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คำนำ 
  

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 นี้

ได้จ ัดทำขึ ้นเพื ่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความสอดคล้องและเชื ่อมโยง  

กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ประกาศ

ราชกิจจานุเษกษาเรื่อง คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

พ.ศ. 2561 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 และ นโยบายและยุทธศาสตร์  

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำขึ ้นโดยการมีส ่วนร่วมของผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียทุกกลุ ่ม มีการศึกษา 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลที ่เกี ่ยวข้อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที ่มีผลกระทบ  

ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการเชื ่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

รวมทั้งการกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผล ตามแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อน  

การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 

จัดทำขึ้นโดยใช้กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 

(Education Criteria for Performance Excellence; EdPEx) โดยมีองค์ประกอบของแผน ได้แก่  โครงร่างองค ์กร 

( Organization Profile)  ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ส ถ า น ก า ร ณ ์ ป ั จ จ ุ บ ั น ข อ ง ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย พ ะ เ ย า  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การด้วย 7 s McKinsey  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ด้วย PEST Analysis ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Challenge) แผนยุทธศาสตร์เพื ่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา การกำหนดวัตถุประสงค์  

เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective; SO) ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (Performance Improvement 

System) การประเมนิความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และระบบการปรับปรุงพัฒนา เป็นต้น 

 ในนามของผู ้บร ิหารมหาว ิทยาล ัยพะเยา ขอขอบคุณ คณะ และหน่วยงาน รวมทั ้ง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ที ่ให้ความร่วมมือจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ส่วนที่ 1  

โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพะเยา 

  มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั ้งขึ ้นเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา  

แต่เดิมอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้ชื่อว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

และเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  

ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พุทธศักราช 2553 ขึ้ นและได้ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา เมื่ อวั นที่  16  กรกฎาคมพ.ศ .  2553  

จ ึ ง ไ ด ้ ถ ื อ ว ่ าม หาว ิ ทย าล ั ยพ ะ เ ย า ได ้ แยกอ อกจาก มหาว ิ ทย าล ั ย นเรศวร พร ้อมม ุ ่ งส ู ่ การพ ัฒนา 

ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลรวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน 

ให้เข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ ดังปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”  

โดยมีการจัดการเรียนการสอนโดย 16 คณะ 2 วิทยาลัยแบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ ่มสาขา 

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพและกลุ ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์  

และสังคมศาสตร์  

 

1.2 หลักสูตรและบริการ  

 ด้านการจัดการเร ียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยพะเยามีหลักสูตร 

ที่ทำการจัดการเรียนการสอน จำนวน 104 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จำนวน 65 หลักสูตร 

ระดับปริญญาโท จำนวน 23 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 12 หลักสูตร โดยมีรายชื่อหลักสูตร ดังต่อไปนี ้ 

 1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
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8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 

9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

10) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

11) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

12) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 

13) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

14) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

15) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

16) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมเีดีย 

17) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

18) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

19) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์ 

3. คณะวทิยาศาสตร์ 

20) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

21) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

22) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

23) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

24) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 

25) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 

26) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 

27) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

28) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยา 

29) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 

30) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

31) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

32) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 

4. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

33) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

34) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
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35) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

36) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

37) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

38) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

39) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

40) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

5. คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

41) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

42) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

43) หลักสูตรวิศวกรรมการศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงาน 

และสมาร์ทกริดเทคโนโลยี 

44) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

45) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

46) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

47) หลักสูตรวิศวกรรมการศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ทกริด

เทคโนโลยี 

6. คณะทันตแพทยศาสตร์ 

48) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

7. คณะพยาบาลศาสตร์ 

49) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

50) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ 

8. คณะแพทยศาสตร์ 

51) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

52) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 

53) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

54) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

55) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

56) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

57) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 

58) หลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑิต 
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59) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 

60) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เปิดสอนในปีการศกึษา 2563) 

9. คณะเภสัชศาสตร์ 

61) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

62) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 

10. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

63) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

64) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 

65) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 

11. คณะสหเวชศาสตร์ 

66) หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑติ 

67) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

12. คณะนิตศิาสตร์ 

68) หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต 

69) หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ 

13. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

70) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ 

71) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

72) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

73) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 

14. คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

74) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 

75) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

76) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการเงนิและการธนาคาร 

77) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

78) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด 

79) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

80) หลักสูตรบัญชบีัณฑติ สาขาวิชาการบัญชี 

81) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

82) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 
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83) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 

84) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 

15. คณะศิลปศาสตร์ 

85) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

86) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

87) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

88) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

89) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี 

90) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

91) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

92) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

93) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

94) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

16. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 

95) หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล  

96) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศลิป์ 

97) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ 

98) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

99) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

17. วิทยาลัยการศกึษา 

100) หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา 

101) หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

102) หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

103) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

104) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
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1.3 เป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 

 ด้านการกำหนดเป้าหมายสู่ความสำเร็จ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดเป้าหมายของการดำเนินงาน

ตามพันธกิจหลัก 5 ด้าน  

1) ผลติคนไทยศตวรรษที่ 21 

2) วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชงิพาณิชย์ 

3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 

5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภบิาล (Good governance) และเรยีนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

 เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดสำหรับ 

วัดประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทุกด้าน  ดังตารางต่อไปนี้ 

 

 (3.1) เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา 
 

ตารางที่ 1 หลักสูตรและการจัดการศึกษา  

หลักสูตร ความสำคัญต่อ

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

1. 1 หลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี จำนวน 

67 หลักสูตร 

1)   บัณฑติมงีานทำ 

2) ผู้ใชบั้ณฑิตพงึพอใจใน

คุณภาพบัณฑิต 

3) ผู้เรียนในพื้นท่ีภาคเหนือ

มโีอกาสทางการศึกษา

เพิ่มขึ้น 

บูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยการบรรยายและปฏิบัติการแนว

ใหม่มีการฝึกงานหรือการศึกษาอิสระ และส่งเสริมฝึกประสบการณ์

ผ่านสหกิจศึกษา พัฒนาทั ้ง Hard Skills และ Soft Skills มีการใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้นิสิตได้ทบทวนและเรียนรู้ด้วยตัวเอง จัดกิจกรรม

ในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร บูรณาการการจัดการเรียนการ

สอนกับการบริการว ิชาการสู ่ช ุมชน  ม ีการแลกเปลี ่ยนนิส ิตใน

ต่างประเทศพัฒนานิสติร่วมกับสถานประกอบการ 

1.2 การจัดการศกึษา

ควบระดับปริญญา

ตรี 2 ปริญญา 

จำนวน 22 คู ่

1) บัณฑติมโีอกาสได้งาน

ทำเพ่ิมขึน้ 

2) บัณฑิตมทัีกษะทาง

อาชีพท่ีหลากหลาย 

ตอบสนองต่อ 

ความตอ้งการของผูใ้ช้

บัณฑิต 

 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตมีความรู้และทักษะของ 2 หลักสูตรท่ี

ส่งเสริมกันในการประกอบอาชพี ด้วยการบรรยายและปฏิบัตกิาร มีการ

ฝึกงานหรือการศึกษาอิสระ และส่งเสริมการฝึกประสบการณ์ผ่านสหกิจ

ศึกษา พัฒนาทั้ง Hard Skills และ Soft Skills มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้นิสิตได้ทบทวนและเรียนรู้ด้วยตัวเองจัดกิจกรรมในหลักสูตร และ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร บูรณาการจัดการเรียนการสอน กับการบริการ

วชิาการสู่ชุมชน 
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หลักสูตร ความสำคัญต่อ

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

1.3 หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศกึษา 

ปริญญาโท จำนวน 22 

หลักสูตร  

(แผน ก และ ข) 

ปริญญาเอก 10 

หลักสูตร  

(แบบ 1.1 และ 2.1) 

ผู้เรียนสามารถนำความรู ้   

องค์ความรู้ และหรือองค์

ความรู้ใหม่ไปใชใ้นการต่อ

ยอดและพัฒนาการ

ประกอบอาชพี 

จัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นพื้นฐาน ฝึกทักษะด้านการทำ

วิจัย การแสวงหาความรู้และการต่อยอดองค์ความรู้ กำหนดให้มีการ

เผยแพร่ผลงานวิจ ัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

บัณฑิตศกึษาหรือสูงกว่า มกีารสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำวิทยานพินธ์ 
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ตารางที่ 2 เป้าหมายและแนวทางการวิจัย 

บริการ ความสำคัญต่อความสำเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

การวจิัย มุ่งเป็นสถาบัน การศึกษา 

ขั้นสูงท่ีพร้อมดว้ยบุคลากรท่ีมี

ศักยภาพ (Talent and Skilled Human 

Resources) ผลิตงานวจิัยเป็นรากฐาน

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

สร้างองค์ความรูใ้หม่นำไปสู่การ

ถ่ายทอดและพัฒนาสรา้งสรรค์  

สร้างนวัตกรรมให้ก้าวหนา้และ

นำไปใชป้ระโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

และภาคอุตสาหกรรมในเชงิพาณิชย์ 

สู่การเตบิโตอย่างย่ังยนืของสังคม 

1) การได้รับการจัดอันดับ World Ranking  

2) การวิจัยต่อยอดองค์ความรูสู้่การสร้าง

นวัตกรรม และการนำผลงานวจิัยไปใช้

ประโยชน์พัฒนาชุมชนหรือต่อยอดเชงิ

พาณิชย ์

3) ผลงานวจิัยได้รับการตพีมิพ์ในระดับ

นานาชาติและได้รับการอา้งอิง 

ดำเนนิการวิจัยและการนำเสนองานวจิัย  

สู่เวทีระดับโลก โดยมีการทำงานวจิัยเพื่อ

ตามสนองต่อความต้องการของชุมชน 

ตามกระบวนการ 1 Faculty 1 Signature  

มกีารบูรณาการวจิัยร่วมกับจังหวัด 

และประเทศ รวมท้ังมีสถาบันนวัตกรรม

และถ่ายทอดเทคโนโลย ีทำหนา้ท่ี 

ในการต่อยอดองค์ความรู ้

 

ตารางที่ 3 เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานบรกิารวชิาการ 

บริการ ความสำคัญต่อ

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

การบริการวิชาการ เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีด ีและเป็นท่ีพ่ึงให้ชุมชน

และสังคม ยกระดับการศึกษา  

สร้างรายได้ ส่งเสริม  สุขภาวะท่ีด ี 

และบรรเทาปัญหาความเดอืดร้อน 

ของชุมชนและสังคม 

1) ปัญญาเพื่อความ

เข้มแข็งของชุมชน  

เป็นการสร้างประโยชน์

ให้กับชุมชนและ

ผู้รับบริการ 

 

 

บริการวิชาการด้วยการนำความรู้สู ่การพัฒนาชุมชน

ตามกระบวนการ 1 Faculty 1 Signature การบริการ

ว ิ ช าการแบบให ้ เ ปล ่ า  ก ารบร ิ ก า รว ิ ช าการท ี่  

ก่อให้เก ิดรายได้แก่ช ุมชน การจัดประชุมวิชาการ  

อบรมสัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู ้
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ตารางที่ 4 เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

บริการ ความสำคัญต่อ

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมให้มี Cultural Enterprise  

เพื่อการพัฒนาเชิงพาณิชย์สู่สากล 

1) มผีลงานวจิัยและ

นวัตกรรม ด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม 

2) จำนวนผลิตภัณฑ์และ

บริการด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม  

และการท่องเท่ียวท่ี

สร้างมูลค่าและพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

สร้างผลงานผ่านการลงชุมชน งานวจิัย และการสร้าง

นวัตกรรมทางศลิปวัฒนธรรม Cultural Innovation 

กลั่นกรอง และต่อยอดเพื่อสร้างคุณค่า Value Added 

ให้กับมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ให้ชุมชน 

เกิดความตระหนักรู ้และเกิดการสร้างรายได้สร้าง

เครอืข่ายความร่วมมือ  กับชุมชน (University 

Engagement) เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างสรรค์ผลงาน

เชงิพาณิชย์ให้เกิดเป็น Cultural Enterprise และ  

สร้างความภาคภูมิใจในมรดกของศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นให้กับนสิิตและบุคลากร เป็นอัตลักษณ์ 

ขององค์กร (Thainess) 

 

ตารางที่ 5 เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานบรกิารสุขภาพ 

บริการ ความสำคัญต่อความสำเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

การให้บริการสุขภาพ 1) เพิ่มโอกาสการเข้าถึง 

การบริการสุขภาพ 

2) บูรณาการการเรียนการสอน

กับนิสติ 

3) ผู้รับบริการพึงพอใจต่อการ

ให้บริการ 

การให้บริการท้ังผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกโดยแพทย์แผนปัจจุบัน 

และแพทย์ทางเล ือก ประกอบด้วยศูนย ์การแพทย ์และ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โรงพยาบาลทันตกรรม  

ค ล ิ น ิ ก แ พ ท ย ์ แ ผ น จ ี น  ค ล ิ น ิ ก แ พ ท ย ์ แ ผ น ไ ท ย  

คลินิกกายภาพบำบัด สถานปฏบัิตกิารเภสัชกรชุมชน เป็นต้น 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดให้บริการทางวิชาการและบริการสุขภาพ เพื ่อบูรณาการบริการ 

ทางวิชาการให้เข ้าก ับการเร ียนการสอนเพื ่อประโยชน์ด ้านการเร ียนรู ้จากประสบการณ์จริงของน ิส ิต   

สร้างความเชี่ยวชาญ เข้าถึงชุมชน มีจิตอาสา อีกทั้งยังตอบสนองต่อความต้องการการเข้าถึงการรักษาพยาบาล 

ที ่มีมาตรฐานของประชาชน นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านหน่วยงานบริการทางการแพทย์  

แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือกต่าง ๆ ดังนี้ 
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ตารางที่ 6 หน่วยงานบริการทางสาธารณสุขและลักษณะการให้บรกิาร 

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน สังกัด ลักษณะการใหบ้ริการ 

1 ศูนย์บริการทาง

การแพทยแ์ละ

สาธารณสุข  

คณะแพทยศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ ให้บริการรักษาพยาบาลในรูปแบบคลินิกแพทย์แผนปัจจุบัน, 

แพทย์แผนจีน และแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้กับนสิิต บุคลากร 

