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ส่วนที่ 1 

โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 
 

1.1 ประวตัิความเปน็มาของมหาวิทยาลัยพะเยา 

  

 มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา

แต่เดิมอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้ช่ือว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ

พะเยาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติ เปลี่ยนชื่อเป็น 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตรา

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พุทธศักราช 2553 ขึ้นและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 

16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จึงได้ถือว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมมุ่งสู่

การพัฒนาให้เป็นมหาวทิยาลัยที่มีศักยภาพและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลรวมทั้งการพัฒนาองค์

ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ ดังปณิธาน “ปัญญาเพื่อความ

เข้มแข็งของชุมชน” โดยมีการจัดการเรียนการสอนโดย 16 คณะ 2 วิทยาลัยแบ่งเป็น  3 กลุ่ม

สาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกลุ่ม

สาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

1.2 เป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 

 

 การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก สู่ความสำเร็จ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ผลิตกำลงัคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

2. วจิัยและนวตักรรมพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

3. บริการวชิาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวตักรรม 

4. ทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย  

5. บริหารจดัการทันสมัยมีประสิทธภิาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
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การมุ่งสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัด

สำหรับวัดประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทุกด้าน  

ดังตารางต่อไปนี้ 

 

1. เป้าหมายและแนวทางการผลติกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 
 

ตารางท่ี 1.1 หลักสูตรและการจัดการศึกษา  
 

เป้าประสงค ์
ความสำคัญต่อ

ความสำเร็จ 
เป้าหมายและแนวทาง 

1.1  เพื่อผลิตกำลังคน 

ให้มีคุณลกัษณะ 

สมรรถนะและทักษะ 

แห่งอนาคต ตอบสนอง

ความต้องการของตลาด 

แรงงาน 

1.1.1 ผลิตบัณฑิตให้มี

คุณลักษณะเป็น Commu-

nity Change  

Agent หรือ 5C+ 

1.1.1.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื ่อผล ิต

บ ัณฑ ิต ให ้ม ีท ักษะ Community Change Agent  

หรือ 5C+ 

1.1.1.2  พ ัฒนาการจ ัดการศ ึกษาแบบ CWIE  

ในรูปแบบสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบหรือรูปแบบอื่น 

ผลิตบัณฑิตกับเครือข่ายผู ้ประกอบการเพื่อผลิต

บัณฑิตพร้อมใช้ (CWIE) 

1.1.1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตรวชิาการ

ช้ันสูง 

 1.1.2 พัฒนานิสิตให้มี 

อัตลักษณ์ (UP Identity) 

พัฒนาสมรรถนะแห่ง

อนาคต 

1.1.2.1 ส่งเสร ิมการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต 

ให้แก่นิสิต 

1.1.2.2 พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริม 

อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Identity) 

 1.1.3 การพัฒนา

สมรรถนะอาจารย์มือ

อาชีพ (UP-PSF) 

1.1.3.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพการสอนอย่าง 

มืออาชีพ 

1.1.3.2 พัฒนาอาจารย์มืออาชีพต้นแบบ 

ด้านการสอน 

1.1.3.3 พัฒนาอาจารย ์เพื่อใหส้อดคล้องตาม 

"หลักสตูรอาจารย์มืออาชีพ" 
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เป้าประสงค ์
ความสำคัญต่อ

ความสำเร็จ 
เป้าหมายและแนวทาง 

1.2  พัฒนากำลังคนให้มี

ทักษะการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต (Life Long Learning) 

1.2.1 พัฒนาทักษะการ

เรียนรูต้ลอดชีวิต (Life 

Long Learning) ของนิสติ 

1.2.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

1.2.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัล 

1.2.1.3 สนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ในเวทรีะดับชาติและนานาชาติ 

 1.2.2 พัฒนาระบบนิเวศน ์

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

1.2.2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.2.2.2  พัฒนาสื่อการเรียนรู ้แบบออนไลน์เพื่อ

สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Digital Content) 

1.2.2.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อม 

ในการเรียนรู้ 

 1.2.3 ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตนิสิตให้อยู่และเรียน

อย่างมีความสุข 

1.2.3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตให้อยู ่และเรียน 

อย่างมีความสุข 

 1.2.4 การยกระดับด้าน

วชิาการสู่สากล 

1.2.4.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการกับ

องค์กรและสถาบันในต่างประเทศ 

1.2.4.2 ส่งเสริมกิจกรรมความเป็นสากลทาง

วชิาการ 

1.2.4.3 พัฒนาหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการ

สอนร ่ วมก ับมหาว ิทยาล ัยหร ือสถาบ ั น ใน

ต่างประเทศ 
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2. เป้าหมายและแนวทางการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

 

ตารางท่ี 1.2 เป้าหมายและแนวทางการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 

เป้าประสงค ์
ความสำคัญต่อ

ความสำเร็จ 
เป้าหมายและแนวทาง 

2.1  ผลงานด้านวจิัยและ

นวัตกรรม มีคุณภาพ  

เป็นประโยชน ์และ

ขับเคลื่อนชุมชนและ

สังคม สูก่ารมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึน 

2.1.1. พัฒนาระบบนิเวศ

ด้านวจิัยและนวัตกรรม 

2.1.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการจดัระบบทรัพยากร

การวจิัยและนวตักรรมที่เปน็ประโยชน ์และ

ขับเคลื่อนชุมชนและสังคม สู่การมีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น 

2.1.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแพร่ผลงานวจิัย

และนวัตกรรม 

2.2  ผลงานด้านวจิัย 

นวัตกรรม และทรัพย์สิน

ทางปัญญา ที่มีคุณภาพ

สามารถสร้างรายได ้

เชิงพาณิชย์ 

2.2.1 พัฒนาเครือข่าย

ความร่วมมือด้านวจิัยและ

นวัตกรรม และทรัพย์สิน

ทางปัญญา ที่มีคุณภาพ

สามารถสร้างรายได ้

เชิงพาณิชย์ 

2.2.1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพื้นที่ชุมชน 

หน่วยงานภาครฐั เอกชน สถาบนัในต่างประเทศ   

เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานวจิัยและนวตักรรมที่

ตอบโจทย์ความต้องการด้านการสร้างรายได้ 

เชิงพาณิชย์   

 2.2.2 การพัฒนาระบบ

บริหารงานวจิัยนวตักรรม 

และทรัพย์สินทางปัญญา

ที่ยกระดบัชุมชนและ

ก่อให้เกิดรายได ้

2.2.2.1 สร้างผลงานวจิัยและนวตักรรมเพื่อ

สิทธบิัตร และอนุสทิธิบัตร ทีก่่อให้เกิดรายได้ 

2.3 คุณภาพผลงานวจิัย

และนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่

ระดับสากล (World 

Ranking) และมุ่งสู่การ

เป็นมหาวิทยาลัย 

ในกลุ่มการวจิัยระดับ 

2.3.1 ส่งเสริมพัฒนา

งานวจิัยและนวัตกรรม 

เพื่อสนับสนุนการเขา้สู่

การจดัอันดบั

มหาวิทยาลัยในระดับ

สากล (World Ranking) 

และการเปน็มหาวิทยาลัย

2.3.1.1 ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวจิัยและ

นวัตกรรมในวารสารที่อยู่ในฐานขอ้มูลที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

2.3.1.2 เขา้ร่วมรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก  

จากสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ทีไ่ด้รบัการ

ยอมรับในระดับนานาชาต ิ
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เป้าประสงค ์
ความสำคัญต่อ

ความสำเร็จ 
เป้าหมายและแนวทาง 

แนวหน้าของโลก (Global 

and Frontier Research) 

ในกลุ่มการวจิัยระดับ 

แนวหน้าของโลก (Global 

and Frontier Research) 

2.3.1.3 สง่เสริมพัฒนานักวจิัยผ่านการจัดตั้งหน่วย

วจิัยเพื่อความเป็นเลศิ Unit of Excellent 

 

3. เป้าหมายและแนวทางการบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความ

เข้มแข็งของชุมชน 

 

ตารางท่ี 1.3 เป้าหมายและแนวทางการบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม  

เพ่ือความเข็มแข็งของชุมชน 
 

เป้าประสงค ์
ความสำคัญต่อ

ความสำเร็จ 
เป้าหมายและแนวทาง 

3.1 การบรกิารวชิาการ 

แก่สงัคมและชุมชนให้มี

คุณภาพชีวิตและความ

เป็นอยู่อย่างยั่งยนื 

3.1.1. การพัฒนาระบบ

นิเวศของการบรกิาร

วชิาการ 

3.1.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศของการ

บริการวชิาการ 

3.1.1.2  ส ่งเสร ิมและพัฒนาการถ ่ายทอด 

องค์ความรู ้นวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 

ให้ชุมชนและสังคม (Engagement) 

3.2 มีแหลง่เรียนรู้และ

พัฒนาการเรียนรู้ของ

สังคมและชุมชนทกุ 

ช่วงวัย 

3.2.1 ส่งเสริมพัฒนาองค์

ความรู้ เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคน 

ในชุมชน 

3.2.1.1 สร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

 3.2.2 พัฒนาแหลง่เรียนรู้

ชุมชนต้นแบบ 

3.2.2.1  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของมหาวทิยาลยั  

ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู ้ที่สำคัญของสังคม

และชุมชนทุกช่วงวัย (Learning Space) 

3.3 ผู้ประกอบการใน

พื้นที่ มีศกัยภาพในการ

แข่งขันสงูขึ้น 

3.3.1. ส่งเสริม/สร้างขดี

ความสามารถในการ

แข่งขันของผู้ประกอบการ

3.3 .1 .1  พ ัฒนาระบบน ิ เวศด ้านการสร ้าง

นวัตกรรมชุมชน เพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ 
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เป้าประสงค ์
ความสำคัญต่อ

ความสำเร็จ 
เป้าหมายและแนวทาง 

ท้องถิ่น และบ่มเพาะ

ผู้ประกอบการใหม่ 

3.3.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบบริหาร

จัดการด้านการสร้างนวัตกรรมชุมชนเพื่อเร่ง

พัฒนาผู้ประกอบการ 

3.3.1.3 การพัฒนาชุมชนผ่านกระบวนการ

ส่งเสริม 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ 

3.4 การบรกิารสุขภาพ 

และสาธารณสุขท่ี

ทันสมัยแก่ชุมชนและ

ผู้สูงอายุ (Community 

Health Care) 

3.4.1 ส่งเสริมพัฒนา

ระบบบรกิารทางด้าน

สุขภาพและสาธารณสุขท่ี

ทันสมัย สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงสู่สงัคม

ผู้สูงอายุ 

3.4.1.1 พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพและ

สาธารณสุข 

3.4.2.1 ส่งเสริมการให้บริการของศูนย์ส่งเสริม

สุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

 

 4. เป้าหมายและแนวการสง่เสริมการทำนบุำรุงศิลปะวัฒนธรรมเพ่ือความเป็นไทยและ

เอกลักษณ์ของชาติ 

 

ตารางท่ี 1.4 เปา้หมายและแนวทางการทำนุบำรงุศลิปะวัฒนธรรมและสบืสานเอกลักษณ์ความ 

เป็นไทย   
 

บริการ 
ความสำคัญต่อ

ความสำเร็จ 
เป้าหมายและแนวทาง 

4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟ ูทำนุ

บำรุงศิลปะ วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิน่ 

4.1.1 ส่งเสริม

ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและ

เอกลกัษณ์ความเป็นไทย  

ให้ได้รบัการยอมรับในระดับ

สากล 

4.1.1.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟ ูทำนุบำรงุ

ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและเอกลักษณ์ความ

เป็นไทยใหเ้ป็นที่ยอมรบัในระดับสากล 
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บริการ 
ความสำคัญต่อ

ความสำเร็จ 
เป้าหมายและแนวทาง 

4.2 ยกระดับองค์ความรู ้

ทางศิลปะแลวัฒนธรรม  

สู่งานสร้างสรรค ์

เชิงพาณิชย์ (Cultural 

Enterprise) และความ

เป็นสากล 

4.2.1 พัฒนาบริหารจดัการ

ทุนทางศลิปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.2.1.1 พัฒนาระบบบริหารจดัการ วจิัยและ

นวัตกรรมด้านศลิปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกจิ 

เชิงสร้างสรรค ์

4.2.1.2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน

ศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย  

เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนและท้องถิน่ 

อย่างยั่งยืน 

 4.2.2  พัฒนาองค์ความรู้

ทางศิลปะและวัฒนธรรม  

สู่งานสร้างสรรค์เชิงพาณิชย ์

(Cultural Enterprise) 

4.2.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสร้างสรรค์ 

เชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise) 

 

 5. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มปีระสทิธิภาพ โปร่งใส

และมีธรรมาภิบาล 

 

  5.1 เปา้หมายและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มปีระสทิธิภาพ 

โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

 

ตารางท่ี 1.5 เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัยมีประสทิธิภาพ โปร่งใส  

และมีธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค ์ ความสำคัญต่อความสำเร็จ เป้าหมายและแนวทาง 

5.1 การพัฒนาคุณภาพ

องค์กรเพื่อความเปน็เลิศ 

5.1.1 การพัฒนาคุณภาพ

องค์กรตามเกณฑ์การประกนั

คุณภาพองค์กรเพื่อความเป็น

เลิศ (EdPEx) 

5.1.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะ/หน่วยงาน

นำเกณฑ์การประกันคุณภาพองค์กรเพื่อ

ความเป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนา

องค์กร 
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เป้าประสงค ์ ความสำคัญต่อความสำเร็จ เป้าหมายและแนวทาง 

 5.1.2 การพัฒนาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

องค์กร 

5. 1. 2. 1 พ ั ฒ น า แ ล ะ บ ู รณา กา รร ะบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพองค์กร 

5.2 การบริหารงานมี 

ธรรมาภิบาล และความ

โปร่งใสอย่างยั่งยนื 

5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรร

มาภิบาลภายในมหาวิทยาลัย

อย่างยั่งยืน 

5.2.1.1 ส่งเสริมการบริหารงานด้วยหลัก 

ธรรมาภิบาลทั่วทัง้องค์กร 

5.2.1.2 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

5.2.1.3 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต 

และนักเรียน ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรรม

อย่างเคร่งครัด 

5.3 สภาพแวดล้อมของ

บุคลากรเกือ้หนุนและมี

ประสิทธภิาพ 

5.3.1 พัฒนาขดี

ความสามารถบุคลากร 

5.3.1.1 ส่งเสริมพัฒนาขดีความสามารถและ

อัตรากำลังบ ุคลากรตามความต้องการ

พัฒนาของมหาวิทยาลัย (CAPABILITY and 

CAPACITY) 

 5.3.3 ส่งเสริมความก้าวหน้า

ตามสายงาน 

5.3.3.1 ความสำเร็จในงาน (Work Accom-

plishment) 

 5.4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อม

ของการทำงาน (Workplace 

Environment) 

5.4.1.1 สร้างความมั่นใจด้านสุขภาพ ความ

ปลอดภัย (security) และความสะดวกในการ

เขา้ถึงสถานที่ทำงานของบุคลากร 

5.4.1.2 ปร ับปร ุงสภาพแวดล้อมในการ

ทำงาน 

 5.4.2 ส่งเสริมการดำเนนิงาน

ตามนโยบายและสิทธิ

ประโยชน์สำหรับบุคลากร 

(WORKFORCE Benefits and 

Policies) 

5.4.2.3 สน ับสน ุนบ ุคลากรโดยจ ัดให ้มี

สว ัสด ิการ ส ิทธ ิประโยชน์ และนโยบาย

สน ับสน ุนความต ้องการของบ ุคลากร 

ที่หลากหลาย 
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เป้าประสงค ์ ความสำคัญต่อความสำเร็จ เป้าหมายและแนวทาง 

5.5 ความผูกพนัของ

บุคลากร (Workforce 

Engagement) 

5.5.1 สร้างค่านิยมความรกั  

ความผูกพัน และการมีส่วน

ร่วมในองคก์ร (Assessment 

of Workeforce ENGAGE-

MENT) 

5.5.1.1 ส่งเสริมการสร้างค่านิยมให้บุคลากร

เกิดความรัก ผูกพันธ์ และการมีส่วนร่วม 

ใ น อ ง ค ์ ก ร  ( Drivers of ENGAGEMENT)  

ตามกลุ่มและประเภทบุคลากร 

5.5.1.2 พ ัฒนาระบบการประเมินความ

ผ ูกพ ัน  และการม ีส ่วนร ่วมในองค ์กร 

(Assessment of ENGAGEMENT) 

5.6 วัฒนธรรมองคก์ร 

(Organizational Culture) 

5.6.1 เสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กร ให้เกิดการสื่อสาร

ค่านิยมและวัฒนธรรมองคก์ร

ที่ดีร่วมกนั 

5.6.1.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานสร้างวัฒนธรรม

องค์กร ให ้เก ิดการส ื ่อสารค่าน ิยมและ

วัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน 

 5.6.2 กำหนดวัฒนธรรม

องค์กรให้สนับสนุนวสิัยทัศน์

และค่านิยม 

5.6.2.1 ส่งเสร ิมให ้บ ุคลากรปฏิบ ัต ิตาม

วสิัยทัศน์และค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัย 

 5.6.3 สร้างวัฒนธรรมการ

ทำงานสู่ผลลัพธ์ที่มีต่อลกูคา้ 

5.6.3.1 ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการ

ทำงานสู่ผลลัพธ์ที่มีต่อลูกคา้ 

5.7 ผลการปฏิบัติงาน

และการพัฒนาที่ดีและมี

ประสิทธภิาพ 

(PERFORMANCE Man-

agement and Develop-

ment) 

5.7.1 พัฒนาระบบการ

จัดการผลการปฏิบัติงานของ

บุคลาการสายสนับสนนุให้

เกิดการทำงาน 

ที่ให้ผลการดำเนนิงานทีด่ ี

5.7.1.1 ส่งเสริมารปฏิบัติงานและการพัฒนา

ที่ดีและมีประสิทธภิาพ และนำแนวปฏิบัติที่ดี 

(Best Practise) ไปใช้ประโยชน์ การพัฒนาผล

การปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Developme 

 5.7.2 พัฒนาประสิทธผิลของ

การเรียนรู้และการพัฒนา 

(LEARNING and Develop-

ment EFFECTIVENESS) 

5.7.2.1 กำหนดวิธีประเมินประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการ

พัฒนา 

5.8 มหาวิทยาลัยได้รับ

การจดัอันดสัถาบนั

5.8.1 พัฒนากายภาพ และ

สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ ์UI 

5.8.1.1 ส่งเสริมการดําเนินการตามประเด็น

หลักของเกณฑ์ UI Green Metric เพื่อพัฒนา
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เป้าประสงค ์ ความสำคัญต่อความสำเร็จ เป้าหมายและแนวทาง 

การศกึษาสีเขียวที่เปน็

มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ระดับโลก (UI Green)    

Green สูก่ารเปน็มหาวิทยาลัย

ต้นแบบในการสร้างความ

ยั่งยืน 

สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้าง

ความยั่งยืน 

 

ตารางท่ี 1.6 หนว่ยงานบริการและลักษณะการให้บริการเพ่ือการสร้างรายได้ 
 

ลำดับ ช่ือหน่วยงาน สังกัด ลักษณะการให้บริการ 

1 

 

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพยีงและความอยู่รอด

ของมนุษยชาต ิ

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ให้บรกิารการศึกษา พัฒนาพันธุ์พชื 

เกษตรกรรม ปศุสตัว์ การประมง และ

การแปรรูปผลติภัณฑ์ทางการเกษตร 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงฯ 

2 ศูนย์วจิัยพลังงานทดแทน

และสิ่งแวดล้อม 

คณะพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 

ให้บรกิารให้คำปรึกษาด้านวจิัยและ

บริการวชิาการ 

3  ศูนย์พัฒนาเทคโนโลย ี

ยานยนต ์

คณะวศิวกรรมศาสตร ์ ตรวจรถยนต์ รถขนสง่ทางบก และ

ทดสอบสภาพอุปกรณ์ NGV และ LPG 

เพื่อทำการต่อทะเบียนประจำป ี 

4 ศูนย์วจิัยและบรกิาร

วชิาการวศิวกรรม 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์ รองรับพนัธกจิ หารายได้ บริหาร

งบประมาณด้านการวิจยัและการบรกิาร

วชิาการ 

5 ศูนย์ภาษา  คณะศิลปศาสตร ์ บริการทางวชิาการด้านการพัฒนา

ศักยภาพการใช้ภาษาของนสิิต บุคลากร 

และบุคคลทั่วไป เปน็แหล่งใหบ้รกิาร

แปลภาษาและล่าม และให้บริการด้าน

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ 

6 สถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บรกิารสนับสนุน ผลักดัน ส่งเสริม  

นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่าบุคลากร และ

บุคคลภายนอก ให้นำผลงานวจิัย 

ผลงานวชิาการ นวัตกรรมและผลงาน
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ลำดับ ช่ือหน่วยงาน สังกัด ลักษณะการให้บริการ 

สร้างสรรค ์ใหส้ามารถดำเนินการไดจ้ริง

ในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างผู้ประกอบการ

ใหม่ที่มีศักยภาพ สามารถดำเนินธรุกจิ

ได้ด้วยตนเอง 

7 หน่วยจดัหารายได ้ กองกฎหมายและ

ทรัพย์สิน 

ดำเนินงานเพื่อการจัดหารายได้จาก 

ผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ของ

มหาวิทยาลัย 

8 พพิธิภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 

(Natural History Museum) 

คณะวทิยาศาสตร ์ แหล่งเรียนรู้พืน้ฐานทางธรรมชาติของ

สิ่งมชีีวิต โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

9 ศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย สถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

ศูนย์ให้ความรู้เกี่ยวกับนกยูงไทย ความ

หลากหลายทางชีวภาพของสัตวแ์ละพชื 

รวมทั้งเห็นความสำคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่

เกี่ยวพันในขนบธรรมเนยีม ความเช่ือ  

วถิีชีวิต และการพัฒนาสู่อัตลักษณ์แห่ง

พะเยา 

 

ตารางท่ี 1.7 เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานบริการสุขภาพ 
 

บริการ 
ความสำคัญต่อ

ความสำเร็จ 

เป้าหมายและแนวทาง 

การดำเนินงานบริการสุขภาพ 

การให้บริการ

สุขภาพ 

1) เพิ่มโอกาสการเขา้ถึง 

การบรกิารสุขภาพ 

2) บูรณาการการเรียน

การสอนกับนิสติ 

3) ความพงึพอใจของ

ผู้รับบริการ 

การให้บริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกโดยแพทย์

แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือก ประกอบด้วย

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

โรงพยาบาลทันตกรรม คลินิกแพทย์แผนจีน คลินิก

แพทย์แผนไทย คล ิน ิกกายภาพบำบัด สถาน

ปฏิบัติการเภสัชกรชุมชน เป็นต้น 
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 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปดิให้บริการทางวชิาการและบริการสุขภาพ เพื่อบูรณาการบริการทาง

วชิาการให้เข้ากับการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ด้านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนิสิต สร้างความ

เชี่ยวชาญ เข้าถึงชุมชน มีจิตอาสา อีกทั้งยังตอบสนองต่อความต้องการการเข้าถึง  การรักษาพยาบาลที่มี

มาตรฐานของประชาชน นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านหน่วยงานบริการทางการแพทย์  

แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือกต่าง ๆ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.8 หน่วยงานบริการทางสาธารณสุขและลกัษณะการให้บริการ 
 

ลำดับ ช่ือหน่วยงาน สังกัด ลักษณะการให้บริการ 

1 โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะแพทยศาสตร ์ ให้บรกิารรกัษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก 

ให้บรกิารแผนกผู้ป่วยใน จำนวน 32 เตียง 

และให้บริการแผนกอุบตัิเหตุและฉุกเฉนิ 

ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง 

2 โรงพยาบาล 

ทันตกรรม 

คณะทันตแพทยศาสตร ์ ให้บริการทันตกรรมทั่วไป บริการตรวจ

พเิคราะห์โรค เอกซเรย์ คลินกิทันตกรรม

ประดิษฐ์ คลินกิทันตกรรมเด็ก คลินกิทันตกรรม

บดเคี้ยว คลินิกทันตกรรมครอบครัว และคลินิก

ระบบการเรียนการสอน ใหบ้รกิารในและนอก

เวลาทำการ  

3 คลินิกกายภาพ 

บำบัด 

คณะสหเวชศาสตร ์ ให้บรกิารทางกายภาพบำบัด ด้วยอุปกรณ์

เครื่องมือที่ทันสมัย ใหก้ับนิสิต บุคลากร และ

บุคคลภายนอก 

4 สถานปฏิบตัิการ

เภสัชกรรมชุมชน 

คณะเภสัชศาสตร ์ ให้บรกิารด้านยาและสุขภาพแก่ประชาชน

ตามมาตรฐานวชิาชีพเภสัชกรรม 

5 ศูนย์วจิัยนวัตกรรม

วทิยาศาสตร์

เครื่องสำอางและ

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  

คณะเภสัชศาสตร ์ ให้บรกิารด้านวทิยาศาสตร์เครื่องสำอาง  

และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 

6 ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก คณะพยาบาลศาสตร ์ ให้บรกิารดแูลเด็กตามกลุ่มอายุ แบ่งตามการ

เจริญเติบโต พัฒนาการและความต้องการ
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ลำดับ ช่ือหน่วยงาน สังกัด ลักษณะการให้บริการ 

การดแูลทีแ่ตกต่างกัน เพื่อเป็นสวสัดกิาร

ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

1.3 ลักษณะองค์กร (Organization Description)  

  

  1.3.1 สภาพแวดล้อมองค์กร (Organizational Environment) 

  1.3.1.1 หลักสูตรและบริการ (Product Offerings) 

      ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีหลักสูตรที่ทำการจัดการเรียนการสอน จำนวน 

115 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จำนวน 68 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน  

30 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 17 หลักสูตร โดยมีรายช่ือหลักสูตร ดังต่อไปนี้  

 1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

1) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร 

2) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการประมง 

3) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 

4) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาความปลอดภัยทางอาหาร 

5) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

6) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 

7) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 

8) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเกษตร 

9) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 

10) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการประมง 

2. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

11) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

12) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

13) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

14) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 

15) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวทิยาการขอ้มูลและการประยุกต์ 

16) หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
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17) หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์ (CWIE Program) 

18) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคอมพวิเตอร์กราฟกิและมัลติมีเดีย 

19) หลักสูตรวทิยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยแีละขอ้มูลดิจิทัล 

20) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภูมิสารสนเทศประยุกต์ 

21) หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

22) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาภูมิสารสนเทศประยุกต์ 

3. คณะวทิยาศาสตร์ 

23) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 

24) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมี 

25) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชีววทิยา 

26) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาฟสิิกส์ 

27) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 

28) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถิติ 

29) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยวีัสดุ 

30) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 

31) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีววทิยา 

32) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 

33) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 

34) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์ 

35) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 

4. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

36) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

37) หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 

38) หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 

39) หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล 

40) หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล 

41) หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

42) หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 

43) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
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5. คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

44) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

45) หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม  

46) หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการพลังงาน 

และสมาร์ทกริดเทคโนโลยี 

47) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

48) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม 

49) หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม 

50) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยแีละการจัดการสิ่งแวดล้อม 

51) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการพลังงานและสมาร์ทกริดเทคโนโลย ี

52) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม 

6. คณะทันตแพทยศาสตร์ 

53) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

7. คณะพยาบาลศาสตร์ 

54) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

55) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

8. คณะแพทยศาสตร์ 

56) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

57) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

9. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

58) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการส่งเสริมสุขภาพ 

59) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

60) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

61) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

62) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอนามัยชุมชน 

63) หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 

64) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

65) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
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10. คณะเภสัชศาสตร์ 

66) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

67) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เครื่องสำอาง 

11. คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

68) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาจุลชีววทิยา 

69) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชีวเคมี 

70) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 

12. คณะสหเวชศาสตร์ 

71) หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต 

72) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ 

13. คณะนิติศาสตร์ 

73) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

74) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

75) หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

14. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

76) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ 

77) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

78) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพัฒนาสังคม 

79) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะ 

15. คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

80) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการสื่อสาร 

81) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสื่อสารสื่อใหม่ 

82) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการเงินและการลงทุน 

83) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกิจ (CWIE Program) 

84) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาดดิจิทัล (CWIE Program) 

85) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยว 

86) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวชิาการบัญชี 

87) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

88) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

89) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 
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90) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

91) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 

16. คณะศิลปศาสตร์ 

92) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น 

93) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 

94) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝรั่งเศส 

95) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

96)   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจีน 

97)   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 

98)   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

99)   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

100) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

101) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

102) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 

17. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

103) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์สากล  

104) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาดนตรีและนาฏศิลป์ 

105) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาศิลปะและการออกแบบ 

106) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม 

107) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน 

18. วิทยาลัยการศึกษา 

108) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษา 

109) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

110) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน 

111) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิานวัตกรรมทางการศึกษา 

112) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาการเรียนรู้บูรณาการสมอง 

113) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาสะเต็มศึกษา 

114) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

115) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน 
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 ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา มีการจัดการเรียนการสอนหลักส ูตร  

Non –Degree จำนวน 35 หลักสูตร โดยมีรายช่ือหลักสูตร ดังต่อไปนี้  

1. ด้านการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Agriculture) 

1) การเพิ่มมูลค่าผลผลติทางการเกษตรโดยเทคโนโลยกีารหมัก 

2) การผลิตและแปรรูปสมุนไพรไทยแบบปลอดภัย 

3) การเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพชืขัน้พื้นฐาน 

4) การเตรียมกล้าเช้ือจุลินทรีย์อย่างง่าย 

5) โลกของสัตว์เลีย้ง 

2. ด้านการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 

6) การคลงัสาธารณะและท้องถิ่น 

7) เทคนิคการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน ์

8) นวดเพื่อสุขภาพและการนวดสปอร์ตตามหลกัวทิยาศาสตร์การกีฬา 

9) การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากจุลนิทรีย์สำหรบัผู้ประกอบการ 

3. ด้านการท่องเที่ยวและบริการ (Tourism and Service) 

