในการส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต ร่วมมือกับชุมชนและสังคม 

ในการสร้างความตระหนักและให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์

ของชาติการท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟูศลิปวัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้เกิดการใช้ประโยชนใ์นเชิงสร้างสรรค ์  

6. ความสามารถในการเอื้ออ านวยให้เกิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน และท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลัก “สานความคิด สร้างจิตใจ” 

รวมพลังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย Smart University เชื่อมโยงและบริการ

สารสนเทศที่ทันสมัยและถูกต้อง และตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว 

ทันเหตุการณ ์  
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 (11) สมรรถนะหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (Personal Competency)  

 (11.1) สมรรถนะของผู้บริหาร 

1. ทักษะบริหารงาน (Managerial Skill) มีทักษะการบริหารงานและสามารถ

ประยุกต์  ใช้ความรู้  เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือมาใช้ในการบริหารงาน สามารถเป็นโคช 

เป็นผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ก ากับและติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด  

ให้ด า เนินงานตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ ง  และแนวปฏิบัติต่างๆ ตามนโยบาย  

ของมหาวิทยาลัย และเพื่อมุง่สูก่ารบรรลุเป้าหมายและวสิัยทัศนข์องหนว่ยงานและของมหาวิทยาลัย   

2. ทักษะการบริหารงานบุคคล (Personnel Management Skill) มีทักษะการบริหาร

และพัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะและศักยภาพรองรับการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน

และพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพและมีความสุข มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจ 

ในองค์กร สามารถจัดบุคลากรสมดุลกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพ 

ด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยพะเยา (UP-PSF)  พัฒนาระบบสวัสดิการ 

และสร้างแรงจูงใจในการท างาน   

3. มุ่ ง เน้นกระบวนการท างานเ ชิงดิจิทัล  (Digital Process Oriented)  พัฒนา

กระบวนการท างาน และบูรณาการการท างานร่วมกันทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน  

“สานความคิด สร้างจิตใจ” ด้วยพลังความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อส่งมอบบริการ 

ที่ดีมีคุณภาพแก่นิสิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการท างาน 

ด้วยเทคโนโลยีดจิทิัล ตามนโยบาย Smart Operation และจัดสภาวะแวดล้อมที่เสริมสุขภาวะการท างาน   

4. ความสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ ( Empowerment 

Evaluation) สามารถออกแบบการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร และประเมินผลการด าเนินงาน

ของหน่วยงานแบบก้าวหน้าและใช้แนวคิดการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous 

Improvement) สอดคล้องและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือ การบรรลุตัวชี้วัดระดับสูง (Super KPI)  

เพื่อการบรรลุวิสัยทัศนข์องมหาวิทยาลัยพะเยา 

    

 (11.2) สมรรถนะของพนักงาน 

 พนักงานสายวิชาการ  

1. ทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard  

Framework, PSF)   

2. ทักษะการผลิตและใช้สื่อการสอนเทคโนโลยีที่ทันสมัย และทักษะการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูข้องผู้เรยีน   

3. ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและสังคม 

และมีทักษะทางภาษาเพื่อมุง่สูค่วามเป็นสากลและนานาชาติ   
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4. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)   

5. มุ่งสานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างสิ่งที่ดี 

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 ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างสิ่งที่ดี 

ให้มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ 

 

 (12) เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

 

 (13) อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ: มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน

วิชาชีพ ทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามความต้องการของอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)  

 อัตลักษณ์ทั่วไป: มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี 

 

 (14) ค่านยิม มหาวิทยาลัยพะเยา 

U : Unity  ท างานแบบบูรณาการ ร่วมมอืกัน มุ่งสู่เป้าหมาย 

P : Professional ท างานอย่างมอือาชีพ เพื่อคุณภาพและมาตรฐาน 
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3.2 แผนการรับนสิิตประจ าปีงบประมาณ 2563 -2567  

ตารางที่ 3 แผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรแีละหลักสูตรระยะสั้น 

จ านวน : คน 

ล าดับ ส่วนงานวิชาการ  
นิสิต

ปัจจุบัน 

แผนการรับนิสิต 

2563 2564 2565 2566 2567 

1 คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

542 260 260 260 260 260 

2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

1,225 390 390 390 390 390 

3 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 245 120 120 120 120 120 

4 คณะวทิยาศาสตร์ 482 670 670 670 670 670 

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 1,225 270 270 270 270 270 

6 คณะทันตแพทยศาสตร์ 120 30 30 30 30 30 

7 คณะพยาบาลศาสตร์ 461 150 150 150 150 150 

8 คณะแพทยศาสตร์ 2,664 690 690 690 690 690 

9 คณะเภสัชศาสตร์ 577 120 140 140 140 140 

10 คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 824 260 260 260 260 260 

11 คณะสหเวชศาสตร์ 534 140 140 140 140 140 

12 คณะนติิศาสตร์ 1,268 530 530 530 530 530 

13 คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

1,293 460 460 460 460 460 

14 คณะศิลปศาสตร์ 1,332 315 315 315 315 315 

15 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และศลิปกรรมศาสตร์ 

508 180 180 180 180 180 

16 คณะวทิยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ 

2,472 800 800 800 800 800 

17 วิทยาลัยการศกึษา 2,822 810 840 840 840 840 

รวมทั้งสิ้น 18,622 6,195 6,245 6,245 6,245 6,245 
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ตารางที่ 4 แผนการรับนิสิตระดับปริญญาโท 

จ านวน : คน 

ล าดับ ส่วนงานวิชาการ  
นิสิต

ปัจจุบัน 

แผนการรับนิสิต 

2563 2564 2565 2566 2567 

1 คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

52 90 90 90 90 90 

2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

23 20 20 20 20 20 

3 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 32 105 105 105 105 105 

4 คณะวทิยาศาสตร์ 11 10 10 10 10 10 

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 25 25 25 25 25 25 

6 คณะพยาบาลศาสตร์ - 10 20 20 20 20 

7 คณะแพทยศาสตร์ 44 30 30 30 30 30 

8 คณะนติิศาสตร์ 32 55 55 55 55 55 

9 คณะศิลปศาสตร์ 37 85 85 85 85 85 

10 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 43 40 40 40 40 40 

11 คณะวทิยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ 

23 60 60 60 60 60 

12 วิทยาลัยการจัดการ   54 70 70 70 70 70 

13 วิทยาลัยการศกึษา 97 220 220 220 220 220 

14 วิทยาเขตเชียงราย 169 200 200 200 200 200 

รวมทั้งสิ้น 642 1,020 1,020 1,030 1,030 1,030 

 

  



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 40 

 

ตารางที่ 5 แผนการรับนิสิตระดับปริญญาเอก 

จ านวน : คน 

ล าดับ ส่วนงานวิชาการ 
นิสิต

ปัจจุบัน 

แผนการรับนิสิต 

2563 2564 2565 2566 2567 

1 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 2 6 6 6 6 6 

2 คณะพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 

19 10 10 10 10 10 

3 คณะวทิยาศาสตร์ 5 10 10 10 10 10 

4 คณะศิลปศาสตร์ 52 35 35 35 35 35 

5 วิทยาลัยการจัดการ  103 40 40 45 45 45 

6 คณะวทิยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ 

17 30 30 30 30 30 

7 วิทยาลัยการศกึษา 40 50 50 50 50 50 

 รวมทั้งสิ้น 238 181 181 186 186 186 

 

3.3 แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2563 -2567 

ตารางที่ 6 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในช่วงปงีบประมาณ 2563 -2567  

           จ านวน : คน 

ล าดับ ส่วนงาน  
บุคลากร

ปัจจุบัน 

ต าแหน่ง 

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 44 26 15 3 - 

2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 65 55 9 1 - 

3 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 26 15 10 1 - 

4 คณะวทิยาศาสตร์ 111 72 34 5 - 

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 54 36 14 4 - 

6 คณะทันตแพทยศาสตร์ 23 17 3 2 1 

7 คณะพยาบาลศาสตร์ 49 38 11 - - 

8 คณะแพทยศาสตร์ 89 79 7 1 2 

9 คณะเภสัชศาสตร์ 57 45 7 5 - 

10 คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 78 63 14 1 - 

11 คณะสหเวชศาสตร์ 47 36 11 - - 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 41 

 

ล าดับ ส่วนงาน  
บุคลากร

ปัจจุบัน 

ต าแหน่ง 

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

12 คณะนติิศาสตร์ 41 27 12 2 - 

13 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 36 19 13 4 - 

14 คณะศิลปศาสตร์ 106 95 8 3 - 

15 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 

ศลิปกรรมศาสตร์ 

48 44 2 2 - 

16 คณะวทิยาการจัดการและ 

สารสนเทศศาสตร์ 

63 53 10 - - 

17 วิทยาลัยการศกึษา 33 23 8 2 - 

18 วิทยาเขตเชียงราย 1 - 1 - - 

19 วิทยาลัยการจัดการ 3 2 - 1 - 

20 ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

8 7 - - 1 

21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 16 15 - 1 - 

รวมทั้งสิ้น 998 767 189 38 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 42 

 

ตารางที่ 6 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในช่วงปีการศึกษา 2563 - 2567       จ านวน : คน 

 

ล าดับ สังกัด 
บุคลากร

ปัจจุบัน 
พนักงานฯ 

ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 26 26 - 

2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 21 21 - 

3 คณะนติิศาสตร์ 9 9 - 

4 คณะพยาบาลศาสตร์ 17 17 - 

5 คณะแพทยศาสตร์ 69 61 8 

6 คณะเภสัชศาสตร์ 18 15 3 

7 คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 14 14 - 

8 คณะวทิยาศาสตร์ 36 36 - 

9 คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 27 27 - 

10 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 28 28 - 

11 คณะศิลปศาสตร์ 11 11 - 

12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 

ศลิปกรรมศาสตร์ 

8 8 - 

13 คณะสหเวชศาสตร์ 17 17 - 

14 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 13 13 - 

15 วิทยาลัยการจัดการ 9 9 - 

16 วิทยาเขตเชียงราย 10 10 - 

17 กองกลาง 41 40 1 

18 กองการเจ้าหน้าที่ 40 40 - 

19 กองกิจการนสิิต 40 35 5 

20 กองคลัง 40 40 - 

21 กองแผนงาน 25 25 - 

22 กองอาคารสถานที่ 56 45 11 
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ล าดับ สังกัด 
บุคลากร

ปัจจุบัน 
พนักงานฯ 

ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

23 กองบริหารงานวิจัย 23 17 6 

24 กองบริการการศกึษา 54 53 1 

25 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 16 16 - 

26 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

31 29 2 

27 ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสติพิการ 4 4 - 

28 โครงการจัดตั้งศูนย์ศลิปวัฒนธรรมล้านนา 

(ไต) 

3 3 - 

29 หนว่ยตรวจสอบภายใน 7 7 - 

30 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 9 9 - 

31 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 14 11 3 

32 คณะทันตแพทยศาสตร์ 33 31 2 

33 หนว่ยธาลัสซีเมยี 5 5 - 

34 หนว่ยเทคโนโลยีชีวภาพ 2 2 - 

35 หนว่ยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว 

15 15 - 

36 วิทยาลัยการศกึษา 9 9 - 

37 ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง 8 8 - 

38 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 3 3 - 

39 ศูนย์เครื่องมอืกลาง 3 2 1 

40 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา 2 2 - 

41 ศูนย์เครือขา่ยความรว่มมอื เพื่อพัฒนาเชิง

พืน้ที่แบบสร้างสรรค์ 

2 2 - 

42 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 8 - 

43 ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

พะเยา 

69 65 4 
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ล าดับ สังกัด 
บุคลากร

ปัจจุบัน 
พนักงานฯ 

ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

44 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

1 1 - 

45 ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 8 7 1 

46 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 2 2 - 

47 หนว่ยกฎหมาย 5 5 - 

รวมทั้งสิ้น 911 863 48 

 

 

3.4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2567 

 

 (1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 กระแสการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก จ านวนประชากรวัยเรียน 

ที่ลดลง จ านวนผู้สูงอายุมากขึ้น จ านวนสถาบันการศึกษาที่มีให้เลือกจ านวนมาก มหาวิทยาลัยพะเยา  

ต้องมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคม  

ที่มคีุณภาพ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีศักยภาพตรงตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน 

รวมทั้งความต้องการแรงงานของภาคอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม

เป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต (New Engine of Growth) ผลักดันให้ประเทศ

ก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 

 

 (1.1) เป้าประสงค์ 

1. บัณฑติมคีุณภาพ มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศกึษาและมาตรฐานวิชาชีพทักษะ

ในศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนา

คุณภาพชวีิตได้ตามศักยภาพ 
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(1.2) แผนพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน    

เป้าประสงค์ 1.1 บัณฑิตมคีุณภาพ มสีมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพทักษะในศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมในอนาคต (New S-curve) 

           1.2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการเรียนรู้ตลอดชวีิตและพัฒนาคุณภาพชีวติตามศักยภาพ  

 

ตารางที่ 7 แผนพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผู้ก ากับ

ตดิตาม Super KPI KPI 2563 2564 2565 2566 2567 

1.1 ให้โอกาส 

สนับสนุน

การศึกษาและ

การเรียนรู้ 

1.1.1 สร้างความร่วมมอื

กับโรงเรียนในการพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนต้ังแต่

ระดับมัธยมศกึษา 

  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมา

จากความรว่มมือกับ

โรงเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อ

ในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ร้อยละ 

40 

ร้อยละ 

45 

ร้อยละ 

50 

ร้อยละ 

50 

ร้อยละ 

50 

รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ

และประกัน

คุณภาพ 1.1.2 ร่วมมอืกับ

หนว่ยงานหรือองคก์ร

วชิาชีพ ในการพัฒนา

บุคลากรให้มีศักยภาพ

สูงขึน้ มีทักษะทาง

วชิาชีพท่ีตรงตามความ

ตอ้งการ 

  จ านวนหลักสูตรระดับ

ปริญญา (Degree 

program) ที่มคีวาม

ร่วมมอืกับหนว่ยงาน หรอื

องคก์รวิชาชพี 

3 

หลักสูตร 

3 

หลักสูตร 

5 

หลักสูตร 

5 

หลักสูตร 

5 

หลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรระยะ

สั้น (Non-degree 

programe) ที่มคีวาม

ร่วมมอืกับหนว่ยงาน 

หรือองคก์รวิชาชพี 

 

  22 

หลักสูตร 

- - - - 
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กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผู้ก ากับ

ตดิตาม Super KPI KPI 2563 2564 2565 2566 2567 

1.2 พัฒนา

หลักสูตรท่ี

ทันสมัย 

ตอบสนองและ

ตรงตามความ

ตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 มรีะบบและกลไก

การพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร ติดตามและ

ก ากับให้เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐาน

ระดับอุดมศึกษา และ

มาตรฐานวชิาชีพ 

  ร้อยละของหลักสูตรท่ีมี

มาตรฐานตามมาตรฐาน

ระดับอุดมศึกษา และ

มาตรฐานวชิาชีพ 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ

และประกัน

คุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ร้อยละของภาวะการมี

งานท าของบัณฑิต 

ร้อยละ  

70 

ร้อยละ  

75 

ร้อยละ  

75 

ร้อยละ  

80 

ร้อยละ  

80 

  ระดับคะแนนการน า

ความรู้ไปใชพ้ัฒนาตนเอง

ของผู้เรียน (จากคะแนน

เต็ม 5) 

3.50 3.75 4.00 4.00 4.00 

1.2.2 ส่งเสริมการจัดการ

เรียนการสอนในหมวด

วชิาศึกษาทั่วไปแบบ

บูรณาการ 

  ร้อยละของวชิาท่ีมีผลการ

เรียนรู้ตามผลการเรียนรู้

ของวิชาศกึษาท่ัวไป (ไม่

ต่ ากว่า 4 จากคะแนนเต็ม 

5 คะแนน) 

 

ร้อยละ 

70 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

100 
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กลยุทธ ์ มาตรการ 
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ตดิตาม Super KPI KPI 2563 2564 2565 2566 2567 

1.2 พัฒนา

หลักสูตรท่ี

ทันสมัย 

ตอบสนองและ

ตรงตามความ

ตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

 

1.2.3 พัฒนาเครือข่าย

ความร่วมมอืและท างาน

ร่วมกันกับหนว่ยงาน

เอกชนหรือองคก์ร

ภาครัฐอื่น ๆ ในการ

พัฒนาหลักสูตร เพื่อ

ผลิตบัณฑิตและพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตตาม

มาตรฐานวชิาการและ

วชิาชีพ ตรงตามความ

ตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

  ร้อยละของนสิิตชัน้ปี

สุดท้ายในหลักสูตรท่ี

ลงทะเบียนเรียนรายวชิา

สหกิจศกึษา หรอืไดฝ้ึก

ทักษะในสถานประกอบ

การณ์จริงอยา่งเขม้ขน้ 

 

ร้อยละ 

10 

ร้อยละ 

12 

ร้อยละ 

15 

ร้อยละ 

20 

ร้อยละ 

20 

รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ

และประกัน

คุณภาพ 

 ร้อยละของหลักสูตรหลัก

ท่ีมีผลความพึงพอใจของ

ผู้ประกอบการ (ไมต่่ ากวา่ 

4 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 

 