และบุคคลภายนอก 

2 ศูนย์การแพทย์และ

โรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวทิยาลัยพะเยา ให้บริการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก ให้บริการแผนก

ผู้ป่วยใน จำนวน 32 เตยีง และให้บริการแผนกอุบัตเิหตุและ

ฉุกเฉินทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 

3 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ให้บริการทันตกรรมท่ัวไป บริการตรวจพิเคราะห์โรค เอกซเรย์  

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ คลินิกทันตกรรมเด็ก คลินิก 

ทันตกรรมบดเคีย้ว คลินิกทันตกรรมครอบครัว และคลินิกระบบ

การเรียนการสอน ให้บริการในและนอกเวลาทำการ  

4 คลินิกกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ให้บริการทางกายภาพบำบัด ดว้ยอุปกรณ์เครื่องมือท่ีทันสมัย 

ให้กับนสิิต บุคลากร และบุคคลภายนอก 

5 สถานปฏบัิตกิารเภสัช

กรรมชุมชน 

คณะเภสชัศาสตร์ ให้บริการด้านยาและสุขภาพแกป่ระชาชนตามมาตรฐานวชิาชีพ

เภสัชกรรม 

6 ศูนย์วิจัยนวัตกรรม

วทิยาศาสตร์

เครื่องสำอางและ

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  

คณะเภสัชศาสตร์ ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 

7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ ให้บริการดูแลเด็กตามกลุ่มอาย ุแบ่งตามการเจรญิเตบิโต 

พัฒนาการและความตอ้งการการดูแลท่ีแตกต่างกัน เพื่อเป็น

สวัสดกิารให้กับบุคลากรมหาวทิยาลัยพะเยา 
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ตารางที่ 7  หน่วยงานบริการและลักษณะการให้บรกิาร 

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน สังกัด ลักษณะการใหบ้ริการ 

1 ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยยีานยนต์ 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจรถยนต์ รถขนส่งทางบก และทดสอบสภาพ

อุปกรณ์ NGV และ LPG เพื่อทำการต่อทะเบียน

ประจำป ี 

2 หน่วยปฏบัิตกิารวชิาชีพ 

ด้านการโรงแรมและร้านกาแฟ 

(เรือนเอื้องคำ) 

สำนักงานอธิการบดี

มหาวทิยาลัยพะเยา 

ให้บริการด้านการฝกึปฏิบัตแิละการเรียนรู้ให้กับนสิิต 

ให้บริการด้านหอ้งพัก อาหาร และเครื่องดื่มให้กับ

บุคลากร และบุคคลท่ัวไป 

3 ร้านขายของท่ีระลึก สำนักงานอธิการบดี

มหาวทิยาลัยพะเยา 

สนับสนุนกิจกรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพื่อ

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนในรูปแบบของศูนย์กลาง

การจำหน่ายของฝากของท่ีระลกึ 

4  ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจพอเพยีง

และความอยู่รอดของ 

มนุษยชาต ิ

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ให้บริการการศกึษา พัฒนาพันธ์ุพชื เกษตรกรรม  

ปศุสัตว์ การประมง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

ทางการเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงฯ 

5 ศูนย์สถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลัยพะเยา ให้บริการสนับสนุน ผลักดัน ส่งเสริม นิสติ บัณฑิต 

ศษิย์เก่าบุคลากร และบุคคลภายนอก  

ให้นำผลงานวจิัย ผลงานวชิาการ นวัตกรรมและ

ผลงานสร้างสรรค์ให้สามารถดำเนินการได้จรงิ 

ในเชงิพาณิชยเ์พื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ท่ีมี

ศักยภาพ สามารถดำเนนิธุรกิจได้ด้วยตนเอง 
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1.4 ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านยิมร่วม สมรรถนะหลัก และอัตลักษณ์บัณฑิต  

 

(1) ปรัชญา 

                 ปญฺญาชีวี เสฏฐชวีี นาม (ปัญญาชีว ีเสฏฐะชีว ีนาม) "ดำรงชีวติด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด" 

                 ( A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All ) 

 (2) ปณิธาน 

        ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

        ( Wisdom for Community Empowerment ) 

   (3) วิสัยทัศน์  

  “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” 

  ( University for Community Innovation with International Standard ) 

หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสากล ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ

และมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ ่น ประสานความร่วมมือและ  

สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้นำ และสร้างสรรค์ปัญญา  

เพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกัน

คุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ  

  (4) พันธกิจ (Missions) 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุให้มหาวิทยาลัยพะเยา 

“ใหก้ารศกึษา ส่งเสริม และพัฒนาวชิาการและวิชาชีพช้ันสูง ทำการสอนทำการวจิัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ” และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

มหาวิทยาลัยพะเยาต้องดำเนินพันธกิจในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรู ้ที ่เน้น  

การพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและนำไปใช้ประโยชน์  

ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึงดำเนินพันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้อง 

ตามมาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
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 1) ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 

 ผลิตบัณฑิตที ่ม ีคุณภาพสูง มีความรู ้ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพรู ้ท ันโลก 

ทันเทคโนโลยี มีความรูภ้าษาอังกฤษที่สื่อสารได้ มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานเป็นมนุษย์

ที่สมบูรณ์ รู ้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม และธรรมชาติ  

ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม  

พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก ปรับตัวได้ในสังคม  

ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเป้าหมายชีวิตมีทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม รวมถึงทักษะ การจัดการ 

และการเป็นผู ้ประกอบการด้วยหลักสูตรที ่ท ันสมัย ย ืดหยุ ่น ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  

และอุตสาหกรรมใหม่ อาจารย์มีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard 

Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาใหม่ ด้วยเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัย และวิธีเรียนรู้ที่เน้นทักษะและการปฏิบัติร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต มีการบริหารจัดการที่สร้างความเชื่อมั่น  

ก ับผ ู ้ เ ร ียนและความเช ื ่ อถ ือให ้ก ับช ุมชนและส ังคม ระบบการศ ึกษารองร ับและตอบโจทย ์พ ื ้นท ี่  

ในการยกระดับการศกึษา ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุกระดับ พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากลและนานาชาติ 

 2) วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

 นอกเหนือจากบทบาทการสร้างคนให้มีทักษะชีวิตและวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการตลาดแรงงาน

แล้ว การเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent and Skilled Human Resources) 

มหาวิทยาลัยต้องตระหนักว่า งานวิจัยเป็นรากฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ใหม่นำไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนาสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมให้ก้าวหน้าและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู ่การเติบโตอย่างยั ่งยืนของสังคม ลดปัญหาความยากจน  

ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก มหาวิทยาลัยพะเยา  

ต้องส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านการวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม มีการติดตามและการประเมินผลเป็นระบบสร้างเครือข่ายนักวิจัย

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก วิจัยและนวัตกรรมที่ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เน้นการวิจัยมุ่ งเป้าที ่ตอบโจทย์ชุมชน  

สังคม และความต้องการของประเทศ (Demand side) ส่งเสริมการเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัย 

และนวัตกรรม การนำไปใช้ประโยชน์กับสังคม ด้วยการร่วมมือกับผู้ใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ

และภาคการเกษตรเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สามารถพัฒนายกระดับรายได้และเทคโนโลยีของประเทศ 

ให้เป็นไปตามนโยบายการเข้าสู่ Thailand 4.0  
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  3) บรกิารวชิาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

 มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที ่ม ีคุณค่าและแหล่งรวมองค์ความรู ้ในทุกสาขา  

ทั ้งด ้านว ิทยาศาสตร ์ส ุขภาพ ด ้านว ิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี และด ้านส ังคมศาสตร ์และมนุษยศาสตร์   

และด ้วยปณิธานมุ ่ งม ั ่น “ป ัญญาเพ ื ่อความเข ้มแข ็งของช ุมชน Wisdom for Community Empowerment)” 

มหาวิทยาลัยต้องคำนึงถึงพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่เป็นพันธกิจหลักสำคัญอีกพันธกิจ  

หนึ่งด้วย มหาวิทยาลัยต้องสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นที่พึ่งให้ชุมชน  

และสังคม ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน 

และสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจากความแตกต่างและเหลื่อมล้ำ 

เกิดสังคมความสุข 

 4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินเพื่อความเป็นไทย 

 การดำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องตระหนักและให้ความสำคัญ

เพื่อเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์  

และพัฒนาศลิปะและวัฒนธรรม เป็นภารกิจเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและสมบัติของประเทศชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

ตั้งอยู่ในพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่สวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยต้องสร้างความร่วมมือ  

กับชุมชน (University engagement) เพื่อการทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์ สร้างจิตสำนึกปลูกฝัง

ค่านิยม และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที ่ดีงามของประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่ นที ่พึงประสงค์ให้กับนิสิต 

และบุคลากร รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั ้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

การเชื่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาประยุกต์ การใชป้ระโยชน์เชิงสร้างสรรค์ 

ด้วยการบริหารจัดการ และการใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นระบบ 

 5) บรหิารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรยีนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

 การพัฒนาระบบนิเวศด้านการบริหารจัดการ มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศกำหนดในการบริหารคน 

บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อเป้าหมายองค์กรที่ดีมีคุณภาพและประโยชน์สุข

ของบุคลากรมีระบบและกลไกควบคุมการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุกระดับ ยกระดับศักยภาพ  

ของบุคลากร ทั้งผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับบริบท  

ของสังคมไทยและสังคมโลกที ่เปลี ่ยนแปลงไป บุคลากรมี Mindset ของการทำงานและการบริหารร่วมกัน  

และมีภาวะความเป็นผู ้นำ (Leadership) และผู้ตามในโลกใหม่ เปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้  

และแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน เพื ่อกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความรู ้ความเข้าใจในนโยบาย  

และเป้าหมายการดำเนินงานในพันธกิจต่าง  ๆ กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาร่วมกัน ผู ้บริหารทุกระดับ 

ต้องมีวสิัยทัศน์ (Vision) มีความมุ่งมั่นและต้องเห็นภาพทิศทางในระยะยาว (Visionary) ดว้ยหลักการทำงานร่วมกัน  
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“สานความคิด สร้างจิตใจ” รวมพลังของบุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ร่วมพัฒนา

องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างระบบการบริหารบนพื ้นฐานข้อมูลที ่น่าเชื ่อถือและมีการดำเนินงานที ่มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

   (5) ค่านิยมร่วม  

 U: Unity   ทำงานแบบบูรณาการ ร่วมมอืกันมุ่งสู่เป้าหมาย 

 P: Professional   ทำงานอย่างมอือาชีพ เพื่อคุณภาพและมาตรฐาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
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  (6) สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) 

1. การผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพสูง ตอบสนองความตอ้งการของประเทศ 

2. พัฒนาอาจารย์ใหม้ีคุณภาพการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. สร้างงานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ ถ่ายทอด และสร้างสรรค์นวัตกรรมเชงิพาณิชย์ 

4. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

5. เสริมสรา้งความเป็นชาติ และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ 

6. Smart University มีธรรมาภบิาล สานความคิดสรา้งจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 

  (7) อัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

รูปที่ 2 อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

  

อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ:

มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ตามความต้องการของ
อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

อัตลักษณ์ทั่วไป: 

มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี
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1.5 บุคลากร (Workforce Profile) 

   

      (1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลากรสายวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 1010 คน ประกอบไปด้วย ผู้ที่มีตำแหน่ง

อาจารย์ จำนวน 698 คน คิดเป็นร้อยละ 70.89 และผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

จำนวน 240 คน ร้อยละ 23.76  รองศาสตราจารย์ จำนวน 50 คน รอ้ยละ 4.95 และศาสตราจารย์ จำนวน 4 คน 

ร้อยละ 0.40 

มหาว ิทยาล ัย ม ีเป ้าหมายในการส ่งเสร ิมสนับสนุนและพัฒนาอาจารย ์ให ้ใช ้ความร ู ้และ 

ใช้ทักษะที่หลากหลายในการสอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามทักษะศตวรรษที่ 21 พัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพ

อาจารย์ด้านการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Professional Standard Framework, UP-PSF) ส่งเสริม 

จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างความรักในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  

ม ีระบบการยกย ่องหร ือประกาศเก ียรต ิค ุณแก ่อาจารย ์  และการให ้แรงจ ูงใจแก ่อาจารย ์ท ี ่ ได ้ รับ  

ตำแหน่งทางวิชาการ 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงอัตราส่วนตำแหน่งทางวชิาการของบุคลากรสายวิชาการ 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

จ านวน 716 240 50 4

70.89%

23.76%

4.95%
0.40%
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ตารางที่ 8  จำนวนตำแหน่งทางวชิาการของบุคลากรสายวิชาการ 

ลำดับ ส่วนงาน  
ตำแหน่ง รวม  

อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. (คน) 

1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 22 17 3 -  42 

2 คณะทันตแพทยศาสตร์ 26 2 2 -  30 

3 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 49 13 1 -  63 

4 คณะนิติศาสตร์ 22 16 2 -  40 

5 คณะพยาบาลศาสตร์ 34 14 -   -  48 

6 คณะแพทยศาสตร์ 80 8 - 1 89 

7 คณะเภสัชศาสตร์ 43 12 4 -  59 

8 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 12 4 -  33 

9 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 50 13  -  -  63 

10 คณะวิทยาศาสตร์ 54 30 9 -  93 

11 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 48 28 2 -  78 

12 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 26 21 6 -  53 

13 คณะศิลปศาสตร์ 81 13 3 -  97 

14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 35 6 2 -  43 

15 คณะสหเวชศาสตร์ 34 11  -  -  45 

16 วทิยาลัยการจัดการ 7 2 6 -  15 

17 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 14 10 1 -  25 

18 วทิยาลัยการศึกษา 14 10 2 1 27 

19 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 49  2  1 -  50 

20 ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 11 2 2 2 17 

รวมทั้งสิ้น  716 240 50 4 1010 
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  (2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลากรสายสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น 945 คน ประกอบไปด้วย ผู้ที่มีตำแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวนทั ้งหมด 891 คน คิดเป็นร้อยละ 94.29 พนักงานราชการ  

จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 1.38 และลูกจ้างช่ัวคราว จำนวนทั้งหมด 41 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.34 

มหาวิทยาลัย มีเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาพนักงานสายสนับสนุน ให้มีคุณภาพ  