10) การนวดอโรมา (Aroma Massage) 

11) ปริทัศนด์นตรีและนาฏศิลป ์

4. ด้านภาษา 

12) ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศกึษา 3 : เมืองท่องเที่ยวแหง่ลา้นนาตะวันออก 

13) ภาษาฝรั่งเศสด้านอาหาร 1 (ทฤษฎีสู่ปฏบิตัิ) 

5. ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  

14) การผลิตสื่อกราฟกิและวดิีโอโดยสมารท์โพนเพื่อส่งเสรมิการขายและประชาสัมพันธ์ 

15) ระบบการจัดการเรียนรู้และประเมินผลแบบอัตโนมัตสิำหรบการสอนภาษาโปรแกรมไพทอน 

16) การสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดียออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

17) ระบบกกัเก็บพลังงานไฟฟ้าชาญฉลาด (Intelligent Electrical Energy Storage Systems) 

18) ระบบมาตรฐานกระบวนการผลิต 

19) การอบรมวชิาชีพการใช้ไซโครเมตรกิในการออกแบบระบบปรับอากาศ 

20) การอบรมระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม 

21) การอบรมวชิาชีพพัดลมและระบบท่อลม 

6. ด้านองค์ความรูร้ะดับผู้เช่ียวชาญในวชิาชีพ   

22) หลักสูตรเทคโนโลยกีารจดัการเรียนรู้ด้านสุขภาพ 
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23) การพัฒนาพี่เลีย้งนกัวชิาการมืออาชีพ 

24) “New blood of health research for community” หลักสตูรนกัวจิัยสายเลือดใหม่        

ทางด้านสุขภาพ 

25) การอบรมเชิงปฏิบตัิการช่วยฟ้ืนคนืชีพขั้นพืน้ฐาน (BLS) 

26) คณิตศาสตร ์1 

27) เคมีพืน้ฐาน 

28) เทคนิคการปฏิบัติต่อสัตว์เพ่ืองานทางวทิยาศาสตร ์

29) การสอบเทียบเครื่องมือวดั เพื่อการเสริมสร้างประสทิธภิาพกระบวนการผลิตและ            

การยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 

30) การเตรียมตัวเข้าสูสู่งวัยอย่างมีศกัยภาพ (Active aging) 

31) การจดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ทางคณติศาสตร์ของนักเรยีนที่มีความบกพร่อง            

ทางการเรยีนรูด้้านคณติศาสตร์ สำหรบัครูคณติศาสตร ์ในระดบัประถมศึกษา 

32) การประยกุตก์ารจดักระบวนการเรียนรูด้้วยเทคนิค Active Learning เพื่อพัฒนา

นักเรยีนให้มีทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับครูระดับประถมศึกษา 

33) การประยกุตก์ารจดักระบวนการเรียนรูด้้วยเทคนิค Active Learning เพื่อพัฒนา

นักเรยีนให้มีทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา 

34) การออกแบบการวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูส้ำหรับครูศตวรรษที ่21 

35) การทบทวนวรรณกรรมอย่างเปน็ระบบและสงัเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ ์

 

 1.3.1.2 ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

  มหาวิทยาลัยพะเยา มีขอ้มูลเชิงยุทธศาสตร์ทีส่ำคัญ ประกอบด้วย ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทัศน ์ 

พันธกิจ ค่านิยมร่วม สมรรถนะหลกั และอัตลักษณ์บัณฑิต ดังนี ้

 

 ปรัชญา (Philosophy) 

ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม (ปัญญาชีวี เสฏฐะชีวี นาม)  

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

 

 ปณิธาน (Determination) 

 ปัญญาเพื่อความเขม้แข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment) 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สูส่ากล 

 (University for Community Innovation with International Standard) 

 

  พันธกิจ (Mission)  

 1. ผลิตกำลงัคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต  

 2. วจิัยและนวตักรรมพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม  

 3. บริการวชิาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวตักรรม   

 4. ทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมและสืบสานเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 

 5. บริหารจดัการทันสมัยมีประสิทธภิาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

 

   อัตลักษณ์บัณฑิต (Student Identity) 

1. อัตลักษณ์ทางวชิาชีพ: มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศกึษา มาตรฐานวชิาชีพ 

และทักษะตามความต้องการอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)  

2. อัตลักษณ์ทั่วไป: มีสุนทรียภาพ มสีุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี 

 

  ค่านิยมองค์กร (Core Values) 

1. U (Unity) : ทำงานร่วมกนัเป็นหนึ่ง มุ่งสูเ่ป้าหมาย 

2. P (Professional):  ทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อคุณภาพ และมาตรฐาน 

 

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) 

1. การผลติกำลงัคนที่มีสมรรถนะสูง ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

2. อาจารย์เช่ียวชาญวชิาการ ชำนาญวชิาชีพ และเป็นตน้แบบด้านการสอน 

3. งานวจิัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 

4. บริการวชิาการแก่สังคมและชุมชนด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม   

5. ทำนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรมและสบืสานเอกลกัษณ์ความเป็นไทย  

6. มรีะบบบริหารจัดการที่ทนัสมัย มีประสิทธภิาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุให้มหาวิทยาลัย

พะเยา “ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอนทำการวิจัย ให้บริการทาง

วชิาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อ

การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยแีละการเปลี่ยนแปลงของ

บริบทสังคมไทยและสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องดำเนินพันธกิจในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและ

มาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวจิัยและนวัตกรรมที่ตอบ

โจทย์สังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึงดำเนิน

พันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 1) ผลติกำลังคนท่ีมีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานวชิาการและวชิาชีพรู้ทันโลกทัน

เทคโนโลยี มีความรู้ภาษาอังกฤษที่สื่อสารได้ มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม และ

ธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมี

คุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเป้าหมายชีวิตมีทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม 

รวมถึงทักษะ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย ยดืหยุ่น ตรงตามความต้องการ

ของตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม่ อาจารย์มีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

(Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัด

การศึกษาใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และวิธีเรียนรู้ที่เน้นทักษะและการปฏิบัติร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต มีการ

บริหารจัดการที่สร้างความเช่ือม่ันกับผู้เรียนและความเช่ือถือให้กับชุมชนและสังคม ระบบการศึกษารองรับ

และตอบโจทย์พืน้ที่ในการยกระดับการศึกษา ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุกระดับ พร้อมก้าวสู่ความเป็น

สากลและนานาชาติ 

 2) วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม 

 นอกเหนือจากบทบาทการสร้างคนให้มีทักษะชีวิตและวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการ

ตลาดแรงงานแล้ว การเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent and Skilled 

Human Resources) มหาวิทยาลัยต้องตระหนักว่า งานวิจัยเป็นรากฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

การวจิัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่นำไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนาสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมให้ก้าวหน้าและ

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของ

สังคม ลดปัญหาความยากจน ชุมชนเกิดความเขม้แข็ง และเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ในเวทีโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านการวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุน
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การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวจิัยและนวัตกรรม มีการติดตามและการประเมินผล

เป็นระบบสร้างเครือข่ายนักวจิัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก วจิัยและนวัตกรรม 

ที ่ครอบคลุมทั ้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ เน้นการวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และความต้องการของประเทศ (Demand side) 

ส่งเสริมการเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การนำไปใช้ประโยชน์กับสังคม ด้วยการ

ร่วมมือกับผู้ใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตรเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกจิ 

สามารถพัฒนายกระดับรายได้และเทคโนโลยขีองประเทศให้เป็นไปตามนโยบายการเขา้สู่ Thailand 4.0  

  3) บริการวิชาการด้วยองคค์วามรู้และนวัตกรรม  

 มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและแหล่งรวมองค์ความรู้ในทุกสาขา 

ทั้งด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีและด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และด้วย

ปณิธานมุ่งม่ัน “ปัญญาเพื่อความเขม้แข็งของชุมชน Wisdom for Community Empowerment)” มหาวิทยาลัย

ต้องคำนึงถึงพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่เป็นพันธกิจหลักสำคัญอีกพันธกิจหนึ่งด้วย 

มหาวิทยาลัยต้องสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นที่พ่ึงให้ชุมชนและสังคม 

ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนและสังคม

ที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจากความแตกต่างและเหลื่อมล้ำ  

เกิดสังคมความสุข 

 4) ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และสบืสานเอกลักษณ์ความเปน็ไทย  

 การดำรงไว้ซึ ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เป็นสิ่งที ่คนไทยทุกคนต้องตระหนักและให้

ความสำคัญเพื่อเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู  

สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เป็นภารกิจเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและสมบัติของ

ประเทศชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่ในพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่สวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยต้องสร้างความร่วมมือกับชุมชน (University engagement) เพื่อการทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู 

สืบสาน สร้างสรรค์ สร้างจิตสำนึกปลูกฝังค่านิยม และภาคภูมิใจในวิถีชี วิตที่ดีงามของประเพณีและ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่พึงประสงค์ให้กับนิสิตและบุคลากร รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเชื ่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม การพัฒนาประยุกต์ การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยการบริหารจัดการ และการใช้

เทคโนโลยทีี่ทันสมัยและเป็นระบบ 

 5) บริหารจัดการทันสมัย มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  

 การพัฒนาระบบนิเวศด้านการบริหารจัดการ มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศกำหนดในการ

บริหารคน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อเป้าหมายองค์กรที่ดีมีคุณภาพและ
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ประโยชน์สุขของบุคลากรมีระบบและกลไกควบคุมการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีที ่ทันสมัยในทุกระดับ 

ยกระดับศักยภาพของบุคลากร ทั้งผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมี Mindsetของการทำงานและ

การบริหารร่วมกัน และมีภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) และผู้ตามในโลกใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง

มีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคดิเห็นในการดำเนินงาน เพื่อกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความรู้ความเข้าใจใน

นโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้บริหารทุกระดับ

ต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) มีความมุ่งมั่นและต้องเห็นภาพทิศทางในระยะยาว (Visionary) ด้วยหลักการทำงาน

ร่วมกัน “สานความคดิ สร้างจิตใจ” รวมพลังของบุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี 

ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธภิาพสร้างระบบการบริหารบนพื้นฐานขอ้มูลที่น่าเช่ือถือและมีการดำเนินงาน

ที่มีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธผิล 

 

 1.3.1.3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile)  

   สมรรถนะหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (Personal Competency)  

 1) สมรรถนะของผู้บริหาร 

1.1) ทักษะบริหารงาน (Managerial Skill) มีทักษะการบริหารงานและสามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู ้ เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือมาใช้ในการบริหารงาน 

สามารถเป็นโค้ชเป็นผู ้บริหาร เป็นผู ้กำกับและติดตามการดำเนินงานของ

หน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินงานตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และ

แนวปฏิบัต ิต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและเพื ่อมุ ่งสู ่การบรรลุ

เป้าหมายและวสิัยทัศน์ของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย   

1.2) ทักษะการบริหารงานบุคคล (Personnel Management Skill) มีทักษะการบริหาร

และพัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะและศักยภาพรองรับการดำเนินงานตาม

พันธกิจหลักของหน่วยงานและพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ

และมีความสุข มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองค์กร สามารถจัดบุคลากร

สมดุลกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพด้านการสอน

ตามกรอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยพะเยา (UP-PSF) พัฒนาระบบสวัสดิการและ

สร้างแรงจูงใจในการทำงาน   

1.3) มุ ่งเน ้นกระบวนการทำงานเช ิงดิจ ิท ัล (Digital Process Oriented) พ ัฒนา

กระบวนการทำงาน และบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งภายในหน่วยงานและ

ระหว่างหน่วยงาน “สานความคิด สร้างจิตใจ” ด้วยพลังความสามัคคีและ
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ความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพแก่นิสิต และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทุกกลุ่ม พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตาม

นโยบาย Smart Operation และจัดสภาวะแวดล้อมที่เสริมสุขภาวะการทำงาน   

1.4) ความสามารถประเมินผลการปฏิบัต ิงานเชิงสร้างสรรค์ (Empowerment 

Evaluation) สามารถออกแบบการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร และ

ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานแบบก้าวหน้าและใช้แนวคิดการ

ประเม ินเพ ื ่อปร ับปร ุงพ ัฒนาอย ่างต ่อเน ื ่อง (Continuous Improvement) 

สอดคล้องและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือ การบรรลุตัวชี้วัดระดับสูง (Super 

KPI) เพื่อการบรรลุวสิัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 2) สมรรถนะของพนักงาน 

 2.1) สมรรถนะของพนักงานสายวิชาการ  

2.1.1) ทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิว ิชาช ีพ (Professional 

Standard Framework, PSF)   

2.1.2) ทักษะการผลิตและใช้สื่อการสอนเทคโนโลยทีี่ทันสมัย และทักษะ 

2.1.3) การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน   

2.1.4) ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและ

สังคม และมีทักษะทางภาษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลและนานาชาติ   

2.1.5) ยดึม่ันในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)   

2.1.6) มุ่งสานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างสิ่งที่ดี  

ให้มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ 

และนานาชาติ 

 2.2) สมรรถนะของพนักงานสายสนับสนุน  

2.2.1) มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

2.2.2) บริการทีด่ี (Service Mind) 

2.2.3) เช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  

2.2.4) ทำงานเป็นทีม (Teamwork) 

2.2.5) ยดึม่ันในคณุธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)  
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2.2.6) มุ่งสานความคดิสร้างจติใจ ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างสิง่ที่ดี 

ให้มหาวิทยาลัยพะเยาไดร้ับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ 

และนานาชาต ิ

 

 การวิเคราะห์อัตรากำลงัของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 1.1 ประเภทอัตรากำลังของบุคลากรมหาวทิยาลัยพะเยา งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา มีจำนวนทั้งสิ้น 1,951 คน จำแนกออกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

จำนวน 1,875 คน  คดิเป็น ร้อยละ 96.10 ของบุคลากรทั้งมหาวทิยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 28 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 1.44 ของบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย ผู ้บริหาร จำนวน 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.21 ของบุคลากรทั้ง

มหาวิทยาลัย ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ จำนวน 22 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.13 และลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

(จ้างแบบช่ัวคราว) จำนวน 22 ราย คดิเป็น ร้อยละ 1.13 ของบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 
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แผนภูมิท่ี 1.2 แสดงอัตราสว่นตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ (คน) 

 

   มหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลากรสายวชิาการ จำนวนทั้งสิน้ 971 คน ประกอบไปด้วย ผู้ที่มี

ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 670 คน คิดเป็นร้อยละ 69.00 และผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ จำนวน 257 คน ร้อยละ 26.47  รองศาสตราจารย์ จำนวน 42 คน ร้อยละ 4.33 และ

ศาสตราจารย์ จำนวน 2 คน ร้อยละ 0.20 

 เป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ให้ใช้ความรู ้และใช้ทักษะที่

หลากหลายในการสอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามทักษะศตวรรษที่ 21 พัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพ

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

จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู ้ที ่หลากหลาย สร้างความรักในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  

อยู่ตลอดเวลา มีระบบการยกย่องหรือประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ และการให้แรงจูงใจแก่อาจารย์  

ที่ได้รับตำแหน่งทางวชิาการ 
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แผนภูมิท่ี 1.3 สายงานอัตรากำลังของบคุลากรมหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณ พ.ศ. 2564 (คน) 

 

  บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา มีจำนวนทั้งสิ ้น 1,951 คน จำแนกเป็น 3 สาย คือ บุคลากร

มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีจำนวน 971 คน คิดเป็น ร้อยละ 49.77 ของบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย บุคลากร

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มีจำนวน 964  คน คิดเป็น ร้อยละ 49.41 ของบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย  

และบุคลากรมหาวิทยาลัยสายบริหาร มีจำนวน 16 คน คดิเป็น ร้อยละ 0.82 ของบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 
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ตารางท่ี 1.9 จำนวนบุคลากรสายวิชาการท่ีมีตำแหนง่ทางวิชาการ  
 

ลำดับ ส่วนงาน 
ตำแหน่ง (คน) 

รวม  
อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 19 19 4 - 42 

2 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 47 15 1 - 63 

3 คณะเภสัชศาสตร ์ 39 14 4 - 57 

4 คณะแพทยศาสตร ์ 26 - - - 26 

5 คณะทันตแพทยศาสตร ์ 32 3 1 1 37 

6 คณะนิติศาสตร ์ 20 17 1 - 38 

7 คณะบริหารธรุกจิและนิเทศศาสตร ์ 49 16 - - 65 

8 คณะพยาบาลศาสตร ์ 33 11 - - 44 

9 คณะพลังงานและสิง่แวดล้อม 14 10 1 - 25 

10 คณะรัฐศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 17 11 4 - 32 

11 คณะวทิยาศาสตร ์ 55 26 13 - 94 

12 คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 43 33 2 - 78 

13 คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 25 23 5 1 54 

14 คณะศิลปศาสตร ์ 88 13 3 - 104 

15 คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละศลิปกรรมศาสตร์ 32 7 1 - 40 

16 คณะสหเวชศาสตร ์ 36 14 - - 50 

17 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 43 8 1 - 52 

18 วทิยาลัยการจัดการ 1 1 - - 2 

19 วทิยาลัยการศึกษา 12 12 1 - 25 

20 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 39 4 - - 43 

 รวมท้ังสิ้น 670 257 42 2 971 
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แผนภูมิท่ี 1.4 อายุของบคุลากรมหาวิทยาลัยพะเยาสายวิชาการ ปี 2564 
 

 บุคลากรมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีจำนวน 971 คน โดยบุคลากรที่มีอายุระหว่าง 35-39  

มีจำนวนสูงที่สุดคอื 301 คน รองลงมาเป็นบุคลากรที่มีอายุ 40-44 ปี จำนวน 284 คน อาย ุ30-34 จำนวน 

142 คน อายุ 45-49 จำนวน 125 คน อายุ 50-54 จำนวน 41 คน อายุ 25-29 จำนวน 31 คน อายุ 60 ปี 

ขึ้นไปจำนวน 23 คน อายุ 55-59 จำนวน 20 และอายุ 20-24 ปี จำนวน 4 คน  

 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยพะเยามีบุคลากรวัยทำงานพร้อมที่จะก้าวหน้า

และเติบโตในหน้าที่การงานเพิ่มขึ้น ซ่ึงมหาวทิยาลัยพะเยาต้องวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป  
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แผนภูมิท่ี 1.5 แสดงอัตราส่วนตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน (คน) 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลากรสายสนับสนุน จำนวนทั ้งสิ ้น 964 คน ประกอบไปด้วย  

ผู้ที ่มีตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 942 คน คิดเป็นร้อยละ 97.72 และลูกจ้าง

ช่ัวคราว จำนวน 22 คน คดิเป็นร้อยละ 2.28  

 มหาวิทยาลัย มีเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาพนักงานสายสนับสนุน  

ให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี และมีความภาคภูมิใจในองค์กร มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับ

มอบหมาย และได้รับการอบรมพัฒนาตามความก้าวหน้าตามสายงาน  
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ตารางท่ี 1.10  ประเภทและจำนวนของบคุลากรสายสนับสนุน 
 

ลำดับ ส่วนงาน/หนว่ยงาน 

ประเภท/จำนวน (คน) 
รวม 

(คน) 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

ลูกจ้าง

ช่ัวคราว 

1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 26   26 
2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23   23 
3 คณะเภสัชศาสตร์ 18 1 19 
4 คณะแพทยศาสตร์ 152 2 154 
5 คณะทันตแพทยศาสตร์ 29   29 
6 คณะนิติศาสตร์ 9   9 
7 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 15   15 
8 คณะพยาบาลศาสตร์ 16   16 
9 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 13   13 
10 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10   10 
11 คณะวิทยาศาสตร์ 39   39 
12 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 27   27 
13 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29   29 
14 คณะศิลปศาสตร์ 14   14 
15 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 10   10 
16 คณะสหเวชศาสตร์ 18   18 
17 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 16 3 19 
18 วิทยาเขตเชียงราย 10   10 
19 วิทยาลัยการจัดการ 15 1 16 
20 วิทยาลัยการศึกษา 12   12 
21 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 17   17 
22 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 43 2 45 
23 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
1  1 

24 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 22   22 
25 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 2   2 
26 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 9   9 
27 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 23   23 
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ลำดับ ส่วนงาน/หนว่ยงาน 

ประเภท/จำนวน (คน) 
รวม 

(คน) 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

ลูกจ้าง

ช่ัวคราว 

28 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 18 1 19 
29 กองแผนงาน 20   20 
30 กองกฎหมายและทรัพย์สิน 26   26 
31 กองกลาง 28   28 
32 กองการเจ้าหน้าที่ 37 4 41 
33 กองกิจการนิสิต 18 1 19 
34 กองคลัง 32   32 
35 กองบริการการศึกษา 56 1 57 
36 กองบริหารงานวิจัย 21 4 25 
37 กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ 22 1 23 
38 กองอาคารสถานที่ 37 1 38 
39 หน่วยตรวจสอบภายใน 9   9 

 รวมท้ังสิ้น 942 22 964 
 

หมายเหตุ ลาศึกษาต่อ 2 คน 
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แผนภูมิท่ี 1.6 อายุของบุคลากรสายสนับสนุน 

 

 บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรที่มีอายุระหว่าง 35-39 มีจำนวน 

สูงที่สุดคอื 266 คน รองลงมาเป็นบุคลากรที่มีอายุ 30-34 ปี จำนวน 218 คน อายุ 40-44 จำนวน 191 คน  

อายุ 25-29 จำนวน 155 คน อายุ 45-49 จำนวน 82 คน อายุ 20-24 และอายุ 50-54 มีจำนวน 20 คน

เท่ากัน และอายุ 55-59 จำนวน 12 คน  

 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยพะเยามีบุคลากรวัยทำงานพร้อมที่จะก้าวหน้า

และเติบโตในหน้าที่การงานเพิ่มขึ้น ซ่ึงมหาวทิยาลัยพะเยาต้องวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป  
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แผนภูมิท่ี 1.7 สถิตกิารบรรจุและแต่งตัง้พนักงานมหาวิทยาลัยจำแนกตามสายงาน   

 

 การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา แบ่งออกเป็น พนักงานสายวิชาการและ

พนักงานสายสนับสนุน โดยการบรรจุแต่งตั้งพนักงานสายวชิาการ มากที่สุด ในปีงบประมาณ 2559 จำนวน 

62 คน รองลงมาในปีงบประมาณ 2558 จำนวน 53 คน ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 50 คน ปีงบประมาณ 

2557 จำนวน 49 คน ปีงบประมาณ จำนวน 2560 จำนวน 41 คน ปีงบประมาณ จำนวน 2564 จำนวน  

28 คน ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 22 คน และปีงบประมาณ 2562 จำนวน 20 คน และบรรจุแต่งตั้ง

พนักงานสายสนับสนุน มากที่สุด ในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 113 คน รองลงมาในปีงบประมาณ 2562 

จำนวน 67 คน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 66 คน ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 57 คน ปีงบประมาณ 

จำนวน 2558 จำนวน 51 คน ปีงบประมาณ จำนวน 2563 จำนวน 48 คน ปีงบประมาณ 2560 จำนวน  

39 คน และปีงบประมาณ 2559 จำนวน 22 คน 
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แผนภูมิท่ี 1.8 สถติิการบรรจุพนักงานและการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย   

 

 การบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา มากที่สุดในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 163 คน 

รองลงมาในปีงบประมาณ 2557 จำนวน 106 คน ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 104 คน ปีงบประมาณ 2564 

จำนวน 94 คน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 87 คน ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 84 คน ปีงบประมาณ 

2560 จำนวน 80 คน และปีงบประมาณ 2563 จำนวน 70 คน และการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย

พะเยา มากที่สุดในปีงบประมาณ 2558 จำนวน 60 คน รองลงมาในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 56 คน 

ป ีงบประมาณ 2557 จำนวน 47 คน ป ีงบประมาณ 2561 จำนวน 40 คน ป ีงบประมาณ 2563  

กับปีงบประมาณ 2564 จำนวน 39 คนเท่ากัน ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 38 คน และปีงบประมาณ 2559 

จำนวน 35 คน 
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แผนภูมิท่ี 1.9 สถิตกิารลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัยจำแนกตามสายงาน   
 

 การลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มากที่สุดในปีงบประมาณ 2558 จำนวน  

34 คน รองลงมาในปีงบประมาณ 2557 จำนวน 27 คน ปีงบประมาณ 2561 กับปีงบประมาณ 2562 จำนวน 

24 คนเท่ากัน ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 18 คน ปีงบประมาณ 2559 กับปีงบประมาณ 2564 จำนวน  

16 คนเท่ากัน และปีงบประมาณ 2563 จำนวน 15 คน และการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย 

สายสนับสนุน มากที่สุดในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 32 คน รองลงมาในปีงบประมาณ 2558 จำนวน  

26 คน ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 24 คน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 23 คน ปีงบประมาณ 2557  

กับปีงบประมาณ 2560 จำนวน 20 คนเท่ากัน ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 19 และปีงบประมาณ 2561 

จำนวน 16 คน 
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 แผนภูมิท่ี 1.10 สถติกิารลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัยจำแนกตามปีงบประมาณ  

 

  การลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มที่ลดลลงอย่างเห็นได้ชัด มหาวิทยาลัย 

ได้ส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงาน จัดสวัสดิการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จากข้อมูล  

ปี 2562 การลาออกอยู่ในอัตรา ร้อยละ 3.11 ต่อมาในปี 2563 การลาออกลดลงอยู่ในอัตรา ร้อยละ 2.13 

กระทั่งในปัจจุบันปี 2564 การลาออกอยู่ในอัตรา ร้อยละ 2.07 จากสถิติดังกล่าวข้างต้น การลาออกของ

พนักงานมหาวิทยาลัยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นถึงระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 

เพิ่มสูงขึ้น 
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ตารางท่ี 1.11 สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ข้อกำหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
 

ประเด็น รายละเอียด 

สวัสดิการ สิทธิ

ประโยชน ์

1. กองทุนสวัสดิการ ได้แก ่ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารกัษาพยาบาล การประกนัอุบัติเหตุ

หมู่ ประกนัสุขภาพ ประกันโควิด เงินชดเชยหลังเกษียณ ค่าทำศพ การตรวจ

สุขภาพประจำป ีการฉดีวัคซีนประจำป ี 

2. กองทุนสำรองเลีย้งชีพและกองทุนประกันสังคม มหาวิทยาลัยจ่ายสมทบเงิน

สะสมเขา้กองทนุฯตามกฎหมาย 

3. เงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ไดแ้ก่ทนุการศึกษาทัง้ในและต่างประเทศ  

ทุนการฝึกอบรมและสัมมนา และทุนสนับสนนุการวจิัยและนวัตกรรม  

4. สวัสดกิารด้านที่พัก ไดแ้ก ่ที่พักบุคลากรสายวชิาการ และสายสนบัสนนุ  

ที่พักแพทย์พยาบาล ที่พักผู้ทรงคณุวุฒิ ที่พกัผู้บริหาร 

5. สวัสดกิารอืน่ๆ เช่น ศนูย์สุขภาพสำหรับบุคลากร สนามกีฬา เครื่องแตง่กาย  

ข้อกำหนดพิเศษด้าน

สุขภาพ 

1. ขอ้กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปสีำหรับบุคลากรทุกคน 

2. ขอ้กำหนดในการประกันอุบัติเหตุสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเสี่ยงภัย 

3. ขอ้กำหนดด้านความปลอดภัยของบุคลากรด้านการแพทย์จากโรคระบาด 

ข้อกำหนดด้านความ

ปลอดภัย 

1. ขอ้กำหนดเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย ได้แก่ การฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

และเหตุฉุกเฉินประจำปี การติดตั้งสัญญาณเตือนภัยจากอุบัติภัยอื่น ๆ  การติดตั้ง

อุปกรณ์ดับเพลิง 

2. ขอ้กำหนดการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ 

3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ได้แก่การจัดเจ้าหน้าที่รกัษาความ

ปลอดภัยดแูลอย่างทั่วถึงรอบมหาวิทยาลัย การติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุม

ทั่วทัง้พื้นที ่ 

4. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยด้านการใช้ยานพาหนะและการใช้รถสาธารณะ 

ในมหาวิทยาลัย 
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ตารางท่ี 1.12 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพัน ความตอ้งการ และความคาดหวงัของบุคลากร 
   

ปัจจัย สายวิชาการ สายสนับสนุน 

ความก้าวหน้าในสายงาน √ √ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน √ √ 

ความสุขในการทำงาน √ √ 

สิ่งแวดล้อมที่ดี √ √ 

ความชัดเจนของงานที่ได้รับมอบหมายตามตำแหน่งงาน - √ 

 

 1.3.1.4 สนิทรัพย์ (Assets) 

  1.3.1.4.1 ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิาร และห้องปฏิบัตงิาน 

 

ตารางท่ี 1.13 ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องปฏิบัติงาน 
 

ลำดับที่ ช่ือรายการ ขนาดพื้นที ่ เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

1 มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 5,727 ไร่ 1) ที่ดินสาธารณประโยชน์

ภายใต้การกำกับดูแลของ

กระทรวงมหาดไทย 

จำนวน 1,147 ไร่  

2) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ภายใต้การกำกับดูแลของ

กรมป่าไม้จำนวน 4,580 ไร่  

และขอต่ออายุทุก 50 ปี 

1.1 อาคารเรียนรวมหลังเก่า 20,000 ตรม. มหาวิทยาลัยพะเยา 

 1.1.1 ห้องเรียน จำนวน 17 ห้อง   

1.2 อาคารหอประชุมพญางำเมือง   มหาวิทยาลัยพะเยา 

 1.2.1 ห้องเรียน จำนวน 4 ห้อง   

 1.2.2 ห้องประชุมสัมมนา จำนวน 1 ห้อง   

1.3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   มหาวิทยาลัยพะเยา 

 1.3.1 ห้องเรียน จำนวน 13 ห้อง   

 1.3.2 ห้องปฏิบัติการ จำนวน 8 ห้อง   
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ลำดับที่ ช่ือรายการ ขนาดพื้นที ่ เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