ร้อยละ  

70 

ร้อยละ  

75 

ร้อยละ  

75 

ร้อยละ  

80 

ร้อยละ  

80 

จ านวนหลักสตูรที่

พัฒนาทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการอย่าง

เข้มข้น 

 6 

หลักสูตร 
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1.2 พัฒนา

หลักสูตรท่ี

ทันสมัย 

ตอบสนองและ

ตรงตามความ

ตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

1.2.4 ยุบรวมหรือบูรณา

การหลักสูตรท่ีมีเนื้อหา

ใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการ

จัดการเรียนการสอน

แบบ Double degree ให้

มปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 จ านวนหลักสูตรหรือ

รายวชิา ที่บูรณาการ

ศาสตร์สาขา 

2 

หลักสูตร/

รายวชิา 

3 

หลักสูตร/

รายวชิา 

4 

หลักสูตร/

รายวชิา 

6 

หลักสูตร/

รายวชิา 

8 

หลักสูตร/

รายวชิา 

รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ

และประกัน

คุณภาพ 

  จ านวนรายวชิาหรือ

หลักสูตรอบรม               

ท่ีตอบสนองตอ่ 

Personalized learning 

2 

หลักสูตร/

รายวชิา 

3 

หลักสูตร/

รายวชิา 

4 

หลักสูตร/

รายวชิา 

6 

หลักสูตร/

รายวชิา 

8 

หลักสูตร/

รายวชิา 

1.2.5 พัฒนาระบบการ

เทียบโอนหนว่ยกิต       

ท้ังในระบบและนอก

ระบบท่ีครอบคลุมเพื่อ

รองรับการพัฒนา

หลักสูตรการอบรมระยะ

สั้นและระยะยาว 

 

 

 ระบบการเก็บสะสม 

หนว่ยกิต (Credit Bank) 

1 ระบบ - - - - 
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กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผู้ก ากับ

ตดิตาม Super KPI KPI 2563 2564 2565 2566 2567 

1.3 จัด

การศึกษาที่

มุง่เนน้ผลลัพธ์

การเรียนรู้ 

(Outcome-

Based 

Education) 

และทักษะการ

เรียนรู้ดว้ย

ตนเอง (Life-

Long 

Learning) 

1.3.1 มหีนว่ยงานสง่เสริม

วชิาการ (Academic 

Excellence Center) เพื่อ

รองรับการปรับเปลี่ยน

การเรียนการสอนท่ี

เปลี่ยนไป ส่งเสริม

สนับสนุนและพัฒนา

อาจารย์ให้ใช้ความรู้

ลักษณะท่ีหลากหลายใน

การสอน 

  หนว่ยงานสง่เสริม

วชิาการ 

(Academic Excellence 

Center) 

1 ศูนย ์ - - - - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ

และประกัน

คุณภาพ 

 

1.3.2 จัดการดิจิทัลเป็น

พื้นฐาน เพื่อพัฒนา

รูปแบบการสอนท่ี

หลากหลายและผู้เรียน

สามารถเข้าถึงการศึกษา

ได้สะดวกและง่ายขึ้น 

  จ านวนรายวชิาท่ีมีการ

จัดการเรียนการสอนด้วย

ระบบ iClassroom 

20 

รายวชิา 

20 

รายวชิา 

25 

รายวชิา 

30 

รายวชิา 

30 

รายวชิา 

 จ านวนรายวชิาจัดการ

เรียนการสอนด้วยสื่อ

การสอนออนไลน ์

  43 

รายวชิา 

- - - - 
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กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผู้ก ากับ

ตดิตาม Super KPI KPI 2563 2564 2565 2566 2567 

1.3 จัด

การศึกษาที่

มุง่เนน้ผลลัพธ์

การเรียนรู้ 

(Outcome-

Based 

Education) 

และทักษะการ

เรียนรู้ดว้ย

ตนเอง (Life-

Long 

Learning) 

1.3.3 พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษขัน้ต่ าของ

นสิิตมหาวทิยาลัย เทียบ

กับมาตรฐาน CEFR 

ระดับ B1 

  ร้อยละของนสิิตท่ีมีผล

การสอบภาษาอังกฤษ

ครัง้แรกในระดับ B1 

ร้อยละ 

15 

ร้อยละ 

20 

ร้อยละ 

25 

ร้อยละ 

30 

ร้อยละ 

30 

รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ

และประกัน

คุณภาพ 

1.3.4 พัฒนาสมรรถนะ

ดิจิทัลแก่นิสติ  

(Digital Literacy) 

ร้อยละของนสิิตท่ีสอบ

ผ่านการทดสอบ

สมรรถนะดิจิทัล ใน

ระดับท่ีจ าเป็น 

  จัดตั้ง

ศูนย์

ทดสอบ

สมรรถนะ 

ร้อยละ 

20 

ร้อยละ 

30 

ร้อยละ 

40 

ร้อยละ 

50 

 

1.3.5 ส่งเสริมการศึกษา

เพื่อสร้างแนวคิดการเป็น

ผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurship) 

จ านวน Module ท่ี

สร้างแนวคิดการเป็น

ผู้ประกอบการ และ

นักนวัตกรอยา่งเขม้ขน้  

  3 Module - - - -  

จ านวนหลักสูตรท่ี

จัดส่งนิสติสูก่ารเป็น

ผู้ประกอบการ และ

นักนวัตกรอยา่งเขม้ขน้ 

 

 

  

  7 

หลักสูตร 

- - - -  
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1.4 พัฒนา

อาจารย์ตาม

กรอบ

มาตรฐาน

อาจารย์มือ

อาชีพ 

มหาวทิยาลัย

พะเยา UP - 

Professional 

Standard 

Frameworks 

(UP-PSF) 

1.4.1 พัฒนากรอบ

มาตรฐานอาจารย์มือ

อาชีพ มหาวทิยาลัย

พะเยา (UP-PSF) 

  มกีารพัฒนากรอบ

มาตรฐานอาจารย์มือ

อาชีพ มหาวทิยาลัย

พะเยา (UP-PSF) 

มกีรอบ

มาตรฐาน 

UP-PSF 

- - - - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ

และประกัน

คุณภาพ 1.4.2 ก าหนดหลักสูตร

การอบรมและการ

ประเมินอาจารย์เข้าสู่

กรอบมาตรฐาน UP-PSF 

ในแต่ละระดับ รวมท้ัง

การตดิตามผลการอบรม 

 ร้อยละของอาจารย์ใหม่ 

หรืออาจารย์ท่ีกลับเข้า

ปฏบัิตงิานท่ีมีมาตรฐาน

ระดับ 1 

ร้อยละ 

20 

ร้อยละ 

50 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

1.4.3 มรีะบบการยกย่อง

หรือประกาศเกียรตคิุณ

แก่อาจารย์ และการให้

แรงจูงใจแก่อาจารย์ท่ี

ผ่านเข้าสูร่ะดับสมรรถนะ

สูงสุดของกรอบ

มาตรฐาน UP-PSF 

 

 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมี

มาตรฐานระดับ 2 

- - ร้อยละ 

10 

ร้อยละ 

15 

ร้อยละ 

20 
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1.5 ใชร้ะบบ

ประกัน

คุณภาพ

หลักสูตร เป็น

เครื่องมือใน

การพัฒนาการ

ด าเนนิการ

หลักสูตร 

1.5.1 ก ากับ ติดตามให้มี

การด าเนนิการตาม

องคป์ระกอบท่ี 1 การ

ก ากับมาตรฐานตาม

ประกาศเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงฯ 

และเกณฑ์มาตรฐาน

วชิาชีพ 

  ร้อยละของหลักสูตรท่ีมี

การด าเนนิการตาม

องคป์ระกอบท่ี 1 และ

เกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพ 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ

และประกัน

คุณภาพ 

1.5.2 ใชเ้กณฑ์ AUN QA 

หรือเกณฑ์สากล เป็น

เครื่องมือในการ

พัฒนาการด าเนนิการ

หลักสูตร 

  ร้อยละของหลักสูตรท่ีมี

ผลการประกันคุณภาพ

การศึกษาอยู่ในระดับท่ี

พัฒนาขึ้น 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

1.6 พัฒนา

คุณภาพการ

บริหาร

การศึกษา 

ด้วยเกณฑ์

คุณภาพ

การศึกษาเพื่อ

ความเป็นเลิศ 

EdPEx 

1.6.1 ใชร้ะบบประกัน

คุณภาพดว้ยเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพ่ือ

ความเป็นเลิศ 

(Educational Criteria for 

Performance Excellence, 

EdPEx) ในหน่วยงานท่ีมี

ความพร้อม 

จ านวนคณะที่ผา่นการ

คัดเลอืกเข้าสู่

กระบวนการ EdPEx 

200 

 เตรียมความพร้อม 1 คณะ 2 คณะ 
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กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผู้ก ากับ

ตดิตาม Super KPI KPI 2563 2564 2565 2566 2567 

1.6 พัฒนา

คุณภาพการ

บริหาร

การศึกษา 

ด้วยเกณฑ์

คุณภาพ

การศึกษาเพื่อ

ความเป็นเลิศ 

EdPEx 

1.6.2 สร้างความเข้าใจ

กับผู้บริหารและบุคลากร

ในหน่วยงานให้มี

วัฒนธรรมและเจตคติท่ีดี

ตอ่การประกันคุณภาพ

ในทุกพันธกิจ ด้วย

การบูรณาการกับงาน

ประจ าเพ่ือน าไปสู่องค์กร

การพัฒนาและเรียนรู้ 

  ร้อยละของคณะและ

หนว่ยงาน ที่น าผลการ

ประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษาในการพัฒนา

องคก์ร 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ

และประกัน

คุณภาพ 

1.6.3 พัฒนาระบบ

สารสนเทศท่ีสนับสนุน

การด าเนนิงานดา้นการ

ประกันคุณภาพและ

ส่งเสริมการด าเนนิงาน 

เพื่อการพัฒนาอย่าง

ตอ่เนื่อง 

จ านวนระบบ

สารสนเทศท่ีได้รับการ

พัฒนา 

  1 ระบบ - - - - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ

และประกัน

คุณภาพ  

และรอง

อธิการบดี

ฝ่าย

วางแผน

และ

สารสนเทศ 
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1.6 พัฒนา

คุณภาพการ

บริหาร

การศึกษา 

ด้วยเกณฑ์

คุณภาพ

การศึกษาเพื่อ

ความเป็นเลิศ 

EdPEx 

1.6.4 พัฒนาระบบและ

กลไกการประกัน

คุณภาพและการ

ตรวจสอบ จัดท ารายงาน

การประกันคุณภาพ

การศึกษา รวมท้ังการน า

ผลการประเมินไปใชเ้พื่อ

น าไปสู่องค์กรแห่งการ

พัฒนา 

  ร้อยละของคณะ/

หนว่ยงาน ที่น าผลการ

ประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษาไปใชใ้นการ

พัฒนาองค์กร 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ

และประกัน

คุณภาพ 

1.7 นสิิตมี

คุณภาพชีวิต

ตามศักยภาพ 

(Wellness and 

Happiness)  

1.7.1 ส่งเสริมการจัด

กิจกรรมพัฒนานสิิตให้

มอีัตลักษณข์อง

มหาวทิยาลัยพะเยา  

(UP Identity) 

  ร้อยละของจ านวนนิสติท่ี

มคีุณลักษณะตาม 

อัตลักษณข์อง

มหาวทิยาลัย 

ร้อยละ 

60 

ร้อยละ 

70 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

90 

รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

คุณภาพ

นสิิต  จ านวนนสิิตท่ีมีการถูก

ลงโทษด้วยพฤติกรรม

ทุจรติสอบ 

 40 คน  30 คน 20 คน  10 คน  10 คน 

 จ านวนนสิิตท่ีประพฤติผิด

วนิัยร้ายแรง 

 50 คน  50 คน  45 คน  45 คน  40 คน 

 จ านวนนสิิตท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมจิตอาสา 

 500 คน  500 คน  1,000 

คน 

 1,000 

คน 

 1,500 

คน 

 ระบบทรานสคริป

กิจกรรม 

1 ระบบ - - - - 
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1.7 นสิิตมี

คุณภาพชีวิต

ตามศักยภาพ 

(Wellness and 

Happiness)  

1.7.1 ส่งเสริมการจัด

กิจกรรมพัฒนานสิิตให้

มอีัตลักษณข์อง

มหาวทิยาลัยพะเยา  

(UP Identity) 

 จ านวนรายวชิาท่ีบูรณา

การร่วมกับกิจกรรม 

3 

รายวชิา 

3 

รายวชิา 

3 

รายวชิา 

3 

รายวชิา 

3 

รายวชิา 

รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

คุณภาพ

นสิิต 

1.7.2 ส่งเสริมให้นิสติใช้

ชวีติอยูใ่นมหาวิทยาลัย

อย่างมคีวามสุข 

จ านวนนิสิตที่เสยีชีวิต

จากปัญหาสุขภาพจิต 

  0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 

ร้อยละของนสิิตที่มี

ระดับคุณภาพชวีิตใน

ระดับดีข้ึนไป 

 ร้อยละ 

60 

ร้อยละ 

70 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

 ร้อยละของนสิิตที่เจบ็ปว่ย

ด้านร่างกายระดับรุนแรง 

 ร้อยละ 

0.01 

 ร้อยละ 

0.01 

 ร้อยละ 

0.01 

 ร้อยละ 

0.01 

 ร้อยละ 

0.01 

 พัฒนาพี้นที่นันทนาการ

และพักผ่อนหยอ่นใจ

เพิ่มขึน้ 

1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 

 ร้อยละของนสิิตที่ไดร้บั

ทุนการศึกษา (จากจ านวน

ผู้ขอทุนฯ) 

ร้อยละ 

60 

ร้อยละ 

65 

ร้อยละ 

70 

ร้อยละ 

75 

ร้อยละ 

80 

 ร้อยละของความพงึพอใจ

ต่อการรับบริการพื้นฐาน 

(หอพัก,โรงอาหาร) 

ในระดับดีข้ึนไป  

ร้อยละ 

60 

ร้อยละ 

65 

ร้อยละ 

70 

ร้อยละ 

75 

ร้อยละ 

80 
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1.7 นสิิตมี

คุณภาพชีวิต

ตามศักยภาพ 

(Wellness and 

Happiness) 

1.7.2 ส่งเสริมให้นิสติใช้

ชวีติอยูใ่นมหาวิทยาลัย

อย่างมคีวามสุข 

 ศูนยใ์ห้ค าปรึกษาด้าน

สุขภาพจิต 

1 ศูนย ์ - - - - รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

คุณภาพ

นสิิต 

 ศูนยฝ์ึกวิชาชพี 1 ศูนย ์ - - - - 

 จ านวนสนามกีฬาทีไ่ด้รับ

การปรับปรุงให้มี

มาตรฐาน 

1 สนาม 1 สนาม 1 สนาม 1 สนาม 1 สนาม 

 จ านวนจุดอ านวยความ

สะดวกส าหรับนสิิตพกิาร 

1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 
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 (1.3) กลยุทธ์การพัฒนาและมาตรการ 

  กลยุทธ์ 

 1. ให้โอกาส สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้   

  มาตรการ 1) สร้างความร่วมมือกับโรงเรยีนในการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนตั้งแต่ระดับ

มัธยมศกึษา เพื่อส่งต่อเข้าศกึษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 มาตรการ 2) ร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรวิชาชีพในการพัฒนาบุคลากร  

ให้มศีักยภาพสูงขึน้ มีทักษะทางวิชาชีพที่ตรงตามความตอ้งการ ด้วยการจัดหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว 

รวมถึงการเก็บสะสมหน่วยกิต (Micro credential) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตเข้าสู่หลักสูตร

ระดับปริญญา 

 2. พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบสนองและตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

 มหาวิทยาลัยพะเยาต้องพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญา (Degree Program) 

และหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว (Non-Degree Program) ที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติและมาตรฐานวิชาชีพ มุ่งผลการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

(21st Century Skills)  มีสมรรถนะของการเป็นแรงงานทักษะสูง (Sophisticated Worker)  การวิจัย 

และนวัตกรรม ( Innovator) การเป็นนักคิด (Thinker) กล้าแสดงออก มีทักษะการคิดเชิงบริหารที่ดี 

การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) มีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ และมาตรฐาน 

ด้านเทคโนโลยี 

 มาตรการ 1) มีระบบและกลไกการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การบริหารจัดการ 

ติดตามและก ากับให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ มีการรายงาน  

ผลการด าเนินการเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และมีความเป็นปัจจุบัน เพื่อน าสู่การปรับปรุงหลักสูตร  

ให้ทันสมัย ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

 มาตรการ 2)  ส่ง เสริมการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

แบบบูรณาการ ที่เน้นผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ 

(Critical thinking) และคิดสร้างสรรค์ (Creativity and Imagination) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving)

การท างานเป็นทีม (Collaboration and Teamwork) และภาวะผู้น า มี Digital Literacy ที่ส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) น าไปสู่การเป็นคนไทยที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทางกาย ใจ 