มีทัศนคติที ่ดี และมีความภาคภูมิใจในองค์กร มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามภารกิจที ่ได้รับมอบหมาย  

และได้รับการอบรมพัฒนาตามความก้าวหน้าตามสายงาน  

 

 
 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงอัตราส่วนตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน 

 

   

  

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

จ านวนบุคลากร 891 13 41

94.29%

1.38% 4.34%
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ตารางที่ 9 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน                                   

ลำดับ สังกัด 
พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

พนักงาน 

ราชการ 

ลูกจ้าง 

ชั่วคราว 

รวม  

(คน) 

1 สำนักงานอธิการบด ี 22 - -  22 

2 กองกลาง 34 1 - 35 

3 กองการเจ้าหนา้ที ่ 37 - 4 41 

4 กองกิจการนสิิต 14 2 3 19 

5 กองคลัง 30 1 - 31 

6 กองบริการการศกึษา 51 1 1 53 

7 กองบริหารงานวจิัย 17 -   7 24 

8 กองแผนงาน 21 -  -  21 

9 กองอาคารสถานท่ี 42 3 8 53 

10 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 26 -  -  26 

11 คณะทันตแพทยศาสตร์ 26 -  2 28 

12 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 23 -  -  23 

13 คณะนิติศาสตร์ 9 -  -  9 

14 คณะพยาบาลศาสตร์ 17 -  -  17 

15 คณะแพทยศาสตร์ 55 -  7 62 

16 คณะเภสัชศาสตร์ 15 -  3 18 

17 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 -  -  9 

18 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 15 -  -  15 

19 คณะวิทยาศาสตร์ 38 - - 38 

20 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 26 - - 26 

21 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 27 1 - 28 

22 คณะศิลปศาสตร์ 11 1 - 12 

23 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 8 - - 8 

24 คณะสหเวชศาสตร์ 18 - - 18 

25 วทิยาเขตเชยีงราย 10 - - 10 

26 วทิยาลัยการศึกษา 11 - - 11 

27 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 13 - - 13 
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนุน (ต่อ)                                  

ลำดับ สังกัด 
พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

พนักงาน 

ราชการ 

ลูกจ้าง 

ชั่วคราว 

รวม  

(คน) 

28 วทิยาลัยการจัดการ 12 - - 12 

29 ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 105 - - 105 

30 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 15 1 -  16 

31 ศูนย์บริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 31 1 1 33 

32 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลย ี 21 - 1 22 

33 กองพัฒนาคุณภาพนิสติและนสิติพิการ 22 - 1 23 

34 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 2 -   2 

35 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 16 - 3 19 

36 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 8 1 -  9 

37 หน่วยตรวจสอบภายใน 8 - - 8 

38 หน่วยปฏบัิตกิารวชิาชีพการโรงแรมและการท่องเท่ียว 15 - - 15 

39 หน่วยกฏหมาย 11 - - 11 

  รวมทั้งสิ้น 891 13 41 945 
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1.6 ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้แบ่งโครงสรา้งองค์กรตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 3 โครงสร้างองค์กร 
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แผนภูมิท่ี 4 โครงสร้างการบริหารงาน 

 



   
 

24 | P a g e  
 

1.7 ผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้กำหนดผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ออกเป็น  14 กลุ่ม ดัง

ตารางต่อไปนี ้  

 

ตารางที่ 10  การแบ่งประเภทผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

ผู้เรียน ลูกคา้กลุ่มอื่น  

และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

การจัดการศึกษา 

ผู้เรียน  

นสิิตระดับปริญญาตรี 

    

 

นสิิตระดับบัณฑิตศกึษา 

         

 

 

ผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น 

1. จบการศึกษาตามกำหนดเวลา 

2. มีงานทำหลังสำเร็จการศึกษาและมีเงินเดอืนท่ีเหมาะสม 

3. มีความรู้ และทักษะ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่และเรียนอย่างมคีวามสุข 

 

1. จบการศึกษาตามเวลาท่ีกำหนด 

2. ต่อยอดองค์ความรูสู้่การทำงานทางวชิาการและวิชาชพี 

3. มีความรู้ และทักษะ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่และเรียนอย่างมคีวามสุข 

 

1. เพ่ิมพูนทักษะท่ีจำเป็นในการทำงาน 

ผู้ปกครอง 1. บุตร/ธิดามคีวามรู้ สำเร็จการศึกษาและสามารถประกอบอาชพีได ้

2. บุตร/ธิดามทัีกษะการอยู่ร่วมกันและการปรับตัว 

3. บุตร/ธิดาได้เรียนได้รับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการอยู่ในมหาวิทยาลัยท่ีดี 

โรงเรียน 1. ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา 

2. นักเรียนได้อยู่และเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข มวีุฒกิารศึกษา 

ผู้ใชบั้ณฑิต 1. ได้บัณฑิตท่ีพร้อมทำงาน มท้ัีงความรู้และทักษะทางปฏบัิติ 

2. บัณฑิตมทัีกษะท้ัง hard skills และ soft skills ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 

ศษิย์เก่า 1. มกีิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

2. มีโอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

นักเรียนมัธยมศกึษาปีท่ี 6 1. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรอย่างทั่วถึง 

2. ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศกึษา  
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ตารางท่ี 10  การแบ่งประเภทผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความ

คาดหวัง (ต่อ) 

ผู้เรียน ลูกคา้กลุ่มอื่น  

และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ด้านการวิจัย 

ผู้ให้ทุนวจิัย 1. ผลงานวจิัยสามารถนำไปใชป้ระโยชน์ได ้

2. ดำเนินโครงการแลว้เสร็จ และสามารถผลิตตัวช้ีวัดได้ ตามคา่เป้าหมาย 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการวิจัย 

(ชุมชน ผู้ประกอบการ) 

1. งานวิจัยตอบโจทย์ความตอ้งการของชุมชน ผู้ประกอบการ เพิ่มรายได้ และแก้ปัญหา

ได้อย่างย่ังยนื 

2. ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับชุมชน/ ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 

ด้านการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ 

ผู้สนับสนุนงบประมาณ 1. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ

วชิาการ 

ผู้รับประโยชน์จากการบริการ

วชิาการและวิชาชพี (ชุมชน 

ผู้ประกอบการ) 

1. งานบริการวิชาการตอบโจทย์ความต้องการของผู ้รับบริการ และแก้ปัญหาได้  

อย่างยั่งยืน 

2. สัมพันธภาพท่ีต่อเนื่องระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และผู้ประกอบการ 

ผู้รับบริการด้านสุขภาพ 1. ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ  

2. การรักษาพยาบาลท่ีมีมาตรฐาน 

ด้านทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ผู้รับบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

1. ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2. สร้างคุณค่าจากศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มรายได้อย่างสร้างสรรค์ 
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ตารางที่ 11 คู่ความร่วมมือ บทบาทและข้อกำหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

คู่ความรว่มมอื บทบาท ข้อกำหนดที่สำคัญ วิธีการสื่อสาร 

ด้านการจัดการศึกษา 

โรงเรียนมัธยมศกึษา

ท่ีมีความร่วมมือใน

โครงการ การรับเข้า

ศกึษาของ

มหาวทิยาลัย 

คัดเลอืกนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติ

ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือก

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง 

10% ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปี

ท่ี 6 

เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ 

(Facebook, Line)  

หนังสือราชการ 

โครงการ/กิจกรรม 

สถานประกอบการท่ี

ร่วมพัฒนาหลักสูตร

แบบ intensive WIL 

ร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดการ

เรียนการสอนตามแผนการ

ศกึษาและกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

MOU ของสถาบัน หนังสือราชการ  

การประชุม อเีมล ์

แหล่งฝึกงานและ

สถานประกอบการ

นสิิต 

สหกิจศกึษา 

ร่วมฝึกประสบการณ์           

ตามขอ้กำหนดของหลักสูตร

และร่วมประเมินผล 

มาตรฐานและการประกันคุณภาพ  

การดำเนนิงานสหกิจศกึษาและ    

การฝึกงาน 

หนังสือราชการ การ

ประชุม อเีมล์ โครงการ/

กิจกรรม 

ด้านการวิจัย 

แหล่งทุนวจิัย ร่วมสนับสนุนทุนวจิัย สัญญารับทุน หนังสือราชการ  

สัญญารับทุน 

ภาคีเครอืข่าย ร่วมดำเนนิโครงการวจิัย ข้อเสนอโครงการวจิัยท่ีปรากฏ

หน่วยงานเป็นผู้ร่วมโครงการ 

หนังสือราชการ  

สัญญารับทุน 

ด้านการบรกิารวิชาการและทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

แหล่งทุน แหล่งทุน แหล่งทุน แหล่งทุน 

ชุมชน/ผู้ประกอบการ ชุมชน/ผู้ประกอบการ ชุมชน/ผู้ประกอบการ ชุมชน/ผู้ประกอบการ 

 

ที่มา : รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (Self-Assessment Report) ตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษา  

เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2561 

 

 

 

 

 



   
 

27 | P a g e  
 

ส่วนที่ 2  

การวิเคราะหส์ถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและวิเคราะห์สภาวการณ์ขององค์การ เพื่อการปรับตัว

เข้าสู ่การแข่งขันในกระแสโลกาภิวัฒน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา และเพื ่อให้มีการประเมินคุณภาพ 

การดำเน ินงานตามเกณฑ์ค ุณภาพการศ ึกษาเพ ื ่อการดำเน ินการท ี ่ เป ็นเล ิศ ( Education Criteria  

for Performance Excellence; EdPEx) และเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network 

Quality Assurance (AUN QA) โดยได้วิเคราะห์สภาวการณ์ของมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี ้

 

2.1 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 

 1) ความเป็นเลิศในการแข่งขัน 

 ผลการดำเนินงานในช่วงเวลา 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยาสามารถก้าวเข้าสู ่การจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยระดับโลก จากการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2020 โดย Times Higher Education  

ได้รับการจัดอันดับที่ 11 ของประเทศไทย และอันดับ 401-600 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก จากการจัดอันดับ

ของ Scimago institutions rankings 2020 มหาวิทยาลัยพะเยาติดอันดับที่ 14 ของไทย และอันดับที่ 777  

ของโลก และจากการจ ัดอ ันด ับ  Webometrics Ranking of World Universities หร ือ  Ranking Web of  

World Universities จัดทำโดย Cybermetrics Lab มหาวิทยาลัยพะเยาได้ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 16 ของประเทศ 

และที่ 1,972 ของโลก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  THE Impacts Ranking อันดับที่ 401 – 600 ของโลก 

1. SDG 4 การศกึษาที่เท่าเทียม  

     อันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ 

  อันดับที่ 301-400 ในระดับโลก  

2. SDG 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน  

  อันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ  

  อันดับที่ 301-400 ในระดับโลก  

3. SDG 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์  

  อันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ                      

  อันดับที่ 301-400 ในระดับโลก  
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4. SDG 17 ความร่วมมอืเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

อันดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ  

อันดับที่ 401-600 ในระดับโลก  

5. SDGs 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก  

อันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ 

อันดับที่ 79 จาก 766 มหาวิทยาลัยทั่วโลก 

 

 Scimago Institutions Rankings 2020  

1.  ด้านการวิจัย ตดิอันดับที่ 9 ของไทย อันดับที่ 430 ของโลก 

2.  ด้านนวัตกรรม ตดิอันดับที่ 18 ของไทย อันดับที่ 520 ของโลก 

3.  ด้านสังคม ตดิอันดับที่ 13 ของไทย อันดับที่ 234 ของโลก 

 

 2) บริบทเชิงกลยุทธ์ 

 มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 โดยมีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

(1) การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ซึ ่งมุ ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

และให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะผู้ประกอบการ เพื่อผลิตบัณฑิตให้กัลบไปพัฒนาชุมชน (2) การสร้าง

งานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ มุ่งเน้นการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ สร้างผลงาน

การวิจัยและนวัตกรรมในเวทีโลก และมุ ่งพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ไปในขณะเดียวกัน ด้วยการสร้าง 

ระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย (3) การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ  มุ่งพัฒนาบริการวิชาการ

เพื่อสร้างประโยชน์ในกับชุมชนในระดับเทศบาลตำบล ให้ได้มีการพัฒนาสร้างชื่อเสียงในระดับประเทศ  

(4) การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน  มุ่งใช้ Culture Enterprise  

เป็นแรงขับเคลื่อนสินค้าและบริการท้องถิ่นสู่สินค้าระดับพรีเมี่ยม สร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยผลงานพื้นถิ่น

สินค้าจากวิถ ีช ีว ิตประจำวัน (5) การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ มุ ่งพัฒนา 

ด้วยการใช้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับประเทศ สร้างการเชื่อมต่อและเข้าถึงกันอย่าง  

ไร้พรมแดน และ (6) การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส มุ่งพัฒนาและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

โดยการใชร้ะบบสารสนเทศมาเป็นกลไกในการทำงาน ติดตาม ประเมินผล บนแพลตฟอร์มดิจิทัล  

             3) ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงาน 

  มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื ่องและยั ่งยืน มีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
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การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) มกีารปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้วยขั้นตอนการดำเนินโครงการ โดยใช้วงจรคุณภาพ (Approch 

Deploy Learning Integration : ADLI) วงจรการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (KM) วงจรการเรียนรู้

ผ่ านกระบวนการจัดการความรู ้  ( KM)  ให้หน่ วยงานนำไปปรับใช้ ในการพัฒนางานของตน 

และองค์กร เกณฑ์ AUN-QA ใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพของการให้บริการ 

ทางการศึกษา ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยโดยสำนักงานปลัดกระทรวง 

อุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

 

2.2 การวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย 
 

 (1) การวเิคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน 

ตารางที่ 12 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ด้วย 7s McKinsey  

7s McKinsey จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. Structure 1. มกีารกำหนดโครงสร้างการบริหารงาน 

ท่ีชัดเจน มีความเชื่อมโยงสอดคลอ้งกัน 

ท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงานต่าง ๆ 

1. การรับรู้โครงสร้างการบริหารงานของ

มหาวทิยาลัยยังไม่ท่ัวท้ังองค์กร 

  