 1.3.3 ห้องประชุมสัมมนา จำนวน 2 ห้อง   

1.4 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ( ปวง ธมมปญ

โญ ) 

 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 1.4.1 ห้องเรียน จำนวน 5 ห้อง   

1.5 อาคารกลุ่มอาคารเรียนรวมCE  8,150 ตรม. มหาวิทยาลัยพะเยา 

 1.5.1 ห้องเรียน จำนวน 92 ห้อง   

 1.5.2 ห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 ห้อง   

1.6 อาคารปฏิบัตการเกษตร   มหาวิทยาลัยพะเยา 

 1.6.1 ห้องเรียน จำนวน 2 ห้อง   

 1.6.2 ห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 ห้อง   

 1.6.3 ห้องปฏิบัติงาน จำนวน 4 ห้อง   

 1.6.4 ห้องประชุมสัมมนา จำนวน 1 ห้อง   

1.7 อาคารปฏิบัตการเภสัช  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 1.7.1 ห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 ห้อง   

1.8 คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

 1.8.1 ห้องเรียน จำนวน 4 ห้อง   

 1.8.2 ห้องปฏิบัติการ จำนวน 6 ห้อง   

 1.8.3 ห้องปฏิบัติงาน จำนวน 3 ห้อง   

 1.8.4 ห้องประชุมสัมมนา จำนวน 2 ห้อง   

 1.8.5 ห้องสมุด จำนวน 1 ห้อง   

1.9 อาคารปฏิบัติการพยาบาล   มหาวิทยาลัยพะเยา 

 1.9.1 ห้องปฏิบัติการ จำนวน 6 ห้อง   

 1.9.2 ห้องปฏิบัติงาน จำนวน 10 ห้อง   

 1.9.3 ห้องประชุมสัมมนา จำนวน 1 ห้อง   

 1.9.4 ห้องสมุด จำนวน 1 ห้อง   

1.10 กลุ่มอาคารเรียนพลังงานและสิ่งแวดล้อม   มหาวิทยาลัยพะเยา 

 1.10.1 ห้องเรียน จำนวน 2 ห้อง   

 1.10.2 ห้องปฏิบัติการ จำนวน 9 ห้อง   

 1.10.3 ห้องปฏิบัติงาน จำนวน 4 ห้อง   

 1.10.4 ห้องสมุด จำนวน 1 ห้อง   

1.11 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 1.11.1 ห้องเรียน จำนวน 7 ห้อง   
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ลำดับที่ ช่ือรายการ ขนาดพื้นที ่ เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

 1.11.2 ห้องปฏิบัติการ จำนวน 27 ห้อง   

 1.11.3 ห้องปฏิบัติงาน จำนวน 7 ห้อง   

1.12 กลุ่มอาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 1.12.1 ห้องเรียน จำนวน 7 ห้อง   

 1.12.2 ห้องปฏิบัติการ จำนวน 15 ห้อง   

 1.12.3 ห้องปฏิบัติงาน จำนวน 1 ห้อง   

1.13 อาคารปฏิบัติการสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 1.13.1 ห้องเรียน จำนวน 1 ห้อง   

 1.13.2 ห้องปฏิบัติการ จำนวน 9 ห้อง   

 1.13.3 ห้องปฏิบัติงาน จำนวน 4 ห้อง   

1.14 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 1.14.1 ห้องเรียน จำนวน 1 ห้อง   

 1.14.2 ห้องปฏิบัติการ จำนวน 17 ห้อง   

 1.14.3 ห้องประชุมสัมมนา จำนวน 1 ห้อง   

1.15 อาคารคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 1.15.1 ห้องเรียน จำนวน 4 ห้อง   

 1.15.2 ห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ห้อง   

 1.15.3 ห้องปฏิบัติงาน จำนวน 8 ห้อง   

1.16 อาคารปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 1.16.1 ห้องเรียน จำนวน 21 ห้อง   

 1.16.2 ห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 ห้อง   

2 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย  

ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

16-0-38 ไร่ วิทยาเขตเชียงราย 

 2.1 อาคารสำนักงาน  64 ตรม. วิทยาเขตเชียงราย 

 2.1.1 ห้องเรียน จำนวน 3  ห้อง 

       R 3/2 , R4/2 , R5/2 

  

 2.1.2 ห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ห้อง 

        - ห้อง Media Production Learning Space 

        - ห้องปฏิบัติงาน 

  

 2.1.3 ห้องปฏิบัติงาน จำนวน 1 ห้อง   

 2.1.4 ห้องประชุมสัมมนา จำนวน 1 ห้อง   
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ลำดับที่ ช่ือรายการ ขนาดพื้นที ่ เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

 2.2 อาคารเรียนรวม  1,344 ตรม. วิทยาเขตเชียงราย 

 2.2.1 ห้องเรียน จำนวน 21 ห้อง 

        - ชั้น 2 จำนวน 3 ห้อง 

        - ชั้น 3 จำนวน 11 ห้อง 

        - ชั้น 4 จำนวน 7 ห้อง 

  

 2.2.2 ห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 ห้อง 

        - ห้องคอมพิวเตอร์  

        - ห้องปฏิบัติการภาษา 

        - ห้องสมุด 

  

 2.2.3 ห้องปฏิบัติงาน จำนวน 3 ห้อง 

       - ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ 

       - ห้องหัวหน้างาน 

       - ห้องผู้อำนวยการ 

  

 2.2.4 ห้องประชุมสัมมนา จำนวน 6 ห้อง 

        - ห้อง R 104   จำนวน 30 คน 

        - ห้อง R 206  จำนวน 33 คน 

        - ห้อง R 311    จำนวน 60 คน 

        - ห้อง R 501    จำนวน 30 คน 

        - ห้อง R 503   จำนวน 200 คน 

        - ห้อง R 504   จำนวน 200 คน          

  

 2.3 อาคารห้องพัก ยูพี ริมกก  680 ตรม. วิทยาเขตเชียงราย 

 2.3.1 ห้องพัก 24 ห้อง   

 2.3.2 ห้องปฏิบัติการ จัดเลีย้ง จำนวน 1 ห้อง   

3 ศูนย์ส่งสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุ           

มหาวิทยาลัยพะเยา พื้นที่ จ.เชียงราย 

1,969 ตรม. อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

และฟื้นฟูผู้สูงอายุ 

3.1 อาคารศูนย์ส่งสริมสุขภาพและฟืน้ฟูผู้สูงอายุ  อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

และฟื้นฟูผู้สูงอายุ 

 ช้ันที่ 1   

 3.1.1 ห้องตรวจ จำนวน 5 ห้อง 

 

83.52 

ตรม. 

อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

และฟื้นฟูผู้สูงอายุ 

 3.1.2 ห้องสำนักงาน จำนวน 1 ห้อง 69.64 

ตรม. 

อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

และฟื้นฟูผู้สูงอายุ 
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ลำดับที่ ช่ือรายการ ขนาดพื้นที ่ เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

 3.1.3 ห้องเก็บเอกสาร จำนวน 1 ห้อง 15.55  

ตรม. 

อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

และฟื้นฟูผู้สูงอายุ 

 3.1.4 ห้อง STAFF จำนวน 1 ห้อง 22.80 

ตรม. 

อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

และฟื้นฟูผู้สูงอายุ 

 3.1.5 ห้อง EQUIP จำนวน 1 ห้อง 12.96 

ตรม. 

อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

และฟื้นฟูผู้สูงอายุ 

 3.1.6 ห้อง SUPPLY จำนวน 1 ห้อง 

 

16.07 

ตรม. 

อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

และฟื้นฟูผู้สูงอายุ 

 3.1.7 ห้อง STOR จำนวน 1 ห้อง 

 

15.03 

ตรม. 

อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

และฟื้นฟูผู้สูงอายุ 

 3.1.8 ห้อง SOILED  จำนวน 1 ห้อง 16.07 

ตรม. 

อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

และฟื้นฟูผู้สูงอายุ 

 3.1.9 พื้นที่พักคอย  812.63 

ตรม. 

อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

และฟื้นฟูผู้สูงอายุ 

 ช้ันที่ 2   

 3.1.10 ห้องทำฟัน จำนวน  9 ห้อง 160.70 

ตรม. 

อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

และฟื้นฟูผู้สูงอายุ 

 3.1.11 ห้องประชุม  จำนวน  1 ห้อง 79.26 

ตรม. 

อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

และฟื้นฟูผู้สูงอายุ 

 3.1.12  ห้องSOILED จำนวน 1 ห้อง 16.07 

ตรม. 

อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

และฟื้นฟูผู้สูงอายุ 

 3.1.13  ห้อง SUPPLY จำนวน 1 ห้อง 16.07 

ตรม. 

อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

และฟื้นฟูผู้สูงอายุ 

 3.1.14  ห้อง DENTAL SUCTION PUMP จำนวน 1 ห้อง 15.03 

ตรม. 

อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

และฟื้นฟูผู้สูงอายุ 

 3.1.15  ห้อง STAFF จำนวน 1 ห้อง 24.24 

ตรม. 

อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

และฟื้นฟูผู้สูงอายุ 

 3.1.16  ห้อง DENTIST จำนวน 1 ห้อง 24.50 

ตรม. 

อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

และฟื้นฟูผู้สูงอายุ 

 3.1.17  ห้อง EQUIP จำนวน 1 ห้อง 22.03 

ตรม. 

อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

และฟื้นฟูผู้สูงอายุ 
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ลำดับที่ ช่ือรายการ ขนาดพื้นที ่ เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

 3.1.18  ห้อง X-RAY จำนวน 1 ห้อง 24.89 

ตรม. 

อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

และฟื้นฟูผู้สูงอายุ 

 3.1.19  พื้นที่พักคอย  348.59 

ตรม. 

อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

และฟื้นฟูผู้สูงอายุ 

4 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

1,630.34 

ตรม. 

อาคารเวฟเพลส  

4.1 อาคารเวฟเพลส 1,630.34 

ตรม. 

อาคารเวฟเพลส  

 4.1.1 ห้องเรียน จำนวน 7 ห้อง 

R805 R806 R812 L804 L805 L806 L808 

623.20 

ตรม. 

อาคารเวฟเพลส  

 4.1.2 ห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ห้อง  

R804 L800 

223.45 

ตรม. 

อาคารเวฟเพลส  

 4.1.3 ห้องปฏิบัติงาน จำนวน 5 ห้อง 

R801 R807 R808 R809 R810 L801 

136.01 

ตรม. 

อาคารเวฟเพลส  

 4.1.4 ห้องประชุมสัมมนา จำนวน 2 ห้อง 

R811 L807 

124.69 

ตรม. 

อาคารเวฟเพลส  
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  1.3.1.4.2 งบประมาณ 

 

ตารางท่ี 1.14 สถิตดิ้านรายได้ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 
 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 

 

งบประมาณแผ่นดิน 

(บาทต่อปี) 

ประมาณการรายได ้

และค่าธรรมเนียม

การศึกษา 

(บาทต่อปี) 

วงเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจำป ี

(บาทต่อปี) 

2560 1,637,234,400.00 1,086,541,000.00 2,719,005,400.00  

2561 1,605,930,700.00 1,136,366,895.00 2,741,921,400.00  

2562 1,430,608,900.00 1,238,999,469.00 2,665,608,900.00  

2563 1,131,844,600.00 1,110,894,127.00 2,202,014,600.00  

2564 1,238,947,700.00 1,275,853,576.00 2,448,947,700.00  

 

 
 

 แผนภูมิท่ี 1.11 วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 

2,719,005,400

2,741,921,400
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2,448,947,700
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  มหาวิทยาลัยพะเยา มีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประมาณสองพันห้าร้อยล้านบาท  

โดยงบประมาณส่วนใหญ่จะเป ็นหมวดเง ินเด ือน ค ่าจ ้างบ ุคลากร รองลงมาเป ็นงบประมาณ 

หมวดเงินอุดหนุน เช่น อุดหนุนทั่วไป อุดหนุนกิจการนิสิต อุดหนุนวจิัย อุดหนุนบริการวชิาการ อุดหนุนทำนุ

บำร ุงศ ิลปะและว ัฒนธรรม งบประมาณหมวดค่าตอบแทน ใช ้สอย และว ัสดุ งบประมาณหมวด 

ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง และงบประมาณหมวดค่าสาธารณูปโภค ตามลำดับ 

  มหาวิทยาลัยพะเยา มีแนวโน้มในการใช้จ่ายเงินงบประมาณหมวดบุคลากรเพิ่มขึ้นประมาณ  

ร้อยละ 5 ต่อปี เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการขยายภาระงานกว้างขวางขึ้น และบุคลากรมีอายุการทำงาน  

มากขึ้นทำให้เงินเดือนและค่าตอบแทนสูงขึ้นตามมา  

  เมื่อเทียบกับรายได้และค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บได้จริงแล้ว พบว่า มหาวิทยาลัย 

มีรายได้สมดุลกับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
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ตารางท่ี 1.15 ประเภทของรายได้และการจัดสรรงบประมาณรายได้ (บาท) 
 

ประเภทของรายได้ 2559 2560 2561 2562 2563 2564                  

รายได้จากรัฐบาล  2,120,424,700.00   1,637,234,400.00   1,605,930,700.00   1,430,608,900.00   1,131,844,600.00   1,238,947,700.00  

รายได้จากการจัดการศึกษา  917,890,767.00   1,030,559,460.00   1,068,294,056.00   1,076,947,550.00   1,050,883,940.00   1,078,281,000.00  

รายได้จากการวิจัย/บริการ

วิชาการ  

 1,000,000.00   1,000,000.00   102,573.00   1,490,806.00   7,049,052.00   14,165,748.00  

รายได้จากการบริการ

สุขภาพและรายได้อ่ืน ๆ 

 38,649,870.00   43,211,475.00   20,911,566.00   69,469,613.00   24,521,975.00   160,175,828.00  

รวม  3,103,549,762.00   2,723,775,400.00   2,742,297,595.00   2,669,608,369.00   2,242,743,167.00   2,514,801,276.00  

 

ตารางท่ี 1.16 มูลค่าของสนิทรัพย์มหาวิทยาลัยพะเยา (บาท) 

สินทรัพย์มหาวิทยาลัย 2559 2560 2561 2562 2563 
2564                

(ณ 30 มิ.ย. 64) 

สินทรัพย์  6,962,915,723.87 7,629,703,929.29 8,033,526,706.42 7,869,414,461.29 7,625,262,262.78 7,620,563,038.59 
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  1.3.1.4.3 ทรัพย์สนิทางปัญญา 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 1.12 งบประมาณในการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สนิทางปัญญา 

และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 

  ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  สถาบันนวัตกรรมและ

ถ ่ายทอดเทคโนโลยี ได ้ร ับจ ัดสรรงบงบประมาณในการดำเน ินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

จาก สกอ. จำนวน 350,000 บาท และได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 200,000 บาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากอุทยานวิทยาศาสตร์

ภาคเหนือ ปีละ 200,000 บาท 

 

 

  

200,000
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200,000

200,000

200,000

200,000

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000

2560

2561

2562

2563

2564

อุทยานวทิยาศาสตร์ภาคเหนือ สกอ. มหาวิทยาลัยพะเยา
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ตารางท่ี 1.18 จำนวนคำขอย่ืนคุม้ครองทรัพย์สนิทางปัญญา ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 

สทิธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สทิธิบัตร 

การออกแบบ 
อนุสิทธิบัตร ลขิสทิธิ ์ รวม  

2560 1 -  5 3 9 

2561 -  -  10 1 11 

2562 4 3 27 -  34 

2563 -  43 16 8 67 

2564  1 15 27 -  43 

รวมท้ังสิ้น 6 61 85 12 164 

 

 
 

 แผนภูมิท่ี 1.13 จำนวนคำขอย่ืนคุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญา ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

1

4

1

3

43

15

5

10

27

16

27

3

1

8

2560

2561

2562

2563

2564

ลิขสิทธิ์ อนุสิทธบิัตร สิทธบิัตรการออกแบบ สิทธบิัตรการประดิษฐ์
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  จำนวนคำขอยื่นคุม้ครองทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 164 รายการ โดยจำแนกออกเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับอนุสิทธิบัติ

มากที่สุดจำนวน 5 รายการ รองลงมาคือลิขสิทธิ์ จำนวน 3 รายการ และสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำนวน  

1 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับอนุสิทธิบัติ มากที่สุดจำนวน 10 รายการ รองลงมาคือลิขสิทธิ์ 

จำนวน 1 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับอนุสิทธิบัติ มากที่สุดจำนวน 27 รายการ รองลงมาคอื

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำนวน 4 รายการ และสิทธิบัตรการออกแบบ จำนวน 3 รายการ ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ได้รับสิทธิบัตรการออกแบบ มากที่สุดจำนวน 43 รายการ รองลงมาคืออนุสิทธิบัติ จำนวน  

16 รายการ และลิขสิทธิ์ จำนวน 8 รายการ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับอนุสิทธบิัติ มากที่สุดจำนวน 

27 รายการ รองลงมาคือสิทธิบัตรการออกแบบ จำนวน 15 รายการ และสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำนวน  

1 รายการ 

 

 1.3.1.5 สภาพแวดล้อมดา้นกฎระเบียบข้องบังคบั (Regulatory Requirements)  

 

  มหาวิทยาลัยพะเยามีสถานะเปน็มหาวิทยาลัยในกำกบัของรัฐ ที่มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ.2553 เป็นกฎหมายหลัก โดยสภามหาวิทยาลัยพะเยาสามารถออกระเบียบ ขอ้บงัคับ คำสัง่ และ

ประกาศ ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยได ้โดยมีโครงสร้างของกฎระเบียบข้องบงัคับ ดังนี ้

 
 

แผนภูมิท่ี 1.14 แผนภมูิแสดงโครงสร้างของกฎระเบยีบข้องบังคบัมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

  

ออกโดยสภามหาวิทยาลัย

พะเยา และอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา

ออกโดยนายกสภา

มหาวทิยาลัย

กฎหมายหลักของ

มหาวิทยาลัยพะเยา

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ.2553

ข้อบังคับ

ประกาศ ค าสั่ง

ระเบียบ

ประกาศ ค าสั่ง
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ตารางท่ี 1.19 รายการพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคบั และประกาศ ของมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

หมวด รายการ 

การบรหิารจดัการ • พระราชบัญญัต ิ

• พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 

• พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.2547 

• พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ.2559 

• พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.2547 และฉบบัที่ 2  

พ.ศ.2551 

• พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พกิาร พ.ศ.2550 

• ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  

การบรหิาร

ทรัพยากรมนุษย ์

• พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 

• พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

• พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2558 

• พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2562 

การบรหิาร

การศกึษา 

• พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)  

พ.ศ.2545 

• กรอบมาตรฐานคณุวุฒิอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2552 

• ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ.2552 

• ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับัณฑิตศกึษา 

พ.ศ.2548/2558 

• ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร

ระดับอุดมศกึษา พ.ศ.2548/2558 

• กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา  

พ.ศ.2553 

• ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

การบรหิารการวจิัย • แนวทางปฏิบตัิจรรยาบรรณนกัวจิัย พ.ศ.2541 สำนักงานคณะกรรมการวจิัย

แห่งชาต ิ

• จรรยาบรรณการวจิัยในคน สภาวจิัยแห่งชาติ 
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หมวด รายการ 

• ขอ้บังคับประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

การบรหิารการคลัง

และสินทรัพย์ 
• ระเบียบ แนวปฏิบัติของกระทรวงการคลงั สำนักงบประมาณ สำนกังานการตรวจ

เงินแผ่นดินที่มีข้อกำหนด หรือเงื่อนไขที่ทำให้มหาวิทยาลัยต้องถือปฏิบัติ 

• พระราชบัญญัติและขอ้บังคบัมหาวิทยาลัยพะเยา 

• มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองทั่วไป 

 

1.3.2 ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationships) 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ได้แบ่งส่วนงาน ออกเป็น (1) สำนักงานสภา

มหาวิทยาลัย (2) สวนงานบริหารมหาวิทยาลัย (3) สวนงานวิชาการ และ (4) สวนงานอื่น โดยมีสภา

มหาวิทยาลัยมีอำนาจ และหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย การบริหารงานผ่านคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีอธิการบดีเป็นผู ้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดี  จำนวน 7 คน และ ผู ้ช่วยอธิการบดี จำนวน 7 คน  

ทำหน้าที่และรับผิดชอบงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย  

 

1.3.2.1 โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) 

     การกำกับดูแลการบริหารมหาวิทยาลัย ดำเน ินการภายใต้การกำกับดูแลของ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหนง 

ไดแก รองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน และประธานสภาพนักงาน เพื่อพจิารณาให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะ

เกี่ยวกับการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย และหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมาย อธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน

ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง แบบ 360 องศา 
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แผนภูมิท่ี 1.15 โครงสร้างองค์กร 
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นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

งานธุรการ 

หัวหน้าส่วนงานวิชาการ 

ตามมาตรา 7(3) 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกจิและนิเทศศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะนิตศิาสตร์ 

คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
คณะสหเวชศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ 

คณะเภสัชศาสตร์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

วิทยาลัยการศึกษา 

วิทยาลัยการจัดการ 

หัวหน้าส่วนงานอื่น 

ตามมาตรา 7(4) 

ผู้อำนวยการสำนักงานสภา

มหาวิทยาลัย 

ตามมาตรา 7(1) 

หัวหน้าส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย 

ตามมาตรา 7(2) 

วิทยาเขตเชียงราย 

สถาบันนวัตกรรม 

และถ่ายทอดเทคโนโลย ี

คณะศิลปศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

คณะวิทยาศาสตร์ 

งานประชุม 

งานกจิการพิเศษ 

สำนักงานอธิการบด ี

กองกลาง 

กองคลัง 

กองแผนงาน 

กองการเจ้าหน้าท่ี 

กองบริการการศึกษา 

กองกจิการนิสิต 

กองอาคารสถานที่ 

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 

กองบริหารงานวิจัย 

กองกฎหมายและทรัพย์สิน 

สภาพนักงาน 

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิมหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะกรรมการนโยบายดา้นการบรหิารงานบุคคล 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

อธิการบดมีหาวิทยาลัยพะเยา 

รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

แผนภูมิท่ี 1.16 โครงสร้างการบริหารงาน 
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 1.4 สถานการณ์ขององค์กร (Organizational Situation) 

      

  1.4.1 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีลำดับในการแข่งขัน (Competitive Position) ทั ้งในระดับชาติและนานาชาติ อยู ่ในอันดับกลางของประเทศ  

และมหาวิทยาลัยพะเยามีการกำหนดเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Changes) ในระดับที่สูงขึ้น  

เพื่อเป็น “มหาวทิยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่“ หรือ “กลุ่มการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น” ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยองค์ความรู้

และนวัตกรรมนำสู่สากล ภายในช่วงของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 1.20 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
 

ระดับ

ของการ

แข่งขัน 

รายการ

แข่งขัน 

องค์กรหรือ

หน่วยงานท่ี

กำกับดูแล

การแข่งขัน 

ลำดับในการ

แข่งขัน 

(Competitive 

Position) 

เป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง

ความสามารถในการแข่งขัน 

(Competitiveness Changes) 

แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  

(Comparative Data) 

 

ระดับ

นานาชาติ 

THE Impact 

Rankings 

2020 

Times Higher 

Education 

อันดับ 401-600 

ของมหาวิทยาลัย 

ทั่วโลก 

การมุ่งสู่มหาวิทยาลัย อนัดับ 300 

ของโลก 

 

ขอ้มูลเว็บไซต์การจัดอันดับ 

https://www.timeshighereducation.com 

/rankings/impact/ 

ระดับ

นานาชาติ 

Scimago in-

stitutions 

Scimago insti-

tutions 

อันดับที่ 777  

ของโลก 

การพัฒนาผลงานวจิัยและ

นวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่อันดับ 600 

ของโลก 

ขอ้มูลเว็บไซต์การจัดอันดับ 

https://www.scimagoir.com 
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ระดับ

ของการ

แข่งขัน 

รายการ

แข่งขัน 

องค์กรหรือ

หน่วยงานท่ี

กำกับดูแล

การแข่งขัน 

ลำดับในการ

แข่งขัน 

(Competitive 

Position) 

เป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง

ความสามารถในการแข่งขัน 

(Competitiveness Changes) 

แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  

(Comparative Data) 

 

rankings 

2020 

 

ระดับ

นานาชาติ 

Webometrics 

Ranking of 

World Uni-

versities 

Cybermetrics 

Lab 

อันดับที่ 1,972 

ของโลก 

การพัฒนาระบบข้อมูลของ 

มหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่อันดับ 

1,500 ของโลก 

ขอ้มูลเว็บไซต์การจัดอันดับ 

https://www.webometrics.info  

 

ระดับชาต ิ THE Impact 

Rankings 

2020 

Times Higher 

Education 

อันดับที่ 11  

ของประเทศไทย 

การเป็นมหาวิทยาลัย TOP 10  

ของประเทศไทย 

ขอ้มูลเว็บไซต์การจัดอันดับ 

https://www.timeshighereducation.com 

/rankings/impact/   

ระดับชาต ิ Scimago in-

stitutions 

rankings 

2020 

Scimago insti-

tutions 

อันดับที่ 14  

ของไทย 

การเป็นมหาวิทยาลัย TOP 10  

ของประเทศไทย 

ขอ้มูลเว็บไซต์การจัดอันดับ 

https://www.scimagoir.com 

 

ระดับชาต ิ Webometrics 

Ranking of 

World Uni-

versities 

Cybermetrics 

Lab 

ลำดับที่ 16  

ของประเทศ 

การเป็นมหาวิทยาลัย TOP 10  

ของประเทศไทย 

ขอ้มูลเว็บไซต์การจัดอันดับ 

https://www.webometrics.info  
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  1.4.2 บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) 

 

ตารางท่ี 1.21 บริบทเชิงกลยุทธ์ 
 

ด้าน ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (SC) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA) 

1. ผลิตกำลงัคนที่มีสมรรถนะและทักษะ

แห่งอนาคต 

1) การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่อย่างก้าวกระโดด 

ทำให้เกิดการแข่งขันสรรหากำลงัคนที่มีศกัยภาพ

และมีความพร้อมทำงานหลงัจบการศกึษาทันท ี

2) ยุคของ Digital Transformation ต้องการ

กำลังคนที่มีความรู้และทกัษะด้าน IT เปน็ทักษะ

เสริมที่ทกุคนต้องมี 

3) ชุมชนต้องการกำลงัคนที่มีคุณภาพ ที่สามารถ

พัฒนาชุมชนให้ก้าวพ้นกับดงัทางเศรษฐกิจและ

สังคม 

4) ระบบการจดัการเรียนการสอนที่เปดิกวา้ง 

ไร้ขอบเขต และการแข่งขนัสูงทัง้หลักสูตร De-

gree และ Non-Degree 

1) มหาวิทยาลัยพะเยามีศักยภาพและมี

ประสบการณ์ในการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะ 

ตามความต้องการของอุตสาหกรรมใหม่ 

2) มีการขับเคลื่อน Smart Operation รองรับ

การจดัการเรียนการสอนและการดำเนินงาน 

ทุกด้าน 

3) ปรับปรุงหลักสูตร Degree ให้ทันสมัย  

เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

ตลอดเวลา 

4) มีการพัฒนาหลกัสตูร Non-Degree ทีส่นอง

ความต้องการของผู้เรยีนทกุช่วงวัย 

2. วจิัยและนวตักรรมพัฒนาเศรษฐกจิ 

และสังคม 

1) โลกขับเคลื่อนด้วยวจิัยและนวตักรรม  

2) เทคโนโลยเีปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

3) ความต้องการสินค้าและบรกิารที่เปน็

นวัตกรรมเพิ่มมากขึน้ 

1) มีนักวจิัยรุ่นใหม่ ที่มีศกัยภาพด้านการพัฒนา

ผลงานวจิัยและนวัตกรรม  

2) มหาวิทยาลัยเข้าสู่อันดับโลก ในอันดับต้น ๆ 

ของประเทศ 
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ด้าน ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (SC) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA) 

4) ระบบการจดัการองค์ความรู้และการนำองค์

ความรู้ไปต่อยอดเปน็ผลงานวจิัยและนวัตกรรม 

ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม 

3) มีเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลาย 

4) มีการบูรณาการการวจิัยกับการบรกิาร

วชิาการ การเรียนการสอน และการทำบุบำรุง 

อย่างเขม้แข็ง 

3. บริการวชิาการด้วยองค์ความรูแ้ละ

นวัตกรรม 

1) ความต้องการของชุมชนและสังคม ที่พ่ึงพงิ

สถาบันการศกึษาไปช่วยพัฒนาและสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน 

2) ทรัพยากรท้องถิ่นได้รบัการยกระดับสูส่ากล

และเป็นทีต่้องการของตลาด 

3) ภาครัฐให้ความสำคัญในการพัฒนาชุมชน 

เชิงพื้นที่และการยกระดับรายได้ของชุมชน  

เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยนื 

1) กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

ของภาคส่วนต่างๆ 

2) ความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างใกล้ชิด และการ

ยอมรับของชุมชนที่มีต่อมหาวิทยาลัยพะเยา 

3) มีเครือข่ายพัฒนาผู้ประกอบการ และ

เครือข่ายบริการวชิาการที่หลากหลาย ทั้งระดับ

จังหวัด ระดบัประเทศ และระดับโลก 

4. ทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรม และสืบสาน

เอกลกัษณ์ความเป็นไทย  

1) การอนรุักษแ์ละฟื้นฟศูิลปวัฒนธรรม  

ภูมิปัญญาให้อยู่อย่างยั่งยืน 

2) การสร้างมูลค่าเพิ่มและการยกระดับ 

เพื่อนำสู่เชิงพาณิชย ์

3) การสืบสานความเปน็ไทยและการสร้าง 

อัตลักษณ์ความเป็นไทยให้แก่นสิิตและเยาวชน 

1) มีเครือข่ายด้านศิลปะวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

2) มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน

ศิลปะวัฒนธรรม  

 



59 

 

 

ส่วนที่ 2  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและวิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยพะเยา  

มีเปา้หมายเพื่อการปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันในระดับโลกในอนาคตของมหาวิทยาลัย และเพื่อการปรับตัวแบบ 