และสติปัญญา มีการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม มีอัตลักษณ์ “บุคลิกภาพดี 
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สุขภาพดี และมีสุนทรียภาพ” และเรียนรู้การอยู่ในสังคมที่แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วม 

และท างานกับผูอ้ื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

 มาตรการ 3) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและท างานร่วมกัน (Cooperative 

Partnership) กับหน่วยงานเอกชนหรือองค์กรภาครัฐอื่น  ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิต 

และพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  

มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เน้นการเช่ือมโยงและพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์ และการท างานหลายรูปแบบ (Work-Education Experiences) 

เ ช่น การจัดการศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษา (Cooperative Education)  ซึ่ ง เป็นการเสริมทักษะ 

และประสบการณ์จริงให้กับผู้ เรียน เตรียมผู้ เรียนให้พร้อมเข้าสู่ระบบการท างาน (Employability)  

และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้รับการคัดเลือกเข้าสู่การมีงานท า อีกทางหนึ่งด้วย 

 มาตรการ 4) ยุบรวมหรือบูรณาการหลักสูตรที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน ส่งเสริม 

การจัดการเรียนการสอนแบบ Double Degree ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 

ใน 2 ศาสตร์ (การเรียนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) หรือพัฒนาสู่การวิจัย (หลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีควบปริญญาโท) ซึ่งเป็นการลดระยะเวลาการศึกษาและได้ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีความรู้ 

และความสามารถหลายด้านตามความตอ้งการของสังคมและตลาดแรงงาน 

 มาตรการ 5) พัฒนาระบบการเทียบโอนหน่วยกิตทั้งในระบบและนอกระบบ  

ที่ครอบคลุมเพื่อรองรับการพัฒนาหลักสูตรการอบรม (Non-Degree Program) ระยะสั้นและระยะยาว 

ที่พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้และทักษะเฉพาะที่เป็นความต้องการในปัจจุบันและอนาคต ให้เอื้อ  

ต่อการได้รับปริญญา 

 3. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education) และ

ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Life-Long Learning) 

 บริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้เกิดการปฏิรูปวิธีการ

จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน เป็นบัณฑิต

ศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มพูน

และพัฒนาความรู้ตัวเองได้ง่ายขึ้นการใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ห้องเรียน iClassroom  

การพัฒนาการจัดท า Course Online ของผู้สอนและการเรียนออนไลน์ของนิสิตให้ เต็มศักยภาพ 

และให้มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น เพิ่มทักษะผู้เรียนด้วยประสบการณ์การเรียนรู้จริงในสถานประกอบการ 

มหีอ้งสมุดเป็นศูนย์ทรัพยากรแห่งการเรียนรู ้(Resource Center) 
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 มาตรการ  1 )  มี หน่ วยงานส่ ง เ สริ มวิ ช าการ  Academic Excellence รองรั บ 

การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนที่ เปลี่ยนไป (Transformation of Teaching and Learning)  ส่งเสริม

สนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ให้ใช้ความรู้และใช้ทักษะที่หลากหลายในการสอน เพื่อการพัฒนาผู้เรียน 

ตามทักษะศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) ทั้งทักษะการเรียนรู้

และทักษะการท างาน (Learning skill & Working skill) จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย

สร้างความรักในการเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

 มาตรการ 2) จับคู่ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต เพื่อส่งเสริมการบูรณาการ  

การเรียนกับการท างานและการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work Integrated Learning, WIL) 

เพื่อเน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์และการท างานหลายรูปแบบ (Work-Education 

Experiences) รวมถึงทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและท างานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  

เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งตรงกับความต้องการ  

ของตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นการเสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการท างาน 

(Employability)  มหาวิทยาลัยเกิดความร่วมมือและการท างานร่วมกัน ( Cooperative Partnership) 

กับหน่วยงานเอกชน หรือองค์กรภาครัฐอื่นๆ ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ส่งเสริมหน่วยงาน Start Up  

เพื่อมุ่งเน้นให้นิสิต มีความรู้ความเข้าใจ และแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ตลอดจน

ประสบการณต์่างประเทศ 

 มาตรการ 3) จัดการดิจิทัลเป็นพื้นฐานเพื่อให้ผู้สอนได้พัฒนารูปแบบการสอน 

ที่หลากหลายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้สะดวกและง่ายขึ้น พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ 

Learning Management System (LMS) ของมหาวิทยาลัยเพื่อการใช้ห้องเรียน iClassroom ที่มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น ปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยให้กับผู้สอน ส่งเสริมการเรียนรู้

ออนไลน์ การเรียนในและนอกห้องเรียนด้วย MOOCS (Massive Open Online Courses) การพัฒนา 

การจัดท า Online Course และการเรียนออนไลน์ของนิสิตให้เต็มศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ 

ทางการเรียนด้วยตนเองได้ง่ายขึ้นและอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริม

ห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดที่ทันสมัยมีชีวิต เอื้อให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ และเป็นศูนย์ทรัพยากรแห่ง 

การเรียนรู ้(Resource Center) 

 มาตรการ 4) ก าหนดทักษะภาษาอังกฤษขั้นต่ าของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เทียบกับ

มาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เพื่อยกระดับมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของผู้ เรียนทุกระดับ ให้ผู้ เ รียนได้สามารถเ รียนรู้ และพัฒนาตนได้ เต็มศักยภาพ  

มีความ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษา ค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก  

ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
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 4. พัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา  

UP - Professional Standard Frameworks (UP-PSF) 

 เพื่อให้อาจารย์มสีมรรถนะและประสิทธิภาพในการจัดการเรยีนการสอน เข้าใจ 

ในบทบาทหนา้ที่ความรับผดิชอบและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ทุกด้าน ได้แก่  

 1) ด้านองค์ความรู้  (Knowledge)  ทั้งความรู้ ในศาสตร์สาขาวิชา และความรู้ 

ในศาสตรก์ารสอนและการเรียนรู ้ 

 2) ด้านสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  (Professional Competencies) ประกอบด้วย   

การออกแบบและวางแผน การด าเนนิกิจกรรมการเรียนรูไ้ด้อย่างมปีระสิทธิภาพ การเสริมสรา้งบรรยากาศ

การเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้พร้อมทั้งสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับกับ

ผูเ้รียนอย่างสรา้งสรรค ์ 

 3) ด้านคุณค่าของอาจารย์ (Professional Values) ประกอบด้วยคุณค่าในการพัฒนา

วิชาชีพอาจารย์และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ และการธ ารงไว้ซึ่ง

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์ ตลอดรวมถึงความสามารถในทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มาตรการ 1) พัฒนากรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา                    

UP - Professional Standard Frameworks (UP-PSF)  และการสนับสนุนการเรียนรู้  เพื่อให้บุคลากร 

สายวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยาทุกคน ได้รับการพัฒนาและได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงสมรรถนะ  

ด้านการสอนในระดับต่าง ๆ 

 มาตรการ 2)  ก าหนดหลักสูตรการอบรมและการประเมินอาจารย์ เข้ าสู่ 

กรอบมาตรฐาน UP-PSF ในแต่ละระดับ เพื่อความก้าวหน้าในวิชา ชีพอาจารย์ด้ านการสอน 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัยพะเยาหรือโดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับอุดมศึกษา  

ของประเทศ 

 มาตรการ 3) มีระบบการยกย่องหรือประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ และการให้

แรงจูงใจแก่อาจารย์ที่ผา่นเข้าสู่ระดับสมรรถนะสูงสุดของกรอบมาตรฐานฯ 
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 5. ใช้ระบบประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการด าเนินการ

หลักสูตร 

 มหาวิทยาลัยพะเยาต้องด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรเป็นไปตาม  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 

และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างมาตรฐาน ความมั่นใจ 

และตรวจสอบได้ให้กับสังคมและสาธารณะ 

 มาตรการ 1) ก ากับ ดูแลให้มีการด าเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ

มาตรฐานตามประกาศเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ 

 มาตรการ 2) ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ASEAN 

University Network Quality Assurance (AUN QA)  ซึ่ ง เป็ น เกณฑ์ระดับสากล ที่ สามารถประยุ กต์ 

ได้กับทุกสาขาวิชาที่เป็นการพัฒนาสู่ Expected Learning Outcome (ELO) สอดคล้องกับการจัดการศึกษา

ในศตวรรษที่ 21 และความตอ้งการของผู้ใชบ้ัณฑติ 

 

 6. พัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา ด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความ

เป็นเลิศ EdPEx 

 เพื่ อ ให้การบริหารมหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์  มีประสิทธิภาพ  

และเกิดประสิทธิผลตามบริบทการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อให้สังคมมั่นใจ                      

ในการผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพ การบริหารงานที่เกิดประสิทธิผล มีการประกันคุณภาพในทุกด้าน               

และทุกระดับเพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารงาน 

 มาตรก าร  1)  ใ ช้ ร ะบบประกั นคุณภาพด้ ว ย เ กณฑ์ คุณภาพการศึ กษา                                

เ พื่ อ ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ  ( Educational Criteria for Performance Excellence, EdPEx)  ใ น ห น่ ว ย ง า น                                  

ที่มคีวามพรอ้มเพื่อใหม้หาวิทยาลัยมีการพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของตนเอง ให้เข้าใจตัวตนที่แท้จริงและ

เข้าใจตรงกัน และท างานในทิศทางเดียวกันที่ถูกต้องที่สุด 

 มาตรการ 2) สร้างความเข้าใจกับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานให้มีวัฒนธรรม

และเจตคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพในทุกพันธกิจ ด้วยการบูรณาการกับงานประจ าเพื่อน าไป                       

สู่องค์กรการพัฒนาและเรียนรู้ 

 มาตรการ 3) พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพและสง่เสริมการด าเนินงาน เพื่อการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 
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 มาตรการ 4) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพและการตรวจสอบ 

จัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการน าผลการประเมินไปใช้เพื่อน าไปสู่องค์กร                 

แหง่การพัฒนา 

 

 7. นิสิตมีคุณภาพชวีิตตามศักยภาพ (Wellness and Happiness) 

 เพื่อให้นิสิตได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา คือ 

มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี และนิสติมคีวามสุขทั้งสุขภาพกาย ใจ และสังคม ที่ช่วยส่งเสริมต่อ

การสรา้งบรรยากาศของการเรียนรู้ 

 มาตรการ 1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตให้มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

พะเยา (UP Identity) 

 มาตรการ 2) ส่งเสริมให้นสิิตใชชี้วติอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมคีวามสุข 

  



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567             63 

 

 
 

รูปที่ 11 ยุทธศาสตร์ด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน
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 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้าน

วิชาการ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาต้องพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ที่เกิดการ

ผลติผลงานวิจัยคุณภาพ สนองตอบต่อความต้องการของชุมชน สังคม และต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์ 

อย่างเป็นรูปธรรม เกิดการเพิ่มของบุคลากรที่มุ่งสู่การท าวิจัยมากขึน้ เพิ่มคุณภาพงานวิจัยมากขึ้น ส่งเสริม

และสนับสนุนการท าวิจัยที่สมดุลที่จะท าให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มหาวิทยาลัยต้องเป็นแหล่งความรู้ แหล่งถ่ายทอด

ความรู้สู่สังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แก้ไขความยากจนของประเทศ 

และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย 

 

 (2.1) เป้าประสงค์ 

1) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมคีุณภาพ 

2) ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมคีุณภาพชีวติที่ดีขึน้
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(2.2) แผนพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

เป้าประสงค์ 2.1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมคีุณภาพ 

2.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้ 

 

กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผู้ก ากับ

ตดิตาม Super KPI KPI 2563 2564 2565 2566 2567 

2.1 พัฒนา

บุคลากรให้มี

ศักยภาพสูง

ด้านวิจัยและ

นวัตกรรม 

  

2.1.1 สร้างกลไกการ

พัฒนานักวิจัย เพื่อก้าว

สู่การเป็นนักวิจัยท่ีมี

ศักยภาพ 

  

  

  ค่าเฉลี่ยของจ านวน

งบประมาณสนับสนุน

งานวจิัยและนวัตกรรม

ตอ่คนต่อปี 

130,000 

บาท 

130,000 

บาท 

130,000 

บาท 

130,000 

บาท 

130,000 

บาท 

รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจัย

และ

นวัตกรรม 

 

  

  

  

  ร้อยละของนักวจิัยใหม่

ท่ีได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 

50 

ร้อยละ 

60 

ร้อยละ 

70 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

  ร้อยละของนักวจิัยใหม่

ท่ีได้รับการจัดสรรทุน

วจิัย 

 

ร้อยละ 

10 

ร้อยละ 

10 

ร้อยละ 

10 

ร้อยละ 

10 

ร้อยละ 

10 

  จ านวนงานวจิัยและ

นวัตกรรมท่ีน าไปใช้

ประโยชนเ์พื่อพัฒนา

ชุมชนและสังคม 

300 

ผลงาน 

300 

ผลงาน 

300 

ผลงาน 

300 

ผลงาน 

300 

ผลงาน 
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กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผู้ก ากับ

ตดิตาม Super KPI KPI 2563 2564 2565 2566 2567 

2.1 พัฒนา

บุคลากรให้มี

ศักยภาพสูง

ด้านวิจัยและ

นวัตกรรม 

2.1.1 สร้างกลไกการ

พัฒนานักวิจัย เพื่อก้าว

สู่การเป็นนักวิจัยท่ีมี

ศักยภาพ 

  ค่าเฉลี่ยการอา้งอิง 

(Cited) ในฐานข้อมูล 

Scopus (ค่าเฉลี่ยการ

อา้งอิงตอ่คร้ังต่อ

ผลงาน) 

10 

ครัง้ตอ่

ผลงาน 

10 

ครัง้ตอ่

ผลงาน 

10  

ครัง้ตอ่

ผลงาน 

10 

ครัง้ตอ่

ผลงาน 

10 

ครัง้ตอ่

ผลงาน 

 รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจัย

และ

นวัตกรรม 

   จ านวนท่ีเสนอขอรับ

สิทธิบัตรและอนุ

สิทธิบัตร 

10 

ผลงาน 

10 

ผลงาน 

10 

ผลงาน 

10 

ผลงาน 

10 

ผลงาน 

จ านวนผลงานการ

ตีพิมพ์ในวารสาร

นานาชาติต่อปี 

  200 

ผลงาน 

250 

ผลงาน 

300 

ผลงาน 

380 

ผลงาน 

400 

ผลงาน 

2.1.2 สร้างระบบการ

ท าวิจัยท่ีบูรณาการกับ

การเรียนการสอน 

โดยเฉพาะระดับ

บัณฑิตศกึษาในศาสตร์

ท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือ

ช านาญ 

 

 

  จ านวนงานวจิัยและ

นวัตกรรมท่ีบูรณาการ

กับการเรียนการสอน 

18 

ผลงาน 

18 

ผลงาน 

18 

ผลงาน 

18 

ผลงาน 

18 

ผลงาน 
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กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผู้ก ากับ

ตดิตาม Super KPI KPI 2563 2564 2565 2566 2567 

 2.1 พัฒนา

บุคลากรให้มี

ศักยภาพสูง

ด้านวิจัยและ

นวัตกรรม 

  

  

2.1.3 สร้างกลุ่มวจิัย 

(Research cluster) และ

เครอืขา่ยดา้นวจิัยและ

นวัตกรรมระบบพี่เลีย้ง

นักวจิัย (Mentorship) 

และระบบชว่ยเหลอื

การตพีมิพ ์

  จ านวนกลุ่มวิจัยและ

เครอืขา่ยดา้นวจิัยและ

นวัตกรรม 

3  

เครอืขา่ย 

4 

เครอืขา่ย 

5 

เครอืขา่ย 

6 

เครอืขา่ย 

6 

เครอืขา่ย 

รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจัย

และ

นวัตกรรม 
ระบบพี่เลีย้งนักวิจัย 1 ระบบ - - - - 

ผลงานวจิัยท่ีได้รับ

ค าปรึกษาผลงาน 

ผ่านระบบพี่เลีย้ง

นักวจิัย 

1 ผลงาน 3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน 5 ผลงาน 

2.2 พัฒนา

ระบบการ

บริหาร

งานวจิัยและ

นวัตกรรม 

2.2.1 พัฒนาระบบ

สารสนเทศ เพื่อ

ประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการงานวจิัย

และนวัตกรรม และเป็น

แหลง่ข้อมูลการวิจัย 

(Research Map) 

  ระบบสารสนเทศท่ี

สนับสนุนระบบบริหาร

งานวจิัยและนวัตกรรม 

1 ระบบ - - - - 

2.2.2 พัฒนาแผน

งบประมาณวิจัยและ

นวัตกรรม เพื่อรองรับ

แผนงานวิจัยเป้าหมาย

และท่ีเป็นประโยชนเ์ชงิ

พาณิชย ์

  แผนงานด้านวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีจะขยาย

ผลสูก่ารใช้ประโยชน์

เชงิพาณิชย ์

1 

แผนงาน 

1 

แผนงาน 

1 

แผนงาน 

1 

แผนงาน 

1 

แผนงาน 
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กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผู้ก ากับ