2. System 1. มคีวามพร้อมดา้นเทคโนโลย ีและมีการ 

นำระบบสารสนเทศมาใชใ้นการ

ดำเนนิงาน  

2. มีการพัฒนาระบบการดำเนนิงาน 

ในรูปแบบ Smart Operation เพิม่ขึ้น 

3. มรีะบบสนับสนุนการบริหารงบประมาณ

และการเงินท่ีเป็นปัจจุบัน (e-budget) 

4. มกีารออกระเบียบด้านการเงิน และ

การงบประมาณที่ชัดเจน 

5. มีการบริหารองค์กร มีความยดืหยุ่น 

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงได้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

6. มีการนำระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ เช่น EdPEx  

AUN QA ใชด้ำเนนิงานท่ัวท้ังองค์กร  

1. มีการกำหนดขั ้นตอน ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ

ประกาศที ่มีความซับซ้อน และมีการสื ่อสาร 

ท่ีไม่ท่ัวถึงท้ังองค์กร 

2. ระบบการเบ ิกจ ่าย  ม ีรายละเอ ียดข ั ้นตอน 

ท่ีไม่ยืดหยุ่น 

3. ขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายอย่างทั่วถึง 

4. การดำเนินงานของหน่วยงานอาจไม่เป็นไปตาม

ยุทธศาสตร์ เน ื ่องจากในระดับผู ้ปฏิบ ัต ิงาน  

ยังขาดการรับรู ้ เข้าใจ ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ขององค์กร 

5. ครุภัณฑ์เฉพาะทางบางอย่างไม่เพียงพอ และ 

ไม่ทันสมัย ทำให้มีข้อจำกัดในการดำเนินงาน 

ตามแผน 

6.  ม ีป ัญหาด้านการดำเนินงานจัดซื ้อ จ ัดจ้าง

ครุภัณฑ์บางประเภทท่ีล่าช้า 
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ตารางที่ 12 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ด้วย 7s McKinsey (ต่อ) 

7s McKinsey จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

3. Strategy 1. มกีารแสวงหาแหล่งรายได้เพื่อการดำเนินงานท่ี

นอกเหนอืจากการได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิ 

2. มีระบบการบริหาร ตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณ

อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

3. มรีะบบการตรวจสอบตดิตามผลการดำเนนิงาน 

โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี

4. มกีารบริหารงาน โดยกำหนดใหม้ีตัวช้ีวัดเร่งด่วน 

(Super KPI) เพื่อผลกัดันให้เกิดการดำเนนิงาน 

ท่ีสอดคล้องวสิัยทัศน์ท่ัวท้ังองค์กร 

5. มกีารดำเนนิงานบริการวิชาการ โดยมีส่วนร่วมของ

ทุกส่วนงาน ผ่าน 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ 

6. บทบาทของมหาวทิยาลัยพัฒนาพื้นท่ีกับการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก มีความสอดคล้องกับนโยบาย

รัฐบาล 

1.  แนวทางการบริหารจัดการการรายได้ 

ท่ีเกิดจากส่วนงานต่าง ๆ ยังขาดความ

ชัดเจน 

2.  การสื่อสารด้านยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลัยไปยังระดับปฏบัิตกิาร 

ยังไม่ท่ัวถึงท้ังองค์กร 

4. Skill 1. บุคลากรสายวชิาการ มคีวามสามารถในการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลย ีเพื่อการสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอน 

2. มรีะบบการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ ผ่านการ

พัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชพี (UP PSF)  

3. มกีารพัฒนาสมรรถนะสายวชิาการดา้นงานวจิัย 

ผ่านการดำเนนิงานโครงการเรียนรู้จากพี่เลีย้ง 

เดอะ ซีรีส์ (RDM The series) 

1. บุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน

บางส่วน ยังขาดทักษะทางภาษาอังกฤษ 

2. บุคลากรสายสนับสนุนบางส่วน ยังขาด

ทักษะการใชซ้อฟท์แวร์พื้นฐานทาง

สำนักงาน 

5. Staff 1. บุคลากรมคีวามสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ

สภาพแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

2. บุคลากรมคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

ท่ีทันสมัย  

3. ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรมีความสนใจใฝ่รู้ 

ในการพัฒนา 

4. มบุีคลากรท่ีมีคุณสมบัตเิหมาะสมและเพยีงพอ 

ตามการประเมินของสภาวิชาชพี 

1. ขาดทักษะการเรียนรู ้และความเข้าใจ 

ในบริบท Post-Covid 

2. บ ุคลากรขาดประสบการณ์การสอน  

และพัฒนานิสติ 

3. ขาดแรงจงูใจในการพัฒนาตนเอง 

เนื่องจากไม่ม ีCareer Path ท่ีเป็น

รูปธรรม 
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ตารางที่ 12 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ด้วย 7s McKinsey (ต่อ) 

7s McKinsey จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

6. Style 1. มภีูมิทัศน์และบรรยากาศสวยงามเป็นธรรมชาติเหมาะสม

ต่อการเรียน 

2. เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน เปิดโอกาสทาง การศึกษา 

ลดความเหลื่อมล้ำใหก้ับกลุ่มชาตพิันธ์ุหรือคนไร้สัญชาต ิ 

มหีลักสูตรท่ีหลากหลายตรงกับความตอ้งการของชุมชน 

และประเทศ 

3. มอีัตลักษณ์องค์กรแห่งความเป็นไทย (Thainess) 

1. วถิีชีวิตเรียบง่ายขาดความ

กระตอืรือล้น 

 

7. Shared 

Value 

1. การให้โอกาสมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากขึ้น 

2. มกีารทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน 

3. มีนโยบายเอื้อให้ชุมชนมสี่วนร่วมในการพัฒนาการเรียน 

การสอน การวจิัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

4. มีนโยบายผสานประโยชน์ระหว่างมหาวทิยาลัยพะเยากับ

องค์กรต่าง ๆ อาทิ หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน 

องค์การศาสนา  ศลิปวัฒนธรรม  สมาคม/ชมรมศิษย์เก่า 

   และชุมชนท้องถิ่นท่ีกลมกลนืและเหมาะสม 

1. การมสี่วนร่วมของผู้มีส่วนไดส้่วน

เสียไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม 

2. มหาวิทยาลัยเป็นท่ีรู้จักใน

ระดับประเทศและนานาชาตนิอ้ย  

 

 (2) การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

ตารางที่ 13 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST Analysis   

PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายรัฐบาลและ

กฎหมาย (Political) 

1. ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสำคญักับการพัฒนา 

Area Based ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของ

มหาวทิยาลัย 

2. นโยบายของรัฐส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและ

การสนับสนุนนวัตกรรม เพ่ือชุมชนและ

ผู้ประกอบการ 

3. กระทรวง อว. มนีโยบายการพัฒนาหน่วยงาน

ในสังกัดท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม 

4. กระทรวง อว. มีนโยบายคลายล็อค มคอ. 

และปลดล็อคการบริหารจัดการหลักสูตร 

1. มหาวิทยาลัยไม่ได้ร ับการสนับสนุน

งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนด้านวิจัย 

การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลป

ศลิปวัฒนธรรม และงบดำเนนิการ 

2. นโยบายการจัดสรรงบประมาณลดลง

ของสำนักงบประมาณ เนื่องจากสภาวะ

เศรษฐกิจบีบเค้น 

3. นโยบายการรับเข้านสิิต (TCAS) 
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ตารางที่ 13 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST Analysis (ต่อ) 

PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

2. สภาวะเศรษฐกจิ 

(Economic and 

Environment) 

1. ตลาดออนไลน์ขยายตัวสูงขึ้น มหาวิทยาลัย

สามารถใช ้งานวิจ ัยและบริการวิชาการ 

สนับสนุนการตลาดให้ชุมชน  

2. เศรษฐกิจปรับตัวลดลง ประชาชนต้องการ              

องค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะและอาชีพ

มากขึ้น ทำให้มหาวิทยาลัยมโีอกาสเผยแพร่

ความรู้สู่ชุมชน 

3. ความต้องการแรงงานท่ีมีทักษะเฉพาะ 

1. เศรษฐกิจชะงักจากผลกระทบจากไวรัส 

COVID-19  

2. ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากการบริหาร

ภาครัฐ 

3. ประชาชนในประเทศมีรายได้ลดลง 

รัฐบาลก่อหนีส้าธารณะเพ่ิมขึน้ 

4. การจ้างงานที ่ลดลงส่งผลต่อภาวะ 

การมงีานทำ 

5.  PM 2.5 ท ี ่ ส ั มพ ันธ ์ ก ั บว ิ ถ ี เ กษตร 

และวิถีชีว ิตของชาวชุมชน ก่อให้เกิด

มลพิษรอบมหาวทิยาลัย 

3. การเมอืง สงัคม 

และวัฒนธรรม 

(Socio and 

Cultural) 

1. ส ั ง ค ม ไ ท ย ก ้ า ว ส ู ่ ส ั ง ค ม ผ ู ้ ส ู ง อ า ยุ   

ทำให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสพัฒนาหลักสูตร

รองรับสังคมผู้สูงอายุ 

2. บริบททางสังคมและทางการศกึษาเปลี่ยน 

ทำให้มีโอกาสในการจัดหลักสูตร  

Non -Degree รองรับความตอ้งการ

หลากหลายกลุ่มอาชพี 

3. กระแสโลกให้ความสำคัญต่อศิลปวัฒนธรรม

และอัตลักษณ์ท้องถิ่น 

4. สังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้

มหาวทิยาลัยมโีอกาสพัฒนาหลกัสูตร

รองรับสังคมผู้สูงอายุ 

5. บริบททางสังคมและทางการศกึษาเปลี่ยน 

ทำให้มีโอกาสในการจัดหลักสูตร 

Non- Degree รองรับความตอ้งการ

หลากหลายกลุ่มอาชพี 

1. ความตอ้งการของตลาดแรงงาน

เปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลก  

2. จำนวนประชากรว ัยเร ียนที่ ลดลง  

การเปล ี ่ ยนแปลงค ่ าน ิยม ส ่ งผล 

ต่อการตัดส ินใจเข ้าศ ึกษาในระดับ

ปริญญา 

3. โรคอุบัตใิหม ่อุบัตซิ้ำส่งผลตอ่การ

ดำเนนิงานในพันธกิจเปลี่ยนไป 
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ตารางที่ 13 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST Analysis (ต่อ) 

PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

4. การเมอืง สงัคม 

และวัฒนธรรม 

(Socio and 

Cultural) 

1. สังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอาย ุทำให้

มหาวทิยาลัยมโีอกาสพัฒนาหลกัสูตร

รองรับสังคมผู้สูงอายุ 

2. บริบททางสังคมและทางการศกึษาเปลี่ยน 

ทำให้มีโอกาสในการจัดหลักสูตร Non- 

Degree รองรับความตอ้งการหลากหลาย

กลุ่มอาชีพ 

3. กระแสโลกให้ความสำคัญต่อศิลปวัฒนธรรม

และอัตลักษณ์ท้องถิ่น 

4.  ทุนทางวัฒนธรรมในพื้นท่ีสามารถต่อยอด

เป็น Cultural Enterprise ส่งผลตอ่การ

พัฒนาของประเทศ 

5. มกีารบูรณาการหลักสูตรกับวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

6. สังคมผู้สูงอายุสนับสนุนด้านการบริการทาง

การแพทย ์

7. จังหวัดพะเยาค่าครองชีพต่ำ น่าพักอาศัย 

เพื่อเรียน หรือเกษยีณ 

8. ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน

ภายนอกพร้อมให้ความร่วมมือกับ

มหาวทิยาลัย 

9. มีทรัพยากรธรรมชาติเอื้อต่อการพัฒนา

งานวจิัยและบริการวิชาการ 

10. การจัดการเรียนการสอนบัณฑิตพันธ์ุใหม่ 

(Mega Trend) การเรียนรู้ตลอดชวีติ  

Life Long Learning 

11. ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนใน

จังหวัดพะเยา สรา้งโมเดลได้รวดเร็ว  

และผู้ประกอบการสามารถพัฒนาต่อได้จริง 

 

1. ความตอ้งการของตลาดแรงงาน

เปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลก  

2. จำนวนประชากรว ัยเร ียนท ี ่ลดลง  

การเปลี ่ยนแปลงค่านิยม ส่งผลต่อ 

การตัดสินใจเขา้ศกึษาในระดับปริญญา 

3. โรคอุบัตใิหม ่อุบัตซิ้ำส่งผลตอ่การ

ดำเนนิงานในพันธกิจเปลี่ยนไป 
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ตารางที่ 13 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST Analysis (ต่อ) 

PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

5. เทคโนโลย ี 

(Technology) 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด ก่อให้เกิดแนวคิด

ในการเปิดรับเทคโนโลยมีากขึ้น ดูแลรักษาสุขภาพ 

มากขึ้น และ การใชช้วีติแบบ New Normal  

2. สภาวการณ์โลกไร้พรมแดน ก่อให้เกิดความร่วมมือ

ระหว่างองค์กร ท้ังในระดับประเทศและระดับโลก 

มากยิ่งขึ้น 

3. Digital Literacy มเีทคโนโลยท่ีีสนับสนุนการเรียนการ

สอนแบบ Online บน Digital Platform 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคอุบัตใิหม่ อุบัตซิ้ำของโรคโควดิ 

ทำให้มหาวิทยาลัยขาดรายได ้

2. โลกก้าวสูค่วามเป็น Digital  

มากขึ้น ทำให้มีต้นทุนในการ

บริหารมหาวทิยาลัยสูงขึน้  

และพัฒนาตามไม่ทันเกิดความ

เหลื่อมล้ำ  

 

2.3 ความได ้ เปร ี ยบเช ิ งกลย ุทธ ์  (Strategic Advantage)  และความท ้าทายเช ิ งกลย ุทธ์   

(Strategic Challenge) 

       จากการวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทาย 

เชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) พบว่ามหาวิทยาลัยพะเยา มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

Advantage) และความท้าทายเชงิกลยุทธ์ (Strategic Challenge)  ดังนี้ 
 

ตารางที่ 14 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

รายการ ความไดเ้ปรียบเชงิกลยทุธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  