Next Normal ที่สถานการณ์ของประเทศและโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  รวมทั้งเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence; EdPEx) และเกณฑ์คุณภาพหลักสูตร

ตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA) ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 โดยมีกระบวนการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 
 

 
 

รูปท่ี 2.1 กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

วิเคราะห ป   ัยภายนอกท่ีมี ล  อ  รกิ  

 PESTEL Analysis 

วิเคราะห ป   ัยภาย นองค กร

 ามแนวคิดของแมคคิน ีย  

 McKinsey   s Framework 

วิเคราะห สภาพแวดล อม นการแข งขันด วย
แบบ  าลองแรง ลักดัน 

  ประการ  Five Forces Model 

ประเมินความน าสน  ของอ  สาหกรรม 

 Industry Attractiveness)

สร ปการวิเคราะห ความน าสน  

ของอ  สาหกรรม

วิเคราะห บรบิทเ ิงกลย ท  ของมหาวิทยาลัย
พะเยา ด วย GE McKinsey Matrix 
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2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 

 

            1.2.1 การวิเคราะห์ปั  ัยภายนอกท่ีมี ล อ่  รก ิ  PESTEL Analysis  

 

  ารางท่ี 2.1 การวิเคราะห์ปั  ัยภายนอกท่ีมี ล ่อ  รก ิ  PESTEL Analysis  

 

PEST โอกาส  Opportunities  อ ปสรรค  Threats  

1. นโยบายรัฐบาล  

(Political) 

1. ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสำคัญกับการ

พัฒนาเชิงพืน้ที่และการแก้ไขปัญหาใน

พื้นที่ สอดคล้องกับปณิธานของ

มหาวิทยาลัย และสอดคล้องตามนโยบาย

การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 

 

1.ความไม่แน่นอนของนโยบายของรัฐบาล และก่อ

หนี้สาธารณะเพิ่มขึน้ 

2.การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับ 

3.กระบวนการและระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

ภาครัฐไม่คงเส้นคงวา 

4.รัฐจัดสรรงบประมาณพื้นฐานลดลง นโยบาย

จัดสรรเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

 

2. สภาวะเศรษฐกิจ 

(Economic and 

Environment) 

1. มหาวิทยาลัยมีโอกาสได้แสดงศักยภาพใน

การนำวิชาการเข้าไปช่วยพัฒนา/ฟื้นฟู

เศรษฐกิจชุมชนตามยุทธศาสตร์ชาติ และ

นโยบายรัฐบาล 

 

1.โรคระบาดทำให้สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 

2.รายได้ครอบครัวของผู้เรียนลดลง 

3.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ ดอกเบี้ยเงินกู้สูง 

4.รายจ่ายไม่สมดุลกับรายได้ 

5.โรคระบาดทำให้เกิดการ   

  เปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ 

3. การเมือง สังคม 

และวัฒนธรรม 

(Socio and Cul-

tural) 

1. ไลฟ์สไตล์ใหม่เป็นการประกอบอาชีพ

หลากหลายและอิสระมากขึน้ เน้นทักษะ

เฉพาะตัว มีความ Unique มากขึน้ 

2. สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ อุบัตซ้ำ ทำให้

ประชาชนตื่นตัวด้านการดูแลสุขภาพ  มี

ความต้องการพึ่งพาบริการทาง

การแพทย์ และเวชศาสตร์มากย่ิงขึน้ 

1.จำนวนประชากรวัยเรียนลดลง   

2. ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตใหม่ลดลง 

3.เกิดวิถีชวีิตแบบใหม่ในสภาวะโรคระบาด 

4. ค่านิยมประกอบอาชีพโดยไม่ต้องมีใบปริญญา    

5.การแข่งขันในสื่อสังคมออนไลน์สูงขึน้        

4. เทคโนโลยี 

(Technology) 

1.ความก้าวหน้า/การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีสมัยใหม่  

2.การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

1. ต้นทุนทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึน้ 

2. หลักสูตรการเรียนบนแพลตฟอร์มออนไลน์

ของสถาบันในต่างประเทศเป็นที่ยอมรับอย่าง
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PEST โอกาส  Opportunities  อ ปสรรค  Threats  

3.การใช้เทคโนโลยีทดแทนระบบการทำงาน

แบบดั้งเดิม 

กว้างขวาง และเป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่คนรุ่น

ใหม่ 

5. สิ่งแวดล้อม 

(Environment) 

1.กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายด้าน

สิ่งแวดล้อม 

2.แนวโน้มการรักษ์สิ่งแวดล้อม 

3.การใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน

หมุนเวียน 

1. การเปล ี ่ยนแปลงของสภาพอากาศและ

สิ่งแวดล้อม 

2. ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีผลกระทบต่อการ

ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

6. กฎหมาย (Legal) 1. กฎหมายการจ้างงาน 

2. กฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 

3. กฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย 

4. มาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

(ITA) 

5. ประมวลจริยธรรม 

6. องค์กรคุณธรรม 

1.  การตีความ และควรมรู้ความเข้าใจกฎหมาย 

ระเบยีบ ข้อบังคับ ประมวลต่างๆ  

 

           1.2.2 การวิเคราะห์ปั  ัยภาย นองค์กร ามแนวคดิของแมคคิน ีย์  

 McKinsey  ’s Framework   

 

 ารางท่ี 2.2 การวิเคราะห์ปั  ัยภาย นองค์กร ามแนวคิดของแมคคิน ีย์  

 McKinsey  ’s Framework   

 

 s 

McKinsey 

  ดแข็ง  Strength    ดอ่อน  Weakness  

1. Strategy 1. แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ได้มาจากการมสี่วนร่วม

ของบุคลากรทุกระดับ 

2. วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตวัชี้วดั มีความ

สอดคลอ้งกัน 

3. มีการแปลงแผนไปสูก่ารปฏิบัติท่ัวท้ังองค์กร  

4. มีตัวชี้วัดเร่งด่วน Super KPI เพื่อผลักดันให้เกิดการ

ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

เพ่ือการบรรลุเชิงประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ 

2. การวางแผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้อง

ตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพองค์กร 
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 s 

McKinsey 

  ดแข็ง  Strength    ดอ่อน  Weakness  

2. Structure 1.  มีโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน

ชัดเจน 

2.  มีการจัดคนเข้าทำงานตามโครงสร้างและกระจาย

อัตรากำลังอย่างทั่วถึง 

3.  ภูมิทัศน์สวยงาม ใกล้ชดิธรรมชาติ อาคารสถานที่มี

ความพร้อมรองรับการดำเนินงาน  

    ระบบสาธารณุปโภคที่ทั่วถึง 

1.  สัดส่วนเงินรายได้ในการดำเนินงาน  

ยังพึ่งพาเงินรายได้จากค่าธรรมเนียม

การศึกษาเป็นหลัก 

3. System 1. มีระบบ e-Budget รองรับการวางแผนยุทธศาสตร์ 

การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่าย การติดตาม

ประเมินผล และรายงานผลในรูปแบบสารสนเทศ 

2. มีการสื ่อสารนโยบายจากผู ้บริหารสู ่ผ ู ้มีส ่วนได้  

ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3. ระบบการบร ิหารงานที ่ม ีประสิทธ ิภาพทั ้งด ้าน

งบประมาณ การเงิน และแผนงาน 

1. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาเทคโนโลยี 

เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและมีการ 

ใช้ระบบมาช่วยในการปฎิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ 

2. การเชื่อมโยงข้อมูลออนไลน์ของทุก

หน่วยงาน ยังไม่ผสานเป็นระบบ

เดียวกัน เกิดความไม่สะดวกในการ 

ใช้งาน และไม่มี Big Data ที่มี

ประสิทธิภาพ 

4. STAFF 1. บุคลากรสายวิชาการมีความสามารถสูง วิจัย/ตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับนานาชาติเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 

2. ผู้บริหารและบุคลากรร่วมใจกันพัฒนาส่งเสริมการ

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความโดดเด่น

ด้านการพัฒนาสินค้าและผู้ประกอบการท้องถิ่น 

1.  การแข่งขันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพิ่มมากขึน้ ต้องพัฒนาทักษะการใช้ IT 

ให้ทันท่วงที 

2. การรวมกลุ่มนักวิจัยในการทำงาน  

ดึงบุคลากรที่มีศักยภาพออกไปเป็น 

ฟรีแลนซ์ 

5. Skill  1. มีระบบบริหารงานบุคคลที่เป็น Smart Operation 

รองรับกระบวนการ HRD 

2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยสว่นใหญ่เป็นคนใน

พืน้ท่ี มีความรักองค์กรและทุม่เททำงาน 

3. มหาวิทยาลัยมีคณะและหลักสูตรที่หลากหลาย 

1.ระบบบริหารบุคลากรที่มีรูปธรรม 

(สมรรถนะ การประเมิน การเข้าสู่

ตำแหน่ง สวัสดิการ การส่งเสริมสร้าง 

Mindset)   

6. Style 1. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหา และนำไป

ปรับปรุงพัฒนา 

1. ขั้นตอนการทำงาน ระเบียบ ข้อบังคับ 

หรือประกาศมีความซับซ้อน 

2. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ 

ระเบยีบ ข้อบังคับ หรือประกาศ   
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 s 

McKinsey 

  ดแข็ง  Strength    ดอ่อน  Weakness  

2. การทำงานแบบมีส่วนร่วม ทำงานเป็นทีม และทักษะ

การทำงานร่วมกับชุมชนอย่างเป็นมิตร และประสบ

ความสำเร็จ 

7. Shared 

Value 

1. มีการกำหนดค่านิยมร่วม 

2. มหาวิทยาลัยเน้นการมีส่วนร่วม (Unity) ของผู้บริหาร

และบุคลากรทุกระดับ รวมถึง เน้นการปฏิบัติงาน

แบบมืออาชีพ (Professional) 

1. ขาดการสื่อสารและทำความเข้าใจ

ค่านิยมร่วม ไม่มีแผนรองรับการ

ขับเคลื่อนค่านิยมร่วม 

2. บุคลากรยังไม่ตระหนักในค่านิยมร่วม  

 

  

2.2 การวิเคราะห์ความท้าทายเ ิงกลย ท ์  Strategic Challenge  และความได้เปรียบเ ิงกลย ท ์ 

 Strategic Advantage    

 

                 2.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม นการแข่งขันด้วยแบบ ำลองแรง ลักดัน   ประการ 

 Five Forces Model  

 

 ารางท่ี 2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม นการแข่งขันด้วยแบบ ำลองแรง ลักดัน   ประการ  

 Five Forces Model  

 

รายการวิเคราะห์ 

Five Forces Model 

สภาพแวดล้อม นการแข่งขัน 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

1.อำนาจการต่อรองของลูกคา้ 

(Bargaining Power) 

ผู้เรียนเลือกสถาบัน เลือกสายอาชีพ 

ผู้รับบริการวชิาการ มีทางเลือกหลากหลาย 

2.อำนาจต่อรองจากคู่ค้า (Power of 

Suppliers) 

ผู้ใช้บัณฑิตมโีอกาสเลือกบัณฑิตได้ตามต้องการ 

คู่ความร่วมมือมีโอกาสเลือกเครือข่ายความร่วมมือ

หลากหลาย 

3.การคกุคามของผู้ประกอบการราย

ใหม่ (Threat of New Entrants) 

หลักสูตรออนไลน์สถาบันต่างประเทศ 

หลักสูตร Degree, Non-Degree จากสถาบันรัฐและเอกชน 
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4.การแข่งขนัของคู่แข่งในธุรกิจสายงาน

เดียวกนั (Industry Rivalry) 

มหาวิทยาลัยของรฐัและเอกชนปรบัตัวแบบพลกิโฉม  

การหาแหล่งทนุการวจิัย บริการวชิาการ และทำนุบำรงุฯ  

มีการแข่งขนัรุนแรง  

5.การคกุคามจากสินค้าหรือการ

บริการทดแทน (Threat of Substitutes) 

ค่านิยมธุรกจิออนไลน์เพิ่มมากขึ้น มีธุรกิจการศกึษาออนไลน์

มากขึ้น หรือการพัฒนาทักษะเฉพาะทาง ทำให้คนในวัยเรียน

สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาลดลง หลกัสตูรทางเลือก/

อาชีพทางเลือกมีหลากหลายมากขึ้น  

 

 
 

 

รูปท่ี 2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม นการแข่งขันของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ด้วยแบบ ำลองแรง ลักดนั   ประการ  Five Forces Model  

             
 

  

Threat of 

Substitutes

Industry 

Rivalry

Bargaining 

Power

Power of 

Suppliers 

Threat of New 

Entrants

Porter’s Five 

Forces 

5.                                     

1.                        

2.                     

3.                               

4.                                           

                               

         Degree, Non-Degree                     

                                           

                                                      

                                                                

                /                               

                                /        
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2.3 การวิเคราะห์ความน่าสน  ของอ  สาหกรรมการศึกษา  Education Industry Attractiveness  
 

 ารางท่ี 2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและถ่วงนำ้หนักปั  ัยภายนอกท่ีมี ล ่อ  รก ิ 

Factors Opportunities Threats Weight Rating Weighted 

Score 

1. การวเิคราะห์ปั  ัยภายนอกที่มี

 ล ่อ  รกิ   PESTEL Analysis  

     

1.1 นโยบายรัฐบาล  Political          0.20        4.00        0.80  

1.2 สภาวะเศรษฐกิ   Economic 

and Environment  

        0.30        4.00        1.20  

1.3 การเมือง สังคม และวัฒน รรม 

 Socio and Cultural  

        0.10        3.00        0.30  

1.4 เทคโนโลยี  Technology          0.20        4.00        0.80  

1.5 สิ่งแวดล้อม  Environment          0.10        3.00        0.30  

1.6 กฎหมาย  Legal          0.10        3.00        0.30  

รวม         1.00         3.70  

 

 ารางท่ี 2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและถว่งน้ำหนักปั  ัยด้านทางการแข่งขัน นอ  สาหกรรม 

Factors Weight Rating Weighted 

Score 

2. ปั  ัยด้านทางการแข่งขัน นอ  สาหกรรม  

 Industrial Competitive Factors  

   

2.1 อำนา การ ่อรองของลูกค้า  Bargaining Power        0.30        3.00        0.90  

2.2 อำนา  ่อรอง ากคู่ค้า  Power of Suppliers        0.10        2.00        0.20  

2.3 การค กคามของ ู้ประกอบการราย หม่  

 Threat of New Entrants  

      0.05        2.00        0.10  

2.4 การแข่งขันของคู่แข่ง น  รกิ สายงานเดียวกัน 

 Industry Rivalry  

      0.20        3.00        0.60  

2.5 การค กคาม ากสินค้าหรือการบริการทดแทน  

 Threat of Substitutes  

      0.35        4.00        1.40  

รวม       1.00         3.20  
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 ารางท่ี  2.5  การประเมินความน่าสน  ของอ  สาหกรรม   

 

Strategic Factors Weight Rating Weighted 

Score 

3. การประเมินความน่าสน  ของอ  สาหกรรม  

 Industry Attractiveness  

   

3.1 ค่าถ่วงน้ำหนัก ปั  ัยภายนอกที่มี ล ่อ  รกิ   

 PESTEL Analysis  

      0.50        3.70        1.85  

3.2 ค่าถ่วงน้ำหนัก ปั  ัยด้านทางการแข่งขัน นอ  สาหกรรม  

 Industrial Competitive Factors  

      0.50        3.20        1.60  

รวม       1.00          3.45  

 

 ารางท่ี  2.6  การวิเคราะห์ข้อมูลและถ่วงน้ำหนักป ั ัยภาย นองค์กร ามแนวคิดของแมคคิน ีย์ 

 

Factors Strength Weakness Weight Rating Weighted 

Score 

4. การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรตามแนวคิด 

ของแมคคินซีย์ (McKinsey 7’s Framework) 

     

4.1 Strategy         0.20        4.00        0.80  

4.2 Structure         0.20        4.00        0.80  

4.3 System         0.10        2.00        0.20  

4.4 STAFF         0.20        4.00        0.80  

4.5 Skill          0.10        3.50        0.35  

4.6 Style         0.10        3.50        0.35  

4.7 Shared Value         0.10        3.00        0.30  

รวม         1.00         3.60  
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 ารางท่ี  2.7 สร ปการวิเคราะห์ความนา่สน  ของอ  สาหกรรม 

 

Analysis Method Weighted Score 

1.  ลการประเมินความน่าสน  ของอ  สาหกรรม   

 Industry Attractiveness  

3.45 

2. ค่าถ่วงน้ำหนักปั  ัยภาย นองค์กร ามแนวคิด 

ของแมคคิน ีย์  McKinsey  ’s Framework  

3.60 

 

 
รูปท่ี 2.3 การวิเคราะห์บริบทเ ิงกลย ท ของมหาวิทยาลัยพะเยาด้วย GE McKinsey Matrix    

 

 การวิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยพะเยาด้วย GE McKinsey Matrix  โดยการนำผล

การประเมินความน่าสนใจของอุตสาหกรรม (Industry Attractiveness) 3.45 และค่าถ่วงน้ำหนักปัจจัยภายใน

องค์กรตามแนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7’s Framework) 3.60 มากำหนดลงในตาราง GE McKinsey 

Matrix  พบว่า เส ้นต ัดของค่าถ ่วงน ้ำหน ักอยู่ ในเซลล ์ท ี ่  5 Hold (Selectivity Earnings) ซ ึ ่งหมายถ ึง 

Grow

(Improve or Ally)

Hold

(Invest / Grow)

Harvest

(Maintain Position)

Hold

(Harvest/Divest)

Harvest

(Worth Keeping)

Harvest

(Benefit While it 
lasts)

Competitive Strength

In
du

st
ry

 A
ttr

ac
tiv

en
es

s

Low

Low

Medium

High

Medium High

1

1 5

5 2.333.66Strong Average Week

3.60

3.45
3.66

2.33

Grow           
(Worth Improving)

Grow        
(Maintain & 

Improve)

1 2 3

4 5 6

Hold

(Selectivity Earnings)

7 8 9
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อุตสาหกรรมการศึกษามีความน่าสนใจปานกลาง และมหาวิทยาลัยพะเยามีความแข็งแกร่งในระดับปาน

กลาง โดยสามารถตอบสนองต่อการแข่งขันได้ในระดับปานกลาง และอยู่ในสถานะที่มหาวิทยาลัยพะเยาต้อง

ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาจุดแข็ง หรือเสริมจุดแข็งให้มีความแข็งแกร่งยิง่ขึ้น มหาวิทยาลัยพะเยา

จึงควรใช้กลยุทธ์คงตัว (Stability) คือไม่ลงทุนขนาดใหญ่ หรือไม่เพิ่มทุนในการขยายกิจการ หรือไม่ใช้เงิน

ลงทุนมากในระยะนี ้เพื่อจะได้ดำเนินกิจการอย่างระมัดระวังต่อปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อกิจการของ

มหาวิทยาลัย ทั้งสถานการณ์โรคระบาด สภาวะเศรษฐกิจถดถอย และปัจจัยด้านอัตราการเกิดของคนไทยที่

ลดลง  สำหรับการวางกลยุทธ์รักษา (Hold) ส่วนครองตลาดนั้น มหาวิทยาลัยอาจต้องเร่งพัฒนา โดยการ

พลิกโฉมมหาวิทยาลัย และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดหรือกลุ่ม

ลูกคา้เดิมของมหาวิทยาลัยเอาไว ้เช่น สถานศึกษาที่เป็นผู้ส่งมอบนักเรียนเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา 

เครือข่ายและชุมชนผู้รับบริการด้านบริการวชิาการของมหาวิทยาลัย โดยอาศัยจุดแข็งที่มีอยู่ในการปกป้อง

ฐานลูกค้าและผู้รับบริการไว้อย่างเต็มที่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยพะเยาสามารถมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย และมี

สถานะทางการเงินหมุนเวยีนคล่องตัวอย่างยั่งยืน 

 

2.4 การกำหนดสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยพะเยาและการวิเคราะห์บริบทเ ิงกลย ท  ์

 

 2.4.1 การกำหนดสมรรถนะหลักขององค์กร  Core Competency   

1) การผลิตกำลงัคนที่มีสมรรถนะสงู ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

2) อาจารย์เช่ียวชาญวชิาการ ชำนาญวชิาชีพ และเป็นต้นแบบด้านการสอน 

3) งานวจิัยสร้างองค์ความรู้และนวตักรรมสู่เชิงพาณิชย์ 

4) บริการวชิาการแกส่ังคมและชุมชนด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม   

5) ทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย  

6) มีระบบบริหารจัดการที่ทนัสมัย มปีระสิทธภิาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

 

 2.4.2 การวิเคราะห์บริบทเ ิงกลย ท ์ 

   การวิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาบริบทของ

สภาพแวดล้อมและการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มีผลต่อการเติบโตของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการนำผลการ

ว ิเคราะห์สภาพแวดล ้อมและว ิเคราะห ์สภาวการณ์ป ัจจ ุบ ันของมหาว ิทยาล ัยพะเยา ตามหัวข ้อ 

ที ่กล่าวไว้ข ้างต้น มาสังเคราะห์และนำเสนอเป็นแผนภาพ Business Model Canvas เพื ่อการอธิบาย

องค์ประกอบเชิงธุรกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา 9 ส่วน และเพื่อสื่อสารให้ผู้บริหาร บุคลากร ลูกค้าและผู้มี
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ส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถมองเห็นและเข้าใจบริบทเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  

อันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

Business Model Canvas มีองค์ประกอบ 9 ด้านที่เช่ืองโยงกัน ดังนี้ 

 

 ด้านลกูคา้ (Customer Segments)  

1) คุณค่า (Value Propositions)  

2) ช่องทาง (Channels)  

3) ความสัมพันธ์กับลูกคา้ (Customer Relationships)  

4) กระแสรายได ้(Revenue Streams)  

5) ทรัพยากรหลกั (Key Resources)  

6) กิจกรรมหลกั (Key Activities)  

7) พันธมติรหลกั (Key Partners)  

8) โครงสร้างตน้ทุน (Cost Structure)  

 

 รายละเอียดการเช่ือมโยงของ Business Model Canvas ดังรูปต่อไปนี ้
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รูปท่ี 2.4 องค์ประกอบของ  รก ิ  Business Model Canvas  

 

      /              /          

 Key Partners 

                          

 Key Activities 

                        Key Resources)

       /                         

           Value Propositions 

                 /                   

 Customer Relationships 

                    

 Customer Segments 

                    (Channels)

                             (Cost Structure)                (Revenue Streams)

1.                                           

2.                                       

3.                                          

4.                                                         

5.                                                         

1.                             

                          

                    

2.                                  

 World Ranking)     Global and 

Frontier Research

3.                                 

                                    

        

4.                                  

                  

5.                                

                            

6.                                  

                             

7.                              

                                   

                    

1.             :                                         

                                 

2.      :                                            

3.              :                                               

                                       

4.                  :                                           

                                             

5.             :                                        

                                                          

             

1.                                                    

                           Social Media         

2.                                                       

                                              

3.                                                           

                                       

4.                                                          

                                                     

5.               Website      : www.up.ac.th

6.                                                            

                      : https://reg.up.ac.th

7.                                 

1.                                                

2.                                                      

3.                                                                   

4.                                                        

                                               

5.                                                               

                                        

6.                                                         

                                       

1.                 :               

                       

2.          /        :          

                              

      

3.                  :          

                              

      

4.                 :          

                              

     

5.                  :            

                

1.                 :          

                              

                           

                      /     

                                

                         

2.          /        :                 

                                 

                               

                             

                               

3.                  :          

                                

                        /       

       /                          

                       

4.                 :                   

                                 

                             

          

5.                  :             

                               

                 2,500,000,000          
                               2,500,000,000           

1.          800,000,000          

2.             557,000,000            

3.        600,000,000          

1.                                

                       

2                                       

                    

2.                                        30,000,000         

3.                                    40,000,000         

4.                                                 10,000,000         

5.                                    10,000,000    

6.                                160,000,000    

4.                             530,000,000          

5.                                2,000,000          

6.                                         1,000,000          

7.                        10,000,000          
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2.5 การกำหนดประเด็นย ท ศาส ร์ และเป้าประสงค์   

 

 ารางท่ี 2.8  ประเด็นย ท ศาส ร์ และเป้าประสงค์   

 

พัน กิ หลัก ประเด็นย ท ศาส ร์ เป้าประสงค ์

1.  ล ิกำลังคนทีม่ี

สมรรถนะและทักษะแห่ง

อนาค  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและ

เสริมสร้างศกัยภาพคน ให้มีสมรรถนะและ

ทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความต้องการ 

ของตลาดแรงงาน 

1.1 เพื่อผลิตกำลงัคนให้มีคุณลกัษณะ สมรรถนะและทกัษะ 

แห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

1.2 พัฒนากำลังคนให้มีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long 

Learning) 

2. วิ ัยและนวั กรรม

พัฒนาเศรษฐกิ และ

สังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวจิัยและ

นวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

2.1 ผลงานด้านวจิัยและนวัตกรรม มีคุณภาพ เป็นประโยชน ์

และขับเคลื่อนชุมชนและสงัคม สูก่ารมีคุณภาพชีวิตทีด่ีข้ึน 

2.2 ผลงานด้านวจิัย นวตักรรม และทรัพย์สนิทางปัญญา  

ที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้เชิงพาณิชย ์

3. บริการวิ าการด้วยองค์

ความรู้และนวั กรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวชิาการ

ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความ

เขม้แข็งของชุมชน     

3.1 การบรกิารวชิาการแกส่ังคมและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิต

และความเป็นอยู่อย่างยั่งยนื 

3.2 มีแหล่งเรียนรู้และพัฒนาการเรยีนรู้ของสังคมและชุมชน 

ทุกช่วงวัย 

3.3 ผู้ประกอบการในพื้นที่ มศีกัยภาพในการแข่งขนัสูงขึน้ 

3.4 การบรกิารสุขภาพ และสาธารณสุขท่ีทนัสมัยแก่ชุมชน 

และผู้สูงอายุ (Community Health Care) 
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พัน กิ หลัก ประเด็นย ท ศาส ร์ เป้าประสงค ์

4. ทำน บำร งศิลปวฒัน รรม 

และสบืสานเอกลักษณ์

ความเป็นไทย  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เพื่อความเป็นไทยและเอกลกัษณ์ของชาติ 

4.1 อนุรักษ ์ฟื้นฟ ูทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

4.2 ยกระดับองค์ความรู้ทางศลิปะและวัฒนธรรม  

สู่งานสร้างสรรค์เชิงพาณิชย ์(Cultural Enterprise)  

และความเป็นสากล 

5. บริหาร ัดการทันสมัยมี

ประสทิ ิภาพ โปร่ง ส 

และมี รรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ

บริหารจดัการที่ทันสมัย มปีระสิทธภิาพ 

โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

5.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 

5.2 การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปรง่ใสอยา่งยั่งยืน 

5.3 สภาพแวดล้อมของบุคลากรเกือ้หนนุและมีประสิทธภิาพ 

5.4 บรรยากาศการทำงานของบุคลากร (WORKFORCE Climate) 

5.5 ความผูกพนัของบุคลากร (Workforce Engagement) 

5.6 วัฒนธรรมองคก์ร (Organizational Culture) 

5.7 ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดแีละมีประสิทธภิาพ 

(PERFORMANCE Management and Development) 

5.8 มหาวิทยาลัยได้รับการจดัอันดับสถาบันการศกึษาสเีขยีว 

ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก (UI Green)    
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2.6 การเ ่ือมโยงแ นย ท ศาส ร์ 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จ ัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 และแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวทิยาลัย คณะและหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย โดยการนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและวิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบันของ

มหาวิทยาลัยพะเยา มาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 

ปี (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนแม่บทยุทธศาสตร์

เฉพาะ แผนบริหาราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาล มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ แผนงบประมาณแบบบูรณา

การ และนโยบายความั่นคงแห่งชาติ ซึ ่งสอดคล้องและเชื ่อมโยงกับแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการของ

กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม

จังหวัดด้วย โดยมีความเช่ือมโยงสอดคล้อง ดังรูปที่ 2.4 

 การกำหนดพันธกิจหลักและประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดให้

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

13 และแผนงานอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้น และได้มีการกำหนดเป้าประสงค์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  

นอกจากนั้น ยังได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศตามเกณฑ์

การดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) สอดคล้องกับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) 

กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ หรือ กลุ่มการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น และการ

มุ่งสู ่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วยการเข้าสู ่การจัดอันดับมหาวิทยาลัย  

ตามเกณฑ์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อมุ ่งสู ่ระดับสากล 

(World Ranking) และมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มการวจิัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier 

Research) รวมทั ้งได้กำหนดประเด็นท้าทายที ่มหาวิทยาลัยต้องเร่งรัดพัฒนาเป็น Super KPI โดยมี

รายละเอียดการเช่ือมโยงพันธกิจหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ดังรูปที่ 2.5 – 2.12 
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รูปท่ี 2.5 ความเ ่ือมโยงของแ นย ท ศาส ร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยากับแ นย ท ศาส ร์ า ิและแ น ่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

1 2

                  20   

               

                

                 13

           

        

        

               

               

         

             

        /                        

                                      

                                      

                     2565-2569

                                  

                              

                         2565                 

              /   /        

               /            

          

              

               

       

           

           

             

                                   

                                  2553 

•                                        

•                                        
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รูปท่ี 2.6 ความเ ่ือมโยงของแ นย ท ศาส ร์และแ นปฏิบั ิการของมหาวิทยาลัยพะเยาและสว่นงาน/หน่วยงาน 

 

                                                           2565 – 2569 

             

                 

         

                    

             

                 

         

            

          /   /     /       

                                        

                     2565–2569 

                     

                  

             

                     

                  

          4  

Super KPIEdPExReinventing  
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รูปท่ี 2.7 ความเ ่ือมโยงของวิสัยทัศน์ ปรั ญา ปณิ าน ค่านิยมร่วม พัน กิ หลัก และประเด็นย ท ศาส ร์ 

 

           :                                                 

1.                           

              

2.                     

                 

3.                            

             

4.                          

                      

        

5.                     

                         

            

            

           

           

1.                         

                        

                      

                         

2.                    

                       

       

 3.                 