ตดิตาม Super KPI KPI 2563 2564 2565 2566 2567 

2.3 การสร้าง

ผลงานวจิัย

และนวัตกรรม

ท่ีให้ผลกระทบ

เชงิบวกกับ

ชุมชนและ

สังคม 

  

2.3.1 จัดตั้งศูนย์กลาง

การวจิัยและนวัตกรรม 

(Research and 

Innovation Hub) 

สนับสนุนการวจิัย และ

ส่งเสริมสนับสนุนการ

สร้างผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurship) 

บริษัท Start-up และ 

Spin-off 

 

  ศูนยก์ลางการวิจัยและ

นวัตกรรม 

 1 ศูนย ์ - - - 

 

- รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจัย

และ

นวัตกรรม 

2.3.2 จัดเตรียม

โครงสร้างพื้นฐานดา้น

การวจิัยและนวัตกรรม 

ให้มีความพร้อมและ

ทันสมัย โดยเฉพาะ

ศาสตร์ท่ีมีความโดด

เด่นของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

  แผนงานหรือโครงการ

พัฒนาระบบ

โครงสร้างพื้นฐานดา้น

วจิัยและนวัตกรรม 

1 

แผนงาน 

1 

แผนงาน 

1 

แผนงาน 

1 

แผนงาน 

1 

แผนงาน 
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กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผู้ก ากับ

ตดิตาม Super KPI KPI 2563 2564 2565 2566 2567 

2.3 การสร้าง

ผลงานวจิัย

และ

นวัตกรรมท่ี

ให้ผลกระทบ

เชงิบวกกับ

ชุมชนและ

สังคม 

  

  

  

2.3.3 สร้างภาคี

เครอืขา่ยการวจิัยและ

นวัตกรรม ทัง้

สถาบันการศึกษา

ภาครัฐและเอกชน

ภาคอุตสาหกรรม 

ชุมชนและสังคม มีการ

สื่อสารในเวทีระดับชาติ

และนานาชาติ 

  จ านวนเครอืขา่ยการ

วจิัยและนวัตกรรม ท้ัง

สถาบันภาครัฐ เอกชน

ภาคอุตสาหกรรม 

ชุมชนและสังคม

ระดับชาติ 

10 

เครอืขา่ย 

10 

เครอืขา่ย 

10 

เครอืขา่ย 

10 

เครอืขา่ย 

10 

เครอืขา่ย 

รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจัย

และ

นวัตกรรม 

 

จ านวนเครอืขา่ยการ

วจิัยและนวัตกรรม ทัง้

สถาบันภาครัฐ เอกชน

ภาคอุตสาหกรรม 

ชุมชนและสังคมระดับ

นานาชาต ิ

5 

เครอืขา่ย 

5 

เครอืขา่ย 

5 

เครอืขา่ย 

5 

เครอืขา่ย 

5 

เครอืขา่ย 

2.3.4 สร้างศูนย์บริการ

เชงิพาณิชยท่ี์มี

ประสิทธิภาพ ที่

ส่งเสริมการน าวจิัยและ

นวัตกรรมไปใช้

ประโยชนเ์ชงิพาณิชย ์

ให้บริการถา่ยทอด

งานวจิัย รวมท้ังการ

เป็นท่ีปรึกษาธุรกิจและ

การจัดอบรม 

  ศูนยบ์ริการเชงิ

พาณิชยห์รือศูนยใ์ห้

ค าปรึกษาด้านวชิาการ 

เพื่อการใชป้ระโยชน์

เชงิพาณิชย ์

1 ศูนย ์ - - - - 

จ านวนผลงานวจิัย

และนวัตกรรมสู่

เชงิพาณิชย ์ 

  5 

ผลงาน 

5 

ผลงาน 

10 

ผลงาน 

18 

ผลงาน 

20 

ผลงาน 
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(2.3) กลยุทธ์การพัฒนาและมาตรการ 

 กลยุทธ ์

  1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

  ภาระงานอาจารย์และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาส่วนหนึ่งคือ  การแสวงหา 

องค์ความรู้ใหม่ การสร้างสรรค์ ถ่ายทอดและการน าไปใช้ประโยชน์ ดังนั้น บุคลากรในทุกส่วนงานจึงต้อง 

มีคุณภาพเพื่อสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ บุคลากรควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้  

มีจิตวญิญาณและวัฒนธรรมการวิจัย 

 มาตรการ 1) สร้างกลไกการพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เพื่อก้าวสู่ 

การเป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพ สามารถสรรหาแหล่งทุน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพบุคลากร การวิจัย 

และนวัตกรรมในภาคการผลิต การบริการ แก่สังคมและชุมชน 

 มาตรการ 2) สร้างระบบการท าวิจัยที่บูรณาการกับการเรียนการสอน โดยเฉพาะ 

ในระดับบัณฑติศกึษาในศาสตรท์ี่มคีวามเช่ียวชาญหรอืช านาญ 

 มาตรการ  3)  สร้ า งกลุ่ ม วิ จั ย  (Research cluster)  และ เครื อข่ ายด้ านวิ จั ย 

และนวัตกรรม ระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย (Mentorship) และระบบช่วยเหลือการตีพิมพ์ เพื่อการท างานวิจัยแบบ

บูรณาการและการใชท้รัพยากรร่วมกัน 

 2. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 

 ก า ร วิ จั ย เ ป็ น ก ล ไ ก ส า คั ญ ใ นก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ใ ห้ ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว าม รู้ ใ หม่ 

ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และต่อยอดสู่การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  

วิจัยและนวัตกรรมจึงเป็นรากฐานของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี มหาวิทยาลัย

ต้องมีระบบและกลไกรองรับการบริหารการด าเนินการ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 

และเหมาะสม 

 มาตรการ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวิจัย

และนวัตกรรม และเป็นแหล่งข้อมูลการวิจัย (Research Map) เพื่อก าหนดทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

ติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะหผ์ลส าเร็จของงานวิจัย 

 มาตรการ 2) พัฒนาแผนงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม เพื่อรองรับแผนงานวิจัย

เป้าหมายและที่เป็นประโยชน์เชิงพาณชิย์ 
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 3. การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ให้ผลกระทบเชิงบวกกับชุมชนและสังคม 

 มหาวิทยาลัยพะเยามีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

สามารถน าผลงานวิจัยต่อยอด จนกระทั่งเกิดเป็นนวัตกรรม และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีน าสู่ประโยชน์

การใช้จริงกับชุมชนและสังคม ตลอดจนการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

พะเยา 

 มาตรการ 1) จัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation 

Hub)  เพื่อ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยมุ่ ง เป้า (Agenda-Based Research)  งานวิจัย เ ชิงพื้นที่                        

(Area-Based Research) งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ และงานวิจัยใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รองรับยุทธศาสตร์

การวิจัยของประเทศ และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) บริษัท Start-Up และ 

Spin-Off 

 มาตรการ 2) จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม ให้มีความ

พร้อมและทันสมัย โดยเฉพาะศาสตร์ที่มีความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย รวมทั้งพัฒนาศูนย์สนับสนุน 

ด้านการวิจัยให้เข้มแข็งอย่างเป็นระบบ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม สู่การขับเคลื่อน 

ให้เกิดผลกระทบเชงิบวก 

 มาตรการ 3) สรา้งภาคีเครือขา่ยการวิจัยและนวัตกรรม ทั้งสถาบันการศึกษาภาครัฐ

และเอกชนอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม มีการสื่อสารในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

 มาตรการ 4)  สร้ างศูนย์บริการเ ชิ งพาณิชย์ที่ มีประสิทธิภาพ ที่ ส่ ง เสริม 

การน างานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ให้บริการถ่ายทอดงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม 

ชุมชน รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจและการจัดอบรม 
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รูปที่ 12 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ
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(3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลัก คือการให้โอกาสและกระจายโอกาส  

ทางการศึกษาของประชากรในพื้นที่  โดยเฉพาะจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยาเติบโตจาก                      

4 คณะสู่ 18 คณะ/ วิทยาลัย 1 วิทยาเขต และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีปณิธานแน่วแน่ 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” จึงต้องสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต การกินดี

อยู่ดี สังคมเป็นสุข และการมีส่วนร่วมกับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายความเจริญที่เป็นนโยบาย

ของรัฐบาล ด้วยระบบการขนส่งทางรถไฟ (รถไฟทางคู่ เด่นชัย – เชียงของ) ที่จะท าให้เกิดการพัฒนา

ทางดา้นเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบมหาวทิยาลัย พืน้ที่ใกล้เคียง ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้าน 

 (3.1) เป้าประสงค์ 

1) ชุมชนและสังคมมคีุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable Life) 
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(3.2) แผนพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 3 การบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

เป้าประสงค์   3.1 ชุมชนและสังคมมคีุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable Life) 

 

กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผู้ก ากับ

ตดิตาม Super KPI KPI 2563 2564 2565 2566 2567 

3.1 จัดให้มีศูนย์

การเรียนรู้ 

(Learning 

Center) และ

ส่งเสริมการ

พัฒนาการเรียนรู้

ทุกชว่งวัยด้วย

แนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพยีง และ

รองรับสังคม

ผู้สูงอายุ  

(Aging Society) 

3.1.1 จัดตั้งอุทยานการ

เรียนรู้ (UP-Learning 

Center) ตามแนวคดิ

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

  อุทยานการเรียนรู้ 

หรือศูนยก์าร

เรียนรู้เพื่อการต่อ

ยอดผลงานวจิัย

และนวัตกรรม 

1 ศูนย ์ - - - - รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม 

3.1.2 พัฒนาโรงเรียน

สาธติมหาวิทยาลัย

พะเยาให้เข้มแข็ง เพ่ือ

เป็นโรงเรียนตัวอยา่งที่

ส่งเสริมกระบวนการ

เรียนรู้ การคิดวเิคราะห์ 

ความเป็นเลิศทาง

วชิาการ และเป็นคนดี 

ของนักเรียนในพื้นท่ี 

  

 

 

 

 

จ านวนรางวัลใน

การประกวด / 

แข่งขันทาง

วชิาการระดับ

จังหวัด ภูมภิาค 

ประเทศ 

50 

รางวัล 

60 

รางวัล 

70 

รางวัล 

80 

รางวัล 

90 

รางวัล 

ผู้อ านวยการ

โรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลัย

พะเยา 
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  3.1.3 ส่งเสริมวทิยาเขต

เชยีงราย ให้เป็นศูนย์

รวมการให้บริการ

วชิาการ และการสร้าง

อาชีพให้กับชุมชนและ

ประเทศเพื่อนบ้าน 

รวมถึงการสร้างรายได้

ให้กับมหาวทิยาลัย 

  หนว่ยความเป็น

เลิศโครงการ

พัฒนาครูรูปแบบ

ครบวงจร 

(โครงการอบรม

คูปองครู) 

1 หนว่ย - - - - ผู้อ านวยการ

วทิยาเขต

เชยีงราย 

3.2 น าความรู้

ทางวิชาการ 

วชิาชีพ งานวจิัย

และนวัตกรรมสู่

การพัฒนาชุมชน 

(Professional - 

Community 

Engagement) 

3.2.1 ให้อุทยานการ

เรียนรู้ ประสานงาน

บริการวิชาการ อยา่ง

เป็นระบบและบูรณาการ

ร่วมกันกับคณะ จัดท า

ระบบฐานขอ้มูลชุมชน

และรวบรวมการบริการ

วชิาการ 1 คณะ 1 

โมเดล ส ารวจความ

ตอ้งการของชุมชน และ

ให้บริการวิชาการท่ี

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ของชุมชนท้ังดา้น

เศรษฐกิจและสังคม 

  จ านวนงานบริการ

วชิาการท่ีเกิด

ประโยชนต์อ่ชุมชน 

สังคมและประเทศ 

18 

ผลงาน 

18 

ผลงาน 

18 

ผลงาน 

18 

ผลงาน 

18 

ผลงาน 

รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม 
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3.2 น าความรู้

ทางวิชาการ 

วชิาชีพ งานวจิัย

และนวัตกรรมสู่

การพัฒนาชุมชน 

(Professional - 

Community 

Engagement) 

3.2.1 ให้อุทยานการ

เรียนรู้ ประสานงาน

บริการวิชาการ อยา่ง

เป็นระบบและบูรณาการ

ร่วมกันกับคณะ จัดท า

ระบบฐานขอ้มูลชุมชน

และรวบรวมการบริการ

วชิาการ 1 คณะ 1 

โมเดล ส ารวจความ

ตอ้งการของชุมชน และ

ให้บริการวิชาการท่ี

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ของชุมชนท้ังดา้น

เศรษฐกิจและสังคม 

Signature 

Product ผลงาน

บริการวิชาการ ที่

ได้รับการยอมรับ

ในระดับชาติและ

นานาชาติ 

  2 

ผลงาน 

5 

ผลงาน 

10 

ผลงาน 

15 

ผลงาน 

20 

ผลงาน 

รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม 
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 3.2 น าความรู้

ทางวิชาการ 

วชิาชีพ งานวจิัย

และนวัตกรรมสู่

การพัฒนาชุมชน 

(Professional - 

Community 

Engagement) 

3.2.2 พัฒนาระบบและ

กลไกการติดตาม 

ประเมินประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลของการ

บริการวิชาการ รวมท้ัง

กระจายแผนงานให้

ครอบคลุมนักวชิาการท่ี

มคีวามเชี่ยวชาญอยา่ง

ท่ัวถึง 

  ระบบ

คณะกรรมการ

เพื่อพัฒนาระบบ

และกลไกการ

ตดิตาม ประเมิน

ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลของ

การบริการ

วชิาการ 

1 ระบบ - - - - รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม 

3.2.3 บูรณาการบริการ

วชิาการกับทุกพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยอย่าง

เป็นรูปธรรม 

  จ านวนงานบริการ

วชิาการท่ีเกิด

ประโยชนต์อ่ชุมชน 

สังคมและประเทศ 

18 

ผลงาน 

18 

ผลงาน 

18 

ผลงาน 

18 

ผลงาน 

18 

ผลงาน 

3.2.4 พัฒนานักวิชาชพี

เชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม 

เพื่อเป็นพ่ีเลีย้งให้กับ

นักวชิาการ นักวจิัยใน

การน าผลงานวิชาการ 

วจิัยและนวัตกรรมไป

พัฒนาชุมชน  

  จ านวนงานบริการ

วชิาการท่ีเกิด

ประโยชนต์อ่ชุมชน 

สังคมและประเทศ 

18 

ผลงาน 

18 

ผลงาน 

18 

ผลงาน 

18 

ผลงาน 

18 

ผลงาน 
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3.3 บริการ

ทางด้านสุขภาพ

และสาธารณสุข 

(Community 

Health Care) 

3.3.1 ให้บริการศูนย์

การแพทยแ์ละโรง 

พยาบาล โรงพยาบาล

ทันตกรรมและ

ศูนยบ์ริการสุขภาพอ่ืน ๆ 

ของมหาวิทยาลัย ให้

สามารถดูแลรักษา

สุขภาพ เป็นท่ีพ่ึงของ

ประชาชนในชุมชน 

สังคม และประเทศ

เพื่อนบ้าน ตัง้แตแ่รก

เกิดจนถึงวัยชรา 

  ร้อยละของจ านวน

ผู้รับบริการทาง

การแพทยแ์ละ

สาธารณสุข และ

เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านสาธารณสุข 

ร้อยละ 

10 จาก

จ านวนผู้

เข้ารับ

บริการ

เดิม 

ร้อยละ 

15 จาก

จ านวนผู้

เข้ารับ

บริการ

เดิม 

ร้อยละ 

20 จาก

จ านวนผู้

เข้ารับ

บริการ

เดิม 

ร้อยละ 

30 จาก

จ านวนผู้

เข้ารับ

บริการ

เดิม 

ร้อยละ 

40 จาก

จ านวนผู้

เข้ารับ

บริการ

เดิม 

ผู้อ านวยการ

ศูนย์

การแพทย์

และ

โรงพยาบาล

มหาวทิยาลัย

พะเยา 

 3.3.2 ส่งเสริมการจัด

กิจกรรมให้ความรู้แก่

ชุมชน เพื่อสง่เสริม

สุขภาพท่ีด ี

  จ านวนโครงการท่ี

ส่งเสริมสุขภาพ

ของประชาชน 

5 

โครงการ 

5 

โครงการ 

5 

โครงการ 

5 

โครงการ 

5 

โครงการ 

รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม  
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 (3.3) กลยุทธ์การพัฒนาและมาตรการ 

  กลยุทธ ์

 1. จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) และส่งเสริมการพัฒนาการ

เรยีนรู้ทุกช่วงวัย ด้วยแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง และรองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) 

 ให้ความรู้และการเรียนรู้ในทุกช่วงวัย จากการรวบรวม การถ่ายทอดความรู้ 

และเทคโนโลยีสูชุ่มชนและสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต และการสรา้งอาชีพ ให้มคีวามเป็นสากล 

 มาตรการ 1) จัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ (UP-Learning Center) ตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้และแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ของชุมชน สังคม