การเตรยีมคนและ

เสริมศักยภาพคน 

SA 1. มกีารพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 

(Non-degree programe) เพื่อเพิ่ม

จำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ท่ีมีทักษะที่

จำเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและ

อาชีพสำหรับการจ้างงาน การมงีาน

ท่ีดแีละการเป็นผู้ประกอบการ 

2. มกีารส่งเสริมการดำเนนิการ 

หลักสูตรท่ีพัฒนาทกัษะการเป็น

ผู้ประกอบการอย่างเขม้ขน้ เพื่อเพิ่ม

จำนวนเยาวชนท่ีมีทักษะสำหรับการ

เป็นผู้ประกอบการ 

SC 1. การจัดการศกึษา ท่ีตอบสนองต่อภาค

การผลิต บริการ ชุมชนและสังคม  

เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

2. พัฒนากำลังคนท่ีมสีมรรถนะ

มาตรฐานวชิาชีพ สามารถเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต มีทักษะความเป็น

ผู้ประกอบการหรือนักนวัตกร และ

เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 

(Community Change Agent) 

3. สร้างสังคมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

(Happiness & Wellness) ในทุกมติ ิ
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รายการ ความไดเ้ปรียบเชงิกลยทุธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

3. มกีารจัดตัง้ศูนยพ์ัฒนาสมรรถนะ

ดิจิทัล เพ่ือการพัฒนานสิิตทุก

หลักสูตร 

4. มกีารผลิตสื่ออิเล็คทรอนิกส์  

เพื่อยกระดับเครื่องมือทางการศกึษา

ให้มีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 

5. มกีารส่งเสริมการใช้เกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการดำเนนิการ 

ท่ีเป็นเลิศในทุกส่วนงาน 

6. มกีารจัดตัง้ศูนย์การช่วยเหลอื 

ด้านสุขภาพจิต ให้ความช่วยเหลอื

อย่างเท่าเทียม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  

การสรา้งงาน 

วิจัย นวัตกรรม 

และการเปน็ผู้นำ

ด้านวิชาการ 

SA 1. มีการสนับสนุนผลงานการตีพมิพ์ 

ในวารสารระดับนานาชาต ิ

2. มกีารพัฒนาระบบสนับสนุนการ

พัฒนานักวิจัย เพื่อก้าวสู่การเป็น

นักวจิัยท่ีมีศักยภาพ 

7. 3. มีการพัฒนาเครือข่ายดา้นวจิยั

และนวัตกรรม ระบบพี่เลีย้งนักวิจัย 

(Mentorship) เพื่อการพัฒนา

คุณภาพผลงานวจิัยสู่สากล 

SC 1. มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการจัด

อันดับจาก THE Impact Rankings  

ในลำดับ 

ของประเทศไทยท่ีสูงขึ้น 

2. มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการจัด

อันดับจาก Scimago Institutions 

Rankings  

ในลำดับของประเทศไทยท่ีสูงขึ้น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 

การบริการวิชาการ

เพื่อพัฒนา 

SA 1.  มกีารจัดตัง้สถาบันนวัตกรรมและ

การถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพื่อการ

ยกระดับผลงานวจิัยและนวัตกรรม 

สู่เชงิพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม 

 มกีารดำเนนิงาน 1 คณะ 1 สญัลักษณ์

แห่งความสำเร็จ เชงิพื้นท่ี 

SC 1. การบริการวิชาการ จากสถาบัน

นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ 

(Startup & Entrepreneur)  

2. ส่งเสริมการบริหารจัดการ ทรัพย์สิน

ทางปัญญา (Intellectual Property) 

และผลิตภัณฑ์เชงิพาณิชย์ 

(Commercialized Product) 

3. การพัฒนาพื้นท่ีการเรียนรู้ (Learning 

space) เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ทุกช่วงวัย 
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ตารางที่ 14 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (ต่อ) 

รายการ ความไดเ้ปรียบเชงิกลยทุธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตรท์ี ่4  

การเสริมสรา้ง

ส่งเสริมการทำนุ

บำรุงศลิปะ 

วัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 

SA 1. มกีารบูรณาการงานดา้นทำนุบำรุง

ศลิปะและวัฒนธรรม กับทุกพันธกิจของ

มหาวทิยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 

2. มีการพัฒนาฐานขอ้มูลสารสนเทศทาง

ศลิปะและวัฒนธรรมของชาติพันธ์ุไต 

และแผนท่ีทางวัฒนธรรม 

3. มภีาคีความร่วมมือในระดับ ประเทศ

และนานาชาติ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

เศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมให้แก่ชุมชน 

SC 1. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุน

ศลิปะและวัฒนธรรม เพ่ือการยกระดับ

รายได้ของชุมชนจากวิสาหกิจทาง

วัฒนธรรม 

2. การพัฒนานักนวัตกรชุมชน เพื่อการ

พัฒนาผู้ประกอบการด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 

การเสริมสรา้งและ

พัฒนาความเปน็

สากล 

SA 1. มกีารส่งเสริมการสร้าง และพฒันา

เครอืข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(International Networking) ในพันธกิจ

ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

2. มกีารส่งเสริมภาพลักษณ์สู่สากล ผ่าน

การพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์เพื่อการ

ประชาสัมพันธ์เชงิรุก 

3. มกีารส่งเสริมการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ เพื่อ

รองรับการแลกเปลี่ยนนิสติในอนาคต 

4. มกีารพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ท่ีมีความ

ร่วมมือกับต่างประเทศ หรือมผีู้เรียน

ชาวต่างชาต ิ

SC 1. การสร้างบรรยากาศความเป็นสากล

ภายในมหาวทิยาลัย เช่น การจดัประชุม

นานาชาติ (International Conference) 

2. การพัฒนาศูนย์สอบและพัฒนาทาง

ภาษา เพื่อรองรับทักษะพื้นฐานของการ

ก้าวเข้าสู่นานาชาต ิ

3. การพัฒนาบุคลากรสายวชิาการและ

สายสนับสนุน ให้มทัีกษะทาง

ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR  

4. การดำเนนิงานร่วมกับเครอืข่ายความ

ร่วมมือระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น  

5. การได้รับการจัดอันดับมหาวทิยาลัย

ระดับโลก (World Ranking) ในมติติการ

ดำเนนิงานดา้นต่าง ๆ 
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ตารางที่ 14 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (ต่อ) 

รายการ ความไดเ้ปรียบเชงิกลยทุธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6  

การบริหารที่มี

ประสทิธิภาพและ

โปร่งใส 

SA 1. มีการพัฒนาระบบ

สารสนเทศสำคัญ เพื่อการ

บริหารจัดการตามพันธกิจ

ต่างๆ (Smart Operation to 

Smart University) 

2. มีการวางแผนบริหาร

จัดการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มภายใน

มหาวทิยาลัยพะเยาอย่าง

เป็นระบบ 

SC 1. การส่งเสริมพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ (Learning Organization) 

2. การส่งเสริมสภาวะแวดล้อมในการทำงาน 

(Workforce Environment) ที่เอื้อต่อสุขภาวะท่ีดี

ของบุคลากรในดา้นสุขภาพ ทัง้ร่างกายและจิตใจ 

เพื่อสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 

3. การพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวทิยาลัยพะเยา 

(UP Alumni Association) ให้เป็นระบบ และเป็น

ส่วนหนึ่งของการพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัย  

4. การพัฒนากฎ ระเบียบและระบบสนับสนุน เช่น 

ระบบลายเซ็นดิจิทัล สู่การพัฒนาเป็น

มหาวทิยาลัยอัจฉรยิะอย่างสมบูรณ์แบบ (Smart 

University) 

    5. การส่งเสริมพัฒนาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

พะเยา และสรา้งการรับรู้แก่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

6. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับด้านการบริหาร

ตามหลักธรรมาภบิาล โปร่งใส ตรวจสอบได้  

7. มหาวทิยาลัยได้รับรางวัลดา้นการจัดการ

สิ่งแวดลอ้ม (Green Office/ UI Green) 

8. เป็นองค์กรท่ีสามารถแสวงหารายได้ภายใต้หลกั

ธรรมาภบิาลได้อย่างย่ังยนื 

ที่มา:  

1. มาจากข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 – 2570 

วันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท และมหาวิทยาลัยพะเยา 

วิทยาเขตเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชยีงราย 

2. มาจากข ้อม ูลการระดมความค ิด เห ็นจากโครงการพ ัฒน าองค ์กรตามแนวทาง  EdPEx  

เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมคันทาร ีฮิลล์ เชยีงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม่ 

3. SA หมายถึง Strategic Advantages: ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

4. SC หมายถึง Strategic Challenges: ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
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2.4 การประเมินตนเองด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (University Re-Inventing) 

 

จากการว ิเคราะห์ตนเองโดยใช ้ค ู ่ม ือการประเม ินตนเองกำหนดกลุ ่มสถาบันอ ุดมศึกษา 

เชิงยุทธศาสตร์ จัดทำโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม  

พบว่า มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั ้งขึ ้นมาเพื่อเป็นที่พึ ่งของชุมชน  

ดังปณิธาน “ป ัญญาเพื ่อความเข ้มแข ็งของช ุมชน” และจากการประเม ินตนเองตามเกณฑ์ต ัวช ี ้วัด  

การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย 4 กลุ่มตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ได้แก่ กลุ่ม 1 การวิจัยระดับ 

แนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) กลุ ่ม 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology  

and Innovation) กลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area Based and Community) และกลุ่ม 4 การผลิตบุคลากร

ว ิ ชาช ีพสาขาต ่ างๆ   ( Professional Development)  พบว ่ า  มหาว ิทยาล ัยพะเยาม ีผลงานท ี ่ โ ดด เด่น 

ทั้งด้านประสิทธิภาพ (Performance) และศักยภาพ (Potential) ในกลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area Based 

and Community) มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้เลือกและกำหนดตำแหน่งของตนเองตามผลประเมินประสิทธิภาพ

และศักยภาพคือเป็น “มหาวิทยาลัยกลุ ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื ้นที ่ ( Area Based and Community)”  

และมีความพร้อมที่จะพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 5 แสดงประสิทธิภาพ (Performance) และศักยภาพ (Potential) ในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 
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ส่วนที่ 3 

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวทิยาลัยพะเยา 
 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (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 และนโยบายคณะรัฐมนตรี 

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ีมหาวิทยาลัยพะเยา จงึมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วย

การเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 ที่มีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพตรงตามความต้องการ 

ของตลาดแรงงานสามารถทำงานเพื่อดำรงชีพและช่วยเหลือสังคม พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา และการส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐานนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันของประเทศ 

ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” 

ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ ่งที ่ดี อันจะนำมาซึ ่งชื ่อเสียง การยอมรับของชุมชน สังคม

ประเทศชาติ และนานาชาติ ด้วยยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน ได้แก่  

 1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 2) ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ 

 3) ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 6) ยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
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 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective; SO)  

 

รูปที่ 3 การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 
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3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน  

ตารางที่ 15 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

พันธกจิที่ 1 ดา้นการผลิตบณัฑิต 

การบูรณาการศาสตร์ เพื่อการผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่ท่ีมีคุณภาพ มีทักษะผู้ประกอบการ มีทักษะภาษา และความเป็นสากล และสามารถร่วมทำงานได้ท้ังในท้องถิ่น 

และในระดับนานาชาต ิ

ประเด็น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ ์ กลยุทธ์ (Strategy) ผลลพัธ์ (Output) ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) 

ยุทธศาสตร์การ

เตรียมคนและ

เสริมสร้างศักยภาพ

คน   

  

1. บัณฑิตมคีุณภาพมสีมรรถนะ

ตามมาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐานวชิาชีพทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 และอุตสาหกรรม

อนาคต (New S-Curve) 

2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับ

การพัฒนาการเรียนรู้ตลอด

ชวีติ และพัฒนาคุณภาพชวีติ 

ได้ตามศักยภาพ 

1.ให้โอกาส สนับสนุนการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

(Life-Long Learning) 

2.พัฒนาหลักสูตรท่ีทันสมัย 

ตอบสนองและตรงความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3.จัดการศกึษาท่ีมุ่งเนน้ผลลัพธ์

การเรียนรู้ (Outcome Based 

Learning) และทักษะการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

1. การจัดการศกึษาตอบสนอง

ต่อภาคการผลิต บริการ 

ชุมชนและสังคม เป็นท่ี

ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

2. อยู่และเรียนอย่างมคีวามสุข 

(Happiness & Wellness) 

                    

  

1. กำลังคนมีสมรรถนะมาตรฐาน

วชิาชีพ สามารถเรียนรู้ตลอดชวีิต 

มทัีกษะความเป็นผู้ประกอบการ

หรือนักนวัตกร และมี

ความสามารถดา้น Community 

Change Agent 

2. มรีะบบและกลไกในการดูแล 

ให้คำปรึกษาแก่นิสติท่ีมีปัญหา

สุขภาพจิตในทุกระดับ 
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ตารางที่ 15 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ต่อ) 

 พันธกจิที่ 1 ดา้นการผลิตบณัฑิต 

การบูรณาการศาสตร์ เพื่อการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่ท่ีมีคุณภาพ มีทักษะผู้ประกอบการ มีทักษะภาษา และความเป็นสากล และสามารถร่วมทำงานได้ท้ังในท้องถิ่น 

และในระดับนานาชาต ิ

ประเด็น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 

วัตถุประสงค ์

เชิงกลยทุธ ์

กลยุทธ์  

(Strategy) 

ผลลพัธ์  

(Output) 

ผลสัมฤทธิ์  

(Outcome) 

  4. พัฒนาอาจารย์ตามกรอบ

มาตรฐานอาจารย์ 

มอือาชพี มหาวิทยาลัย

พะเยา UP – Professional 

Standard Frameworks 

(UP-PSF) 

5. ใชร้ะบบประกันคุณภาพ

หลักสตูร เป็นเครื่องมอื 

ในการพัฒนาการ

ดำเนนิการหลักสูตร 

6. พัฒนาคุณภาพ ด้วยเกณฑ์

คุณภาพการศึกษา 

เพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx)           

7. นสิิตมคีุณภาพชีวิตตาม

ศักยภาพ (Wellness and 

Happiness) 

  

 



   
 

43 | P a g e  
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  ตารางที่ 16 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

เป้าหมายและตัวชี้วดัหลัก ดา้นการจัดการการเรียนการสอน             

1. บัณฑิตมงีานทำ ร้อยละของบัณฑิตมงีานทำและประกอบ

ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละของบัณฑิตใน

ภาพรวมของมหาวทิยาลัย) 