                          

                         

4.                          

             

                   

                

5.                         

                                

               

                                  
U (Unity :                                                

P (Professional):                                           
                              

       

          

SDG 9 Industry, Innovation and 
Infrastructure 

SDG 17 Partnerships for the goals  SDG 9 Industry, Innovation and 
Infrastructure 

SDG 4 Quality Education

SDG 3 Good Health and Well-being

17 Partnerships for the goals

SDG 11 Sustainable Cities and Communities

SDG 15 Life on Land 

SDG 17 Partnerships for the goals

SDG 16 Peace and Justice Strong Institutions

SDG 4 Quality Education

SDG 17 Partnerships for the goals  

SDG 3 Good Health and Well-being

SDG 11 Sustainable Cities and Communities

SDG 5 Gender Equality

SDG 11 Sustainable Cities and Communities

SDG 9 Industry, Innovation and 
Infrastructure 

17 Partnerships for the goals

SDG 11 Sustainable Cities and 
Communities
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รูปท่ี 2.8 ความเ ่ือมโยงของพัน กิ และประเด็นย ท ศาส ร์ด้าน ลิ กำลังคนท่ีมีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาค  

 

 

       

           

           

       

           1                                          

1.                                                                

                                

1.1.1           

               

     Community 

Change Agent 

      C+

1.1.2           

               

 UP Identity)  

            

          

1.1.3         

              

         

                 

                 

          

          

1.2                                             

 Life Long Learning)

1.2.1           

                     

 Life Long 

Learning) 

        

1.2.2          

            

                   

         

1.2.3         

                

                    

         

1.2.4           

                  

1.1                                 

                                

                        
Reinventing SDG 4, 10, 17 EdPEx Reinventing SDG 4, 10, 17 EdPEx
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รูปท่ี 2.9 ความเ ่ือมโยงของพัน กิ และประเดน็ย ท ศาส ร์ด้านวิ ัยและนวั กรรมพัฒนาเศรษฐกิ และสังคม 

 

 

2.                                                   

2.1                           

                         

                        

                            

2.1.1               

                    

2.2                                     

                                     

            

2.2.1      

             

                

           

2.2.2             

                       

                    

                  

                

2.3                                     

              World Ranking)           

                                      

               Global and Frontier Research)

2.3.1                                       

                                           

           World Ranking)           

                                         

     Global and Frontier Research)

       

           

           

       

           2                                       

Reinventing SDG EdPEx Reinventing SDG 1, 9, 17 EdPEx Reinventing SDG 1, 9, 17 EdPEx
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รูปท่ี 2.10 ความเ ่ือมโยงของพัน กิ และประเด็นย ท ศาส ร์ด้านบริการวิ าการดว้ยองค์ความรู้และนวั กรรม 

 

 

3.                                                                      

3.1                 

                     

                  

                     

3.1.1             

                 

       

3.2                        

                           

           

3.2.1         

                 

          

              

         

3.2.2      

             

            

3.3             

          

              

               

3.3.1           

                 

               

            

               

                 

3.4                    

                              

          

3.4.1         

               

          /

         

           

3.4.2            

                

                 

       

           

           

       

           3                                         
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รูปท่ี 2.11 ความเ ่ือมโยงของพัน กิ และประเด็นย ท ศาส ร์ด้านทำน บำร งศิลปะวฒัน รรม และสบืสานเอกลักษณ์ความเปน็ไทย    

 

4.                                                                  

                   

4.1                                  

                             

4.1.1.                      

                                

                             

4.2                                                       

             Cultural Enterprise)                

4.2.1                         

                           

        

4.2.2                         

                            

             Cultural Enterprise)

       

           

           

       

           4                                                         

Reinventing SDG 8, 17 EdPExReinventing SDG 8, 17 EdPEx
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รูปท่ี 2.12 ความเ ่ือมโยงของพัน กิ และประเดน็ย ท ศาส ร์ด้านการพัฒนาระบบบริหาร ัดการท่ีทันสมัย 

มีประสทิ ิภาพ โปร่ง สและมี รรมาภบิาล 

 

5.1          

            

         

        

5.1.1         

               

              

            

                  

 EdPEx)

5.1.2         

             

                 

              

      

5.2    

           

           

       

            

        

5.2.1            

               

     

           

            

5.3 

           

          

            

              

5.3.1         

             

            

           

            

          

              

 WORKFORCE 

CAPABILITY and 

CAPACITY)   

5.4            

                 

 WORKFORCE 

Climate)

5.4.1      

              

           Workplace 

Environment)  

5.4.2             

                   

                       

         WORKFORCE 

Benefits and Policies)   

5.5     

         

        

 Workforce 

Engagement)

5.5.1          

              

                 

 Assessment 

of WORKFORCE 

ENGAGEMENT)

5.6         

       

 Organizational 

Culture)

5.6.1           

              

                        

                  

                     

                   

      

5.6.2       

              

                    

           

5.7                

                   

              

 PERFORMANCE 

Management and 

Development)

5.7.1                     

                       

                           

                       

5.7.2                      

 PERFORMANCE 

Development)

5.7.3                   

                       

 LEARNING and Development 

EFFECTIVENESS)

5.8            

                  

              

                     

                    

 UI Green)  

5.8.1             

                 

      UI Green 

          

                 

              

       

       

           

           

       

           5                                                                         

UI Green

Green Office

5.                                                                         
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รูปท่ี 2.13 เป้าหมายการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืนของมหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2 6 -2 69 

      

           

         

       

         

                      

         

                  

         

                 

Financial

External 

Customer

Internal 

Process

Learning 

& Growth 

             

           

                    

        

            

             

              

                   

                    

               

           

                        

                 

                     

           

                    

                   

 THE Impact Rankings

 SDGs 3/4/5/9/11/15/1617

 SCIMAGO 

 UI Green (6,500/SDGs 15)

 Re Inventing U. (4:3)

 THE World Ranking

 THE Impact Rankings 

 SDGs 3/4/5/9/11/15/1617

 SCIMAGO 

 UI Green (7,000/SDGs 15)

 Re Inventing U. (4.5:3)

 THE World Ranking

 THE Impact Rankings

 SDGs 3/4/5/9/11/15/1617

 SCIMAGO 

 UI Green (7,500/SDGs 15)

 Re Inventing U. (4.5:3)

 THE World Ranking

 THE Impact Rankings

 SDGs 3/4/5/9/11/15/1617

 SCIMAGO 

 UI Green (8,000/SDGs 15)

 Re Inventing U. (4.5:3.5)

 THE World Ranking

 THE Impact Rankings

 SDGs 3/4/5/9/11/15/1617

 SCIMAGO 

 UI Green (8,500/SDGs 15)

 Re Inventing U. (4.5:4)

R&D                       

                /             

            /          

R&D                       

                /             

            /          

R&D                       

                /             

            /          

R&D                       

                /             

            /          

R&D                       

                /             

            /          

 IQA EdPEx200/AUN QA

 Eco System (A+D)

 HR Environment (A+D)

 Governance/ITA (A)

 Infrastructure 

 EdPEx200/AUN QA

 Eco System (ADLI)

 HR Environment (ADLI)

 Governance/ITA (AA)

 Infrastructure 

 IQA EdPEx300

 Eco System (ADLI)

 HR Environment (ADLI)

 Governance/ITA (AA)

 Infrastructure 

 EdPEx300/TQC

 Eco System (ADLI)

 HR Environment (ADLI)

 Governance/ITA (AA)

 Infrastructure 

 IQA EdPEx200/AUN QA

 Eco System (ADLI)

 HR Environment (ADLI)

 Governance/ITA (AA)

 Infrastructure

2565 2566 2567 2568 2569
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2.  การวิเคราะห์โอกาสความเสี่ยงและการควบค มภาย นของแ นย ท ศาส ร์การพัฒนา  

     มหาวิทยาลัยพะเยา   

 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์  

เพื่อประเมินถึงความสามารถในการปรับตัวของมหาวิทยาลัยให้สนองตอบต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  

ในอนาคต จากการได้รับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ประเทศและ

โลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การบริหารจัดการความเสี่ยงจึงมีความสำคัญต่อการประเมินความสามารถ 

ในการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื ่อง สามารถสร้างรายได้หรือแสวงหาผลตอบแทน

ทางการเงิน ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ หรือผลตอบแทนทางสังคมได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าต้องเผชิญกับการ

เปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

และวัฒนธรรม 

  ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต้องอาศัยการ

บริหารจัดการความเสี่ยง ควบคู่กับการประเมินบริบทของมหาวิทยาลัยและสถานะการแข่งขัน ภายใต้

สถานการณ์และแรงกดดันต่างๆ หากมหาวิทยาลัยมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีและมีการติดตาม

ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจะทำให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามพันธกิจ

หลักและสามารถบรรลุวสิัยทัศน์ได้ตามแผนที่กำหนด ดังรูปต่อไปนี้ 

 
 

รูปท่ี 2.14 ความสัมพัน ์ของการ ัดทำแ นย ท ศาส ร์กับการบริหารความเสี่ยง 

In
te

rn
al

 F
ac

to
rs

 [
St

re
ng

th
s]

Ex
te

rn
al

 F
ac

to
rs

  S
tr

en
gt

hs
 [

 P
/E

/S
/T

 ]
Vision

Mission

Strategic Planning

Organization Profile

            

 Goals)

              

          

        KPIs)

              

           

 PIs)

           

          

       

 Work System)

         

 Work Process)

            

           

                      

 Strategic initiative 

             

          

 Good Gov.)

                   

 Risk MGMT.)

              

(Internal Control)

RISK MANAGEMENT

              

(Risk Identification)

                   

(Risk Analysis)

                

(Risk Evaluation)

                

 Risk Treatment)

      

      

     

       

    

       

                    

 Establish Context)
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 ารางท่ี 2.9 แ นบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงาน ามแ นย ท ศาส ร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประ ำปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2565 - 2569 
 

ลำดับ ความเส่ียง 

ประเภท 

ความเส่ียง 

 S-O-F-C-

E-G  

สาเห  / 

ปั  ัยเส่ียง 

 ลกระทบ 

ของความเส่ียง 

การควบค ม 

ที่มีอยู่ 

 นปั   บัน 

ระดับความ

เส่ียง

ปั   บัน 

 โอกาสx

 ลกระทบ  

วิ ีการ/ 

มา รการ ัดการ

ความเส่ียง 

ดั นี ี้วัดความเส่ียง

 KRI  
 ู้รับ ิด อบ 

1 แผนยุทธศาสตร์

นโยบายและ 

กลยุทธ์ของ

ภาครัฐและ

หน่วยงานท่ีมีส่วน

ไดส้่วนเสยีกับ

มหาวิทยาลัย

เปลี่ยนแปลงไป 

Strategy (S) 

ดา้น

ยุทธศาสตร์/ 

กลยุทธ์ 

การ

เปลี่ยนแปลง

ผู้บรหิาร

ประเทศและ

การ

เปลี่ยนแปลง

นโยบายภาครัฐ 

การบริหาร

จัดการและการ

ดำเนินงานสนอง

นโยบายภาครัฐ 

การปรับปรุง

แผน

ยุทธศาสตร์

ของ

มหาวิทยาลัย

ให้สอดคลอ้ง

เช่ือมโยงตาม

นโยบาย 

3x2=6  

(ปานกลาง) 

ติดตามและทบทวน

แผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยเป็น

ระยะๆ 

ความสอดคลอ้งของ

ผลผลิตและผลลัพธ์กับ

นโยบายภาครัฐและ

นโยบายการจัดสรร

งบประมาณของสำนัก

งบประมาณ 

กองแผนงาน 

2 การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือ 

COVID-19 และ

โรคอุบัติใหม่ 

Operation (O) 

ดา้นการ 

ปฏิบัติงาน 

การแพร่ระบาด

ในชุมชนและ

สถาบันการ 

ศึกษา 

เป็นอุปสรรคการ

ดำเนินงานตาม

พันธกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยไม่

เต็มศักยภาพ

เท่าที่ควร 

ดำเนิน

โครงการ/

กิจกรรมตาม

มาตรการ

ควบคุมโรคฯ

ของ สบค., 

ของกระทรวง 

3×3=9 

(สูง) 

ติดตามข้อมูลข่าวสาร

และการส่ือสารทำ

ความเข้าใจไปยังนิสิต

และบุคลากรเพื่อ

ดำเนินโครงการ/

กิจกรรมตามประกาศ

และแนวปฏิบัติต่างๆ 

ผลสำเร็จของการดำเนิน

โครงการ/กิจกรรมตาม

แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

และความปลอดภัย

จากโรคติดเช้ือ 

ทุกหน่วยงาน 
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ลำดับ ความเส่ียง 

ประเภท 

ความเส่ียง 

 S-O-F-C-

E-G  

สาเห  / 

ปั  ัยเส่ียง 

 ลกระทบ 

ของความเส่ียง 

การควบค ม 

ที่มีอยู่ 

 นปั   บัน 

ระดับความ

เส่ียง

ปั   บัน 

 โอกาสx

 ลกระทบ  

วิ ีการ/ 

มา รการ ัดการ

ความเส่ียง 

ดั นี ี้วัดความเส่ียง

 KRI  
 ู้รับ ิด อบ 

อว. และของ

จังหวัดพะเยา 

3 นโยบายการ

จัดสรร

งบประมาณของ

ภาครัฐ และ

สภาวะเศษฐกิจ

ถดถอย รายได้

ของลูกค้าและ

ผู้รับบรกิารของ

มหาวิทยาลัย

ลดลง 

Financial and  

Resources (F) 

ดา้นการเงิน

และ 

ทรัพยากร 

สภาวะ

เศรษฐกิจและ

การจัดเก็บ

รายไดภ้าครัฐ

ลดลงส่งผลต่อ

นโยบายจัดสรร

งบประมาณ 

มหาวิทยาลัย

ไดร้ับจัดสรร

งบประมาณ

ลดลง 

วางแผนกล

ยุทธ์ทาง

การเงินและ

งบประมาณ 

4X3=12 

(สูง) 

มหาวิทยาลัยกำหนด

มาตรการบรหิาร

ความเสี่ยง และการ

ประหยัดงบประมาณ 

การลดต้นทุนการ

ดำเนินงาน และการ

ติดตามประเมินผล

ความสำเร็จของการ

ดำเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา 

กองแผนงาน 

กองคลัง 

4 การไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ

และข้อบังคับของ

ผู้มีส่วนไดส้่วน

เสยีของ

มหาวิทยาลัย 

Compliance 

(C)  

ดา้นกฎหมาย  

ระเบียบ 

ผู้มีส่วนไดส้่วน

เสยีของ

มหาวิทยาลัยมี

หลากหลาย

และใช้กฎหมาย 

ระเบียบและ

ข้อบังคับ

แตกต่างกัน  

ปัญหาข้อพิพาท

ส่งผลทำให้

มหาวิทยาลัยไม่

สามารถ

ดำเนินการได้

ตามเป้าหมาย

ของแผน

ยุทธศาสตร์ท่ีวาง

ไว้ 

มีระบบบรหิาร

จัดการข้อ

พิพาทและ

ระบบการ

สื่อสารถงึผู้มี

ส่วนไดส้่วน

เสยีให้เข้าใจ

กฎระเบียบ

ข้อบังคับ 

4X3=12  

(สูง) 

การกำกับดูแลให้การ

ดำเนินงานเป็นไปตาม

กฎระเบียบข้อบังคับ 

และบรรลุผลตาม

เป้าหมายของแผน

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนข้อพิพาทท่ี

ลดลง และการติดตาม

ประเมินผลความสำเร็จ

ของการดำเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา 

กองแผนงาน 

กองกฎหมาย 
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ลำดับ ความเส่ียง 

ประเภท 

ความเส่ียง 

 S-O-F-C-

E-G  

สาเห  / 

ปั  ัยเส่ียง 

 ลกระทบ 

ของความเส่ียง 

การควบค ม 

ที่มีอยู่ 

 นปั   บัน 

ระดับความ

เส่ียง

ปั   บัน 

 โอกาสx

 ลกระทบ  

วิ ีการ/ 

มา รการ ัดการ

ความเส่ียง 

ดั นี ี้วัดความเส่ียง

 KRI  
 ู้รับ ิด อบ 

5 ความเสี่ยงจาก 

ภัยแลง้และ

แผ่นดินไหว 

Event/Disater 

(E) 

ดา้น

เหตุการณ์/  

ภัยพิบัติ /

อันตราย 

สถานท่ีต้ัง

มหาวิทยาลัย

อยู่บนภูมิ

ประเทศพืน้ท่ีสูง

ทำให้มีสภาวะ

ภัยแลว้และมี

รอยเลื่อน

แผ่นดินไหว 

น้ำอุปโภคไม่

เพียงพอต่อการ

ใช้งาน และ

ผลกระทบจาก

แผ่นดินไหวทำให้

โครงสร้างอาคาร

แตกรา้วมี

ผลกระทบต่อ

การวางแผน

งบประมาณของ

มหาวิทยาลัย 

การจัด

ผู้รับผิดชอบ

ดูแลและ

ประเมิน

สถานการณ์ 

2x4=8 

(สูง) 

การจัดหาแหล่งน้ำ

สำรอง การบรหิาร

จัดการน้ำ และการ

ตรวจตราอาคาร

สถานท่ีและซ่อมบำรุง

อย่างต่อเนื่อง รวมท้ัง

การตัง้งบประมาณ

สำรองกรณีฉุกเฉิน 

ผลกระทบท่ีเกิดจากภัย

พิบัติ และผลกระทบ

ต่อการดำเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา 

กองแผนงาน 

กองอาคาร

สถานท่ี 
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ส่วนท่ี 3 

แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ 5 ป ี

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

   

 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569) 

ได้จัดทำขึ้นตามกระบวนการและแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

เพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 2 การวางแผนกลยุทธ์ ตามขั ้นตอนการจัดทำกลยุทธ์ (Strategy 

Development)  และการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) โดยการมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม และได้มีการจัดทำแผนแบ่งเป็น 3 แผนงาน ดังนี้ 

 1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

 2) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและหนว่ยงาน ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

 3) แผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

 

3.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

  

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569) 

ประกอบไปด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศกัยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะ 

แห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวชิาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความเขม้แข็ง 

ของชุมชน     

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรงุศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทย 

และเอกลักษณ์ของชาต ิ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มปีระสิทธภิาพ โปร่งใส  

และมีธรรมาภิบาล 
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  การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ 5 ปี เพื่อการบรรลุ

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยพะเยา “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล (University for 

Community Innovation with International Standard)” มีประเด็นที่ท้าทายที่มหาวิทยาลัยต้องเร่งรัดพฒันา

อย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดเป็น Super KPI ประจำปงีบประมาณ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้ตอบสนองของลูกค้า ผู ้ร ับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ง  

เพื่อส่งเสริมผลักดันการมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา  

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

ฉบับนี ้ ได ้จ ัดทำขึ ้นโดยการบูรณาการตัวชี ้ว ัดการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)  

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) และตัวชี้วัดป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) และมีการกำหนดตัวชี ้วัดท้าทายหรือตัวชี ้วัดสำคัญเร่งด่วน 

ที่มหาวิทยาลัยต้องรีบดำเนินการ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และบรรลุวิสัยทัศน์ 

ของมหาวิทยาลัยตามกรอบเวลาที่กำหนด ดังแสดงการเชื ่อมโยงแผนยุทธศาสตร์และการบูรณาการ 

แผนยุทธศาสตร์กับเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
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รูปท่ี 3.1 ความเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยพะเยาและสว่นงาน/หน่วยงาน และบูรณาการ 

            เกณฑ์และตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

                                                                           /        

                                                           2565 – 2569 

             

                 

         

                    

             

                 

         

            

          /   /     /       

                                        

                     2565–2569 

                     

                  

             

                     

                  

          4  

Super KPIEdPExReinventing  
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 3.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

เป้าประสงค์ท่ี 1.1  เพ่ือผลิตกำลังคนให้มีคุณลักษณะ สมรรถนะ และทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ที่ 1.1.1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ เป็น Community Change Agent หรือ 5C+ 
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

1.1.1.1 พัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิต ให้มี

ทักษะ Community Change 

Agent หรือ 5C+ 

จำนวนหลักสูตรได้รบัการปรบัปรงุตาม

แนวทาง Community Change Agent 

30 100 100 100 100 ร้อยละของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีความพึง

พอใจในสมรรถนะของบัณฑิตในระดบั 

4 จากคะแนน เต็ม 5) 

>80 >80 >80 >80 >80 

 

หลักสูตรเชิงพืน้ที่  (Area - Based Educational 

Management) ดำเนินการจัดการเรียนการสอน

ร่วมกับชุมชน(ReInventing) 

5 5 5 5 5 ร้อยละของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีความพึง

พอใจในสมรรถนะของบัณฑิตในราย

ด้านระดับ 3.50 (จากคะแนนเต็ม 5) 

>70 >70 >80 >80 >80 

 
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

ยกระดบัคุณภาพชีวติของชุมชน 

50 50 50 50 50       

 

จำนวนหลักสูตร Upskill/Reskill/Life Long 

Learning เพ่ือสร้างอาชีพ พัฒนาทักษะ  

เสริมสมรรถนะ พัฒนาคน ให้สามารถประกอบ

อาชีพในทอ้งถิ่นของตน 

25 30 30 30 30       

 

ร้อยละผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตดา้น 

Community Change Agent หรือ 5C+ แบง่เป็น

รายดา้น ดังนี ้

1. Creativity and Innovation Skill  

2. Critical Thinking and Problem-solving skills  

3. Communication Skill  

>80 >80 >80 >80 >80       
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มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

4. Collaboration skill  

5. Community Skill 

1.1.1.2  พัฒนาการจัด

การศกึษาแบบ CWIE ใน

รูปแบบสหกิจศกึษาเต็มรูปแบบ

หรือรปูแบบอื่น ผลิตบัณฑิตกับ

เครือขา่ยผูป้ระกอบการเพ่ือ

ผลิตบัณฑิตพรอ้มใช้ (CWIE) 

จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการศกึษาในรูปแบบ 

CWIE และ/หรือมีความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอก  

50 65 80 90 100 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำและ

ประกอบธุรกจิส่วนตัว (ร้อยละของ

บัณฑิตในภาพรวมของมหาวทิยาลยั) 

>70 >70 >70 >75 >80 

 

จำนวนหลักสูตรที่มีสถานประกอบการที่เป็น

คู่ความร่วมมือในการพัฒนาหลกัสูตรเชิงบูรณา

การกบัการทำงาน 

10 20 20 30 30 ผลการจัดอนัดับ SDGs 4 Quality 

Education (ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ: 

1-15 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ: 

1-15 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ: 

1-10 

โลก: 

401-

600 

1.1.1.3 สง่เสริมการบริหาร

จัดการหลักสูตรวชิาการชั้นสงู 

 

จำนวนการจดัการศกึษาหลกัสูตรควบสอง

ปริญญา (Integrated Program) ที่ปรบัปรงุ

หลักสูตรเดิม หรอืจัดคู่หลักสูตรใหม่ 

25 25 

(ปรับปรงุ) 

25 

(ปรับปรงุ) 

25 

(ปรับปรงุ) 

25 

(ปรับปรงุ) 

ผลการจัดอนัดับ SDGs 17 

Partnerships for the goals  

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

 จำนวนหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา เพ่ือสรา้ง

งานวิจยัและนวัตกรรมสู่ชุมชน  

[Reinventing University] 

5 5 5 5 5 ผลการจัดอนัดับ SDGs 3 Good Health 

and Well-being (ระดับประเทศ/ระดบั

โลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401 - 

600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401 - 

600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401 - 

600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401 - 

600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401 - 

600 

 มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 

process) ที่ครอบคลุมเครือขา่ยอปุทาน 

(Supply network) ด้านการผลิตบัณฑิต  

[EdPEx 6.1] 

1 1 

(ปรับปรงุ) 

1 

(ปรับปรงุ) 

1 

(ปรับปรงุ) 

1 

(ปรับปรงุ) 

ร้อยละของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีความพึง

พอใจในสมรรถนะของบัณฑิตที่มีตอ่

ทักษะแห่งอนาคตในรายด้านระดบั 

3.50 (จากคะแนนเต็ม 5) 

>70 >70 >80 >80 >80 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

เป้าประสงค์ท่ี 1.1  เพ่ือผลิตกำลังคนให้มีคุณลักษณะ สมรรถนะ และทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ที่ 1.1.2 พัฒนานิสิตให้มีอัตลักษณ์ (UP Identity)  พัฒนาสมรรถนะแห่งอนาคต 
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

1.1.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ

แห่งอนาคตให้แก่นิสติ 

ร้อยละของหลกัสูตรที่ปรับปรงุให้มุ่งเน้นการ

พัฒนาทักษะแห่งอนาคต 

[Reinventing University] 

100 100 100 100 100 ผลการจัดอนัดับ SDGs 3 Good Health 

and Well-being (ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-

600 

 ร้อยละของความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีทกัษะแห่งอนาคต 

1. ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

2. ด้านทักษะชีวติและการทำงาน 

3. ด้านสารสนเทศ สือ่เทคโนโลย ี

>80 >80 >80 >80 >80 ผลการจัดอนัดับ SDGs 4 Quality 

Education (ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

1.1.2.2 พัฒนากิจกรรมเสริม

หลักสูตรเพ่ือสง่เสริมอัตลักษณ์

นิสติมหาวทิยาลัยพะเยา (UP 

Identity) 

ร้อยละของนิสติที่มีอัตลักษณ์ UP Identity  

1. ด้านสุนทรียภาพ ร้อยละของนิสติมหาวทิยาลยั

พะเยาที่ไดร้ับการพัฒนา 

2. ด้านบุคลิกภาพ  ร้อยละของนิสติมหาวทิยาลัย

พะเยาที่ไดร้ับการพัฒนา 

3. ด้านสุขภาพ รอ้ยละของนิสติมหาวทิยาลัย

พะเยาที่ไดร้ับการพัฒนา 

70 80 85 90 100 ผลการจัดอนัดับ SDGs 17 Partnerships 

for the goals (ระดบัประเทศ/ระดับโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

 ร้อยละของนิสติที่มี Thainess ร้อยละของนสิิต

มหาวทิยาลัยพะเยาที่ไดร้ับการพัฒนา 

70 80 85 90 100       
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

เป้าประสงค์ท่ี 1.1  เพ่ือผลิตกำลังคนให้มีคุณลักษณะ สมรรถนะ และทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ที่ 1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะอาจารยม์ืออาชีพ 
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

1.1.3.1 พัฒนาอาจารยใ์ห้มี

คุณภาพการสอนอยา่งมือ

อาชีพ 

ร้อยละของอาจารย์ทีผ่่านการประเมิน UP-

PSF ระดับ 2 ขึน้ไป 

5 10 15 20 25 ผลการจัดอนัดับ SDGs 4 Quality 

Education  (ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 50 50 50 50 50       

1.1.3.2 พัฒนาอาจารย์มือ

อาชีพต้นแบบดา้นการสอน 

จำนวนอาจารยท์ี่ได้รบัการพัฒนาเป็นอาจารย์

มืออาชีพต้นแบบระดบัมหาวทิยาลยั 

1 1 1 1 1  
     

 จำนวนอาจารยท์ี่ได้รบัการคัดเลอืกอาจารย์

ต้นแบบดา้นการสอน (ควอท.) 