และประเทศเพื่อนบ้าน 

 มาตรการ 2) พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นโรงเรียน

ตัวอย่างที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นคนดี 

ของนักเรียนในพืน้ที่ 

 มาตรการ 3) ส่งเสริมวิทยาเขตเชียงรายให้เป็นศูนย์รวมการให้บริการวิชาการ  

และการสรา้งอาชีพให้กับชุมชนและประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการสรา้งรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

 2. น าความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน 

(Professional – Community Engagement) 

  เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของชุมชน และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างแท้จริง 

มหาวิทยาลัยต้องมหีนว่ยงานที่ช่วยขับเคลื่อนการเชื่อมโยงในการด าเนินการทั้งเชิงรุกและเชงิรับ 

 มาตรการ 1) ให้อุทยานการเรียนรู้ (UP-Learning Center) ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง

ประสานงานด้านบริการวิชาการ ที่ท างานอย่างเป็นระบบและบูรณาการร่วมกันกับคณะ/  สาขาวิชา 

จัดท าระบบสารสนเทศฐานข้อมูลชุมชน และรวบรวมการบริการวิชาการ 1 คณะ 1 โมเดล (1  Faculty  

1 Model) ส ารวจความต้องการของชุมชน “Need Assessment” และให้บริการวิชาการที่ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวติของชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 มาตรการ 2) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ของการบริการวิชาการ รวมทั้งกระจายแผนงานให้ครอบคลุมนักวิชาการที่มีความเช่ียวชาญอย่างทั่วถึง 

 มาตรการ 3) บูรณาการการบริการวิชาการ กับทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

อย่างเป็นรูปธรรม 
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 มาตรการ 4) พัฒนานักวิชาชีพเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม (Community Engagement 

Professional) เพื่อเป็นพี่ เลี้ยง (Facilitator) ให้กับนักวิชาการ นักวิจัยในการน าผลงานวิ ชาการ วิจัย 

และนวัตกรรมไปพัฒนาชุมชน (Community Engagement Embedding) 

 3. บริการทางด้านสุขภาพและสาธารณสุข (Community Health Care) 

  กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่ส าคัญอีกด้านหนึ่ง คือ การจัดระบบ

บริการสุขภาพ ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและการรักษา ปัญหาที่เกิดกับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่

ห่างไกลคือ การขาดโอกาสเข้าถึงสถานบริการสุขภาพ และขาดการสุขาภิบาลที่ดี มหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ที่มกีารจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพครบ มีศูนย์การแพทย์

และโรงพยาบาล มีโรงพยาบาลทันตกรรม จึงสามารถเป็นที่พึ่งในการให้บริการสุขภาพแก่ชุมชนในพืน้ที่ตัง้

และพื้นที่ใกล้เคียงได้ เป็นการพัฒนาสุขภาพชุมชน เพื่อการมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ของทุกคนในชุมชน 

และพืน้ที่ใกล้เคียง 

 มาตรการ 1) ให้บริการของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม 

และศูนย์บริการสุขภาพอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ให้สามารถดูแลและรักษาสุขภาพ เป็นที่พึ่งของประชาชน 

ในชุมชน สังคม และประเทศเพื่อนบ้าน ตั้งแตแ่รกเกิดจนถึงวัยชรา 

 มาตรการ 2) สง่เสริมการจัดกิจกรรมใหค้วามรูแ้ก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดี 
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รูปที่ 13 ยุทธศาสตร์ด้านการบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ
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(4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 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 ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์  

และพัฒนาให้เป็นสมบัติของชาติ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ให้กับนิสิต บุคลากร ชุมชน

และสังคม 

 (4.1) เป้าประสงค์ 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนา 

สูส่ากล 

2. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise) 
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(4.2) แผนพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน    

เป้าประสงค์ 4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น และพัฒนาสู่สากล     

          4.2 ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise) 

กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผู้ก ากับ

ตดิตาม Super KPI KPI 2563 2564 2565 2566 2567 

4.1. อนุรักษ ์

ฟื้นฟู พัฒนาภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น 

ศลิปะและ

วัฒนธรรม 

 

4.1.1 พัฒนาศูนย์

ศลิปวัฒนธรรมลา้นนา 

(ไต) 

  แหลง่เรียนรู้ดา้น

วัฒนธรรมของ

ชาติพันธ์ุไต 

ในอาเซียน 

1 ศูนย ์ - - - - รองอธิการบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิิต 

 

4.1.2 จัดท าฐานข้อมูล

สารสนเทศทางศลิปะ

และวัฒนธรรมของชาติ

พันธ์ุไต และแผนท่ี

วัฒนธรรม 

 ฐานขอ้มูลดา้น

ศลิปะและ

วัฒนธรรมท่ีใช้

เป็นแหล่งอ้างองิ

และเรียนรู้ 

1 

 ชาติพันธ์ุ 

1 

 ชาติพันธ์ุ 

1  

ชาติพันธ์ุ 

1 

 ชาติพันธ์ุ 

1 

 ชาติพันธ์ุ 

4.1.2 จัดท าฐานข้อมูล

สารสนเทศทางศลิปะ

และวัฒนธรรมของชาติ

พันธ์ุไต และแผนท่ี

วัฒนธรรม  

 ผลงานวจิัยและ

นวัตกรรมดา้น

ศลิปะและ

วัฒนธรรม 

1 ผลงาน 1 ผลงาน 1 ผลงาน 1 ผลงาน 1 ผลงาน 
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กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผู้ก ากับ

ตดิตาม Super KPI KPI 2563 2564 2565 2566 2567 

4.2 สร้างความ

ตระหนักและรับรู้ 

ปลูกฝังความเป็น

ไทย (Thainess) 

4.2.1 บูรณาการงาน

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับทุกพันธ

กิจของมหาวทิยาลัย

อย่างเป็นรูปธรรม 

 ร้อยละของ

บุคลากรและ

นสิิตแสดงออก

ถึงความเป็นไทย 

ร้อยละ 

50 

ร้อยละ 

60 

ร้อยละ 

70 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

100 

รองอธิการบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิิต 

 

4.2.2 จัดกิจกรรม

ส่งเสริมความเป็นไทย 

จ านวนกิจกรรมท่ี

ส่งเสริมความเป็น

ไทย เชน่ ศลิปะ 

ดนตรีนาฎศลิป์ 

ประเพณีท้องถิ่น 

 18 

กิจกรรม 

20 

กิจกรรม 

25 

กิจกรรม 

30 

กิจกรรม 

35 

กิจกรรม 

4.3 พัฒนา

เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์แก่

ชุมชนด้วยศิลปะ

และวัฒนธรรม 

(Cultural 

Enterprise) 

4.3.1 สร้างภาคีความ

ร่วมมอืในระดับประเทศ

และนานาชาติ เพื่อ

ส่งเสริม 

และพัฒนาเศรษฐกิจเชงิ

สร้างสรรค์ดา้นศลิปะ

และวัฒนธรรมให้แก่

ชุมชน 

  จ านวนภาคี

เครอืขา่ยความ

ร่วมมอืดา้น

ศลิปะและ

วัฒนธรรม 

2 

เครอืขา่ย 

2 

เครอืขา่ย 

2 

เครอืขา่ย 

2 

เครอืขา่ย 

2 

เครอืขา่ย 
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กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผู้ก ากับ

ตดิตาม Super KPI KPI 2563 2564 2565 2566 2567 

4.3 พัฒนา

เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์แก่

ชุมชนด้วยศิลปะ

และวัฒนธรรม 

(Cultural 

Enterprise) 

 

4.3.1 สร้างภาคีความ

ร่วมมอืในระดับประเทศ

และนานาชาติ เพื่อ

ส่งเสริม 

และพัฒนาเศรษฐกิจเชงิ

สร้างสรรค์ดา้นศลิปะ

และวัฒนธรรมให้แก่

ชุมชน 

กลุ่มผู้ประกอบ

ธุรกิจ 

ด้านศิลปะ 

และวัฒนธรรม  

(Cultural 

Enterprise) 

 

 3 กลุ่ม 3 กลุ่ม 5 กลุ่ม 8 กลุ่ม 10 กลุ่ม รองอธิการบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิิต 

 

4.3.2 จัดกิจกรรม

วัฒนธรรมเชงิ

สร้างสรรค์ เพื่อสร้าง

และเพิ่มศักยภาพ การ

เป็นผู้ประกอบการทาง

วัฒนธรรม (Cultural 

Entrepreneur) 

จ านวนนวัตกรรม

ทางด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม 

(Cultural 

Innovation) 

 5  

ผลงาน 

5  

ผลงาน 

10 

ผลงาน 

18 

ผลงาน 

20 

ผลงาน 
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  (4.3) กลยุทธ์การพัฒนาและมาตรการ 

  กลยุทธ ์

 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศลิปะและวัฒนธรรม 

  จัดระบบสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีการด ารงชีวิต  

และขนบธรรมเนียมประเพณี ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อการรวบรวม อนุรักษ์ และการสืบค้น เพื่อปลูกฝัง

และสร้างจิตส านึกรักและชื่นชมในศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ให้กับนิสติ บุคลากร ชุมชน และสังคมด้วยระบบและกลไกที่ก าหนด 

 มาตรการ 1) พัฒนาศูนย์ศลิปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) ท าหน้าที่เป็น 

 1.1) แหล่งเรียนรู้ดา้นวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไตในอาเซียน 

 1.2) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อด ารงไว้ซึ่งคุณค่า 

ของมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 1.3) ศูนย์ประสานงานข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายวิชาการ

และเครือขา่ยประชาคมผูใ้ช้ประโยชน์ด้านศลิปะและวัฒนธรรม 

 1.4) พื้นที่จัดแสดงและจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ ไต 

ในอาเซียน 

 มาตรการ 2) จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไต 

และแผนที่วัฒนธรรม เพื่อก าหนดแนวทางในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา 

2. สร้างความตระหนักและรับรู้ ปลูกฝังความเป็นไทย (Thainess) 

 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เป็นสิ่งส าคัญ 

ที่คนไทยทุกคนต้องตระหนักและพึงปฏิบัติ องค์กรตอ้งให้การส่งเสริมสนับสนุนและชักจูง 

 มาตรการ 1) บูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับทุกพันธกิจ 

ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 

 มาตรการ 2) จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย 

 3. พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์แก่ชุมชนด้วยศิลปะและวัฒนธรรม (Cultural 

Enterprise) 

 จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดในกลุ่มล้านนาตะวันออก ที่มีต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมสูง 

ทั้งด้านประเพณีการแต่งกาย ศลิปะและวัฒนธรรม มีแหล่งเรียนรู้และสถานที่ส าคัญทางศาสนาจ านวนมาก 

ที่สามารถสร้างสรรค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิต  

ที่ดขีึน้ของชุมชนได้ หากได้รับการพัฒนาและส่งเสริม 
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 มาตรการ 1) สร้างภาคีความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อส่งเสริม 

และพัฒนาเศรษฐกิจเชงิสรา้งสรรคด์้านศลิปะและวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน 

 มาตรการ 2) จัดกิจกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างและเพิ่มศักยภาพ  

การเป็นผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม (Cultural Entrepreneur) 
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รูปที่ 14 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
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 (5) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

  เมื่อโลกก้าวเข้าสู่โลกาภิวัตน์ การเป็นสังคมโลกเกิดขึ้น เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม 

และวัฒนธรรมถูกหลอมรวม และแลกเปลี่ยนกันอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยพะเยาต้องก้าวต่อไปและพร้อม

ปรับตัวเพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ ทั้งในส่วนภูมิภาคและในระดับสากล หรือนานาชาติ ด้วยคุณภาพ  

ของอาจารย์ นิสติ หลักสูตรผลงาน และสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 

(5.1) เป้าประสงค์ 

1. มหาวิทยาลัยพะเยามีช่ือเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและ 

นานาชาติ 
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(5.2) แผนพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ    

เป้าประสงค์ 5.1 มหาวิทยาลัยพะเยามีช่ือเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ   

 

กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผู้ก ากับ

ตดิตาม Super KPI KPI 2563 2564 2565 2566 2567 

5.1 จัดระบบ 

กลไก และ

สิ่งแวดลอ้ม 

สนับสนุนทุก

พันธกิจให้เป็น

สากล เพื่อ

รองรับการก้าว

สู่นานาชาต ิ

5.1.1 จัดท าแผนกล

ยุทธ์ดา้นการ

เสริมสร้างและ

พัฒนาความเป็น

สากลและนานาชาต ิ

  จ านวนคณะและ

หนว่ยงาน ที่มกีาร

ก าหนดกลยุทธ์ดา้น

การเสริมสร้างและ

พัฒนาความเป็น

สากลและนานาชาต ิ

15 

หนว่ยงาน 

18 

หนว่ยงาน 

20 

หนว่ยงาน 

21 

หนว่ยงาน 

22 

หนว่ยงาน 

รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

สื่อสาร

องคก์ร 

 

5.1.2 พัฒนาและ

สร้างความเข้มแข็ง

ให้กับงานวเิทศ

สัมพันธ์ให้ท างาน

เชงิรุกในการ

ประสานงานกับ

หนว่ยงาน

ตา่งประเทศ รองรับ

ทุกพันธกิจของ

มหาวทิยาลัย และ

จัดกิจกรรมสง่เสริม

ความเป็นนานาชาต ิ

  จ านวนกิจกรรม 

ร่วมกับมหาวทิยาลัย 

หรือองคก์รระหว่าง

ประเทศ 

5  

กิจกรรม 

7 

กิจกรรม 

8  

กิจกรรม 

9  

กิจกรรม 

10  

กิจกรรม 
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 5.1 จัดระบบ 

กลไก และ

สิ่งแวดลอ้ม 

สนับสนุนทุก

พันธกิจให้เป็น

สากล เพื่อ

รองรับการก้าว

สู่นานาชาต ิ

5.1.3 เตรียมความ

พร้อมนสิิตและ

บุคลากร เพื่อ

รองรับการก้าวสู่

นานาชาต ิ

  

ร้อยละของ

บุคลากรสาย

วชิาการ สอบผ่าน 

CEFR ระดับ B2 

Upper 

Intermediate 

   รอ้ยละ 

60 

รอ้ยละ65 รอ้ยละ 

70 

รอ้ยละ 

75 

รอ้ยละ 

80 

รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

สื่อสาร

องคก์ร 

ร้อยละของ

บุคลากรสาย

สนับสนุน สอบ

ผ่าน CEFR ระดับ 

A2 Elementary 

 

รอ้ยละ 

60 

รอ้ยละ 

65 

รอ้ยละ 

70 

รอ้ยละ 

75 

รอ้ยละ 

80 

5.1.4 จัด

สิ่งแวดลอ้มและ

ระบบสนับสนุน

ความเป็นนานาชาติ

ทุกมิติ  

  จ านวนของระบบ

กลไกและ

สิ่งแวดลอ้ม 

สนับสนุนทุกพันธกิจ

ให้เป็นสากล เพื่อ

รองรับการก้าวสู่

นานาชาติ  

(จ านวนผลงานจาก

ศูนยภ์าษา) 

 

 

มเีว็บไซต์

ภาษาอังกฤษ 

1 เว็บไซต์ 

3 

หลักสูตร 

4 

หลักสูตร 

5 

หลักสูตร 

8 

หลักสูตร 
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5.1 จัดระบบ 

กลไก และ

สิ่งแวดลอ้ม 

สนับสนุนทุก

พันธกิจให้เป็น

สากล เพื่อ

รองรับการก้าว

สู่นานาชาต ิ

5.1.5 พัฒนาศูนย์

ภาษา ให้เป็นศูนย์

อบรมพัฒนาด้าน

ภาษาและ

วัฒนธรรม 

ทางภาษา และศูนย์

ทดสอบ

ภาษาอังกฤษ 

  จัดตั้งศูนย์ภาษา

จ านวน 1 แห่ง 

 1 ศูนย ์ - - - - รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

สื่อสาร

องคก์ร 

 

 

5.2 ขับเคลื่อน

มหาวทิยาลัยให้

เป็นท่ีรู้จักและ

ยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

5.2.1 สร้าง

เครอืขา่ยความ

ร่วมมอื (Network) 

กับสถาบันใน

ตา่งประเทศ เพื่อ

เคลื่อนย้ายและ

แลกเปลี่ยน 

(Mobility) นสิิต และ

บุคลากร ด้วย

กิจกรรม/ความ

ร่วมมอืดา้นวชิาการ 

 

 

  จ านวนเครอืขา่ยกับ

สถาบันใน

ตา่งประเทศ (MOU) 

15 

เครอืขา่ย 

18 

เครอืขา่ย 

20 

เครอืขา่ย 

21 

เครอืขา่ย 

22 

เครอืขา่ย 

  จ านวนโครงการท่ี

ส่งเสริมให้นิสติและ

บุคลากรท่ีมีการ

เคลื่อนย้ายและแลก 

เปลี่ยนท้ัง Inbound  

และ Outbound 

15  

โครงการ 

18 

โครงการ 

20  

โครงการ 

21 

โครงการ 

22 

โครงการ 
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5.2 ขับเคลื่อน

มหาวทิยาลัยให้

เป็นท่ีรู้จักและ

ยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

5.2.2 พัฒนา

หลักสูตรความ

ร่วมมอืกับสถาบัน

ในต่างประเทศ ใน

สาขาที่มคีวาม

เชี่ยวชาญ และ

ส่งเสริมการจัดการ

เรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ เพื่อ

รองรับนสิิตตา่งชาติ 

 