80 80 80 80 80 กองบริการ

การศึกษา  

2. บัณฑิตมสีมรรถนะตรง

ตามความตอ้งการของผู้ใช ้

ร้อยละของผู้ใชบั้ณฑิตท่ีมีความพงึพอใจ

ในสมรรถนะของบัณฑิตในระดบั 4 

คะแนนขึ้นไป(จากคะแนนเต็ม 5) 

70 70 75 75 75 กองบริการ

การศึกษา  

3. นวัตกรรมของนสิิต 

(Innovations in force) 

ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีนวัตกรรมของ

นสิิต 

70 80 80 80 100 กองบริการ

การศึกษา  

4. บัณฑิตผู้ประกอบการ จำนวนนสิิตท่ีได้รับรางวัลการเป็น

ผู้ประกอบการ 
90 100 120 140 150 

กองบริการ

การศึกษา  

5. การจัดหลักสูตรท่ี

ยกระดับคุณภาพชวีติของ

ชุมชน 

นวัตกรรมการเรียนการสอนท่ียกระดับ

คุณภาพชีวิตชุมชน (โครงการ)  20 20 50 50 50 

กองบริการ

การศึกษา  
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  ตารางที่ 16 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ต่อ) 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

เป้าหมายและตัวชี้วดัหลัก ดา้นการจัดการการเรียนการสอน            

6. การผลิตกำลงัคนเพื่อ

ตอบสนองต่อนโยบาย

สำคัญและเร่งด่วนของ

ประเทศ 

จำนวนคนท่ีสำเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรแบบ Non-degree 
100 200 200 200 200 

กองบริการ

การศึกษา  

7. ประกันคุณภาพ

การศึกษาด้วยเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อความ

เป็นเลิศ EdPEx 

บุคลากรท่ีผ่านการอบรม EdPEx / TQA  

54 70 80 85 100 

กองบริการ

การศึกษา  

8. บัณฑิตมสีมรถนะดจิิทัล

ในระดับการใชง้านพื้นฐาน 

(UP Digital Literacy) 

ร้อยละของนสิิตชัน้ปีท่ี 2 ท่ีมีผลการสอบ

ผ่านในระดับการใชง้านพื้นฐาน 
ปีท่ี

ดำเนนิการ 
50 50 60 60 

กองบริการ

การศึกษา  
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  ตารางที่ 16 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ต่อ) 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

เป้าหมายและตัวชี้วดัหลัก ดา้นคุณภาพนิสิต       

1. นวัตกรรมดา้นการ

พัฒนาอัตลักษณ์นิสติ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

1. จำนวนนวัตกรรมในกิจกรรมการ

พัฒนาอัตลักษณ์นิสติ (Best Practise) 1 1 1 1 1 
กองกิจการนสิิต 

2. บัณฑิตมอีัตลักษณ์ด้านบุคลิกภาพ       กองกิจการนสิิต 

2.1 ร้อยละของจำนวนนิสติท้ังหมดของ

มหาวทิยาลัยพะเยาท่ีแสดงออกดา้น

บุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

60 70 80 85 85 

กองกิจการนสิิต 

2.2 ร้อยละของจำนวนนิสติท้ังหมดของ

มหาวทิยาลัยพะเยาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

จิตอาสา 

60 70 80 85 85 

กองกิจการนสิิต 

3 บัณฑิตมอีัตลักษณ์ด้านสุนทรียภาพ 100 100 100 100 100 กองกิจการนสิิต 

4. บัณฑิตมอีัตลักษณ์ด้านสุขภาพ       กองกิจการนสิิต 

4.1 ร้อยละของจำนวนนิสติท้ังหมดของ

มหาวทิยาลัยพะเยาท่ีมีสุขภาพกายด ี 60 70 80 85 85 
กองกิจการนสิิต 

4.2 ร้อยละของจำนวนนิสติท้ังหมดของ

มหาวทิยาลัยพะเยาท่ีมีสุขภาพจติด ี 60 70 80 85 85 
กองพัฒนาคุณภาพ

นสิิตและนสิิตพกิาร 
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ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

เป้าหมายและตัวชี้วดัหลัก ดา้นคุณภาพนิสิต       

2. นวัตกรรมการดูแล

สุขภาพจิตของนิสติ 

1.จำนวนนวัตกรรมในการดูแลสขุภาพจิต 

ของนิสติมหาวิทยาลัยพะเยา  

(Best Practice) 

1 1 1 1 1 

กองพัฒนาคุณภาพ

นสิิตและนสิิตพกิาร 

3. การให้บริการและ

สวัสดกิารเพื่อให้นิสติใชช้วีติ 

อยู่และเรียนในมหาวิทยาลัย

อย่างมีความสุข (UP 

Wellness and Happiness) 

1. จำนวนระบบในการขับเคลื่อนให้นสิิต

ได้รับบริการและสวัสดกิาร เพื่ออยู่และ

เรียนอย่างมคีวามสุข (นับซ้ำ) 

 

3 4 5 6 7 

กองกิจการนสิิต 

กองพัฒนาคุณภาพ

นสิิตและนสิิตพกิาร 
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  ตารางที่ 16 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ต่อ) 

ตัวชี้วัดรอง หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

เป้าหมายและตัวชี้วดัรอง  ดา้นการจัดการการเรียนการสอน             

1. การจัดหลักสูตรท่ีมีเครอืข่ายความ

ร่วมมือในการผลิตกำลงัคนกับหน่วยงาน

ภาครัฐ เอกชน และชุมชน (Corporate 

Academy) 

จำนวนหลักสูตรท่ีมี

เครอืข่ายความร่วมมือ

ในการผลิตกำลังคน 
5 5 10 10 10 

กองบริการ

การศึกษา  

 

2. การจัดการศกึษาแบบ CWIE  

ในรูปแบบสหกิจศกึษาเต็มรูปแบบหรือ

รูปแบบอื่น 

จำนวนหลักสูตรท่ี 

จัดการศกึษาในรูปแบบ 

CWIE 

5 5 10 10 10 

กองบริการ

การศึกษา  

 

3. การจัดการศึกษาเพ่ือ Re-skill/Up skill จำนวนหลักสูตร 

แบบ Re-skill/Up skill 10 15 20 20 30 

กองบริการ

การศึกษา  

 

4. หลักสูตรได้มาตรฐานระดับนานาชาต ิ จำนวนหลักสูตรท่ีผ่าน

การประเมิน ปีท่ีดำเนนิการ 1 1 1 2 

กองบริการ

การศึกษา  

 

5. นิสิตมคีวามสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษ (คะแนนสอบตามมาตรฐาน 

CEFR ในระดับเพื่อการส่ือสาร B2) 

ร้อยละของนสิิตท่ีมี 

ผลการสอบผ่านใน 

ระดับ B2 

5 5 5 5 10 

กองบริการ

การศึกษา  

 

6. อาจารย์มีคุณภาพการสอนอย่าง 

มอือาชพี (UP-PSF ระดับ 3) 

ร้อยละของอาจารย์ 

ท่ีผ่านระดับ 

UP-PSF ระดับ 3 

ปีท่ีดำเนนิการ 1 3 3 3 

กองบริการ

การศึกษา  
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  ตารางที่ 16 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ต่อ) 

ตัวชี้วัดรอง หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

เป้าหมายและตัวชี้วดัรอง  ดา้นคุณภาพนิสิต             

1. บัณฑิตมสีมรรถนะของบัณฑิต 

ในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน (4Cs) 

ร้อยละของจำนวนนิสติ

ท้ังหมดท่ีได้รับการ

พัฒนาสมรรถนะของ

บัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 

100 100 100 100 100 

กองกิจการนสิิต 

2. นิสิตได้รับบริการและสวัสดกิารเพื่อ

การอยู่และเรียนอย่างมคีวามสุข  

(การดูแลด้านบริการหอพัก ทุนการศึกษา 

กองทุนกู้ยืมเรียน ศูนย์ดูแลสุขภาพจิต 

ศูนย์ดูแลนสิิตพกิาร การดูแลนิสิต 

ไร้สัญชาติหรือด้อยโอกาส  

การบริการหอพัก สนามกีฬา ฯลฯ) 

ร้อยละของจำนวนขอ้

ร้องเรียนจากปัญหา

บริการและสวัสดกิาร

ของนิสติลดลงจาก 

ปีท่ีผ่านมา 

10 20 30 40 50 

กองพัฒนาคุณภาพ

นสิิตและนสิิตพกิาร 

ร้อยละของความพงึ

พอใจของนสิิตท้ังหมด 

ท่ีมีต่อการบริการและ

สวัสดกิารนสิิตในระดับ 

ดีขึ้นไป 

60 65 70 75 80 

กองพัฒนาคุณภาพ

นสิิตและนสิิตพกิาร 
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3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ    

  

ตารางที่ 17 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ    

พันธกจิที่ 2 ดา้นวิจัยและนวตักรรม 

ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของคนในชุมชน ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพืน้ท่ี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสรา้งความยั่งยืนของพืน้ท่ีและประเทศ 

ประเด็น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 

วัตถุประสงค ์

เชิงกลยทุธ ์

กลยุทธ์  

(Strategy) 

ผลลพัธ์  

(Output) 

ผลสัมฤทธิ์  

(Outcome) 

ยุทธศาสตร์การสร้าง

งานวจิัยและนวัตกรรมและ

การเป็นผู้นำทางด้าน

วชิาการ    

  

1. ผลงานวจิัยและนวัตกรรม

มคีุณภาพ 

2. ผลงานวจิัยและนวัตกรรม 

ขับเคลื่อนชุมชน สังคม  

สู่การมคีุณภาพชีวิตท่ีดขีึน้ 

1. พัฒนาบุคลากรให้มี

ศักยภาพสูงด้านการวจิัย

และนวัตกรรม 

2. พัฒนาระบบการบริหาร

งานวจิัยและนวัตกรรม 

3. การสร้างผลงานวจิัยและ

นวัตกรรมท่ีให้ผลกระทบ

เชงิบวกกับชุมชนและสังคม 

1.ผลการจัดอันดับมหาวทิยาลัย 

ชัน้นำระดับโลก THE Impact 

Ranking TOP 10    

2.ผลการจัดอันดับมหาวทิยาลัย

ชัน้นำระดับโลก Scimago  

1.ผลการจัดอันดับมหาวทิยาลpั

ชัน้นำระดับโลก THE Impact 

Ranking TOP 10    

2.ผลการจัดอันดับมหาวทิยาลัย

ชัน้นำระดับโลก Scimago  
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   ตารางที่ 18 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ  

ตัวชี้วัดรอง หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

เป้าหมายและตัวชี้วดัหลัก               

1. มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการจัดอันดับ

จาก The Impact Rankings 

ได้รับการจัดอันดับใน

ระดับประเทศ Ranked ≤ 11 Ranked ≤ 11 Ranked ≤ 11 Ranked ≤ 11 Ranked ≤ 11 
 กองบริหาร 

งานวจิัย 

2. มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการจัดอันดับ

จาก Scimago Institutions Rankings 

ได้รับการจัดอันดับใน

ระดับประเทศ Ranked ≤ 14 Ranked ≤ 14 Ranked ≤ 14 Ranked ≤ 14 Ranked ≤ 14 
กองบริหาร

งานวจิัย 

เป้าหมายและตัวชี้วดัรอง             

1. มีผลงานวจิัยตพีมิพ์ (Publication)  

ท่ีตีพิมพ์ในระดับนานาชาต ิ

จำนวนผลงานวจิัย

ตพีมิพ์ (Publication) ที่

ตพีมิพ์ในระดับ

นานาชาติ (ไม่นับซ้ำ) 

200 250 300 300 350 

 กองบริหาร 

งานวจิัย 

2. มีหน่วยวจิัยเพื่อความเป็นเลิศ 

 (Unit of Excellence) 

จำนวนหน่วยวิจัยเพื่อ 

ความเป็นเลิศ (Unit of 

Excellence) (นับซ้ำ) 

≥ 4 ≥ 5 ≥ 6 ≥ 7 ≥ 8 

กองบริหาร

งานวจิัย 

3. มีระบบสนับสนุนการวจิัย (Research 

Supportive System) 

จำนวนระบบสนับสนุน 

การวจิัย (Research 

Supportive System)  

(ไม่นับซ้ำ) 

1 1 1 1 1 

กองบริหาร

งานวจิัย 
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3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ   

 

  ตารางที่ 19 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ   

พันธกจิที่ 3 ดา้นบริการวิชาการ 

มุ่งเนน้งานเพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนในจังหวัดพะเยา และภาคเหนือตอนบน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 

วัตถุประสงค ์

เชิงกลยทุธ ์

กลยุทธ์  

(Strategy) 

ผลลพัธ์  

(Output) 

ผลสัมฤทธิ์  

(Outcome) 

ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ

เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และ

ประเทศ   

  

1. ชุมชนและสังคม 

มคีุณภาพชีวิตและ

ความเป็นอยู่อย่าง

ยั่งยืน (Sustainable 

Life) 

  

1. จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ (Learning Space) และ

ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ ทุกช่วงวัย ด้วย

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงและรองรับสังคม

ผู้สูงอาย ุ

2. นำความรู้ทางวิชาการ วิชาชพี งานวิจัยและ

นวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน                    

(Professional-Community Engagement) 

3. บริการทางด้านสุขภาพและสาธารณสุข 

(Community Health Care) 

1. ปัญญาเพื่อความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน 

1.การบริการวิชาการ 

จากสถาบันนวัตกรรม

และการถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

2.ทรัพย์สินทางปัญญา 

(Intellectual Property) 
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   ตารางที่ 20 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ   

 ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

เป้าหมายและตัวชี้วดัหลัก               

1. การบริการวิชาการเพื่อสร้างชุมชน

นวัตกรรม  

จำนวนชุมชนนวัตกรรม 

(นับซ้ำ) 10 10 15-20 15-20 15-20 
กองบริหารงานวจิัย 

2. การบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้

ให้กับมหาวทิยาลัย (Academic Service)  

รายได้จากการบริการ

วชิาการ ไม่นอ้ยกว่า 

(ล้านบาท/ปี) 

≥3.0 ≥3.0 ≥5.0 ≥5.0 ≥5.0 

สถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชงิพาณิชย์จาก

งานวจิัยสู่ Commercialized Product 

(พัฒนา UP Product และวางตลาด) 