1 1 1 1 1  
     

1.1.3.3 พัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้

สอดคล้องตาม "หลกัสูตร

อาจารย์มืออาชีพ" 

ร้อยละของอาจารย์ทีเ่ข้าร่วมหลักสตูร 

"อาจารย์มืออาชีพ"  ต่อจำนวนอาจารย์

มหาวทิยาลัยทัง้หมด 

5 10 15 20 25  

     

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

เป้าประสงค์ท่ี 1.2  พัฒนากำลังคนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) 

กลยุทธ์ที่ 1.2.1 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ของนิสิต 
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

1.2.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ

ภาษาองักฤษ 

จำนวนนิสติชั้นปีสดุท้ายที่สามารถสอบผ่าน

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  อยูใ่น

ระดับ B1 ตามประกาศมหาวทิยาลัย  

(ร้อยละ) 

- 95 95 95 95 ผลการจัดอนัดับ SDGs 4 

Quality Education  

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

1.2.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ

ดิจิทัล 

จำนวนนิสติชั้นปีสดุท้ายที่มีผลการสอบ 

วัดระดับทักษะดิจทิัล ตามประกาศ

มหาวทิยาลัย (ร้อยละ) 

- 100 100 100 100 ผลการจัดอนัดับ SDGs 11 

Sustainable Cities and 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 
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มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

Communities  (ระดบัประเทศ/

ระดับโลก) 

401-600 401-600 401-600 401-600 401-600 

1.2.1.3 สนบัสนุนการแขง่ขัน

ทักษะทางวชิาการในเวที

ระดับชาติและนานาชาต ิ

จำนวนผลงานนิสติทีไ่ด้รบัรางวัลในเวที

ระดับชาติและนานาชาต ิ

15 15 15 20 20 ผลการจัดอนัดับ SDGs 17 

Partnerships for the goals  

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

เป้าประสงค์ท่ี 1.2  พัฒนากำลังคนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) 

กลยุทธ์ที่ 1.2.2 พัฒนาระบบนิเวศน์เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

1.2.2.1 พัฒนาระบบ

สารสนเทศสนบัสนุนการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 

จำนวนระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้

ตลอดชีวติ 

1 

ระบบ 

1 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

ผลการจัดอนัดับ SDGs 4 

Quality Education  

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

1.2.2.2  พัฒนาสื่อการเรียนรู้

แบบออนไลนเ์พ่ือสนับสนุน

การเรียนรู้ตลอดชีวติ (Digital 

Content) 

จำนวนสือ่การเรียนรู้แบบออนไลนท์ี่นำมาใช้

ในการจัดการเรียนการสอน (Re-skill / Up-

Skill) 

5 

วชิา 

10 

วชิา 

15 

วชิา 

20 

วชิา 

30 

วชิา 

ผลการจัดอนัดับ SDGs 11 

Sustainable Cities and 

Communities  (ระดบัประเทศ/

ระดับโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

1.2.2.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

และสภาพแวดลอ้มในการ

เรียนรู ้

จำนวนแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดลอ้มใน

การเรียนรูใ้หม่ [Super KPI] 

3 3 5 5 5 ผลการจัดอนัดับ SDGs 17 

Partnerships for the goals 

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

เป้าประสงค์ท่ี 1.2  พัฒนากำลังคนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) 

กลยุทธ์ที่ 1.2.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวตินิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข 
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

1.2.3.1 พัฒนาคุณภาพชีวตินิสติ

ให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข 

ร้อยละของจำนวนนิสติที่มีความพึงพอใจ 

ในระดบัสูง 

65 70 75 80 85 ผลการจัดอนัดับ SDGs 3 

Good Health and Well-being  

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

เป้าประสงค์ท่ี 1.2  พัฒนากำลังคนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) 

กลยุทธ์ที่ 1.2.4 การยกระดับด้านวิชาการสู่สากล 
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

1.2.4.1 สร้างเครอืขา่ยความ

ร่วมมือทางวชิาการกบัองค์กร

และสถาบันในต่างประเทศ 

จำนวนเครอืขา่ยความร่วมมือทาง

วชิาการกับองค์กรและสถาบันใน

ต่างประเทศ 

[Reinventing University] 

1 1 2 2 5 ผลการจัดอนัดับ SDGs 4 

Quality Education  

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

1.2.4.2 ส่งเสริมกิจกรรมความ

เป็นสากลทางวชิาการ 

มีนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการ

ดำเนินงานเกี่ยวกบัความเป็นสากล  

(Internationalization) 

1 ระบบ 1 

ระบบ

(ปรับปรงุ) 

1 

ระบบ

(ปรับปรงุ) 

1 

ระบบ

(ปรับปรงุ) 

1 

ระบบ

(ปรับปรงุ) 

ผลการจัดอนัดับ SDGs 5 

Gender Equaity  

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

 จำนวนนิสติแลกเปลี่ยน จำนวนนิสติ

ต่างชาติ ทั้งนิสติแลกเปลี่ยนขาเข้า/ขา

ออก (Inbound / Outbound) (คน) 

10 10 10 30 30 ลการจดัอันดบั SDGs 11 

Sustainable Cities and 

Communities (ระดบัประเทศ/

ระดับโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 
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มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

 จำนวนนิสติที่เขา้ร่วมการประชุมวชิาการ

ระดับสากล (International Conferrence) 

(คน) 

10 10 20 20 20 ผลการจัดอนัดับ SDGs 17 

Partnerships for the goals 

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

 จำนวนผูเ้ชี่ยวชาญ หรือผูท้รงคุณวุฒิ

ชาวต่างชาติ ที่เขา้มาถา่ยทอดความรูใ้น

มหาวทิยาลัย (Visiting Professor) (1 คน:

คณะ) 

[Reinventing University] 

19 19 19 19 19 ผลการจัดอนัดับ SDGs 4 

Quality Education  

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

1.2.4.3 พัฒนาหลกัสูตรที่มี

การจัดการเรียนการสอน

ร่วมกับมหาวทิยาลยัหรอื

สถาบันในตา่งประเทศ 

จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการ

สอนร่วมกับมหาวทิยาลัยหรอืสถาบันใน

ต่างประเทศ 

 

1 1 1 2 2 ผลการจัดอนัดับ SDGs 17 

Partnerships for the goals 

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

เป้าประสงค์ท่ี 2.1  ผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรม มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และขับเคล่ือนชุมชนและสังคม สู่การมีคุณภาพชีวติท่ีดีขึ้น 

กลยุทธ์ที่  2.1.1. พัฒนาระบบนิเวศด้านวิจัยและนวัตกรรม 
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

2.1.1.1 ส่งเสริมและ

พัฒนาการจัดระบบ

ทรัพยากรการวจิัยและ

นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ 

และขับเคลื่อนชุมชนและ

สังคม สู่การมีคุณภาพชีวติที่

ดีขึน้ 

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 

process) ที่ครอบคลุมเครือขา่ยอปุทาน 

(Supply network) ด้านการบริหาร

จัดการงานวิจัยและนวัตกรรม  

[EdPEx 6.1]  [Reinventing University] 

1. งบประมาณการวจิัย   

2. บุคลากรด้านการวจิัย  

3. โครงสรา้งพืน้ฐานและสิ่งอำนวยความ

สะดวก  

4. กฎระเบียบขอ้บงัคับ 

5. แผนงานวิจัยและนวัตกรรม 

7 

ระบบ 

7 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

7 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

7 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

7 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

ผลการจัดอนัดับ SDGs 9 Industry, 

Innovation and Infrastructure  

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 
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มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

6. ระบบบรหิารการวจิัยและนวัตกรรม 

7. ระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ

ถ่ายทอด Best practices 

ฯลฯ 

 

จำนวนเครอืขา่ยความร่วมมือด้านการ

วจิัยและ เครอืขา่ยแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้าน

การวจิัยที่เปน็ประโยชน์ และขบัเคลื่อน

ชุมชนและสงัคม สู่การมีคุณภาพชีวติที่ดี

ขึน้ [Reinventing University] 

20 

เครือขา่ย 

20 

เครือขา่ย 

20 

เครือขา่ย 

20 

เครือขา่ย 

20 

เครือขา่ย 

ผลการจัดอนัดับ SDGs 17 

Partnerships for the goals  

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

 
จำนวนนักวจิัยรุ่นใหม่ทีไ่ด้รบัการพัฒนา

เพ่ิมขึน้ (ร้อยละ) 

50 60 70 80 90       

2.1.1.2 ส่งเสริมและ

พัฒนาการเผยแพร่

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 

process) ที่ครอบคลุมเครือขา่ยอปุทาน 

(Supply network) ด้านการเผยแพร่

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

 [EdPEx 6.1] 

[Reinventing University] 

1 ระบบ 1 ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

1 ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

1 ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

1 ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

      

 จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่

นำไปใช้ประโยชน์จริงในชุมชน  

[Super KPI] 

[Reinventing University] 

20 ผลงาน 20 ผลงาน 20 ผลงาน 20 ผลงาน 20 ผลงาน       

 จำนวนงานวิจยัที่นำไปขยายผลหรือตอ่

ยอดการใชป้ระโยชนส์ู่เชงิพาณิชย์  

[Super KPI] 

[Reinventing University] 

≥3 

ผลิตภัณฑ์ 

≥3 

ผลิตภัณฑ์ 

≥3 

ผลิตภัณฑ์ 

≥3 

ผลิตภัณฑ์ 

≥3 

ผลิตภัณฑ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

เป้าประสงค์ท่ี 2.2  ผลงานด้านวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีมีคุณภาพสามารถสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ 

กลยุทธ์ที่  2.2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือดา้นวิจัยและนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีมีคุณภาพสามารถสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ 
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

2.2.1.1 สรา้งเครือขา่ยความ

ร่วมมือกับพืน้ทีชุ่มชน 

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

สถาบันในตา่งประเทศ  เพ่ือ

ส่งเสริมการพัฒนางานวิจยั

และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์

ความต้องการดา้นการสรา้ง

รายได้เชิงพาณิชย ์

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 

process) ที่ครอบคลุมเครือขา่ยอปุทาน 

(Supply network) ด้านการพัฒนาเครอืขา่ย

ความร่วมมือด้านวิจัยและนวัตกรรม และ

ทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีคุณภาพสามารถ

สร้างรายได้เชงิพาณิชย์  

[EdPEx 6.1] 

[Reinventing University] 

1 

ระบบ 

1 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

ผลการจัดอนัดับ SDGs 9 Industry, 

Innovation and Infrastructure 

 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

 จำนวนเครอืขา่ยความร่วมมือกับพืน้ทีชุ่มชน 

[Reinventing University] 

20 

เครือขา่ย 

20 

เครือขา่ย 

20 

เครือขา่ย 

20 

เครือขา่ย 

20 

เครือขา่ย 

      

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

เป้าประสงค์ท่ี 2.2  ผลงานด้านวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีมีคุณภาพสามารถสร้างรายได้เชิงพาณิชย์  

กลยุทธ์ที่  2.2.2 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาท่ียกระดับชุมชนและก่อให้เกิดรายได้ 
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

2.2.2.1 สรา้งผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมเพ่ือสิทธิบัตร และอนุ

สิทธิบัตร ที่กอ่ให้เกดิรายได ้

จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดร้ับ

การรบัรอง 

1 จำนวนสทิธิบัตร 

2 จำนวนอนุสิทธิบัตร 

3 จำนวนลขิสิทธ์ิ 

[Reinventing University] 

≥30  

คำขอ 

≥30  

คำขอ 

≥30  

คำขอ 

≥30  

คำขอ 

≥30  

คำขอ 

ผลการจัดอนัดับ SDGs 17 

Partnerships for the goals 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

เป้าประสงค์ท่ี 2.3 คุณภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็นมหาวทิยาลัยในกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) 

กลยุทธ์ที่  2.3.1 ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวทิยาลัยในระดับสากล (World Ranking) และการเป็นมหาวทิยาลัยในกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของ

โลก (Global and Frontier Research) 
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

2.3.1.1 สง่เสริมการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมในวารสารทีอ่ยู่ใน

ฐานข้อมูลที่ไดร้ับการ

ยอมรับในระดบัชาติและ

นานาชาต ิ

จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยูใ่น

ฐานข้อมูลที่ไดร้ับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ  

[Super KPI]  [Reinventing University] 

ระดับชาต ิ

≥100 

 

ระดับ

นานาชาต ิ

≥200 

ระดับชาต ิ

≥100 

 

ระดับ

นานาชาต ิ

≥200 

ระดับชาต ิ

≥100 

 

ระดับ

นานาชาต ิ

≥200 

ระดับชาต ิ

≥100 

 

ระดับ

นานาชาต ิ

≥200 

ระดับชาต ิ

≥100 

 

ระดับ

นานาชาต ิ

≥200 

ผลการจัดอนัดับ SDGs 9 

Industry, Innovation and 

Infrastructure  

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

2.3.1.2 เข้าร่วมรบัการจัด

อันดับมหาวทิยาลัยโลก จาก

สถาบันและหน่วยงานต่างๆ 

ที่ได้รบัการยอมรบัในระดับ

นานาชาต ิ

ผลการจัดอนัดับมหาวทิยาลัยโลก 

(ระดับประเทศ) 

[Reinventing University] 

THE 

Impact 

Rankings 

≤20 

SCIMAGO 

≤20 

THE 

Impact 

Rankings 

≤20 

SCIMAGO 

≤20 

THE 

Impact 

Rankings 

≤20 

SCIMAGO 

≤20 

THE 

Impact 

Rankings 

≤20 

SCIMAGO 

≤20 

THE 

Impact 

Rankings 

≤20 

SCIMAGO 

≤20 

ผลการจัดอนัดับ SDGs 17 

Partnerships for the goals  

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

2.3.1.3 ส่งเสริมพัฒนา

นักวจัิยผ่านการจัดต้ัง

หน่วยวจัิยเพ่ือความเป็น

เลิศ Unit of Excellent  

จำนวนนักวจิัยรุ่นใหม่ทีไ่ด้รบัการ

พัฒนา เสริมศกัยภาพนักวจิัย สู่การ

ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูก่าร

ตีพิมพ์ระดับนานาชาต ิ

≥10 คน ≥10 คน ≥10 คน ≥10 คน ≥10 คน       
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 

เป้าประสงค์ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนใหม้ีคุณภาพชีวติและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน  

กลยุทธ์ที่  3.1.1. การพัฒนาระบบนิเวศของการบริการวิชาการ 
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

3.1.1.1 สง่เสริมและพัฒนา

ระบบนิเวศของการบริการ

วชิาการ 

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 

process) ที่ครอบคลุมเครือขา่ย

อุปทาน (Supply network) ด้านการ

บริหารจัดการงานบริการวชิาการแก่

สังคม และชุมชนให้มีคุณภาพชีวติและ

ความเป็นอยู่อยา่งยัง่ยืน  [EdPEx 6.1]   

1. งบประมาณการบริการวชิาการ 

2. บุคลากรด้านการบริการวชิาการ 

3. โครงสรา้งพืน้ฐานและสิ่งอำนวย

ความสะดวก  

4. กฎระเบียบขอ้บงัคับ 

5. แผนงานการบริการวิชาการ 

6. ระบบบรหิารจัดการบริการ

วชิาการ 

7. ระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ

ถ่ายทอด Best practices 

ฯลฯ 

[Reinventing University] 

7 ระบบ 

 

7 ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

 

7 ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

 

7 ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

 

7 ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

 

ผลการจัดอนัดับ SDGs 3 Good Health 

and Well-being  (ระดับประเทศ/ระดบั

โลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

 จำนวนเครอืขา่ยความร่วมมือกับ

ผู้เกี่ยวขอ้งกับการบรกิารวชิาการ 

[Reinventing University] 

≥20 

เครือขา่ย 

≥20 

เครือขา่ย 

≥20 

เครือขา่ย 

≥20 

เครือขา่ย 

≥20 

เครือขา่ย 

ผลการจัดอนัดับ SDGs 4 Quality 

Education  (ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

 จำนวนบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา

ด้านงานบรกิารวชิาการ 

[Reinventing University] 

ร้อยละ 

10 

ร้อยละ 

10 

ร้อยละ 

10 

ร้อยละ 

10 

ร้อยละ 

10 

ผลการจัดอนัดับ SDGs 9 Industry, 

Innovation and Infrastructure  

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 
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มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

3.1.1.2  สง่เสริมและ

พัฒนาการถา่ยทอดองค์

ความรู้นวัตกรรม เพ่ือ

สร้างความเข้มแขง็ให้

ชุมชนและสงัคม 

(Engagement) 

จำนวนเครอืขา่ยแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ด้านการบรกิารวชิาการ เพ่ือสร้าง

ความเข้มแข็งให้ชุมชนและสงัคม 

(Engagement) 

[Reinventing University] 

≥20 

เครือขา่ย 

≥20 

เครือขา่ย 

≥20 

เครือขา่ย 

≥20 

เครือขา่ย 

≥20 

เครือขา่ย 

ผลการจัดอนัดับ SDGs 11 Sustainable 

Cities and Communities  (ระดบัประเทศ/

ระดับโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

 จำนวนผลงานบริการวชิาการที่

นำไปใช้ประโยชน์จริงในชุมชนหรือ

ท้องถิ่นที่เป็นพืน้ที่เป้าหมาย 

[Reinventing University] 

≥20 

ผลงาน 

≥20 

ผลงาน 

≥20 

ผลงาน 

≥20 

ผลงาน 

≥20 

ผลงาน 

ผลการจัดอนัดับ SDGs 17 Partnerships 

for the goals (ระดบัประเทศ/ระดับโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

 จำนวนผลงานบริการวชิาการที่นำไป

ขยายผลหรอืนำไปใช้งานในพืน้ที่ใหม่

หรือชุมชนแห่งใหม่ [Reinventing 

University] 

≥10 

ผลงาน 

≥10 

ผลงาน 

≥10 

ผลงาน 

≥10 

ผลงาน 

≥10 

ผลงาน 

      

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 

เป้าประสงค์ท่ี 3.2 มีแหล่งเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของสังคมและชุมชนทุกช่วงวัย 

กลยุทธ์ที่  3.2.1 ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติของคนในชุมชน 
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

3.2.1.1 สรา้งองค์ความรู้ที่เป็น

ประโยชน์ตอ่การพัฒนา

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน 

จำนวนองค์ความรูท้ี่เป็นประโยชน์ตอ่

การพัฒนาคุณภาพชีวติของคนในชุมชน 

(ชุดองค์ความรู้) [Reinventing 

University] 

≥20 

 

≥20 

 

≥20 

 

≥20 

 

≥20 

 

ผลการจัดอนัดับ SDGs 4 Quality 

Education  (ระดับประเทศ/ระดบั

โลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

3.2.2.1  การพัฒนาแหลง่

เรียนรู้ของมหาวทิยาลัย ให้เป็น

ศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญ

ของสงัคมและชุมชนทุกช่วงวัย 

(Learning Space) 

จำนวนศูนยก์ารเรียนรู้หรอืแหลง่การ

เรียนรูใ้หม่ ที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่

สำคัญของสงัคมและชุมชนทุกช่วงวัย 

(Learning Space) 

[Super KPI]  [Reinventing University]  

≥10 

พืน้ที ่

≥10 

พืน้ที ่

≥10 

พืน้ที ่

≥10 

พืน้ที ่

≥10 

พืน้ที ่

ผลการจัดอนัดับ SDGs 9 

Industry, Innovation and 

Infrastructure  (ระดับประเทศ/

ระดับโลก) 

 

 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 
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มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

  

     

ผลการจัดอนัดับ SDGs 11 

Sustainable Cities and 

Communities  (ระดบัประเทศ/

ระดับโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

  

     

ผลการจัดอนัดับ SDGs 17 

Partnerships for the goals   

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 

เป้าประสงค์ท่ี 3.3 ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ มีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น  

กลยุทธ์ที่  3.3.1. ส่งเสริม/สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการท้องถิ่น และบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ 
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

3.3.1.1 พัฒนาระบบนิเวศ 

ด้านการสรา้งนวัตกรรมชุมชน 

เพ่ือเรง่พัฒนาผู้ประกอบการ 

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 

process) ที่ครอบคลุมเครือขา่ยอปุทาน 

(Supply network) ด้านการสร้าง

นวัตกรรมชุมชนเพ่ือเรง่พัฒนา

ผู้ประกอบการ 

[EdPEx 6.1]  [Reinventing University] 

1. แหล่งทุน/แหลง่งบประมาณ 

2. บุคลากร และนกัวิชาชีพเชื่อมโยง

หุ้นส่วนสงัคม 

3. โครงสรา้งพืน้ฐานและสิ่งอำนวย

ความสะดวก  

4. กฎระเบียบขอ้บงัคับ  

5. ระบบบริหารจัดการ 1 คณะ 1 

สัญลักษณ์ความสำเร็จ 

6. ระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ

ถ่ายทอด Best practices 

ฯลฯ 

6 

ระบบ 

6 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

6 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

6 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

6 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

ผลการจัดอนัดับ SDGs 9 In-

dustry, Innovation and Infra-

structure  (ระดับประเทศ/

ระดับโลก) 

 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 
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มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

3.3.1.2 ส่งเสริมและ

พัฒนาการจัดระบบบรหิาร

จัดการด้านการสร้าง

นวัตกรรมชุมชนเพ่ือเรง่

พัฒนาผูป้ระกอบการ 

จำนวนเครอืขา่ยความร่วมมือและ

เครือขา่ยแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการ

สร้างนวัตกรรมชุมชนเพ่ือเร่งพัฒนา

ผู้ประกอบการ 

[Reinventing University] 

15 ชุมชน 20 ชุมชน 25 ชุมชน 25 ชุมชน 25 ชุมชน ผลการจัดอนัดับ SDGs 17 

Partnerships for the goals 

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

 จำนวนบุคคลที่ไดร้ับการพัฒนาเป็น

ผู้ประกอบการและบ่มเพาะเป็น

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ [Reinventing 

University] 

20 

ราย 

20 

ราย 

20 

ราย 

20 

ราย 

20 

ราย 

      

3.3.1.3 การพัฒนาชุมชนผา่น

กระบวนการส่งเสริม 1 คณะ 

1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ 

จำนวนชุมชนที่ไดร้ับการสง่เสริมพัฒนา 

1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม  [Super KPI] 

[Reinventing University] 

≥20 

ชุมชน 

≥20 

ชุมชน 

≥20 

ชุมชน 

≥20 

ชุมชน 

≥20 

ชุมชน 

      

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 

เป้าประสงค์ท่ี 3.4 การบริการสุขภาพ และสาธารณสุขที่ทันสมัยแก่ชุมชนและผู้สูงอายุ (Community Health Care) 

กลยุทธ์ที่  3.4.1 ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการทางด้านสุขภาพและสาธารณสุขที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

3.4.1.1 พัฒนาระบบบริการด้าน

สุขภาพและสาธารณสุข 

โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยาผ่าน

การประเมินระบบคุณภาพมาตรฐาน 

HA   

Accredit 

Step 2 

Re- 

Accredit 

Step 2 

Accredit 

Step 3 

- Re- 

Accredit 

Step 3 

ผลการจัดอนัดับ SDGs 3 Good 

Health and Well-being  

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

  ร้อยละของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ

ด้านสุขภาพเพ่ิมขึน้  

10 10 15 20 20 ผลการจัดอนัดับ SDGs 17 

Partnerships for the goals 

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 

เป้าประสงค์ท่ี 3.4 การบริการสุขภาพ และสาธารณสุขที่ทันสมัยแก่ชุมชนและผู้สูงอายุ (Community Health Care) 

กลยุทธ์ที่  3.4.2 ส่งเสริมการพัฒนาส่ิงแวดล้อมเพ่ือสุขภาวะท่ีดี  (Environment for Wellness) 
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

3.4.2.1 ส่งเสริมการให้บรกิารของ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพ

ชีวติผู้สูงอาย ุ

จำนวนหน่วยงานที่มีบริการด้านสง่เสริมสุข

ภาวะของผู้สงูอายุ [Reinventing University] 

1 1 1 1 1 ผลการจัดอนัดับ SDGs 3 Good 

Health and Well-being  

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

  จำนวนเครอืขา่ยความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือ

การสง่เสริมปอ้งกันสุขภาพผู้สูงอายุ  

 [Reinventing University] 

1 2 2 3 3  

     

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ 

เป้าประสงค์ท่ี 4.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

กลยุทธ์ที่  4.1.1 ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

4.1.1.1 อนุรกัษ์ ฟืน้ฟู 

ทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรม ทอ้งถิ่น

และเอกลักษณ์ความเป็น

ไทยให้เป็นที่ยอมรับใน

ระดับสากล  

มีระบบและกระบวนการทำงาน 

(Work process) ที่ครอบคลุม

เครือขา่ยอปุทาน (Supply 

network) ด้านการอนุรกัษ์ ฟืน้ฟู 

ทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น [EdPEx 6.1]   

[Reinventing University] 

1 

ระบบ 

1 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

      

  จำนวนเครอืขา่ยการสรา้งความ

เข้มแข็งดา้นทำนุภูมิปัญญา  

ศลิปวัฒนธรรม ให้กบัชุมชน และ

ยกระดบัเศรษฐกิจฐานรากจาก

ทุนทางวัฒนธรรมไปสูก่ารพัฒนา

เชิงพืน้ทีอ่ยา่งยัง่ยืน 

[Reinventing University] 

ในประเทศ 

2 เครือขา่ย  

 

ต่างประเทศ 

1 เครือขา่ย 

ในประเทศ 

2 เครือขา่ย  

 

ต่างประเทศ 

1 เครือขา่ย 

ในประเทศ 

2 เครือขา่ย  

 

ต่างประเทศ 

1 เครือขา่ย 

ในประเทศ 

2 เครือขา่ย  

 

ต่างประเทศ 

1 เครือขา่ย 

ในประเทศ 

2 เครือขา่ย  

 

ต่างประเทศ 

1 เครือขา่ย 

ผลการจัดอนัดับ SDGs 

17 Partnerships for the 

goals   (ระดบัประเทศ/

ระดับโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 
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มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

  จำนวนชุมชนที่ไดร้ับการพัฒนา 

โดยการบูรณาการงานวิจัยและ

นวัตกรรมกับงานด้านการทำนุ

บำรงุศลิปวัฒนธรรม 

[Reinventing University] 

5 เครือขา่ย/ป ี 5 เครือขา่ย/ป ี 5 เครือขา่ย/ป ี 5 เครือขา่ย/ป ี 5 เครือขา่ย/ป ี       

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเพ่ือความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ 

เป้าประสงค์ท่ี 4.2 ยกระดับองค์ความรู้ทางศลิปะและวัฒนธรรม สู่งานสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise) และความเป็นสากล 

กลยุทธ์ที่ 4.2.1 พัฒนาบริหารจัดการทุนทางศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

4.2.1.1 พัฒนาระบบบรหิาร

จัดการ วจิัยและนวัตกรรมดา้น

ศลิปวัฒนธรรมสูเ่ศรษฐกิจเชงิ

สร้างสรรค์  

จำนวนทนุทางศลิปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและ

ความเป็นไทย ไดร้ับการพัฒนาไปสู่เชงิ

พาณิชย์   

[Super KPI] [Reinventing University] 

 

3 ทุน 3 ทุน 3 ทุน 3 ทุน 3 ทุน ผลการจัดอนัดับ SDGs 9 

Industry, Innovation and 

Infrastructure  (ระดับประเทศ/

ระดับโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

4.2.1.2 ส่งเสริมการสรา้งสรรค์

ผลงานทางด้านศลิปะวัฒนธรรม

และความเป็นไทย เพ่ือกอ่ให้เกิด

รายได้แก่ชุมชนและท้องถิ่น  

อย่างยั่งยืน 

จำนวนผลิตภัณฑ์ด้านศลิปวัฒนธรรมที่

สร้างรายได้ให้ชุมชนและทอ้งถิ่น  

[Super KPI] [Reinventing University] 

3 

ผลงาน 

3 

ผลงาน 

3 

ผลงาน 

3 

ผลงาน 

3 

ผลงาน 

ผลการจัดอนัดับ SDGs 11 

Sustainable Cities and 

Communities (ระดบัประเทศ/

ระดับโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเพ่ือความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ 

เป้าประสงค์ท่ี 4.2 ยกระดับองค์ความรู้ทางศลิปะและวัฒนธรรม สู่งานสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise) และความเป็นสากล 

กลยุทธ์ที่  4.2.2  พัฒนาองค์ความรู้ทางศลิปะและวัฒนธรรม สู่งานสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise) 
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

4.2.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาองค์

ความรู้ทางศลิปะและ

วัฒนธรรม สู่งานสรา้งสรรค์เชิง

พาณิชย์ (Cultural Enterprise) 

จำนวนองค์ความรูท้างศลิปะและ

วัฒนธรรม  

ที่ไปสูง่านสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ 

(Cultural Enterprise)  

[Super KPI] [Reinventing University] 

3  

องค์

ความรู้ 

3  

องค์

ความรู้ 

3  

องค์

ความรู้ 

3  

องค์

ความรู้ 

3  

องค์

ความรู้ 

ผลการจัดอนัดับ SDGs 17 

Partnerships for the goals 

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

 จำนวนผลงานหรอืผลิตภัณฑ์อัน

เนื่องมาจากการบูรณาการทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรม กบั การบริการ

วชิาการ การวจิัย และการเรียนการ

สอน[Super KPI] [Reinventing 

University] 

3  

ผลงาน 

3 

ผลงาน 

3 

ผลงาน 

3 

ผลงาน 

3  

ผลงาน 

 

     

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ท่ี 5.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรเพ่ือความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่  5.1.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพองค์กรเพ่ือความเป็นเลิศ (EdPEx) 
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

5.1.1.1 สง่เสริมสนบัสนุนให้คณะ/

หน่วยงานนำเกณฑ์การประกัน

คุณภาพองค์กรเพ่ือความเป็นเลิศ 

(EdPEx) มาใช้ในการพัฒนา

องค์กร 

ร้อยละของจำนวนคณะ/หน่วยงานที่

ได้รับการประเมินภายใน ด้วยเกณฑ์ 

EdPEx (IQA) [EdPEx] 

100 100 100 100 100 ผลการจัดอนัดับ SDGs 17 

Partnerships for the goals 

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

 จำนวนผลงานที่เกดิขึน้จาก

กระบวนการพัฒนาองค์กรที่เป็น

แบบอยา่งที่ด ี(รางวลั Best Practice)  

[Super KPI] 

20 30 40 50 60       
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มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

 ผลการประเมินประกันคุณภาพ

การศกึษาภายนอกระดบัสถาบัน 

ผ่านเกณฑ์ 

สมศ 

- EdPEx 

200 

- EdPEx 

300 

      

 จำนวนคณะ/หน่วยงานทีผ่่านการ

ประเมิน EdPEx 200 

2566: 1 คณะ (คณะแพทยศาสตร์) 

2567: 2 คณะ (เภสัชศาสตร์ สหเวช

ศาสตร์) 

2568: 2 คณะ (สาธารณสุขศาสตร์ 

พลังงานและสิง่แวดลอ้ม) 

2569: 3 คณะ (บรหิารธุรกิจและนิเทศน์

ศาสตร์ วทิยาลัยการศกึษา คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

- 1 2 2 3       

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ท่ี 5.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรเพ่ือความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่  5.1.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

5.1.2.1 พัฒนาและบูรณาการ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

องค์กร 

จำนวนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพองค์กร 

[EdPEx 6] 

1 

ระบบ 

1 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ท่ี 5.2 การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่  5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวทิยาลัยอย่างยั่งยืน 
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

5.2.1.1 สง่เสริมการ

บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ

บาลทั่วทั้งองค์กร 

มีระบบและกระบวนการทำงาน 

(Work process) ด้านการสง่เสริมการ

บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลทั่ว

ทั้งองค์กร   

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 1]  

1 

ระบบ 

1 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

ผลการจัดอนัดับ SDGs 16 Peace, 

Justice and Strong Institutions 

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

5.2.1.2 สง่เสริมคุณธรรมและ

ความโปรง่ใส 

ผลการประเมิน ITA ระดับ

มหาวทิยาลัยไม่ตำ่กวา่ ระดบั A 

A >A >A >A >A ผลการจัดอนัดับ SDGs 17 

Partnerships for the goals 

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

 ผลการประเมิน ITA ระดับคณะ/

หน่วยงานไม่ตำ่กว่า ระดับ B 

20 15 10 5 0       

 ผลการประเมิน ITA ระดับคณะ/

หน่วยงานไม่ตำ่กว่า ระดับ A 

15 20 25 30 35       

5.2.1.3 ส่งเสริมใหผู้้บรหิาร 

บุคลากร นิสติ และนักเรียน 

ปฏิบัติตามประมวลจริย

ธรรรมอย่างเครง่ครัด 

จำนวนเรื่องหรอืจำนวนขอ้ร้องเรียน

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ที่เขา้

สู่กระบวนการรับเรื่อง ที่ไดร้ับการ

แก้ไขและส่งข้อมูลยอ้นกลบัไปยงัผู้

ร้องเรียน (ร้อยละ) 

80 85 85 90 100       
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ท่ี  5.3 สภาพแวดล้อมของบุคลากรเก้ือหนุนและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่   5.3.1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