 

จ านวนหลักสูตร

การอบรมระยะสั้น

ไมต่่ ากว่า 15 

ชั่วโมง ที่มคีวาม

ร่วมมอืกับ

ตา่งประเทศ หรือมี

ผู้เรียนชาวตา่งชาติ

เข้ารับการอบรม 

  6  

หลักสูตร 

5 

หลักสูตร 

5 

หลักสูตร 

5 

หลักสูตร 

5 

หลักสูตร 

รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

สื่อสาร

องคก์ร 

จ านวนรายวชิาท่ีมี

การจัดการเรียน

การสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ  

(ร้อยละ 50 หรือ

เต็มรายวชิา) 

 

10 

รายวชิา 

20 

รายวชิา 

30 

รายวชิา 

40 

รายวชิา 

50 

รายวชิา 

5.2.3 วเิคราะห์

ข้อมูลการ

ด าเนนิการของ

มหาวทิยาลัย ที่

สนับสนุน ความเป็น

นานาชาติ 

(International 

Outlook) 

 จ านวนสื่อ

ประชาสัมพันธ์ภาษา

ตา่งชาติ

มหาวทิยาลัยท่ีผ่าน

การวเิคราะห์ขอ้มูล 

2 

ผลงาน 

1 

ผลงาน 

1 

ผลงาน 

2 

ผลงาน 

2 

ผลงาน 
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5.2 ขับเคลื่อน

มหาวทิยาลัยให้

เป็นท่ีรู้จักและ

ยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

5.2.4 จัดเวทีการ

ประชุม/สัมมนาทาง

วชิาการ ในระดับ

นานาชาต ิ

จ านวนโครงการ

จัดประชุม

นานาชาติ (จัดโดย

หนว่ยงาน 100% 

หรือร่วมกับ

หนว่ยงานใน

ตา่งประเทศ) 

  4 

โครงการ 

5 

โครงการ 

8 

โครงการ 

10 

โครงการ 

15 

โครงการ 

รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

สื่อสาร

องคก์ร 
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 (5.3) กลยุทธ์การพัฒนาและมาตรการ 

 กลยุทธ ์

  1. จัดระบบ กลไก และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนทุกพันธกิจให้เป็นสากล                 

เพื่อรองรับการก้าวสู่นานาชาติเพื่อให้นิสิต และบุคลากร ได้ตระหนักถึงความส าคัญและส่งเสริม

ความรู้ ความเข้าใจ การสร้าง สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 

 มาตรการ 1) จัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากล 

และนานาชาต ิ

 มาตรการ 2) พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับงานวิเทศสัมพันธ์ให้ท างานเชิงรุก  

ในการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ รองรับทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมส่งเสริม

ความเป็นนานาชาต ิ

 มาตรการ 3) เตรียมความพรอ้มนสิิตและบุคลากร เพื่อรองรับการก้าวสู่นานาชาติ 

 มาตรการ 4) จัดสิ่งแวดล้อมและระบบสนับสนุนความเป็นนานาชาติทุกมิติ 

ที่เกี่ยวข้องกับทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย เชน่ เว็บไซต์ เอกสาร ป้ายต่างๆ 

 มาตรการ 5) พัฒนาศูนย์ภาษา ให้เป็นศูนย์อบรมพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรม 

ทางภาษา และศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ 

 2. ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 การเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติที่ส าคัญ ต้องเกิดจากการเป็นที่รู้จัก                 มี

ความรว่มมอืที่มาจากการปฏิบัติจรงิในพันธกิจด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและมผีลส าเร็จตามมา 

 มาตรการ 1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Network) กับสถาบันในต่างประเทศ 

เพื่อเคลื่อนย้ายและแลกเปลี่ยน (Mobility) นิสิต และบุคลากร ด้วยกิจกรรม/ความร่วมมือด้านวิชาการ 

เชน่ UMAP วิจัยและนวัตกรรม เชน่ ASEA-UNINET การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การจัดสหกิจศกึษาต่างประเทศ การจัดระบบเทียบโอนหน่วยกิต ทั้งในและนอกระบบ 

 มาตรการ 2) พัฒนาหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ ในสาขา  

ที่มคีวามเช่ียวชาญ และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับนิสติต่างชาติ 

 มาตรการ 3) วิ เคราะห์ข้อมูลการด าเนินการของมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุน 

ความเป็นนานาชาติ (International Outlook) เพื่อการประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ 

 มาตรการ 4) จัดเวทีการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ ในระดับนานาชาติ
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รูปที่ 15 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ
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 (6) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบรหิารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มประชากร ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริบท

ของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยจึงต้องปรับเปลี่ยน 

ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยพะเยาต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม 

สู่การเป็น Smart University และที่ส าคัญคือการแข่งขัน มหาวิทยาลัยต้องค านึงถึงทางอยู่ รอด 

ของการบริหารจัดการในด้านงบประมาณ ยึดมั่นในหลักบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

ในทุกระดับการบริหาร การยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศก าหนด ยึดมั่นในความถูกต้อง

ดีงาม โปร่งใสตรวจสอบได้ เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็น มีความรับผิดชอบ 

กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 

ปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จและมีประสทิธิภาพ บุคลากรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

 

 (6.1) เป้าประสงค์ 

1. บุคลากรมีคุณภาพ มทีัศนคติที่ดีและมีความภูมใิจในองค์กร 

2. มหาวิทยาลัยพะเยา มีการบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และ

โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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(6.2) แผนพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส    

เป้าประสงค์ 6.1 บุคลากรมีคุณภาพ มทีัศนคตทิี่ดแีละมีความภูมิใจในองค์กร   

  6.2 มหาวิทยาลัยพะเยา มีการบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้   

กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผู้ก ากับ

ตดิตาม Super KPI KPI 2563 2564 2565 2566 2567 

6.1 พัฒนา

ระบบ

บริหารและ

พัฒนา

ทรัพยากร

บุคคล 

  

  

6.1.1 พัฒนาระบบบริหาร

และพัฒนาบุคลากร 

เกณฑ์ก าหนดอัตราก าลัง

เกณฑ์ภาระงาน เกณฑ์

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิ ทักษะ

และความกา้วหนา้ ท้ัง

บุคลากรสายวชิาการและ

บุคลากรสายสนับสนุน  

  

  

  ร้อยละของจ านวน

บุคลากรสมดุลกับ

การปฏบัิตงิาน

ตามภารกิจ  

ร้อยละ

ของ

หนว่ยงาน 

50 

ร้อยละ

ของ

หนว่ยงาน 

60 

ร้อยละ

ของ

หนว่ยงาน 

70 

ร้อยละ

ของ

หนว่ยงาน 

80 

ร้อยละ

ของ

หนว่ยงาน 

100 

รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจัย

และ

นวัตกรรม 

 

 

ร้อยละของ

บุคลากรมี

สมรรถนะในการ

ปฏบัิตงิานตาม

ภารกิจที่ได้รับ

มอบหมาย 

ร้อยละ 

50 

ร้อยละ 

60 

ร้อยละ 

70 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละของจ านวน

บุคลากรท่ีมี

ความก้าวหนา้

ตามสายงาน 

ร้อยละ 

20 

ร้อยละ 

30 

ร้อยละ  

40 

ร้อยละ 

50 

ร้อยละ 

60 
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6.1 พัฒนา

ระบบ

บริหารและ

พัฒนา

ทรัพยากร

บุคคล 

  

  

6.1.1 พัฒนาระบบบริหาร

และพัฒนาบุคลากร 

เกณฑ์ก าหนดอัตราก าลัง

เกณฑ์ภาระงาน เกณฑ์

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิ ทักษะ

และความกา้วหนา้ ท้ัง

บุคลากรสายวชิาการและ

บุคลากรสายสนับสนุน   

 

รอ้ยละของจ านวน

บุคลากรสาย

วิชาการ ต าแหน่ง

อาจารย์ ที่มี

คุณสมบัติตาม

เกณฑ์ไดร้ับการ

พัฒนาสู่ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

15 15 15 15 15 

รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม 

 

   

รอ้ยละของจ านวน

บุคลากรสาย

วิชาการ ต าแหน่ง

อาจารย์ ที่มี

คุณสมบัติตาม

เกณฑ์ไดร้ับการ

พัฒนาสู่ต าแหน่ง 

รองศาสตราจารย์ 

5 5 5 5 5 

 

   

ร้อยละของจ านวน

บุคลากรสายวิชาการ 

ต าแหน่งอาจารย์ ที่มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์

ได้รับการพัฒนาสู่

ต าแหน่ง 

ศาสตราจารย์ 

1 1 1 1 1 
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6.1 พัฒนา

ระบบ

บริหารและ

พัฒนา

ทรัพยากร

บุคคล 

  

  

6.1.1 พัฒนาระบบบริหาร

และพัฒนาบุคลากร 

เกณฑ์ก าหนดอัตราก าลัง

เกณฑ์ภาระงาน เกณฑ์

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิ ทักษะ

และความกา้วหนา้ ท้ัง

บุคลากรสายวชิาการและ

บุคลากรสายสนับสนุน   

 

รอ้ยละของจ านวน

บุคลากรสายบรกิาร 

ต าแหน่งปฏิบัติงาน 

(คุณวุฒิต่ ากว่า         

ป.ตร)ี ท่ีมีคุณสมบัติ

ตามเกณฑ์ไดร้ับการ

พัฒนาสู่ต าแหน่ง 

ช านาญงาน 

2 2 2 2 2 รอง

อธกิารบดี

ฝ่ายวจิยั

และ

นวตักรรม 

 

   

รอ้ยละของจ านวน

บุคลากรสายบรกิาร 

ต าแหน่งปฏิบัติการ 

(คุณวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป) 

ท่ีมีคุณสมบัติตาม

เกณฑ์ไดร้ับการ

พัฒนาสู่ต าแหน่ง 

ช านาญการ 

5 5 5 5 5 

 

   

ร้อยละของจ านวน

บุคลากรสายบรกิาร 

ต าแหน่งช านาญการ 

ที่มีคุณสมบัติตาม

เกณฑ์ได้รับการ

พัฒนาสู่ต าแหน่ง 

ช านาญการพิเศษ 

- - - - 2 
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พัฒนา

ทรัพยากร

บุคคล 

  

6.1.2 ปรับเจตคติ

บุคลากร (Mindset) 

ค่านยิมและวัฒนธรรม จิต

วญิญาณ รักความเป็น

ธรรม และมีความผูกพัน

จงรักภักด ี(Loyalty) และ 

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับความ

รับผิดชอบตอ่สังคม 

(Corporate Social 

Responsibility, CSR) 

อย่างตอ่เนื่อง สร้างความ

สมดุลในชีวิตการท างาน 

ชวีติสว่นตัว และชวีติ

ครอบครัว 

  จ านวนโครงการ

เพื่อการ

เสริมสร้างความ

สมัครสมาน

สามัคคี ของ

บุคลากรท้ัง

มหาวทิยาลัย 

2  

โครงการ 

3  

โครงการ 

4  

โครงการ 

5  

โครงการ 

5  

โครงการ 

รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจัย

และ

นวัตกรรม 

 6.1.3 สร้างวัฒนธรรมการ

มสี่วนรวม (Partnership 

Culture) และวัฒนธรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

จ านวนหนว่ยงาน

ท่ีพัฒนาสู่การ

เป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ 

(Learning 

Organization) 

  3 

หนว่ยงาน 

5 

หนว่ยงาน 

10 

หนว่ยงาน 

15 

หนว่ยงาน 

30 

หนว่ยงาน 
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6.1 พัฒนา

ระบบ

บริหารและ

พัฒนา

ทรัพยากร

บุคคล 

 

6.1.4 ส่งเสริมให้บุคลากร

มคีุณภาพชีวิตในการ

ท างานที่ดี มรีะบบ

สวัสดกิารและ

ผลประโยชนข์องบุคลากร  

  ศูนยส์่งเสริม

สุขภาพ (Happy 

Body) ได้รับการ

พัฒนาให้ได้

มาตรฐาน  

1 ศูนย ์ - - - - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจัย

และ

นวัตกรรม 

6.1.5 สร้างสภาวะ

แวดลอ้มในการท างาน 

(Workforce Environment) 

ท่ีเอื้อตอ่สุขภาวะที่ดีของ

บุคลากรในดา้นสุขภาพ 

ท้ังร่างกายและจิตใจ 

  จ านวนหนว่ยงาน

ท่ีมีผลความพงึ

พอใจของ

บุคลากรตอ่

สวัสดกิารและ

สภาวะแวดล้อม

ในการท างาน    

ระดับดี        

4 

หนว่ยงาน 

ระดับดี        

10  

หนว่ยงาน 

ระดับดี        

18 

หนว่ยงาน 

ระดับดี        

25 

หนว่ยงาน 

ระดับดี        

40 

หนว่ยงาน 

  

อัตราการ 

Turnover Rate 

ลดลงจากปีท่ี

ผ่านมา 

ร้อยละ  

3 

ร้อยละ  

5 

ร้อยละ  

10 

ร้อยละ  

15 

ร้อยละ 

 20 
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6.2 

พัฒนาการ

สื่อสาร

องคก์รและ

กิจกรรม

สัมพันธ์ 

6.2.1 พัฒนาระบบการ

สื่อสารภายในมหาวทิยาลัย

หลายช่องทางให้มี

ประสิทธิภาพ มีแบบแผน

รวดเร็ว สามารถตดิตาม

และตรวจสอบได้  

  จ านวนชอ่ง

ทางการสื่อสารท่ี

ได้รับการพัฒนา 

8 

ชอ่งทาง 

3 

ชอ่งทาง 

3 

ชอ่งทาง 

6 

ชอ่งทาง 

6 

ชอ่งทาง 

รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

สื่อสาร

องคก์ร 

  6.2.2 พัฒนาระบบ

ประชาสัมพันธ์ให้ท าหน้าท่ี

วเิคราะห์ขอ้มูลการ

ด าเนนิการตามพันธกิจที่

สร้างช่ือเสียง 

ประชาสัมพันธ์ในช่องทาง

ตา่งๆ สร้างการรับรู้และใช้

ในการติดต่อกับองค์กร

ภายนอก 

  จ านวนชอ่งทางผู้

เข้าชมเว็บไซต์และ

ชอ่งทาง Social 

Media เพิ่มมากขึน้

จากปท่ีีผ่านมา 

5 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 

  6.2.3 จัดเวทีสาธารณะ 

กิจกรรมสัมพันธ์ต่าง ๆ 

อย่างสม่ าเสมอ เพื่อพบปะ 

สร้างสัมพันธภาพและ

แลกเปลี่ยนขอ้คดิเห็น 

มุมมองกับผู้บริหารและ

บุคลากร  

  จ านวนหนว่ยงานท่ี

เข้าร่วมโครงการ 

8 

หนว่ยงาน 

11 

หนว่ยงาน 

14 

หนว่ยงาน 

17 

หนว่ยงาน 

20 

หนว่ยงาน 
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6.2 

พัฒนาการ

สื่อสาร

องคก์รและ

กิจกรรม

สัมพันธ์ 

6.2.4 พัฒนาเครือข่ายศิษย์

เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา 

(UP Alumni Association) 

ให้เป็นระบบและเป็นสว่น

หนึ่งของการพัฒนากิจการ

ของมหาวิทยาลัย ศิษยเ์ก่า

ได้กลับมาร่วมงานและ

สนับสนุนงานของ

มหาวทิยาลัยในทุกพันธกิจ 

  จ านวนเครอืขา่ย

ศษิยเ์ก่า

มหาวทิยาลัย

พะเยา 

8 

หนว่ยงาน 

 4 

หนว่ยงาน 

4 

หนว่ยงาน 

2 

หนว่ยงาน 

5 

หนว่ยงาน 

รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

คุณภาพ

นสิิต 

6.3 พัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการ

งบประมาณ 

และการ

วเิคราะห์

ตน้ทุน

ด าเนนิการท่ี

ดี 

6.3.1 พัฒนาระบบการ

บัญชแีละการตรวจสอบ

บัญชตีามระบบบัญชท่ีี

ถูกต้อง 

  ผลการพจิารณา

รายงานการ

ตรวจสอบบัญชี

ของมหาวิทยาลัย

ได้รับการรับรอง

แบบไมม่เีงื่อนไข 

ผ่านการ

รับรอง

แบบไมม่ี

เงื่อนไข 

ผ่านการ

รับรอง

แบบไมม่ี

เงื่อนไข 

ผ่านการ

รับรอง

แบบไมม่ี

เงื่อนไข 

ผ่านการ

รับรอง

แบบไมม่ี

เงื่อนไข 

ผ่านการ

รับรอง

แบบไมม่ี

เงื่อนไข 

รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

บริหาร 
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6.3 พัฒนา

ระบบ

บริหาร

จัดการ

งบประมาณ 

และการ

วเิคราะห์

ตน้ทุน

ด าเนนิการท่ี

ดี 

  