จำนวนผลิตภัณฑ์สู่ 

เชงิพาณิชย์ (ชิ้น) ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥3 

สถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

4. การสร้างพื้นท่ีเพื่อการเรียนรู้ Learning 

Space (Non-Profit) 

รางวัลสนับสนุน 

ศูนย์การเรียนรู้ ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 
สถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

เป้าหมายและตัวชี้วดัรอง       

1. การสร้างผู้ประกอบการใหม ่(Startup 

& Entrepreneur) 

จำนวนผู้ประกอบการ

ใหม่ (Startup & 

Entrepreneur)  

≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 3 ≥ 3 

สถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

2. ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual 

Property) ท่ีขึ้นทะเบียนใหม่   

จำนวน ทรัพย์สินทาง

ปัญญา (Intellectual 

Property) ท่ีขึ้นทะเบียน

ใหม่  

≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 

สถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
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3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสรมิการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน   

  ตารางที่ 21 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน   

พันธกจิที่ 4 ดา้นทำนบุำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

รวบรวมศึกษา อนุรักษ์ และพัฒนานักนวัตกร สร้างมูลค่าใหผ้ลติภัณฑ์ของชุมชน ด้วยศลิปะวัฒนธรรมลา้นนา-ไต 

ประเด็น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 

วัตถุประสงค ์

เชิงกลยทุธ ์

กลยุทธ์  

(Strategy) 

ผลลพัธ์  

(Output) 

ผลสัมฤทธิ์  

(Outcome) 

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง

และส่งเสริมการทำนุบำรุง

ศลิปะและวัฒนธรรมให้

ยั่งยืน   

  

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุง

ศลิปะและวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  

สร้างเสริมความเป็นไทย 

และพัฒนาสู่สากล 

(Thainess) 

2. การสร้างสรรค์ 

เชงิพาณิชย์ (Cultural 

Enterprise) 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และพัฒนาสู่สากล 

2. สร้างความตระหนักและรับรู้ 

ปลูกฝังความเป็นไทย (Thainess) 

3. พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

แก่ชุมชนด้วยศิลปะและ

วัฒนธรรม (Cultural Enterprise) 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุง

ศลิปะและวัฒนธรรม

และภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

สร้างเสริมความเป็น

ไทย และพัฒนาสู่สากล 

(Thainess) 

2. การสร้างสรรค์เชิง

พาณิชย์ (Cultural 

Enterprise) 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น สร้างเสริมความเป็นไทย 

และพัฒนาสู่สากล (Thainess) 

2. การสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ 

(Cultural Enterprise) 
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 ตารางที่ 22 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน   

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

เป้าหมายและตัวชี้วดัหลัก               

1 Cultural Mapping / Cultural 

Space ค้นหา รวบรวม สร้าง

คุณค่า 

Cultural Mapping and 

Cultural Space จัดทำ

เนื้อหา ออกแบบ และ

จัดทำหอเกียรตยิศ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

1 1 1 1 1 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ล้านนา-ไต 

กองกิจการนสิิต 

2 Cultural Innovation พัฒนาองค์

ความรู้และสรา้งนวัตกรรมทาง

วัฒนธรรม 

Cultural Innovation 

ผลงานนวัตกรรมทาง

วัฒนธรรม  

3 3 3 3 3 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ล้านนา-ไต 

กองกิจการนสิิต 

3 UP Thainess  ร้อยละของจำนวน

หน่วยงานท่ีมีส่วนร่วม

สร้างวัฒนธรรมองค์กร 

Thainess 

ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน 

กองกิจการนสิิต 

ทุกหน่วยงาน 
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3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ   

  

 ตารางที่ 23 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการเสรมิสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ   

พันธกจิที่ 5 ดา้นการบรหิารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล 

ปรับปรุงกระบวนการและวัฒนธรรมการทำงานให้เป็นการทำงานแบบดิจิทัล ลดขั้นตอน ลดเวลาการทำงาน และบริหารด้วยหลักธรรมาภบิาล โปร่งใส ตรวจสอบได ้

ประเด็น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 

วัตถุประสงคเ์ชิงกล

ยุทธ ์

กลยุทธ์ (Strategy) ผลลพัธ์ (Output) ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) 

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง

และพัฒนาความเป็นสากล

หรือนานาชาติ   

1.มหาวทิยาลัยพะเยา 

มชีื่อเสียง เป็นท่ีรู้จัก

และยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

1. จัดระบบ กลไก และ

สิ่งแวดลอ้ม สนับสนุนทุก 

พันธกิจให้เป็นสากล เพื่อ

รองรับการก้าวสู่นานาชาติ 

เพื่อให้นสิิตและบุคลากร  

ได้ตระหนักถึงความสำคญั 

และส่งเสริมความรู้  

ความเข้าใจ การสร้าง

สิ่งแวดลอ้ม และอำนวยความ

สะดวกในการเข้าถึงขอ้มูล 

2. ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับ 

ในระดับนานาชาต ิ 

1.สร้างเครอืข่ายความร่วมมือ 

(International Networking) 

กับสถาบันหรือองค์กร 

ในระดับสากล 

2.ได้รับการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยระดับโลก 

(World Ranking) 

3.การจัดประชุมหรือร่วม 

การประชุมระดับนานาชาต ิ

(Conferencing) 

1. สร้างเครอืข่ายความร่วมมือ 

(International Networking)  

กับสถาบันหรือองค์กรในระดับ

สากล 

2. ได้รับการจัดอันดับมหาวทิยาลัย

ระดับโลก (World Ranking) 

3. การจัดประชุมหรือร่วมการประชุม

ระดับนานาชาต ิ(Conferencing) 
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ตารางที่ 24 ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ด้านกการเสรมิสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ (ต่อ) 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568  

เป้าหมายและตัวชี้วดัหลัก               

1. การส่งเสริมภาษาอังกฤษและการสร้าง

บรรยากาศความเป็นสากลให้แก่บุคลากร 

ร้อยละของจำนวนบุคลากร

สายวชิาการและสายสนับสนุน

ท่ีเข้าร่วมการพัฒนาภาษาและ

ด้านความเป็นสากล 

25 30 35 40 50 

งานวเิทศสัมพันธ์ 

2. การส่งเสริมบุคลากรสายวชิาการให้

สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ CEFR B2 

ร้อยละของบุคลากรสาย

วชิาการท่ีสอบผ่านเกณฑ์

ภาษาอังกฤษ CEFR B2 

20 25 30 35 40 

งานวเิทศสัมพันธ์ 

3. การส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้

สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ CEFR A2 

ร้อยละของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีสอบผ่านเกณฑ์

ภาษาอังกฤษ CEFR A2 

10 15 20 25 30 

งานวเิทศสัมพันธ์ 

4. การสร้างเครอืข่ายความร่วมมือด้าน

วชิาการกับนานาชาติ และการแลกเปลี่ยน

องค์ความรู้ การวจิัย การบริการวชิาการ

ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ 

จำนวนเครอืข่ายความร่วมมือ

หรือการเป็นเจ้าภาพกิจกรรม

ระดับนานาชาต ิ  
3 6 8 10 12 

งานวเิทศสัมพันธ์ 

5. การจัดอันดับจาก Webometrics 

Ranking 

การได้รับการจัดอันดับ 

Webometrics Ranking 

≤15 ≤14 ≤13 ≤12 ≤10 

ศูนย์บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

กองกลาง 

งานวเิทศสัมพันธ์ 
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ตารางที่ 24 ตัวชี้วัดรอง และค่าเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ด้านกการเสรมิสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ (ต่อ) 

ตัวชี้วัดรอง หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

เป้าหมายและตัวชี้วดัรอง       

1. บุคลากร/นสิิต/นักเรียนได้รับทุนจาก

ต่างประเทศ 

จำนวนทุนท่ีได้รับ 
8 10 12 20 20 

งานวเิทศสัมพันธ์ 

2. การแลกเปลี่ยนบุคลากรสายวชิาการ 

สายสนับสนุน นิสติ นักเรียน (Knowledge 

Sharing Program) 

จำนวนหน่วยงานท่ีมีการ

แลกเปลี่ยนบุคลากร 10 10 10 10 10 

งานวเิทศสัมพันธ์ 

3. มีการร่วมจัดกจิกรรม ประสานงาน 

หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา                  

ในระดับนานาชาต ิ

จำนวนหน่วยงานท่ีเข้าร่วม 

10 15 15 20 20 

งานวเิทศสัมพันธ์ 
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 1.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส    

 

ตารางที่ 25 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส    

พันธกจิที่ 5 ดา้นการบรหิารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล 

ปรับปรุงกระบวนการและวัฒนธรรมการทำงานให้เป็นการทำงานแบบดิจิทัล ลดขั้นตอน ลดเวลาการทำงาน และบริหารด้วยหลักธรรมาภบิาล โปร่งใส ตรวจสอบได ้

ประเด็น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ (Strategy) ผลลพัธ์ (Output) ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) 

ยุทธศาสตร์การบริหาร 

ท่ีมีประสิทธิภาพและ

โปร่งใส   

  

1. บุคลากรมคีุณภาพ  

มทัีศนคติท่ีดแีละ 

มคีวามภูมิใจในองค์กร 

 2. มหาวิทยาลัยพะเยา  

มกีารบริหารงานท่ี

ทันสมัย คล่องตัว  

มปีระสิทธิภาพ และ 

   โปร่งใสตรวจสอบได้           

1. พัฒนาระบบบริหารและ

ทรัพยากรบุคคล 

2.พัฒนาการสื่อสารองค์กร

และกิจกรรมสัมพันธ์ 

3.พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการงบประมาณ และ

การวเิคราะห์ตน้ทุน

ดำเนนิการท่ีด ี

4.พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการองค์กร ให้มีความ

คล่องตัวและมปีระสิทธิภาพ 

  

1. การดำเนนิงานของ

มหาวทิยาลัยมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

และผู้รับบริการมี 

ความพงึพอใจ 

2. การพัฒนาการสื่อสาร

องค์กร (Corporate 

Communication 

Development) 

3. ภูมทัิศน์สวยงาม และ

ระบบสาธารณูปโภคท่ีดี

การสัญจรอย่างเป็น 

 1. มีระบบเทคโนโลย ีSmart 

Operation ท่ีทันสมัย และ 

     ผลกัดันมหาวทิยาลัยพะเยา 

สู่การเป็น Smart University  

2. การพัฒนาระบบการสื่อสารองค์กร

และการสร้างภาพลักษณ์ท่ีด ี

ของมหาวิทยาลัย (University 

Communication) 

3. การพัฒนาระบบนเิวศน์ทางบก 

(SDG 15) และการพัฒนา  
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ตารางที่ 25 ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส (ต่อ) 

พันธกจิที่ 5 ดา้นการบรหิารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล 

ปรับปรุงกระบวนการและวัฒนธรรมการทำงานให้เป็นการทำงานแบบดิจิทัล ลดขั้นตอน ลดเวลาการทำงาน และบริหารด้วยหลักธรรมาภบิาล โปร่งใส ตรวจสอบได ้

ประเด็น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ (Strategy) ผลลพัธ์ (Output) ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) 

  5.พัฒนาสิ่งแวดลอ้มเพื่อ 

สุขภาวะท่ีด ี(Green and 

Clean University)        

 

ระบบ ปลอดภัย  

และเป็นมติรกับ

สิ่งแวดลอ้มการใช้

พลังงานอย่างประหยัด 

และพลังงานทดแทน 

ตน้แบบของชุมชนของการ

พัฒนาคุณภาพชวีติท่ีเป็น

มติรกับสิ่งแวดลอ้ม 

Green University และ Green Office 
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ตารางที่ 26 ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส       

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

เป้าหมายและตัวชี้วดัหลัก               

1. การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Smart 

University และ Smart Management   

จำนวนระบบสารสนเทศ

สนับสนุนการปฏบัิตงิานและ

การบริหารจัดการ

มหาวทิยาลัย    

10 10 10 10 10 

ศูนย์บริการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสาร  

(UP- DMS) 

ร้อยละของจำนวนส่วนงาน/

หน่วยงานท่ีใชง้านระบบ 60 70 80 90 100 
กองกลาง  

3. การพัฒนาระบบวเิคราะห์ข้อมูลดา้น

การประชาสัมพันธ์ (Decision Support 

System: DSS) 

จำนวนระบบ (Decision 

Support System : DSS) 

ปีท่ี

ดำเนนิการ 

1 1 1 1 กองกลาง  

4. มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองรายงาน

ทางการเงินภายในเวลาท่ีกำหนด 

รายงานทางการเงินได้รับการ

รับรองภายในกำหนดเวลา 

โดยไม่มเีงื่อนไข 

รายงาน 

ทาง 

การเงิน

ได้รับการ

รับรอง

ภายใน

กำหนด 

เวลาโดย 

ไม่ม ี

เงื่อนไข 

รายงาน

ทาง

การเงิน

ได้รับการ

รับรอง

ภายใน

กำหนด 

เวลาโดย 

ไม่มี

เงื่อนไข 

รายงาน

ทาง

การเงิน

ได้รับการ

รับรอง

ภายใน

กำหนด 

เวลาโดย

ไม่มี

เงื่อนไข 

รายงาน

ทาง

การเงิน

ได้รับการ

รับรอง

ภายใน

กำหนด 

เวลาโดย

ไม่มี

เงื่อนไข 

รายงาน

ทาง

การเงิน

ได้รับการ

รับรอง

ภายใน

กำหนด 

เวลาโดย

ไม่มี

เงื่อนไข 

กองคลัง 
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ตารางที่ 26 ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  (ต่อ)    

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

เป้าหมายและตัวชี้วดัหลัก         

5. มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล

ด้านการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

(Green Office/ UI Green) 

จำนวนรางวัลท่ีได้รับ (นับซ้ำ) 

7 10 15 20 24 

กองอาคาร

สถานท่ี 

6. ความสามารถในการ

บริหารจัดการความเสี่ยง 

ร้อยละของประเด็นความเสี่ยง

ท่ีลดลง   50 55 60 70 80 
กองแผนงาน 

7. ผลการประเมินความ

โปร่งใส (ITA) จาก ปปช. 