5.3.1.1 สง่เสริมพัฒนาขีด

ความสามารถและอัตรากำลงั

บุคลากรตามความต้องการ

พัฒนาของมหาวทิยาลัย 

(CAPABILITY and CAPACITY) 

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work process)  

ที่ครอบคลุมเครือขา่ยอปุทาน (Supply network) 

ด้านการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร  

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5] 

[Reinventing University] 

1. ระบบประเมินความตอ้งการดา้นขีด

ความสามารถและอัตรากำลงับุคลากร 

2. วธีิการประเมินทักษะ และสมรรถนะบุคลากร  

3. ระบบให้การรบัรองคุณวุฒิ (certifications) 

หรือประกาศนยีบัตรดา้นทักษะความสามารถของ

บุคลากร 

4. ระบบความก้าวหนา้ของบุคลากรในระดับตา่งๆ 

(staffing levels) 

5. ระบบการสรรหา ว่าจา้ง และดูแลบุคลากรใหม่ 

(New WORKFORCE Members)  

6.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ

บริหารทรัพยากรบุคคล (HR SMART) ฯลฯ 

 

6 

ระบบ 

6 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

6 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

6 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

6 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 

ที่มีต่อระบบการพัฒนาขีดความสามารถ

ของบุคลากร (ร้อยละ) 

 

75 80 80 80 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ท่ี  5.3 สภาพแวดล้อมของบุคลากรเก้ือหนุนและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5.3.2 การเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อการเปล่ียนแปลง 
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

5.3.2.1 บริหารจดัการการ

เปลี่ยนแปลงดา้นบุคลากร 

(WORKFORCE Change 

Management)  

มีระบบการสร้างวฒันธรรมองค์กร

การเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกนั สาน

ความคิดสร้างจิตใจ (Ideas and 

Thinking)  

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5] 

[Reinventing University] 

1 

ระบบ 

1 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

ผลประเมินความพึงพอใจของ

บุคลากรที่มีต่อวัฒนธรรมองค์กร

การเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกนั 

สานความคิดสรา้งจิตใจ (Ideas 

and Thinking) 

75 80 80 80 80 

       ผลการจัดอนัดับ SDGs 16 Peace, 

Justice and Strong Institutions  

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

       ผลการจัดอนัดับ SDGs 17 Part-

nerships for the goals 

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ท่ี  5.3 สภาพแวดล้อมของบุคลากรเก้ือหนุนและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่  5.3.3 ส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงาน 
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

 5.3.3.1 ความสำเร็จในงาน 

(Work Accomplishment) 

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work process) 

ด้านการส่งเสริมความกา้วหนา้ตามสายงาน  

 [EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]  

[Reinventing University] 

1. ระบบและกลไกใชป้ระโยชนอ์ย่างเต็มทีจ่าก

สมรรถนะหลักขององค์กร 

2. ระบบและกลไกการส่งเสริมสนับสนุนการ

มุ่งเน้นลูกค้าและธุรกิจ 

3. ระบบและกลไกผลกัดันให้ผลการดำเนินการที่

เหนอืกว่าความคาดหมาย 

3 

ระบบ 

3 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

3 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

3 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

3 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากร

ที่มีต่อรูปแบบการทำงานและการ

บริหารบุคลากรเพ่ือความสำเรจ็ในงาน 

75 80 80 80 80 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ท่ี  5.4 บรรยากาศการทำงานของบุคลากร (WORKFORCE Climate) 

กลยุทธ์ที่  5.4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมของการทำงาน (Workplace Environment) 
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

5.4.1.1 สรา้งความม่ันใจดา้น

สุขภาพ ความปลอดภัย 

(security) และความสะดวกใน

การเข้าถงึสถานที่ทำงานของ

บุคลากร 

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work process) 

ด้านการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย

บุคลากรและระบบการเข้าถึงสถานทีท่ำงานของ

บุคลากร  [EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   

[Reinventing University] 

1 

ระบบ 

1 

ระบบ 

(ปรับปรุง) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรุง) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรุง) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรุง) 

ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ

ระบบการส่งเสริมสุขภาพและความ

ปลอดภัยบุคลากร และระบบการ

เข้าถงึสถานที่ทำงานของบุคลากร 

75 80 80 80 80 

5.4.1.2 ปรบัปรงุสภาพแวดล้อม

ในการทำงาน 

การจัดระบบและสภาพแวดลอ้มด้านอาคาร

สถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไดร้ับ

การปรับปรงุพัฒนา 

[Reinventing University] 

1 

ระบบ 

1 

ระบบ 

(ปรับปรุง) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรุง) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรุง) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรุง) 

ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ

สภาพแวดลอ้มของการทำงาน 

75 80 80 80 80 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ท่ี 5.4 บรรยากาศการทำงานของบุคลากร (WORKFORCE Climate)  

กลยุทธ์ที่ 5.4.2 ส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายและสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากร (WORKFORCE Benefits and Policies)   
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

5.4.2.3 สนบัสนุนบุคลากร

โดยจัดให้มีสวัสดิการ สิทธิ

ประโยชน์ และนโยบาย

สนับสนุนความตอ้งการของ

บุคลากรที่หลากหลาย  

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 

process) ด้านระบบสวสัดิการและ

สิทธิประโยชนข์องบุคลากร  

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   

[Reinventing University] 

1 

ระบบ 

1 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ

สวัสดกิารและสทิธิประโยชน ์

 

75 80 80 80 80 

       ผลการจัดอนัดับ SDGs 16 Peace, 

Justice and Strong Institutions  

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

       ผลการจัดอนัดับ SDGs 17 Partner-

ships for the goals (ระดบัประเทศ/

ระดับโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ท่ี 5.5 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)   

กลยุทธ์ที่ 5.5.1 สร้างค่านิยมความรัก ความผูกพัน และการมีส่วนร่วมในองค์กร (Assessment of Workeforce ENGAGEMENT)   
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

5.5.1.1 สง่เสริมการสร้าง

ค่านิยมใหบุ้คลากรเกิดความ

รัก ผูกพันธ์ และการมีส่วนร่วม

ในองค์กร (Drivers of 

ENGAGEMENT) ตามกลุ่มและ

ประเภทบุคลากร 

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 

process) ด้านความผกูพันของ

บุคลากร และขับเคลื่อนความผูกพัน 

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   

[Reinventing University] 

1 

ระบบ 

1 

ระบบ 

(ปรับปรุง) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรุง) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรุง) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรุง) 

ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ

การสรา้งค่านิยมให้บุคลากรเกิด

ความรัก ผูกพันธ์ และการมีส่วน

ร่วมในองค์กร 

75 80 80 80 80 
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มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

5.5.1.2 พัฒนาระบบการ

ประเมินความผูกพัน และการมี

ส่วนร่วมในองค์กร 

(Assessment of 

ENGAGEMENT) 

 มีระบบการประเมินความผูกพัน   

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   

[Reinventing University] 

1 

ระบบ 

1 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ

ระบบการประเมินความผูกพัน 

และการมีส่วนร่วมในองค์กร 

75 80 80 80 80 

       ผลการจัดอนัดับ SDGs 16 Peace, 

Justice and Strong Institutions  

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

       ผลการจัดอนัดับ SDGs 17 

Partnerships for the goals 

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ท่ี 5.6 วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)   

กลยุทธ์ที่  5.6.1 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เกิดการส่ือสารค่านยิมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน   
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

5.6.1.1 สง่เสริมใหห้น่วยงาน

สร้างวฒันธรรมองค์กร ให้เกิด

การสือ่สารค่านิยมและ

วัฒนธรรมองค์กรที่ดรี่วมกัน  

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work process) 

ด้านสริมสรา้งวฒันธรรมองค์กร ให้เกดิการ

สื่อสารค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดรี่วมกัน  

 [EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   

[Reinventing University] 

1. มีระบบและกลไกการสง่เสริมวัฒนธรรม

องค์กร 

2. มีวัฒนธรรมการสื่อสารองค์กรที่เปิดกวา้ง 

3. วัฒนธรรมการทำงานทีด่ีมีประสิทธิภาพ 

3 

ระบบ 

3 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

3 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

3 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

3 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ

สื่อสารค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

ร่วมกัน 

 

75 80 80 80 80 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ท่ี 5.6 วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)    

กลยุทธ์ที่ 5.6.2 กำหนดวัฒนธรรมองค์กรให้สนับสนุนวสัิยทัศน์และค่านิยม     
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

5.6.2.1 สง่เสริมให้บุคลากร

ปฏิบัติตามวสิัยทัศน์และค่านิยม

ร่วมของมหาวทิยาลัย  

มีiระบบการส่งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบัตติาม

วสิัยทัศน์และค่านิยมร่วมของมหาวทิยาลัย   

[Reinventing University] 

1 

ระบบ 

1 

ระบบ 

(ปรับปรุง) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรุง) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรุง) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรุง) 

ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ

ปฏิบัติตามวสิัยทัศน์และค่านิยมร่วมของ

มหาวทิยาลัย 

 

75 80 80 80 80 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ท่ี 5.6 วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)    

กลยุทธ์ที่ 5.6.3 สร้างวัฒนธรรมการทำงานสู่ผลลัพธ์ที่มีต่อลูกค้า 
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

5.6.3.1 สง่เสริมการสร้าง

วัฒนธรรมการทำงานสู่

ผลลัพธ์ที่มีต่อลกูค้า 

มีระบบและ Work Process วัฒนธรรม

การทำงานสู่ผลลัพธ์ที่มีต่อลกูค้า 

[Reinventing University] 

1 

ระบบ 

1 

ระบบ 

(ปรับปรุง) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรุง) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรุง) 

1 

ระบบ 

(ปรับปรุง) 

ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ

การฒนธรรมการทำงานสู่ผลลัพธ์ที่

มีต่อลูกค้า 

 

75 80 80 80 80 

       ผลการจัดอนัดับ SDGs 16 Peace, 

Justice and Strong Institutions 

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

       ผลการจัดอนัดับ SDGs 17 Partner-

ships for the goals (ระดบัประเทศ/

ระดับโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ท่ี 5.7 ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาท่ีดีและมีประสิทธิภาพ (PERFORMANCE Management and Development)    

กลยุทธ์ที่ 5.7.1 พัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัตงิานของบุคลาการสายสนับสนุนให้เกิดการทำงานที่ให้ผลการดำเนินงานที่ดี 
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

5.7.1.1 ส่งเสริมการปฏิบัตงิาน

และการพัฒนาที่ดแีละมี

ประสทิธิภาพ และนำแนว

ปฏิบัติที่ด ี(Best Practise) ไป

ใช้ประโยชน์ การพัฒนาผลการ

ปฏิบัติงาน (PERFORMANCE 

Development) 

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 

process) ด้านการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน และแนวปฏิบัติที่ด ี(Best 

Practise)  

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   

[Reinventing University] 

1. การบริหารค่าตอบแทน การให้

รางวัล การยกย่องชมเชย และการ

สร้างแรงจงูใจในการทำงาน 

2. การบริหารค่าตอบแทน การให้

รางวัล การยกย่องชมเชย และการ

สร้างแรงจงูใจในการทำงาน 

3. การยอมรบัความเสี่ยงทีผ่่านการ

ประเมินผลไดผ้ลเสยีอยา่งรอบดา้น 

(INTELLIGENT RISK taking) 

4. การจัดการผลการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรด้านการมุ่งเน้นลกูค้าและ

ธุรกิจ 

5. การจัดการผลการปฏิบัตงิานของ

บุคลากรด้านการบรรลุผลสำเร็จของ

แผนปฏิบัติการ 

6. การเรียนรู้และสนบัสนุนความ

ต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร 

ตามทิศทางการพัฒนามหาวทิยาลัย 

7. การเรียนรู้และพัฒนาขององค์กร

ด้านความปรารถนาในการเรียนรู้และ

พัฒนาของบุคลากร 

 

9 

ระบบ 

9 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

9 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

9 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

9 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

ผลการจัดอนัดับ SDGs 16 Peace, 

Justice and Strong Institutions  

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 
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มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

8. ระบบการเรียนรู้และพัฒนาของ

องค์กรดา้นสนบัสนุนการปรับปรุงผล

การดำเนินการขององค์กร และความ

เสี่ยงทีผ่่านการประเมินผลได้ผลเสีย

อย่างรอบด้าน 

9. การเรียนรู้และพัฒนาขององค์กร

ด้านการสนับสนุนจรยิธรรม และวธีิ

ปฏิบัติทางธุรกจิอยา่งมีจรยิธรรม 

       ผลการจัดอนัดับ SDGs 17 

Partnerships for the goals   

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ท่ี 5.7 ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาท่ีดีและมีประสิทธิภาพ (PERFORMANCE Management and Development)    

กลยุทธ์ที่ 5.7.2 พัฒนาประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา (LEARNING and Development EFFECTIVENESS) 
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

5.7.2.1 กำหนดวธีิประเมิน

ประสทิธิผลและประสิทธิภาพ

ของระบบการเรียนรู้และการ

พัฒนา 

มีระบบและกระบวนการทำงาน 

(Work process) ด้านเพัฒนา

ประสทิธิผลของการเรียนรู้และการ

พัฒนา และความก้าวหน้าสายอาชีพ 

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5] 

[Reinventing University] 

1. มีระบบการจัดการการพัฒนา

ความก้าวหนา้ตามสายอาชีพของ

บุคลากรและผู้นำในอนาคตของ

องค์กร 

 

 

2 

ระบบ 

2 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

2 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

2 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

2 

ระบบ 

(ปรับปรงุ) 

ผลการจัดอนัดับ SDGs 16 

Peace, Justice and Strong 

Institutions  (ระดับประเทศ/

ระดับโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 
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มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

2. มีแผนการสืบทอดตำแหนง่ของ

ตำแหนง่บรหิาร ผู้นำ และตำแหน่ง

อื่นที่สำคัญ 

       ผลการจัดอนัดับ SDGs 17 

Partnerships for the goals   

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ท่ี 5.8 มหาวทิยาลัยได้รับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมระดับโลก (UI Green)       

กลยุทธ์ที่ 5.8.1 พัฒนากายภาพ และส่ิงแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวทิยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน 
 

มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

5.8.1.1 สง่เสริมการ

ดําเนินการตามประเด็น

หลักของเกณฑ์ UI Green 

Metric เพ่ือพัฒนาสูก่าร

เป็นมหาวทิยาลัยต้นแบบใน

การสรา้งความยั่งยืน 

จำนวนคณะ/หน่วยงานทีเ่ข้าร่วมการจัด

อันดับตามเกณฑ์การประเมิน

มหาวทิยาลัยสีเขียว (UI Green)   

[Super KPI] 

[Reinventing University] 

19 คณะ 

5 

หน่วยงาน 

ทุกคณะ 

ทุก

หน่วยงาน 

ทุกคณะ 

ทุก

หน่วยงาน 

ทุกคณะ 

ทุก

หน่วยงาน 

ทุกคณะ 

ทุก

หน่วยงาน 

(1) ผลการจัดอันดับตามเกณฑ์

การประเมินมหาวทิยาลัยสเีขียว 

(UI Green)   

1. Setting and Infrastructures 

(SI)  

2. Energy and climate Change 

(EC)  

3. Waste (WS) 

4. Water (WR) 

5. Transportation (TR) 

6. Education (ED) 

[Super KPI] 

6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 

       (2) ผลการจัดอันดับสำนักงาน 

สีเขียว (Green Office) 

ระดับเหรียญทอง  

ระดับเหรียญเงิน 

ระดับเหรียญทองแดง [Super KPI] 

เหรียญ

ทอง  

2 

หน่วยงาน 

 

เหรียญ

ทอง  

2 

หน่วยงาน 

 

เหรียญ

ทอง  

2 

หน่วยงาน 

 

เหรียญ

ทอง  

2 

หน่วยงาน 

 

เหรียญ

ทอง  

2 

หน่วยงาน 
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มาตรการ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

เหรียญเงิน   

2 

หน่วยงาน 

 

 เหรียญ

ทองแดง 

2 

หน่วยงาน 

เหรียญเงิน   

4 

หน่วยงาน 

 

เหรียญ

ทองแดง 

5 

หน่วยงาน 

เหรียญเงิน   

6 

หน่วยงาน 

 

เหรียญ

ทองแดง 

8 

หน่วยงาน 

เหรียญเงิน   

8 

หน่วยงาน 

 

เหรียญ

ทองแดง 

10 

หน่วยงาน 

เหรียญเงิน   

10 

หน่วยงาน 

 

เหรียญ

ทองแดง 

12 

หน่วยงาน 

 

จำนวนคณะ/หน่วยงานทีเ่ข้าร่วมการจัด

อันดับสำนักงานสเีขียว (Green Office) 

1. จำนวนหน่วยงานระดบัเหรียญทอง   

2. จำนวนหน่วยงานระดบัเหรียญเงิน 

3. จำนวนหน่วยงานระดบัเหรียญ

ทองแดง 

4. จำนวนหน่วยงานทีเ่ริ่มต้นเข้าร่วมจดั

อันดับ (ปีที่ 1) 

[Super KPI] [Reinventing University] 

19 คณะ 

5 

หน่วยงาน 

ทุกคณะ 

ทุก

หน่วยงาน 

ทุกคณะ 

ทุก

หน่วยงาน 

ทุกคณะ 

ทุก

หน่วยงาน 

ทุกคณะ 

ทุก

หน่วยงาน 

ผลการจัดอนัดับ SDGs 11 

Sustainable Cities and 

Communities  (ระดบัประเทศ/

ระดับโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

 
 

     

ผลการจัดอนัดับ SDGs 15 Life 

On Land  (ระดับประเทศ/ระดบั

โลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-600 

 
 

     

ผลการจัดอนัดับ SDGs 17 

Partnerships for the goals   

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-800 
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3.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและหน่วยงาน ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและหน่วยงาน ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

จัดทำขึ้นโดยคณะและหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะและหน่วยงานได้รับการถ่ายทอด

วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จากสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อนำแผนไปสู่การปฏิบัติของคณะและหน่วยงาน เพื่ อให้มี

ความเชื ่อมโยงแผนและความสอดคล้องกันทั ้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับหน่วยงาน  

โดยมีรายละเอียดของแผนพัฒนาคณะและหน่วยงาน ระยะ 5 ปี  โดยมีองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาคณะและหน่วยงาน ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) ดังนี้ 

 

1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

2) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

3) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

4) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวทิยาศาสตร์ 

5) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

6) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ 

7) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

8) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

9) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ 

10) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวทิยาลัยการจัดการ 

11) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวทิยาลัยการศึกษา 

12) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

13) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ 

14) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ 

15) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะคณะแพทยศาสตร์ 

16) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ 

17) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะคณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

18) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์ 

19) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

https://plan.up.ac.th/web/content/5070?unique=36420da5394ad7e8fc807d80b6427ec575c06995&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5094?unique=8087d09847855f733684a2cca851995c7735c17d
https://plan.up.ac.th/web/content/5073?unique=fb80c4bd73271de07f820818a60fa1bfe703c1fd&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5074?unique=20296cdbf1c86967c434d3587b1f747feb1e2b93&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5075?unique=d867f85f02e0d6979d925841e091d960b3af21f8&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5076?unique=df23f297ad07747de2fe9e83c3023282aca03387&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5077?unique=9adca2188c1aff823336d5ce34233c01c1e0839b&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5078?unique=09ef690026e7303941657fcc57e758fcc90e0741&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5081?unique=0b97bc0a5f68f1d15af1ff064f1a3c0d17ff0a30&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5080?unique=6ee42a3672a3d4cbdd6d9d1b0dee9f8ae5f9ef20&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5082?unique=0edd5d10efcc12b10180cd1fd16a8f452945ebd6&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5083?unique=4ff10a0280a2014a74db5aa4acb321e264fc1d32&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5084?unique=ea1922b1e01671e06ea32bb68edd37368617ada7
https://plan.up.ac.th/web/content/5085?unique=fc408173acd8bbbf3ae9d7f6fce1fd53861bc67b&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5090?unique=4d0624d2d9256d5e9b30ec373458a02826454d8b&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5087?unique=f653c393db3cbd34815156adcbbc5f3fd4e37ce9&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5088?unique=190958269218505eaa82994b7f22558184cd84ed&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5089?unique=6bc1dd92f5e057c6e64cc667e52ee09f45c0528f&download=true
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20) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

21) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

22) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

23) โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 

24) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองกฎหมายและทรัพย์สิน 

25) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพกิาร 

26) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการเจ้าหน้าที่ 

27) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองกิจการนิสิต 

28) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองคลัง 

29) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองกลาง 

30) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองแผนงาน 

31) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองอาคารสถานที่ 

32) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริหารงานวจิัย 

33) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการการศึกษา 

34) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์บริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

35) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 

 

 รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร ภาคผนวก 1 

 

3.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ทั้งระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงาน จัดทำขึ้นโดยการ

แปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู ่การปฏิบัติงานประจำ โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดกรอบเวลา กำหนด

งบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ รองรับการดำเนินงานประจำปีของมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงาน 

โดยมีองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงาน (ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565) ดังนี้ 

   1) แผนปฏิบตัิการประจำปขีองมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   2) แผนปฏิบัตกิารประจำปีของคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.1) แผนปฏิบัติการประจำปขีองคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

https://plan.up.ac.th/web/content/5055?unique=fbf164bddf3427cadd7111f868f4acebfbd47d21&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5056?unique=f31522993697a9727345fca9c15e4ddf71da632d&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5093?unique=ac547e0451c97be2faa41245da687f7837b7b56a&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5091?unique=b121c466654ab9f2b4760a94e8ca47afc9f00bf1&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5057?unique=dab5bcf6540e19421c61d85dfe07c61b8bdb182e&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5064?unique=091433f584111bbb5c25ccdf00909c886bdf3fcd&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5059?unique=a7bbbea667115a23897941d2ebd8cbd0ad149437&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5060?unique=aad10200454b0d8a0c27fb3172f02855587bcf9f&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5061?unique=0de8cab407de9f000a6f730e009e4a6ff1703498&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5058?unique=da9c6bfbabe9644ec76945d1433d14c87ae571ba&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5065?unique=3ae4bb85c34dcfff0d8d220240ecf56083a0d582&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5066?unique=63b08cf4eee9969b371fc1e68f4099009d24a8f9&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5063?unique=65d7d9f2e27060ea8787dab85165abea1b8706f0&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5062?unique=3ccd62f2b119dda282206356895e1ff0a35d5357&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5068?unique=5380e211568a2f0da68933f2576dabf1a530e46f&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5067?unique=3680fef07a458e1d07e03a9b7d9a393537c7c2c0&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5033?unique=bc6c90aeb002c78264cafd2ea91aa2aa27f311ba&download=true
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2.2) แผนปฏิบัติการประจำปขีองคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

2.3) แผนปฏิบัติการประจำปขีองคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

2.4) แผนปฏิบัติการประจำปขีองคณะวทิยาศาสตร์ 

2.5) แผนปฏิบัติการประจำปขีองคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

2.6) แผนปฏิบัติการประจำปขีองคณะนิติศาสตร์ 

2.7) แผนปฏิบัติการประจำปขีองคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2.8) แผนปฏิบัติการประจำปขีองคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

2.9) แผนปฏิบัติการประจำปขีองคณะศิลปศาสตร์ 

2.10) แผนปฏิบัติการประจำปขีองวทิยาลัยการจัดการ 

2.11) แผนปฏิบัติการประจำปขีองวทิยาลัยการศึกษา 

2.12) แผนปฏิบัติการประจำปขีองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

2.13) แผนปฏิบัติการประจำปขีองคณะทันตแพทยศาสตร์ 

2.14) แผนปฏิบัติการประจำปขีองคณะพยาบาลศาสตร์ 

2.15) แผนปฏิบัติการประจำปขีองคณะคณะแพทยศาสตร์ 

2.16) แผนปฏิบัติการประจำปขีองคณะเภสัชศาสตร์ 

2.17) แผนปฏิบัติการประจำปขีองคณะคณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

2.18) แผนปฏิบัติการประจำปขีองคณะสหเวชศาสตร์ 

2.19) แผนปฏิบัติการประจำปีของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

   3) แผนปฏิบัตกิารประจำปีของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3.1) แผนปฏิบัติการประจำปขีองสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

3.2) แผนปฏิบัติการประจำปขีองสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

3.3) แผนปฏิบัติการประจำปขีองสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

3.4) แผนปฏิบัติการประจำปขีองโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 

3.5) แผนปฏิบัติการประจำปขีองกองกฎหมายและทรัพย์สิน 

3.6) แผนปฏิบัติการประจำปขีองกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพกิาร 

3.7) แผนปฏิบัติการประจำปขีองกองการเจ้าหน้าที่ 

3.8) แผนปฏิบัติการประจำปขีองกองกิจการนิสิต 

3.9) แผนปฏิบัติการประจำปขีองกองคลัง 

3.10) แผนปฏิบัติการประจำปขีองกองกลาง 

https://plan.up.ac.th/web/content/5034?unique=09463c479e1225ebb7a82623e0a9d76fb625ac47&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5035?unique=d6c984810382bbd35fddff18966ce3faa809baac&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5036?unique=5d3e189ba5fd3e0d576ee4c13b37bb0f8c030e74&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5037?unique=7e2ca3bd305677648990bc29a74980360553818f&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5038?unique=a789652b9b14730391f4301c037ad9df6cd748db&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5039?unique=4e75e1278e88c939ab4bbf5d2c6355f719e92975&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5040?unique=26461b03870e9f3117bb479c803094e3f26cfaa8&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5041?unique=e1520d086bf059f566a4039f7b4316ce18b4a74d&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5042?unique=ed1d247a6188c98d141c74d1910638a8caed81bf&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5043?unique=1438788d4858c9857ff48aecc028ff7ef17be350&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5044?unique=7f55fc87d13c457b8ee6e176ac593de2eb745fe7&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5045?unique=2a6d6c5805e3610b9b56d08bc9ecaf9f5ed82516&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5046?unique=7a3475641b155f452a2928e27143559b0b05ac10
https://plan.up.ac.th/web/content/5047?unique=8db006dd735f13a52b1f63462202cb8bc9f2e451&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5048?unique=5dbf414098ffb60327cd5cd0edc2b316811b34e7&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5049?unique=77f49851e94ceaef31175b30a215f4f6f672798a&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5050?unique=33bca05ffdd24c283d8b41703ca8a775d03c4ccc&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5051?unique=82a219044c52d52a968d8e4629050f6c68eee059&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5017?unique=70e04313cfbc2b6783b37dc44ef58a7aa1873820&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5018?unique=ba975d620defdce22c5fa5fe59f901ae8fd7adf0&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5054?unique=2d097229762251c467faa2354da51b3248ff4caa&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5052?unique=a61567315d8c179d080cd78e86d061d9e801a70b&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5019?unique=fd80676e4c0175ca06eeceaf6169c9f0c3a965e7&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5026?unique=1ee089c80683597c553f2057a0cd3b129e552284&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5021?unique=7c453c0b7d52bc07e274ae86e9b89b1bc39e18cf&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5022?unique=4e13601fb8c3475c30a4bcb0d678aa3fb2d4737c&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5023?unique=3aa1ef68456adb68453bcc2846ec388f1dc82d2c&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5020?unique=993c2a0ec4c3e1cedbba17b7d48cee758d204d04&download=true
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3.11) แผนปฏิบตัิการประจำปขีองกองแผนงาน 

3.12) แผนปฏิบัติการประจำปขีองกองอาคารสถานที่ 

3.13) แผนปฏิบัติการประจำปขีองกองบริหารงานวจิัย 

3.14) แผนปฏิบัติการประจำปขีองกองบริการการศึกษา 

3.15) แผนปฏิบัติการประจำปขีองศูนย์บริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

3.16) แผนปฏิบัติการประจำปขีองศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 

 

รายละเอียดตามเอกสารผนวก 2 

  

 

https://plan.up.ac.th/web/content/5027?unique=e83499636259037c44ac1983a435462422157433
https://plan.up.ac.th/web/content/5028?unique=70a9a43ee20365cc813c424fbd75a3a3dc8a9fab&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5025?unique=9d77b75e72a86acacb1ba2b4bd461d328ed385d3&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5024?unique=e14b9941e54a121bfc1adbaabcde9d51c800b44e&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5030?unique=9d7c595ef7755ae208c972fe6fd2eef9ff2519f9&download=true
https://plan.up.ac.th/web/content/5029?unique=967dc6e4171d228faa88ebba2ea11dec754b53ff&download=true
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ส่วนท่ี 4 

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการองค์ความรู้ 

(Measurement, Analysis, and Improvement of Organizational Performance) 

 

4.1 การวดัผลการดำเนินงาน (PERFORMANCE Measurement)          

 

 การวัดผลการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2565 – 2569 ได้เลือกใช้วิธกีารประเมินผลการดำเนินงานและวัดผลเชิงดุลภาพ การประเมินผลการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการประเมินตรวจสอบโดยใช้ต ัวแบบการประเมินองค์กร 

(Performance Appraisal Systems) มีมิติการประเมินที่หลากหลาย (Multi-Dimension) และให้ความสำคัญ

กับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา โดยการ

เช่ือมโยงวสิัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

บนพื้นฐานวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมขององค์กร เพื่อพัฒนาประสิทธภิาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

พะเยา โดยมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx การวัดผลการดำเนินงาน

เชิงดุลยภาพเป็นเครื่องมือที่จะช่วยการวัดผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ในทุกมิติอย่างเป็นระบบ และมีการกำหนดตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators: KPIs) ที่สมเหตุสมผลและ

นำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 การวัดผลเชิงดุุลยภาพ (Balanced Scorecard; BSC) เป็นเครื่องมือการวัดผลโดยใช้พันธกิจและกล

ยุทธ์ขององค์กรไปเป็นชุดของกรวัดผลการดำเนินงาน โดย BSC จะช่วยกำหนดกรอบของระบบการวัดและ

การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่หลากหลายมิติ สามารถวัดผลในเชิงตัวเลขและสะท้อนผลการดำเนินงาน 4 ด้าน 

ได้แก่ ด้านลูกค้าและผู้รับบริการ (External Customer Perspective) ด้านกระบวนการภายใน (Internal 

Process Perspective) ด้านการเงินและงบประมาณ (Financial Perspective) และด้านการเรียนรู ้และการ