6.3.2 มรีะบบ Big Data 

และ Analytics ด้วย

เทคโนโลยท่ีีดแีละทันสมัย 

จ านวนระบบ

สารสนเทศท่ี

พัฒนา 

  15 ระบบ 10 ระบบ 10 ระบบ 3 ระบบ 3 ระบบ รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

วางแผน

และ

สารสนเทศ 

6.3.3 มรีะบบการบริหาร

งบประมาณที่มี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตรวจสอบ

จัดสรรงบประมาณให้

สมดุลกับภาระงาน 

จ านวนผลการ

ตรวจสอบงบ

การเงินจากผู้สอบ

บัญชรัีบอนุญาต 

(แบบไมม่เีงื่อนไข) 

  1 ครัง้ 1 ครัง้ 1 ครัง้ 1 ครัง้ 1 ครัง้ รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

บริหาร  
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6.3 พัฒนา

ระบบ

บริหาร

จัดการ

งบประมาณ 

และการ

วเิคราะห์

ตน้ทุน

ด าเนนิการ

ท่ีด ี

  

  

6.3.4 จัดหารายไดจ้าก

การบริหารทรัพยากรท่ีมี

อยู่ รวมท้ังจากการ

ด าเนนิงานดา้น

การศึกษาการให้ความรู้

ในหลักสูตร อบรม จาก

ผลงานวจิัยและ

นวัตกรรม การบริการ

วชิาการ และการพัฒนา

เศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์

จากศลิปะและ

วัฒนธรรม 

  

  รายได้จากการ

ด าเนนิงานวิจัย

และบริการ

วชิาการ 

3,000,000 

บาท 

3,000,000 

บาท 

3,000,000 

บาท 

3,000,000 

บาท 

3,000,000 

บาท 

รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจัย

และ

นวัตกรรม 

  รายได้จากการ

ด าเนนิงาน

เศรษฐกิจเชงิ

สร้างสรรค์จาก

ศลิปะและ

วัฒนธรรม 

300,000 

บาท 

325,000 

บาท 

350,000 

บาท 

375,000 

บาท 

400,000 

บาท 

รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

คุณภาพ

นสิิต 

  รายได้จากการ

ด าเนนิงานร้าน

ขายของท่ีระลึก

ของ

มหาวทิยาลัย 

3,000,000 

บาท 

3,250,000 

บาท 

3,500,000 

บาท 

3,750,000 

บาท 

4,000,000 

บาท 

รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

สื่อสาร

องคก์ร 
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6.3 พัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการ

งบประมาณ 

และการ

วเิคราะห์

ตน้ทุน

ด าเนนิการท่ี

ดี 

  

  

6.3.4 จัดหารายไดจ้าก

การบริหารทรัพยากรท่ี

มอียู่ รวมท้ังจากการ

ด าเนนิงานดา้น

การศึกษาการให้

ความรู้ในหลักสูตร 

อบรม จากผลงานวจิัย

และนวัตกรรม การ

บริการวิชาการ และ

การพัฒนาเศรษฐกิจ

เชงิสร้างสรรค์จาก

ศลิปะและวัฒนธรรม 

  รายได้จากการ

ด าเนนิงานของ

หนว่ยปฏบัิตกิาร

วชิาชีพการ

โรงแรมและการ

ท่องเท่ียว และ

ร้านกาแฟเอื้อง

ค า 

3,000,000 

บาท 

3,250,000 

บาท 

3,500,000 

บาท 

3,750,000 

บาท 

4,000,000 

บาท 

รอง

อธิการบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิิต 

6.4 พัฒนา

ระบบการ

บริหาร

จัดการ

องคก์รให้มี

ความ

คล่องตัวและ

มี

ประสิทธิภาพ 

6.4.1 ปรับปรุงและ

พัฒนากระบวนการ

ท างานทุกภารกิจให้มี

ความคล่องตัว 

ไมทั่บซ้อน 

จ านวนระบบ

สารสนเทศท่ี

พัฒนา 

  15 ระบบ 10 ระบบ 10 ระบบ 3 ระบบ 3 ระบบ รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวางแผน

และ

สารสนเทศ 

 6.4.2 น าเทคโนโลยท่ีี

เหมาะสมมาใชใ้นการ

สนับสนุนการ

ปฏบัิตงิาน (Smart 

Operation)  
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6.4 พัฒนา

ระบบการ

บริหาร

จัดการ

องคก์รให้มี

ความ

คล่องตัวและ

มี

ประสิทธิภาพ 

 

6.4.3 พัฒนาการ

ท างานแบบบูรณาการ 

(Organization 

Integration) 

จ านวนระบบ

สารสนเทศท่ี

พัฒนา 

15 ระบบ 10 ระบบ 10 ระบบ 3 ระบบ 3 ระบบ รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวางแผน

และ

สารสนเทศ 

 

 

 

 

 

6.4.4 ปรับปรุง

กฎระเบียบเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงของ

บริบทดิจิทัลท่ีเกิดขึ้น 

 

6.4.5 บริหาร จัดการ

ความเสี่ยงและความ

โปร่งใสของ

มหาวทิยาลัยและ

หนว่ยงานอย่างเป็น

รูปธรรม 

จ านวนระบบ

สารสนเทศ

บริหารความ

เสี่ยง 

 1 ระบบ - - - -  

 ร้อยละของ

ข้อเสนอแนะ

จากรายงาน

การตรวจสอบ

ภายในได้รับ

การแก้ไขและ

ปรับปรุง 

 

รอ้ยละ 

100 

รอ้ยละ 

100 

รอ้ยละ 

100 

รอ้ยละ 

100 

รอ้ยละ 

100 

ผู้อ านวยการ

ส านักงาน

อธิการบด ี
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6.4 พัฒนา

ระบบการ

บริหาร

จัดการ

องคก์รให้มี

ความ

คล่องตัวและ

มี

ประสิทธิภาพ 

6.4.5 บริหาร จัดการ

ความเสี่ยงและความ

โปร่งใสของ

มหาวทิยาลัยและ

หนว่ยงานอย่างเป็น

รูปธรรม 

 ผลคะแนนการ

ประเมิน

คุณธรรมและ

ความโปร่งใส

ในการ

ด าเนนิงาน 

(ITA) (คะแนน) 

85 คะแนน 85 คะแนน 90 คะแนน 90 คะแนน 90 คะแนน  

6.5 พัฒนา

สิ่งแวดลอ้ม

เพื่อสุขภาวะ

ท่ีด ี(Green 

and Clean 

University) 

  

6.5.1 คณะและ

หนว่ยงาน มกีารจัดการ

อนุรักษพ์ื้นท่ี

สิ่งแวดลอ้มทางกาย

ภายในพื้นท่ีของ

หนว่ยงานตนเอง 

  

ระดับผลการ

ประเมินตาม

เกณฑ์ Green 

Office 

  ระดับ

ทองแดง  

6 

หน่วยงาน 

ระดับ

ทองแดง 

10 

หน่วยงาน 

ระดับ

ทองแดง 

10 

หน่วยงาน 

ระดับเงิน  

2 

หน่วยงาน 

ระดับ

ทองแดง 

15 

หน่วยงาน 

ระดับเงิน 

3 

หน่วยงาน 

ระดับ 

เงิน 

2 

หน่วยงาน  

ระดับทอง 

1 

หน่วยงาน 

รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

สิ่งแวดลอ้ม

และ 

ภูมิทัศน์ 

  

  จ านวน

หนว่ยงานใหม่

ท่ีเข้าร่วมการ

ประเมิน 

Green Office 

6 

หน่วยงาน 

2 

หน่วยงาน 

2 

หน่วยงาน 

2 

หน่วยงาน 

2 

หน่วยงาน 
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กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผู้ก ากับ

ตดิตาม Super KPI KPI 2563 2564 2565 2566 2567 

6.5 พัฒนา

สิ่งแวดลอ้ม

เพื่อสุขภาวะ

ท่ีด ี(Green 

and Clean 

University) 

  

  

  

6.5.2 จัดการและอนุรักษ์

พืน้ที่ สิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพภายใน

มหาวิทยาลัย และน าไปใช้

อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 

  

  

  

ระดับผลการ

ประเมนิคะแนน

ตามเกณฑ์            

UI Green  ของ

มหาวิทยาลัย 

  

  

5,500 

  

  

5,600 

  

  

5,700 

  

  

5,800 

  

  

6,000 

  

  

รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

สิ่งแวดลอ้ม

และ 

ภูมิทัศน์ 

 

  

6.5.3 พัฒนาระบบ

โครงสรา้งพืน้ฐานและ

สาธารณูปโภค รวมทั้งการ

จัดการของเสีย การจัดการ

น้ า การใชพ้ลังงานสะอาด 

การลดคาร์บอนไดออกไซด ์
6.5.4 ปรับปรุงระบบการ

สัญจรด้วยรถไฟฟา้ให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงขึน้ รวมถึง

ทางเดิน ทางวิ่ง และทาง

จักรยาน 
6.5.6 รณรงค์การให้

ความรู้เร่ืองการใชพ้ลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ การ

ใชน้้ า ดูแลอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม พลังงาน การ

ลดภาวะโลกรอ้น 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

สรา้งจิตส านึกในการลด

ปรมิาณขยะ 

  กิจกรรม

รณรงค์ 

3 

โครงการ 

3 

โครงการ 

3  

โครงการ 

3  

โครงการ 

3 

โครงการ 
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 (6.3) กลยุทธ์การพัฒนาและมาตรการ 

 กลยุทธ ์

 1. พัฒนาระบบบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 บุคลากรทุกระดับต้องเข้าใจงาน มีเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน มีความรู้และ

ทักษะในการท างานมีความรับผิดชอบและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีภาวะผู้น าและผู้ตาม มุ่งมั่น  

ในความยั่งยืนขององค์กร มีเจตคติที่ดี มุ่งประโยชน์สว่นรวมและมีความสุขกับการท างาน 

 มาตรการ 1) พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร เกณฑ์ก าหนดอัตราก าลัง 

เกณฑ์ภาระงาน เกณฑ์พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทักษะและความก้าวหน้า ทั้งบุคลากรสายวิชาการและ

บุคลากรสายสนับสนุน ส่งเสริมคนดีมีความสามารถ ให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี    

เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าในการเข้าสู่ต าแหน่งตามสายงานของบุคลากร          

สายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ และการเข้าสู่ต าแหน่งผูบ้ริหารทุกระดับ 

 มาตรการ 2)  ปรับ เจตคติบุคลากร (Mindset)  ค่ านิยมและวัฒนธรรม                           

จิตวิญญาณรักความเป็นธรรม และมีความผูกพันจงรักภักดี (Loyalty) เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ  

มีระเบียบวินัยมีการพัฒนาตนเอง รักในการเรียนรูอ้ยู่ตลอดเวลา บุคลากรทุกคนมคีวามรูค้วามเข้าใจใน

พันธกิจของมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ( Corporate Social 

Responsibility, CSR)อย่างตอ่เนื่อง สร้างความสมดุลในชีวติการท างาน ชีวติส่วนตัว และชีวติครอบครัว 

 มาตรก าร  3)  ส ร้ า ง วัฒนธ ร รมกา รมี ส่ ว น ร วม  ( Partnership Culture)                              

และวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดเวทีพบปะ พูดคุย หารือประจ าเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้                    

และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงานบริหาร และเวทีสาธารณะ สร้างความเชื่อมโยงของกา รบริหาร                     

และการด าเนินการแต่ละส่วนและให้มีการสื่อสาร 2 ทาง 

 มาตรการ  4)  ส่ ง เสริ ม ให้บุ คลากรมีคุณภาพ ชีวิ ต ใ นการท า ง านที่ ดี                                

มีระบบสวัสดิการและผลประโยชน์ของบุคลากร ยกระดับความเป็นอยู่และมาตรฐานการท างาน                

ของบุ คลากร  ส่ งผลทางอ้ อม ให้ กั บครอบครั วและ ชุมชนของบุ คลากร  สร้ า งแรงจู ง ใ จ                                       

และรักษาสัมพันธภาพทางบวกระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน สร้างความผูกพันและความจงรักภักดี               

ต่อมหาวิทยาลัย 

 มาตรการ 5) สร้างสภาวะแวดล้อมในการท างาน (Workforce Environment)                  

ที่เอื้อต่อสุขภาวะที่ดีของบุคลากรในด้านสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความปลอดภัยในการท างาน 

ทั้งในด้านกายภาพ ร่างกาย และทรัพย์สิน ให้มีการใช้พลังงานอย่างรู้ค่า เชื่อมโยงกลมกลืน                         

กับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. พัฒนาการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมสัมพันธ์ 

 การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก ท าให้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัว

ในการท างานทั้งในการพัฒนาศักยภาพคน การผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี
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สมัยใหม่มหาวิทยาลัยต้องมีระบบและกลไกสื่อสารให้ทุกส่วนงานได้เข้าใจนโยบายการบริหาร                   

เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร เกิดการประสานงานกัน ท าให้การปฏิบัติงานและภาพลักษณ์                      

ขององค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 มาตรการ 1)  พัฒนาระบบการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยหลายช่องทาง 

ให้มีประสิทธิภาพ มีแบบแผนรวดเร็ว สามารถติดตามและตรวจสอบได้  เช่น การจัดประชุม 

หนังสือเวียนและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

 มาตรการ 2) พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ให้ท าหน้าที่วเิคราะห์ข้อมูลการด าเนินการ

ตามพันธกิจที่สรา้งช่ือเสียง ประชาสัมพันธ์ในชอ่งทางต่างๆ สร้างการรับรู้และใชใ้นการตดิต่อกับองค์กร

ภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและวเิคราะหผ์ลกระทบจากข้อมูลภายนอก 

 มาตรการ 3)  จัดเวทีสาธารณะ กิจกรรมสัมพันธ์ต่าง ๆ อย่างสม่ า เสมอ                              

เพื่อพบปะ สร้างสัมพันธภาพและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น มุมมองกับผู้บริหารและบุคลากร เพื่อเป็นการ

สร้างขวัญและก าลังใจให้เกิดกับผูป้ฏิบัติงาน 

 มาตรการ 4) พัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา (UP Alumni Association) 

ให้เป็นระบบและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าได้กลับมาร่วมงาน 

และสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยในทุกพันธกิจ การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของรุ่นน้อง ประสาน

ประโยชน์และความผูกพันของศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย จัดให้มีหน่วยงานประสานและติดตามดูแล  

จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและท าเนียบศษิย์เก่า จัดผังเครือขา่ย (Network) แลกเปลี่ยนข้อมูลขา่วสาร

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศษิย์เก่า และให้มกีารยกย่องและประกาศเกียรติคุณศษิย์เก่าดีเด่น 

 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ และการวเิคราะห์ต้นทุนด าเนินการที่ด ี

 มีระบบบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การจัดการบริหารได้อย่าง

คล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะหต์้นทุน ด าเนนิการและการวางแผนที่ดี 

 มาตรการ 1) พัฒนาระบบการบัญชีและการตรวจสอบบัญชีตามระบบบัญชีที่ถูกต้อง

มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการด าเนินงานต่างๆ และรายงานผลการตรวจสอบต่อ                 

สภามหาวิทยาลัยจัดท ารายงานการเงินส่งผู้สอบบัญชี และรายงานผลการสอบบัญชีและการเงิน                   

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

 มาตรการ 2) มีระบบ Big Data และ Analytics ด้วยเทคโนโลยีที่ดีและทันสมัย 

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

 มาตรการ 3) มีระบบการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตรวจสอบจัดสรรงบประมาณให้สมดุลกับภาระงาน 

 มาตรการ 4) จัดหารายได้จากการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ รวมทั้งจากการด าเนินงาน

ด้านการศึกษาการให้ความรู้ในหลักสูตร อบรม จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ               

และการพัฒนาเศรษฐกิจเชงิสรา้งสรรคจ์ากศิลปะและวัฒนธรรม 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 110 

 

 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาจะเติบโตและขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีระบบ

การท างานที่ดีและอย่างต่อเนื่องด้วยระบบปฏิบัติการ (Operation) ซึ่งถือเป็นตัวขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ภายใต้การก ากับดูแลของผู้บริหารสูงสุดที่ต้องมีขอ้มูลจากฝา่ยปฏิบัติการเพียงพอต่อการตัดสินใจ  และ

ต้องรวดเร็ว เพื่อพัฒนาปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้เกิดความก้าวหน้ามากที่สุดและเกิดความผิดพลาด

น้อยที่สุด 

 มาตรการ 1) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานทุกภารกิจให้มีความคล่องตัว              

ไม่ทับซ้อน 

 มาตรการ 2) น าเทคโนโลยีที่ เหมาะสมมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบั ติงาน                  

(Smart operation) ใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาการท างาน 

มีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมืออุปกรณ์อย่างทั่วถึงท าให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้                            

และเป็นปัจจุบัน 

 มาตรการ 3) พัฒนาการท างานแบบบูรณาการ (Organization Integration) 

 มาตรการ 4) ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทดิจิทัล 

ที่เกิดขึน้ 

                       มาตรการ 5) บริหารและจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน                   

อย่างเป็นรูปธรรม 

 5. พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี (Green and Clean University) 