ระดับคะแนนความโปร่งใส  

ไม่ต่ำกว่าระดับ A A A A A A 
กองแผนงาน 

8. ระบบบริหารงบประมาณ

และการจัดซื้อจัดจ้างด้วย

ระบบลายเซ็นดิจิทัล 

จำนวนระบบงานย่อย 

ท่ีใชบ้ริหารงบประมาณและ 

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ

ลายเซ็นดิจิทัล 

1 0 0 0 0 

กองแผนงาน 

 ระบบวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร ด้านการบริหารจัดการ
งบประมาณและประเมินสถานะ
ทางการเงิน 

1 0 0 0 0 

กองแผนงาน 
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  ตารางที่ 26 ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  (ต่อ)    

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568  

เป้าหมายและตัวชี้วดัหลัก               

9. การพัฒนาศักยภาพปฏบัิตงิานของ

บุคลากรท้ังสายวชิาการและสาย

สนับสนุน (Smart Manpower) 

ร้อยละของผลการ

ประเมินการปฏบัิตงิาน

ของบุคลากร 

80 80 80 80 80 

กองการเจ้าหนา้ที ่

10. การพัฒนาภาพลักษณ์องคก์รของ

มหาวทิยาลัยพะเยาและสร้างการรับรู้

ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

ร้อยละของความสำเร็จ

ของศูนย์ประชาสัมพันธ์

และสื่อสารองค์กร 

(International 

Communications and 

Public Relations Center) 

30 50 70 100 100 

กองกลาง 

11. แสวงหารายได้จากการดำเนนิงาน 

ของหน่วยงาน 

 
     

 

11.1 รายได้จากผลการดำเนนิงานบริหาร

ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากปกี่อน  

จำนวนเงินรายได้จาก 

การบริหารทรัพย์สิน 
11 ล้าน 

บาท 

12.1 ล้าน

บาท 

13.3 ล้าน

บาท 

14.6 ล้าน

บาท 

16.1 ล้าน

บาท 

กองกฏหมายและ

สินทรัพย์ 

11.2 รายได้จากการบริหาร 

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล 

จำนวนเงินรายได้จาก 

การให้บริการของคณะ

แพทยศาสตร์ 

38.5 ล้าน

บาท 

38.5 ล้าน

บาท 

38.5 ล้าน

บาท 

38.5 ล้าน

บาท 

38.5 ล้าน

บาท 

คณะแพทยศาสตร์ 
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  ตารางที่ 26 ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  (ต่อ)    

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

เป้าหมายและตัวชี้วดัหลัก               

11.3 รายได้จากการบริหาร

โรงพยาบาลทันตกรรม 

จำนวนเงินรายได้จากการ

ให้บริการของโรงพยาบาล 

ทันตกรรม 

16.5 ล้าน 

บาท 

16.5 ล้าน

บาท 

16.5 ล้าน

บาท 

16.5 ล้าน

บาท 

16.5 ล้าน

บาท 

คณะทันต

แพทยศาสตร์ 

11.4 รายได้จากการบริหาร

สถาบันวจิัยและนวัตกรรม 

จำนวนเงินรายได้จากการ

ให้บริการของสถาบันวจิัย 

และนวัตกรรม 

5 ล้าน 

บาท 

 6.5 ล้าน

บาท 

 7 ลา้น

บาท 

 7.5 ล้าน

บาท 

 7.5 ล้าน

บาท 

สถาบันวจิัยและ

นวัตกรรม 

11.5 รายได้จากการจัดหา

งบประมาณบูรณาการจังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด/ภาคเหนอืตอนบน 

(49 ล้านบาท ในปี 2563) 

รายได้จากการจัดหางบประมาณ

บูรณาการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/

ภาคเหนอืตอนบน 

59 ล้าน

บาท 

เพิ่มขึ้นจาก

ปี 2563 ไม่

นอ้ยกว่า

ร้อยละ 20 

เพิ่มขึ้น

จากปกี่อน 

ไม่นอ้ย

กว่ารอ้ย

ละ 10 

เพิ่มขึ้น

จากปกี่อน 

ไม่นอ้ย

กว่ารอ้ย

ละ 10 

เพิ่มขึ้น

จากปกี่อน 

ไม่นอ้ย

กว่ารอ้ย

ละ 10 

เพิ่มขึ้น

จากปกี่อน 

ไม่นอ้ย

กว่ารอ้ย

ละ 10 

กองแผนงาน 

11.6 รายได้จากการบริหาร 

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวทิยาศาสตร์

เครื่องสำอางค์และผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 

จำนวนเงินรายได้จากการ

ให้บริการของศูนย์วิจัยนวัตกรรม

วทิยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ 

และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  

คณะเภสัชศาสตร์ 

 ปีท่ี

ดำเนนิการ 
1 ล้านบาท 1 ล้านบาท 1 ล้านบาท 1 ล้านบาท 

ศูนย์วิจัยนวัตกรรม

วทิยาศาสตร์

เครื่องสำอางค์และ

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
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  ตารางที่ 26 ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  (ต่อ)    

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

เป้าหมายและตัวชี้วดัหลัก               

11.7 รายได้จากการบริหารศูนย์

ศกึษาเศรษฐกิจพอเพยีงการเกษตร

และความอยู่รอดของมนุษยชาติ 

จำนวนเงินรายได้จากการ

ให้บริการของศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจ

พอเพยีงการเกษตรและความ 

อยู่รอดของมนุษยชาติ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจ

พอเพยีงการเกษตร

และความอยู่รอด

ของมนุษยชาต ิ

11.8 รายได้จากการบริหารศูนย์

พัฒนาเทคโนโลยยีานยนต์ 

จำนวนเงินรายได้จากการ

ให้บริการของศูนย์พัฒนา

เทคโนโลยยีานยนต์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ศูนย์พัฒนา

เทคโนโลยยีานยนต์ 

11.9 รายได้จากการบริหาร

สิ่งแวดลอ้ม 

รายได้จากการบริหารขยะ  

และสิ่งแวดลอ้ม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
กองอาคารสถานท่ี 

 

 

 

 

 

 



   
 

66 | P a g e  
 

  ตารางที่ 26 ตัวชี้วัดรอง และค่าเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  (ต่อ)    

ตัวชี้วัดรอง หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

เป้าหมายและตัวชี้วดัรอง       

1. การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการ

สอนและสื่อการสอนโดยใชเ้ทคโนโลยี

ดิจิทัลสมัยใหม่ (Smart Education) 

จำนวนรายวชิาท่ีให้บริการ

เรียนออนไลน์ในระบบ  

UP LMS 

20 20 20 20 20 

กองบริการการศกึษา 

2. การพัฒนาระบบ UP LMS  

(Smart UP LMS)  

จำนวนระบบ UP LMS 
2 1 1 1 1 

ศูนย์บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

3. ระบบเครอืข่ายไร้สายความเร็วสูง  

เพื่อทดแทนการใชง้านเครอืข่ายเดิม  

เพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพ 

ในการใชง้าน 

จำนวนจุดให้บริการระบบ

เครอืข่ายไร้สายความเร็วสูง 
271 350 400 500 600 

ศูนย์บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

4.ความเร็วในการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง  

เพื่อรองรับการสบืค้นขอ้มูลและเนื้อหา

แบบวดีิโอ  

ความเร็วในการเชื่อมต่อระบบ

เครอืข่ายอินเตอร์เน็ต  

(กิกะบติต่อวินาท)ี 
8 9 10 11 12 

ศูนย์บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

5. สัดส่วนการใชบ้ริการคลาวดค์วบคู่ 

กับระบบภายในมหาวทิยาลัย เพื่อเพิ่ม

ความน่าเชื่อถอื เสถียรภาพของระบบ  

และรองรับการใช้งานบริการต่างๆ จาก

ภายนอกมหาวทิยาลัยอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

สัดส่วนการใช้บริการคลาวด์

ควบคู่กับระบบภายใน

มหาวทิยาลัย 
 10:90  15:85  30:80  30:70  40:60 

ศูนย์บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
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   ตารางที่ 26 ตัวชี้วัดรอง และค่าเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  (ต่อ)    

ตัวชี้วัดรอง หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

เป้าหมายและตัวชี้วดัรอง             

6. การพัฒนาการสื่อสารองค์กรและ

กิจกรรมสัมพันธ์ให้มีช่องทางการสื่อสาร 

ท่ีหลากหลาย 

จำนวนช่องทางการ

สื่อสารท่ีเพิ่มขึ้นในแต่ละป ี 1 1 1 1 1 
กองกลาง  

จำนวนกิจกรรมท่ีมีส่วน

ร่วมกับชุมชนหรือ

กิจกรรมเพื่อการส่ือสาร

องค์กร 

10 10 10 10 10 

กองกลาง  

7. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการประชุม

สภามหาวทิยาลัย 

ความพงึพอใจของผู้ใชง้าน

ระบบการประชุมสภา

มหาวทิยาลัย 

80 80 80 80 80 

สำนักงานสภา

มหาวทิยาลัยพะเยา 

8. การพัฒนาฐานขอ้มูลศิษย์เก่าและ

เครอืข่าย  

ร้อยละของคณะที่ม ี

ระบบฐานขอ้มูลศิษย์เก่า   
ปีท่ี

ดำเนนิการ 
80 90 100 100 

กองกิจการนสิิต 

9. ศษิย์เก่าได้รับการยกย่องหรือได้รับรางวัล

ในระดับชาติและนานาชาต ิ

จำนวนรางวัล 
1 2 2 2 2 

กองกิจการนสิิต 

10. ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบของชุมชน 

ด้านส่ิงแวดลอ้ม 

ระดับความสำเร็จใน 

การดำเนนิงาน 

(ระดับ 1-5) 

ปีท่ีก่อต้ัง 
ปีท่ี

ก่อตัง้ 
3 4 4 

กองอาคารสถานท่ี 
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ส่วนที่ 4 

การประเมินความสำเร็จของแผนยทุธศาสตร์ และระบบการปรับปรุงพัฒนา 

 
4.1 การประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 

 

 4.1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยพะเยา  

 เพ ื ่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 ต่อประชาคม

มหาวิทยาลัยพะเยา  

2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการตดิตามข้อมูลย้อนกลับจาก ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะ ๆ 

  

 4.1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น โดยมีระบบและกลไก   

1) กำหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดี) ระดับส่วนงาน

วิชาการ (คณะ/วิทยาลัย) ระดับส่วนงานสนับสนุน (สำนัก กอง ศูนย์) และระดับบุคคล 

2) จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยการมีองค์ประกอบ

เป็นส่วนงานวิชาการ (คณะ วิทยาลัย) และส่วนงานสนับสนุน (สำนัก กอง ศูนย์)  

 

  4.1.3 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของ

แผนยุทธศาสตร์  

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งนำเสนอผลผลิต (Output)  

ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้  

และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส 

มมีาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ  
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2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี ้ว ัดการดำเนินงาน ตั ้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน 

ผูอ้ำนวยการ หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตั วชี ้วัด  

และตามรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ 

  

 4.1.4 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ  

  การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนตามความเหมาะสม เช่นงบประมาณสำหรับการดำเนิน

โครงการตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI)การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและ

ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

  

 4.1.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  

  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผล มีการนำข้อมูล  

ไปวิเคราะห์และนำรายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง  

และรวดเร็ว 

 

4.2 การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงาน 

 

 กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 เป็นรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยกำหนดให้มีการประเมิน 

ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ตามวิธีการและขัน้ตอน ดังนี้ 

 4.2.1 ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 - 2568 นี ้ ได้กำหนดให้ 

มีการเชื ่อมโยงตัวบ่งชี ้ของแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล  

จงึกำหนดให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผน 
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 4.2.2 การรายงานผล 

 1) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้ประจำปี

งบประมาณ) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ตามข้อกำหนด ITA  

 2) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลางและสำนัก

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

                     3)  รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี ้วัดต่อมหาวิทยาลัย 

กรมบัญชกีลาง และสำนักงบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน) 

                     4)  รายงานสร ุปผลการดำเน ินงานต ่อคณะกรรมการบร ิหารมหาว ิทยาล ัยและ 

สภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศกึษา) 

  5) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน แผนงาน

บุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ)  

5.1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ และ สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ 4 ครั ้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, 

กันยายน)   

5.2) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี ้ว ัดต่อสำนัก

งบประมาณ และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, 

เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

5.3) รายงานผลการดำเนินโครงการตามคำขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

5.4) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

สภามหาวิทยาลัย (รอบ 12 เดือน) 

  6) การรายงานผลการดำเนินโครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ประจำปี

งบประมาณ) 

6.1) รายงานผลการใช ้จ ่ายเง ินงบประมาณต่อสำน ักงบประมาณ สำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเจ้าภาพ 

กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน,กรกฎาคม, 

กันยายน)   

6.2) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี ้ว ัด ต่อสำนัก

งบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่เกี่ยวข้องปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, 

เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

6.3) รายงานผลการดำเนินโครงการตามคำขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

6.4) รายงานผลการดำเนินงานบูรณาการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระบบ e-MENSCR ปีละ4 ครั้ง (มกราคม, 

เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

6.5) รายงานผลการดำเนนิงานงบประมาณจังหวัดต่อจังหวัด ในระบบ PADME   

6.6) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

สภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

6.7) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น ๆ ตามคำขอของแหล่งทุน 

และรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

และสภามหาวิทยาลัย (เมษายน, กันยายน) 

 

4.3 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (Performance Improvement System)  

   

  4.3.1 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการที่สำคัญ 

        มหาวิทยาลัยพะเยามีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทาง และดำเนินการบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 

โดยใช้ วงจรคุณภาพ (Approch Deploy Learning Integration : ADLI) วงจรการเรียนรู ้ผ่านกระบวนการ

จัดการความรู ้  (KM) ให้หน่วยงานนำไปปรับใช้ในการพัฒนางานของตนและองค์กร นอกจากนี้  

ในระดับหลักสูตรมีการนำเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพ 

ของการให้บริการทางการศึกษา ซึ ่งจะนำไปสู ่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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 4.3.2 ระบบการประเมินเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน 

    การประเมนิผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผูเ้รียนและด้านกระบวนการเพื่อให้เกิดการปรับปรุง

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย  

1) การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน  

การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย 

2) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน และหน่วยงาน

ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

3) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ทั้งด้านขีดความสามารถของบุคลากร 

สมรรถนะ และสวัสดิการต่างๆ 

4) การประเมนิผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและธรรมาภบิาล  

5) การประเมินผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์

พลังงาน 

6) การประเมนิผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงนิและตลาด 

 

 

---------------------------------- 

 