  มหาวิทยาลัยเป็นตัวอย่างแห่งองค์กรที่มีภูมิทัศน์สวยงาม มีการสัญจรอย่างเป็น

ระบบมีระบบสาธารณูปโภคที่ด ีมีการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด เป็นแบบอย่างชุมชนที่ดีของการพัฒนา

คุณภาพชวีิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 มาตรการ 1) จัดการและอนุรักษ์พื้นที่  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพภายใน

มหาวิทยาลัย และน าไปใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 

 มาตรการ 2) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค รวมทั้งการ

จัดการของเสีย การจัดการน้ า การใชพ้ลังงานสะอาด การลดคารบ์อนไดออกไซด์ 

 มาตรการ 3) ปรับปรุงระบบการสัญจรด้วยรถไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

รวมถึงทางเดิน ทางวิ่ง และทางจักรยาน 

 มาตรการ 4) รณรงค์การให้ความรู้เรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ    

การใช้น้ า ดูแลอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม พลังงาน การลดภาวะโลกร้อน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม                        

สร้างจิตส านึกในการลดปริมาณขยะ
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รูปที่ 16 ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
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3.5 แผนการด าเนินงานและงบประมาณแบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

 การมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์  “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล” 

จ าเป็นต้องเร่งรัดพัฒนาและสร้างรากฐานส าคัญของมหาวิทยาลัยทั้ง 6 ด้าน ตามแผนยุทธศาสตร์            

ซึ่งจากการระดมสมองจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พบว่า มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องพัฒนา

เพื่อใช้เป็นรากฐานส าคัญในการด าเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน ดังตารางตอ่ไปนี้  
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ตารางที่ 7 แผนการด าเนินงานและงบประมาณเพื่อบรรลุตัวชี้วัดตามภารกิจเร่งด่วน (Super KPI)  
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ตารางที่ 7 แผนการด าเนินงานและงบประมาณเพื่อบรรลุตัวชี้วัดตามภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) (ต่อ) 
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1.8 จ ำนวนนิสิตท่ีเสียชีวิตจำกปัญหำสุขภำพจิต (ไม่มีนิสิตเสียชีวิต) 1,000,000.00     

1.9 ร้อยละของนิสิตท่ีมีคุณภำพชีวิตในระดับดีข้ึนไป (ร้อยละ 60) 1,000,000.00     

2.1 จ ำนวนผลงำนกำรตีพมิพใ์นวำรสำรนำนำชำติ ต่อปี 20 15 20 40 20 5 10 2 30 20 15 5 5 5 10 5 5 232 ผลงำน  จัดสรร

ตำมผลงำน

2.2 ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพำณิชย์ 1 1 1 1 1 5 ผลงำน  จัดสรร

ตำมผลงำน

3.1 Signature Product ผลงำนบริกำรวิชำกำร ท่ีได้รับกำรยอมรับในระดับชำติ

และนำนำชำติ

1 1 2 ผลงำน  จัดสรร

ตำมผลงำน

รวมด้านวิจัยและบริการวิชาการ 6,210,000.00  6,210,000.00  -                

4.1 นวัตกรรมทำงด้ำนศลิปะและวัฒนธรรม Cultural Innovation (ผลงำน) 1 1 1 1 1 5 ผลงำน 2,000,000.00     

4.2 ผู้ประกอบธุรกิจด้ำนศลิปะและวัฒนธรรม (Cultural Enterprise) 1 1 1 3 กลุ่ม 1,500,000.00     

4.3 กิจกรรมหรือโครงกำรท่ีส่งเสริมควำมเป็นไทย เช่น ศลิปะ ดนตรีนำฎศลิป์ 

ประเพณีท้องถ่ิน

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 โครงกำร 1,800,000.00     

7,300,000.00  7,300,000.00  -                รวมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

รวมการด าเนินการ
 งบประมาณ

(บาท)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ

SuperKPI / คณะ
 วงเงนิจัดสรร

(บาท)

 กำรจัดสรร 1,000,000 ต่อ 5 ผลงำน 

และ 1,000,000 งบด ำเนินงำนกองกิจฯ

 กำรจัดสรร 900,000 ต่อ 3 กลุ่ม และ 

600,000 งบด ำเนินงำนกองกิจฯ

 กำรจัดสรร 900,000 ต่อ 18 คณะ และ

 600,000 งบด ำเนินงำนกองกิจฯ

 หมายเหตุ

ศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด ำเนินโครงกำรกำรผ่ำน 19 หน่วยงำน

ด ำเนินโครงกำรเพื่อพฒันำคุณภำพชีวิต
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ตารางที่ 7 แผนการด าเนินงานและงบประมาณเพื่อบรรลุตัวชี้วัดตามภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) (ต่อ) 
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5.1 หลักสูตรกำรอบรมระยะส้ันไม่ต่ ำกว่ำ 15 ช่ัวโมง ท่ีมีควำมร่วมมือกับ

ต่ำงประเทศ หรือมีผู้เรียนชำวต่ำงชำติเข้ำรับกำรอบรม

1 2 1 2 6 หลักสูตร 300,000.00       

5.2 รำยวิชำท่ีมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ (ร้อยละ 50 หรือเต็ม 10 10 รำยวิชำ 500,000.00       

5.3 ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำร สอบผ่ำน CEFR ระดับ B2 Upper 850,000.00       

5.4 ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุน สอบผ่ำน CEFR ระดับ A2 Elementary 850,000.00       

5.5 กำรจัดประชุมนำนำชำติ (จัดโดยหน่วยงำน 100% หรือร่วมกับหน่วยงำนใน

ต่ำงประเทศ)

1 1 1 1 4 งำนประชุม 500,000.00       

3,000,000.00 3,000,000.00 -                

6.1 พฒันำสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization) 100,000.00        

6.2 ผลกำรตรวจสอบงบกำรเงินจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (แบบไม่มีเง่ือนไข) 1,000,000.00     

6.3 จ ำนวนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร 3,500,000.00    

6.4 ผลกำรประเมิน Green office 1 1 1 1 1 1 1 7 คณะ 520,000.00       

5,120,000.00  5,120,000.00  -                รวมบริหารจัดการ

รวมการด าเนินการ
 งบประมาณ

(บาท)

รวมด้านความเป็นสากลนานาชาติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ

SuperKPI / คณะ
 วงเงนิจัดสรร

(บาท)

 รอกำรจัดสรรตำมผลงำนตำมระดับ

 หมำยเหตุ คณะพลังงำนจัดสรร 

200,000 บำท

 หมายเหตุ

เม่ือหน่วยงำนบรรลุได้มำกกว่ำเท่ำกับ ร้อยละ 60 ของบุคลำกรท้ังหมด ได้รับกำรสนับสนุน 20,000 บำท/หน่วยงำน

งบด ำเนินกำร โดยคณะกรรมกำรส่วนกลำงร่วมกับคณะในกำรพฒันำระบบ

งบด ำเนินกำร เพื่อพฒันำให้ทุกหน่วยงำนร่วมกันด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน

ศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

เม่ือหน่วยงำนบรรลุได้มำกกว่ำเท่ำกับ ร้อยละ 60 ของบุคลำกรท้ังหมด ได้รับกำรสนับสนุน 50,000 บำท/หน่วยงำน
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บทท่ี 4 

แผนการบริหารความเสี่ยง และการประเมินความส าเร็จแผนยุทธศาสตร์ 

 

4.1 แผนการบรหิารความเสี่ยง  

 

 ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติใหห้นว่ยงานของ

รั ฐ จั ด ใ ห้ มี ก า ร ต ร ว จ ส อบ ภ า ย ใ น  ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง  

โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด และ นโยบายการบริหาร 

ความ เสี่ ย ง แล ะควบคุ มภ าย ใ น  มหาวิ ทยาลั ยพ ะ เ ย า  ประ จ าปี งบป ร ะมาณ 2562  –  2565  

เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร บ ริ ห า ร ค ว าม เ สี่ ย ง ข อ ง ม ห า ว ิท ย า ล ัย  มี ก ร ะบ วนก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ หตุ ก า รณ์ 

หรือความไม่แน่นอนและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

ของมหาวิทยาลัย โดยนโยบายได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัยดังนี้ 

( 1 )  ก า รบ ริ ห า รค ว าม เ สี่ ย ง แล ะก า รควบคุ ม ภ าย ใ น  เ ป็ น ก า รด า เ นิ น ก า รที่ ส า คั ญ  

ของมหาวิทยาลัย โดยต้องครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน พร้อมทั้งมีการวางระบบและกลไกสนับสนุน  

การบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  

( 2 )  มหาวิทยาลั ยและหน่ วยงานจะต้องด า เนินการบริหารความเสี่ ย งอย่ างต่อ เนื่ อง  

โดยใหก้ารด าเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ 

(3) ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับตระหนัก ให้ความส าคัญ มีส่วนร่วมในการบริหาร 

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อลดหรอืควบคุมความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ให้อยู่

ในระดับที่ยอมรับได้ 

(4) มหาวิทยาลัยและหน่วยงานบูรณาการ การบริหารความเสี่ยงควบคู่กับการควบคุมภายในเพื่อ

ป้องกันความเสียหายด้านต่างๆ 

( 5 )  มหาวิ ทยาลั ยและหน่ วยงาน ใ ช้ เทค โน โลยี สารสน เทศ  เป็ น เครื่ อ งมื อสนับสนุ น 

การบริหารความเสี่ยงใหม้ีประสิทธิภาพและมีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

( 6 )  มหาวิทยาลั ยและหน่ วยงานต้ อ งด า เนิ นการบริหารความ เสี่ ย งอย่ า ง เป็น ร ะบบ  

และ เป็ น ไปตามมาตรฐานการควบคุ มภาย ในส าหรั บหน่ วย ง านของรั ฐ  โ ดย ให้ มี ก ารติ ดตาม 

และประเมินผล รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มีการทบทวน ปรับปรุงวิธีการบริหารความเสี่ยง  

และเหตุการณค์วามเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ าเสมอ 
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 ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยง

ส าหรับองค์กรของคณะกรรมการ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

( COSO)  โ ด ย ก า ห น ด ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง 

ตามปีงบประมาณ เป็น รอบ 6 เดอืน และ 12 เดือน ดังนี้ 

 (1) การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

  แผนบริหารจัดการความเสี่ ย ง  มหาวิทยาลั ยพะเยา  ทั้ งแผนระยะสั้ นและระยะยาว  

ได้ก าหนดให้มกีารเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชีข้องแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย 

ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล จึงก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบและบุคลากรที่

เกี่ยวข้องใหม้ีการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเ้ป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้  

 (2) การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 (2.1) การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ติดตามแผนตามปีงบประมาณ รอบ 6 เดือน , 

12 เดือน)  

1) รายงานการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  รอบ 6 เดือน ,12 เดือน 

ปีละ 2 ครั้ง (เมษายน,ตุลาคม)  ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนว่ยงาน 

2) รายงานการติดตามระบบเฝ้ าระวั งความเสี่ ย ง  รอบ 6  เดือน  , 12  เดือน 

ปีละ 2 ครั้ง (เมษายน,ตุลาคม)  ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนว่ยงาน 

 (3) จัดท ารายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

 (3.1) รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย  

1) รายงานผลตามแผนบริหารจั ดการความเสี่ ย ง  รอบ 6  เดือน ,  12  เดือน 

ปีละ 2 ครั้ง (เมษายน,ตุลาคม) ต่อ คณะกรรมการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน,คณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา,คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยพะเยา  

2) รายงานผลระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง รอบ 6 เดือน, 12 เดือน ปีละ 2 ครั้ง (เมษายน

,ตุลาคม) ต่อ คณะกรรมการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน,คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา 

3) รายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย รอบ 12 เดือน ปีละ 1 ครั้ง 

(ตุลาคม) ต่อ คณะกรรมการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน, คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงมหาวิทยาลัยพะเยา,กระทรวงอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
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 (3.2) รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหนว่ยงาน 

1) รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน, 12 เดือน ปีละ 2 ครั้ง 

( เมษายน ,ตุลาคม )  ต่อ  คณะกรรมการด า เนิน งานการบริหารความเสี่ ย งและควบคุ มภาย ใน , 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

2) รายงานผลระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง รอบ 6 เดือน, 12 เดือน ปีละ 2 ครั้ง (เมษายน

,ตุลาคม) ต่อ คณะกรรมการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

3) รายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน รอบ 12 เดือน ปีละ 1 ครั้ง 

(ตุลาคม) ต่อ คณะกรรมการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

(4) พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

 ประเมินการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้มีความเหมาะสมและมีการน าไปใช้ได้จริง 

พั ฒน า ร ะบบ ฐ าน ข้ อ มู ล แ ล ะส า ร สน เ ท ศ  เ พื่ อ เ พิ่ ม ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ แล ะ เ พิ่ ม ขี ด ค ว ามส าม ารถ 

ในการติดตามประเมินผล มีการน าข้อมูลไปวิเคราะห์และน ารายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุน  

การตัดสินใจของผูบ้ริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 

4.2 การประเมินความส าเร็จแผนยุทธศาสตร์ 

 

 (1) การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสร้าง  

ความตระหนักถึงความส าคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

(1.1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลั ยพะเยา  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .  256 3-2567  

ตอ่ประชาคมมหาวิทยาลัยพะเยา  

(1.2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการตดิตามข้อมูลย้อนกลับจาก ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียเป็นระยะ ๆ 

 (2) ก าหนดผูร้ับผิดชอบยุทธศาสตรร์ายประเด็น โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

(2.1) ก าหนดตัวผูร้ับผิดชอบยุทธศาสตรร์ายประเด็น และก าหนดตัวช้ีวัดการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดี) ระดับส่วนงานวิชาการ 

(คณะ/วิทยาลัย) ระดับส่วนงานสนับสนุน (ส านัก กอง ศูนย์) และระดับบุคคล 

(2.2) จัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ โดย

การมอีงค์ประกอบเป็นส่วนงานวิชาการ (คณะ วิทยาลัย) และสว่นงานสนับสนุน (ส านัก กอง ศูนย์)  
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 (3)  ก ารติ ดตามประ เมิ นผลการด า เ นิ น ง าน เพื่ อ ใ ห้ บ ร รลุ ต าม เป้ าหมายและตั ว ชี้ วั ด  

ของแผนยุทธศาสตร ์โดยมีระบบและกลไกดังนี้ 

(3.1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งน าเสนอผลผลิต (Output) 

ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และให้มี

การติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส มาตรฐาน

และถูกต้องตามหลักวิชาการ 

(3.2)  สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ฯ 

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการด าเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน ผู้อ านวยการ 

หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

(3.3) ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้ 

และตามรอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย

ทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

(3.4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

 (4) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน

ตามความเหมาะสม การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและตอบสนองต่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุ

วิสัยทัศนข์องมหาวิทยาลัย 

 (5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถ  

ในการตดิตามประเมินผล มีการน าข้อมูลไปวิเคราะหแ์ละน ารายงานผลการวิเคราะหไ์ปใช้สนับสนุนการตัดสินใจ

ของผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
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4.3 การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการด าเนินงาน 

 

 ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

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

ตามวิธีการและขั้นตอน ดังนี้ 

 (1) ระดับของการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 - 2567 นี ้ได้ก าหนดให้มีการเชื่อมโยง

ตัวบ่งชี้ของแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล จึงก าหนดให้มีการติดตาม

ประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ์ สอดคล้องกับตัวบ่งชีข้องแผน 

 (2) การรายงานผล 

 (2.1) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้ประจ าปี

งบประมาณ)  

   1 )  รายงานผลการใ ช้จ่ ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลาง 

และส านักงบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

                       2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อมหาวิทยาลัย 

กรมบัญชกีลาง และส านักงบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน) 

                       3) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศกึษา) 

 

   (2.2) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน แผนงาน

บุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)  

1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อส านักงบประมาณ และ ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อส านักงบประมาณ 

และ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

3) รายงานผลการด า เนินโครงการตามค าขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้ าภาพ 

และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

4) รายงานสรุ ปผลการด า เนิ น ง า นต่ อคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทย าลั ย 

และสภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศกึษา) 
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 (2.3) การรายงานผลการด าเนินโครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ  ประจ าปี

งบประมาณ) 

1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน,

กรกฎาคม, กันยายน)   

2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชีว้ัด ต่อส านักงบประมาณ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ที่เกี่ยวข้องปีละ 4 ครั้ง 

(มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

3) รายงานผลการด า เนินโครงการตามค าขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้ าภาพ 

และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

4) รายงานผลการด าเนินงานบูรณาการภาค ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา               

ในระบบ e-MENSCR ปีละ4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

5) รายงานผลการด าเนนิงานงบประมาณจังหวัดต่อจังหวัด ในระบบ PADME   

6) รายงานสรุ ปผลการด า เนิ น ง า นต่ อคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทย าลั ย 

และสภามหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง (สิน้ภาคการศกึษา) 

 (2.4) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น  ๆ ตามค าขอของแหล่งทุน 

และรายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย  

(เมษายน, กันยายน) 

 

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