เติบโตขององค์กร (Learning and Growth Perspective) (Kaplan and Norton,1996)
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4.1.1 การกำหนดตวัช้ีวดัและวิธกีารวดัความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา   

การวัดผลเชิงดุลุยภาพของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการเช่ือมโยงวสิัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

การดำเนนิงานของมหาวิทยาลัย สู่การวัดผลอย่างเปน็ระบบ โดยมีกระบวนการในการสร้างระบบการวดัผล ดังแผนภาพต่อไปนี ้

 
รูปท่ี 4.1 กระบวนการกำหนดตัวช้ีวัดและวิธกีารวัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 
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 กระบวนการท่ี 1  การวิเคราะห์องค์กรของมหาวิทยาลัยพะเยา  

 เป็นการวเิคราะห์องค์กร 6 ขัน้ตอน ตามรายละเอียดที่ปรากฎในเนือ้หาของส่วนที่ 2 ประกอบด้วย (1) การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอก 

ที่มีผลต่อธุรกิจ (PESTEL Analysis) (2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขันด้วยแบบจำลองแรงผลักดัน 5 ประการ (Five Forces Model) (3) 

การประเมินความน่าสนใจของอุตสาหกรรม (Industry Attractiveness) (4) การวเิคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรตามแนวคดิของแมคคนิซีย์ (McKinsey 

7’s Framework) (5) การสรุปการวิเคราะห์ความน่าสนใจของอุตสาหกรรม และ (6) วิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาด้วย  

GE McKinsey Matrix 

 

  กระบวนการท่ี 2  กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกจิ และข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์  

 จากการวเิคราะห์องคก์รของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามกระบวนการที่ 1 แล้ว ได้มีการนำผลจากการวเิคราะห์มากำหนดขอ้มูลเชิง

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี ้

 

ตารางที่ 4.1  ขอ้มูลเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

รายการ ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ 

ปรัชญา  

(Philosophy) 

ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม (ปัญญาชีวี เสฏฐะชีวี นาม)  

"ดำรงชีวิตด้วยปัญญาประเสรฐิทีสุ่ด"   

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

ปณิธาน  

(Determination) 

ปัญญาเพื่อความเขม้แข็งของชุมชน  

(Wisdom for Community Empowerment) 

วิสัยทัศน์  

(Vision) 

มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สูส่ากล 

(University for Community Innovation with International Standard) 
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รายการ ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ  

(Mission)  

 

 1. ผลิตกำลงัคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต  

 2. วจิัยและนวตักรรมพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม  

 3.บริการวชิาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวตักรรม   

 4. ทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมและสืบสานเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 

 5.บริหารจดัการทันสมัยมีประสิทธภิาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

อัตลักษณ์บัณฑิต  

(Student Identity) 

1.อัตลักษณ์ทางวชิาชีพ: มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศกึษา มาตรฐานวชิาชีพ  

และทักษะตามความต้องการอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)  

2.อัตลักษณ์ทั่วไป: มีสนุทรียภาพ มสีุขภาพดี มีบุคลกิภาพดี 

ค่านิยมองค์กร  

(Core Values) 

1.U (Unity): ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่ง มุ่งสู่เป้าหมาย 

2.P (Professional):  ทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อคุณภาพ และมาตรฐาน 

สมรรถนะหลักขององค์กร  

(Core Competency) 

 

1.การผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะสงู ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

2.อาจารย์เช่ียวชาญวชิาการ ชำนาญวชิาชีพ และเป็นตน้แบบด้านการสอน 

3.งานวจิัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 

4.บริการวชิาการแกส่ังคมและชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม   

5.ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบสานเอกลกัษณ์ความเป็นไทย  

6.มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มปีระสิทธภิาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  

การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพ

คนให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่

เป้าประสงค์ที ่1.1 เพื่อผลิตกำลงัคนให้มีคุณลกัษณะ สมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนอง 

ความต้องการของตลาดแรงงาน 

เป้าประสงค์ที ่1.2 พัฒนากำลงัคนให้มีทักษะการเรียนรูต้ลอดชีวิต (Life Long Learning) 

                       (4 กลยุทธ์ 10 มาตรการ 10 ตัวช้ีวดั) 



127 
 

รายการ ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ 

อนาคตตอบสนองความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  

การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมสู่

ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

 

เป้าประสงค์ที ่2.1 ผลงานด้านวจิัยและนวตักรรม   มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และขับเคลื่อนชุมชนและ

สังคม สูก่ารมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   

 (1 กลยุทธ ์2 มาตรการ 6 ตัวช้ีวัด) 

เป้าประสงค์ที ่2.2 ผลงานด้านวจิัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้

เชิงพาณิชย์   

 (2 กลยุทธ์ 2 มาตรการ 3 ตัวช้ีวัด) 

เป้าประสงค์ที ่2.3 คุณภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพือ่มุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การ

เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มการวจิัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier 

Research)  

 (1 กลยุทธ ์3 มาตรการ 3ตัวช้ีวัด) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  

การบรกิารวชิาการด้วยองค์ความรู้

และนวัตกรรม เพื่อความเขม้แข็งของ

ชุมชน     

เป้าประสงค์ที ่3.1 การบริการวชิาการแกส่ังคมและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยนื    

                       (1 กลยุทธ ์2 มาตรการ 6 ตัวช้ีวัด) 

เป้าประสงค์ที ่3.2 มีแหล่งเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของสังคมและชุมชนทุกช่วงวัย   

                       (2 กลยุทธ์ 2 มาตรการ 2 ตัวช้ีวัด) 

เป้าประสงค์ที ่3.3 ผู้ประกอบการในพื้นที่มีศกัยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น 

                       (1 กลยุทธ ์3 มาตรการ 5 ตัวช้ีวัด) 

เป้าประสงค์ที ่3.4 การบรกิารสุขภาพ และสาธารณสุขที่ทันสมัยแก่ชุมชนและผู้สูงอายุ 

                       (2 กลยุทธ์ 2 มาตรการ 4 ตัวช้ีวดั) 
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รายการ ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 

การสง่เสริมการทำนบุำรุงศลิปะและ

วัฒนธรรมท้องถิน่เพื่อความเป็นไทย

และเอกลักษณ์ของชาติ   

เป้าประสงค์ที ่4.1 อนุรกัษ์ ฟืน้ฟู ทำนุบำรุงศลิปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   

                       (1 กลยุทธ ์1 มาตรการ 3 ตัวช้ีวัด) 

เป้าประสงค์ที ่4.2 ยกระดับองค์ความรู้ทางศิลปะและวฒันธรรม สู่งานสร้าง สรรค์เชิงพาณิชย์  

(Cultural Enterprise) และความเป็นสากล  

 (2 กลยุทธ์ 3 มาตรการ 3 ตัวช้ีวัด)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่

ทันสมัย มปีระสิทธภิาพ โปร่งใส  

และมีธรรมาภิบาล   

เป้าประสงค์ที ่5.1 การพัฒนาคุณภาพองคก์รเพื่อความเป็นเลิศ   

 (2 กลยุทธ์ 2 มาตรการ 5 ตัวช้ีวัด) 

เป้าประสงค์ที ่5.2 การบรหิารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่างยัง่ยนื 

                       (1 กลยุทธ ์3 มาตรการ 5 ตัวช้ีวัด) 

เป้าประสงค์ที ่5.3 สภาพแวดล้อมของบุคลากรเกือ้หนุนและมีประสิทธภิาพ  

 (3 กลยุทธ์ 3 มาตรการ 3 ตัวช้ีวัด) 

เป้าประสงค์ที ่5.4 บรรยากาศการทำงานของบุคลากร (WORKFORCE Climate) 

                       (2 กลยุทธ์ 3 มาตรการ 3 ตัวช้ีวัด) 

เป้าประสงค์ที ่5.5 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)  

 (1 กลยุทธ ์2 มาตรการ 2 ตัวช้ีวัด) 

เป้าประสงค์ที ่5.6 วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)   

 (3 กลยุทธ์ 3 มาตรการ 3 ตัวช้ีวัด) 

เป้าประสงค์ที ่5.7 ผลการปฏิบตัิงานและการพัฒนาที่ดแีละมีประสิทธภิาพ (PERFORMANCE 

Management and Development)  

 (2 กลยุทธ์ 2 มาตรการ 2 ตัวช้ีวดั) 
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รายการ ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ที ่5.8 มหาวิทยาลัยไดร้ับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม

ระดับโลก (UI Green)   

 (1 กลยุทธ ์1 มาตรการ 2 ตัวช้ีวัด) 

  
 กระบวนการท่ี 3  กำหนดมุมมองการวดัผลประเมินผลท่ีเช่ือมโยงกับข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ 

 กำหนดมุมมองการวัดผลประเมินผลที่เช่ือมโยงกับข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการเช่ือมโยงเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัย กับการวัดผลการดำเนินงานเชิงสมดุล โดยการนำเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มากำหนดเป็นประเด็นในการวัดผลประเมินผล  

4 มุมมอง เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยพะเยาทุกระดับ ได้เข้าใจเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและทราบถึงเป้าหมายสูงสุดในการ

บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย การกำหนดมุมมองของการวัดผลประเมินผลนี้จะนำไปสู่การกำหนดตัวชี ้วัดและวิธีการวัดผลประเมินผลของ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป ดังรูปต่อไปนี้ 
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รูปท่ี 4.2 มมุมองการวัดผลประเมินผลท่ีเช่ือมโยงกบัข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

Internal    

Perspective

Learning and Growth 

Perspective 

Financial   

Perspective

External Customer 

Perspective

                             

                               

                    

                                

                                   

       Best Practice)

                                     

                           

                                    

                               

                 

                                

                              

                                

                                    

                             

                                     

                

                              

                    

                                          

                 

             Core Value)    

               

 Organizational Culture) 

                               

                                      

                            

                        

                              

                 
                               

                            

                            

                          

                    

                                 

 World Ranking)     Global and 

Frontier Research
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 กระบวนการท่ี 4  จัดทำแผนท่ีกลยุทธ์ (Strategy Map) 

 การวัดผลการดำเนินงานเชิงดุลยภาพของมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถแสดงเป็นแผนที่กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา แบ่งออกเป็น  

2 ส่วน ได้แก่  

  (1) แผนที่กลยุทธ์เชิงลำดับความสำคัญของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อแสดงการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยในระดับต่าง  ๆ  

โดยการลำดับความสำคัญในการวัดผลการดำเนินงานเชิงดุลยภาพตามลำดับมุมมองของ BSC โดยเริ่มจากด้านการเรียนรู้และการเตบิโตขององคก์ร 

(Learning and Growth Perspective) ด ้านกระบวนการภายใน ( Internal Process Perspective) ด ้านลูกค้าและผู ้ร ับบริการ (External Customer 

Perspective) และ ด้านการเงินและงบประมาณ (Financial Perspective)   

  (2) แผนที่กลยุทธ์แสดงความเช่ือมโยงการดำเนินงานตามมุมมองการวัดผลการดำเนนิงานเชิงดลุยภาพ เป็นแผนที่กลยุทธ์ที่แสดงให้เหน็

ถึงการเชื่อมโยงการวัดผลการดำเนินงานเชิงดุลยภาพในระดับต่างๆ โดยการดำเนินงานในแต่ละโครงการ/กิ จกรรม จะสะท้อนให้เกิดผลลัพธ์ 

การบรรลุวสิัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา   
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รูปท่ี 4.3 แผนท่ีกลยุทธ์เชิงลำดับความสำคัญของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

          :                                                 

Internal Process Perspective (35%)

1.                                      

2.             (Core Value)                    Organizational Culture) 

3.                                                                      

4.                                                     

5.                                                

5          5            

Financial Perspective  15% 

1.                         

2.                                                                                     

3.                                                               

4.                                                                                   

5.                                                   

6.                                                                     

7.                                                   
7          7            

External Perspective 20%

External Customer Perspective  30% 

1.                                                                           

2.                                   World Ranking)    Global and Frontier Research

3.                                                                                     

4.                                                                             

5.                                                            

6.                                                               

6          6            

Learning and Growth Perspective   20% 

1.                                                                                                     

2.                                                                    

3.                                                                      Best Practice)

4.                                                              

                   5          4            
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รูปท่ี 4.4 แผนท่ีกลยุทธ์แสดงความเช่ือมโยงการดำเนินงานตามมุมมองการวดัผลการดำเนินงานเชิงดุลยภาพ 

                      

                       

                         

             

                          

                  

Learning Organization, 

Innovation, Best Practice

Core Value,

Organizational Culture

Eco System                  

                             

                         EdPEx

                                               

                      

                        

              Life Long 

Learning

UI Green & Green Office

World Ranking

Global and Frontier Research
                      

                            

                             

                    

                         

                         

                    

        

                             

                    

                        

                          

                            

                      
                           

                             

                                                   

                    

Financial 

Perspective 

External 

Customer 

Perspective 

Internal 

Process 

Perspective 

Learning and 

Growth Perspective 

A Motivated and Prepared Workforce
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  กระบวนการท่ี 5  การส่ือสารถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ เป้าหมาย และตวัช้ีวดัไปสู่การปฏิบัติยังคณะ/หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

     การสื่อสารถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัดไปสู่การปฏิบัติยังคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นขัน้ตอนสำคัญในการวัดผล

การดำเนินงานเชิงดุลยภาพ ที่ต้องมีการถ่ายทอดและเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ระดับ

มหาวิทยาลัยไปยังคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของคณะ/หน่วยงานทีส่อดคล้องกันทั่วทัง้มหาวิทยาลัย ดังรูปต่อไปนี้ 

 
รูปท่ี 4.5 การสื่อสารแผนและการถา่ยทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติของคณะ/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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  กระบวนการท่ี 6  กำหนดตัวช้ีวดัและค่าเป้าหมายการวัด  

    การกำหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของการวัดผลการดำเนินงานเชิงดุลยภาพ โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างเป้าประสงค์ของ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา กับ วัตถุประสงค์ของแต่ละมุมมองของ BSC พร้อมทั้งกำหนดมุมมองการวัด ตัวชี ้วัด (KPIs)  

ค่าปัจจุบัน (Baseline) ค่าเป้าหมายในช่วงแผน 5 ปี (2565 – 2569) และผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.1 การกำหนดตวัช้ีวดัและคา่เป้าหมายการวัดวดัผลการดำเนินงานเชิงดุลยภาพ  

 

มุมมองการวดั/ 

เป้าประสงค ์

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ค่าปัจจุบัน 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย  ผู้รายงาน

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

1. ด้านการเรียนรู้และการ

เติบโตขององค์กร 

(Learning and Growth 

Perspective) (20%) 

        

1.1 การพัฒนางานวิจัย

และนวัตกรรมเพ่ือ

ขับเคลื่อนชุมชนและ

สังคมสู่การมีคุณภาพชีวติ

ท่ีดีข้ึน (5%) 

จำนวนผลงานวจิัยและ

นวัตกรรมที่ขับเคลื่อน

ชุมชนและสังคมสูก่ารมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(จำนวนชุมชนนวัตกรรม)  

18 20 20 20 20 20 กองบรหิาร

งานวจิัย 

1.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้

และพัฒนาการเรียนรู้ของ

ร้อยละความสำเร็จของ

แผนที่เกี่ยวข้องกับการ

80 

 

85 90 95 100 100 กองบรหิาร

งานวจิัย 
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มุมมองการวดั/ 

เป้าประสงค ์

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ค่าปัจจุบัน 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย  ผู้รายงาน

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

สังคมและชุมชนทุกช่วงวัย 

(5%) 

พัฒนาพื้นทีก่ารเรียนรู้/

แหล่งเรียนรู้สำหรับการ

เรียนการสอนและการ

พัฒนาชุมชน 

 

 

กองบรกิาร

การศกึษา 

กองกจิการ

นิสิต 

1.3 พัฒนาองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ พัฒนานวัตกรรม

การดำเนินงาน และแนว

ปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 

(5%) 

ร้อยละความสำเร็จของ

แผนที่เกี่ยวข้องกับ 

1. Work System ระบบ

การจดัการนวัตกรรม

และแนวปฏิบตัิที่ด ี(Best 

Practice)  

2. นวัตกรรมการ

ดำเนินงาน  

3. แนวปฏิบัติทีด่ี (Best 

Practice) 

- 

 

 

 

100 

 

 

 

100 100 100 100 กองแผนงาน 

1.4 การพัฒนา

ประสทิธิภาพของระบบ

การเรียนรู้และการพัฒนา

เพ่ือปรับปรุงผลการ

ประเมินบุคลากร (5%) 

1. ร้อยละของจำนวน

บุคลากรที่มีผลประเมิน

สมรรถนะอยู่ในระดับดี

มาก  

63.80 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

สำนักงาน

อธิการบด ี

กองการ

เจ้าหน้าที ่
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มุมมองการวดั/ 

เป้าประสงค ์

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ค่าปัจจุบัน 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย  ผู้รายงาน

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

2. ค่าเฉลี่ยผลประเมิน

สมรรถนะผู้บรหิาร  

(ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

อยู่ในระดับดีเดน่) 

80 

 

 

≥80 

 

≥80 

 

 

≥80 

 

 

≥80 

 

 

≥80 

 

 

2. ด้านกระบวนการ

ภายใน (Internal Process 

Perspective) (35%) 

        

2.1 การพัฒนาคุณภาพ

องค์กรเพ่ือความ 

เป็นเลศิ (4%) 

จำนวนหน่วยงานที่

ประเมินคุณภาพภายใน

ด้วยเกณฑ์ EdPEx 200 

- 20 20 23 23 37 กองแผนงาน 

2.2 ค่านิยมร่วมองค์กร 

(Share Value) และ 

วัฒนธรรมองค์กร 

(Organizational 

Culture) (6%) 

ร้อยละของผลประเมิน

ความพงึพอใจในระบบ

ส่งเสริมพัฒนาค่านิยม

ร่วมองค์กร UP Unity & 

Professional และ

วัฒนธรรมองคก์ร 

- 70 75 80 85 90 กองการ

เจ้าหน้าที ่

2.3 การพัฒนาระบบนิเวศ

การผลติบัณฑิต การ

จำนวน Smart Operation 

System ทีบู่รณาการ

ระบบร่วมกนัอย่างมี

47 20 

 

20 15 10 10 ศูนย์ Citcoms  

และทุกกอง 
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มุมมองการวดั/ 

เป้าประสงค ์

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ค่าปัจจุบัน 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย  ผู้รายงาน

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

วิจัย บริการวิชาการ 

และทำนุบำรุงฯ (10%) 

ประสิทธภิาพ (จำนวน

ระบบ)  

2.4 การบริหารงานมีธรร

มาภิบาล และความ

โปร่งใสอย่างย่ังยืน 

(3%) 

ผลการประเมิน ITA ของ

มหาวิทยาลัย (ระดับ

คะแนน) 

A 

(94.96) 

≥A ≥A ≥A ≥A ≥A กองแผนงาน 

2.5 สภาพแวดล้อมของ

บุคลากรเกื้อหนุนและ

มีประสทิธิภาพ 

(12%) 

จำนวน Work System 

ด้านสภาพแวดล้อมของ

บุคลากร 

1. การประเมินทักษะและ

สมรรถนะของบุคลากร

ทุกระดับ (staffing levels)  

2. ระบบการสรรหา 

ว่าจ้าง และดูแล 

(onboard) บุคลากรใหม่  

3. แผนการบริหารความ

เสี่ยงด้านการจัดการการ

เปลี่ยนแปลงด้าน

6 7 

(ปรับปรุง) 

 

7 

(ปรับปรุง) 

7

(ปรับปรุง) 

7 

(ปรับปรุง) 

7

(ปรับปรุง) 

กองการ

เจ้าหน้าที ่



139 
 

มุมมองการวดั/ 

เป้าประสงค ์

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ค่าปัจจุบัน 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย  ผู้รายงาน

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

บุคลากร (WORKFORCE 

Change Management)  

4. จำนวน Work System 

ระบบบริหารความสำเร็จ

ในงาน (Work 

Accomplishment)  

5. การจัดสภาพแวดล้อม

ของการทำงาน 

(Workplace 

Environment)  

6. นโยบาย และสิทธิ

ประโยชน์สำหรับ

บุคลากร (WORKFORCE 

Benefits and Policies)  

7. ระบบ Work System 

ระบบการประเมินความ

ผูกพันของบุคลากร 

(Assessment of 
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มุมมองการวดั/ 

เป้าประสงค ์

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ค่าปัจจุบัน 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย  ผู้รายงาน

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

WORKFORCE 

ENGAGEMENT)  

3. ด้านลูกค้าและ

ผู้รับบริการ (External 

Customer Perspective) 

(30%) 

        

3.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะ 

สมรรถนะและทักษะ

แห่งอนาคต 

ตอบสนองความ

ต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

(9%) 

ร้อยละของ

ความสำเร็จในการ

ดำเนนิงานตาม

แผนการเตรียมคน

และเสริมสร้าง

ศักยภาพคน ให้มี

สมรรถนะและทักษะ

แห่งอนาคต 

ตอบสนองความ

ตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

70 80 85 90 95 100 กองบรกิาร

การศกึษา 
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มุมมองการวดั/ 

เป้าประสงค ์

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ค่าปัจจุบัน 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย  ผู้รายงาน

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

3.2 คุณภาพผลงานวิจัย

มุ่งสู่ระดับสากล 

(World Ranking) 

และมุ่งสูม่หาวิทยาลัย

กลุ่ม Global and 

Frontier Research 

(6%) 

ร้อยละของความสำเร็จ 

ในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยสู่สากล  

1. การพัฒนาคุณภาพ

ผลงานวจิัย (SCIMAGO, 

THE World Ranking) 

2. การจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย

Webometrics  

3. การจัดอันดับตาม

เป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน (SDGs, THE 

Impact Ranking) 

4. ผลประเมินตาม

ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยเพื่อ

การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที ่

(Reinventing) 

 

80 80 80 85 85 90 กองบรหิาร

งานวจิัย 
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มุมมองการวดั/ 

เป้าประสงค ์

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ค่าปัจจุบัน 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย  ผู้รายงาน

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

3.3 มหาวิทยาลัยได้รับ

การจัดอันดับ

สถาบันการศกึษา 

สเีขียวท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมระดบัโลก 

(4%) 

ผลการจดัอันดับ

สถาบันการศกึษาสีเขียว

ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

ระดับโลก (UI Green) 

 

260 ≤200 ≤150 ≤150 ≤100 ≤50 กองอาคาร

สถานที ่

3.4 การบริการวิชาการ

แก่สังคมและชุมชนให้

มีคุณภาพชีวิตและ

ความเป็นอยู่อย่าง

ย่ังยืน (4%)  

1.ร้อยละของผลประเมิน

ความพงึพอใจของชุมชน

หรือผู้รับบริการ (ร้อยละ) 

75 ≥80 ≥80 ≥85 ≥85 ≥90 กองบรหิาร

งานวจิัย 

3.5 การบริการสุขภาพ 

และสาธารณสุขท่ี

ทันสมัยแก่ชุมชนและ

ผู้สูงอายุ (3%) 

ร้อยละของผลประเมิน

ความพงึพอใจของการใช้

บริการสถานพยาบาล

ของมหาวิทยาลัย  

75 ≥80 ≥80 ≥85 ≥85 ≥90 โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

โรงพยาบาล

ทันตกรรม 
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มุมมองการวดั/ 

เป้าประสงค ์

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ค่าปัจจุบัน 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย  ผู้รายงาน

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

3.6 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม

และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

(4%) 

1. ร้อยละของผลประเมิน

ความพงึพอใจของชุมชน

หรือผู้รับบริการ (ร้อยละ) 

 

75 ≥80 ≥80 ≥85 ≥85 ≥90 กองกจิการ

นิสิต 

4. ด้านการเงินและ

งบประมาณ (Financial 

Perspective) (15%) 

        

4.1 รายได้จากการ 

จัดการศึกษา (5%) 

ร้อยละของรายได้จาก

ค่าธรรมเนียมการศกึษา 

และการจัดการศกึษา 

ในลกัษณะอื่นที่เพ่ิมขึน้  

-3.00 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 กองคลงั 

4.2 ผลงานด้านวิจัย 

นวัตกรรม และทรัพย์สนิ

ทางปัญญาท่ีมีคุณภาพ ท่ี

สามารถสร้างรายได้เชิง

พาณิชย์ (2%) 

รายได้จากงานวจิัยและ

นวัตกรรมที่เพ่ิมขึน้  

(ร้อยละ) 

 

5 7 10 10 10 15 กองบรหิาร

งานวจิัย 
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มุมมองการวดั/ 

เป้าประสงค ์

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ค่าปัจจุบัน 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย  ผู้รายงาน

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

4.3 ความสามารถบริการ

วิชาการเพ่ือความเข้มแข็ง

สู่ชุมชนและเชิงพาณิชย์ 

(1%) 

รายได้จากบรกิาร

วชิาการที่เพ่ิมขึ้น  

(ร้อยละ)  

 

5 5 8 10 10 12 กองบรหิาร

งานวจิัย 

 

4.4 ยกระดบัองค์ความรู้

ทางศิลปะและวัฒนธรรม

สู่งานสร้างสรรค์เชิง

พาณิชย์ และความเป็น

สากล (1%) 

รายได้จากผลงานด้าน

ศิลปวัฒนธรรมที่เพ่ิมขึ้น  

(ร้อยละ) 

3 3 5 5 7 10 กองกจิการ

นิสิต 

4.5 ความสามารถสร้าง

รายได้และการใช้

ประโยชน์จากทรัพย์สนิ 

(2%) 

รายได้ที่จดัเกบ็จากการ

บริหารจดัการทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัย 

ที่เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ)  

10 10 10 10 15 15 กองกฎหมาย

และทรัพย์สิน 

 

4.6 ความสามารถในการ

บริหารงบประมาณและ

การเงินท่ีทันสมัย โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้(2%) 

ร้อยละของความสำเร็จ

ตามการดำเนนิงานด้าน 

1. การใช้เงนิตามแผน  

93.8 95 95 95 98 100 กองคลงั 

กองแผนงาน  
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มุมมองการวดั/ 

เป้าประสงค ์

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ค่าปัจจุบัน 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย  ผู้รายงาน

ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

2. การดำเนนิงานบรรลุ

ตามแผนยุทธศาสตรก์าร

พัฒนามหาวิทยาลัย  

3. การดำเนนิงานบรรลุ

ตามแผนกลยุทธ์ทาง

การเงนิ  

4. ต้นทุนการดำเนินงาน

ของคณะ/หน่วยงานที่

ลดลง  

4.7 มหาวิทยาลัยพะเยามี

ความมั่นคงทางการเงิน

อย่างย่ังยืน (2%) 

สัดส่วนระหว่างรายได้

และค่าใช้จ่าย (พจิารณา

จากงบกำไรขาดทนุ)  

รายได้ : ค่าใช้จ่าย 

1.17 : 1 1.20 : 1 1.20 : 1 1.20 : 1 1.20 : 1 1.20 : 1 กองคลงั 
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 กระบวนการท่ี 7  จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การวัดผลการดำเนินงานเชิงดุุลยภาพ 

 จัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับการวัดผลการดำเนินงานด้วยระบบการวัดผลเชิงดุุลยภาพ (BSC) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนำเสนอ 

ผลการดำเนินงานที่มุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดแผนปฏิบัติการวัดผลการดำเนินงานเชิงดุุลยภาพ  ออกเป็น 2 ส่วน 

ได้แก่ (1) แผนปฏิบัติการวัดผลการดำเนินงานเชิงดุุลยภาพเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 

2569) และ (2) แผนปฏิบัติการวัดผลการดำเนินงานเชิงดุุลยภาพของมหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.2 แผนปฏิบัติการวัดผลการดำเนินงานเชิงดุุลยภาพเพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 - 2569) 

 

กจิกรรม ปีงบประมาณ 2565 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2566 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2567 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2568 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2569 

(ไตรมาส) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ขอความเห็นชอบ

แผนยุทธศาสตรก์าร

พัฒนามหาวิทยาลัย 

ประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ.2565-2569 ต่อ

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย   
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กจิกรรม ปีงบประมาณ 2565 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2566 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2567 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2568 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2569 

(ไตรมาส) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2. ขออนุมัติแผน

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

ต่อสภามหาวิทยาลัย 

                    

3. สื่อสารถ่ายทอด  

แผนกลยุทธ์ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

และวธิีการวดั ไปสู่

การปฏิบัติของคณะ

และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

                    

4. ดำเนินโครงการ/

กิจกรรมตามแผน

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

ประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2565  

                    



148 
 

กจิกรรม ปีงบประมาณ 2565 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2566 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2567 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2568 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2569 

(ไตรมาส) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

5. ตดิตามประเมินผล

การดำเนนิงาน 

                    

6. รายงานผลการ

ดำเนินงานไตรมาสที่ 

1-4 และผลการ

ปรับปรงุพัฒนา (ผ่าน

ระบบสารสนเทศ) 

                    

8. รายงานผลการ

ดำเนินงาน และผล

การปรับปรุงพัฒนา 

รอบ 6 เดือน และ  

12 เดือน  ต่อ

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และ

สภามหาวิทยาลัย 
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ตารางท่ี 4.3 แผนปฏิบตัิการวดัผลการดำเนินงานเชิงดุุลยภาพของมหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

กจิกรรม กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. 

1. ขอความเห็นชอบแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

- 2569 ต่อคณะกรรม 

การบรหิารมหาวทิยาลัย   

              

2. ขออนุมัติแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

- 2569 ต่อสภา

มหาวิทยาลัย 

              

3. สื่อสารถ่ายทอด  

แผนกลยุทธ์ เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด และวธิีการวดั 

ไปสู่การปฏิบัติของคณะ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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กจิกรรม กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. 

4. ดำเนินโครงการ/

กิจกรรมตามแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

             

5. ตดิตามประเมินผลการ

ดำเนินงาน 
 

             

6. รายงานผลการ

ดำเนินงานไตรมาสที่ 1 

(ผ่านระบบสารสนเทศ) 

 

             

7. รายงานผลการ

ดำเนินงานไตรมาสที่ 2 

และผลการปรับปรุง

พัฒนา (ผ่านระบบ

สารสนเทศ) 

 

             

8. รายงานผลการ

ดำเนินงาน และผลการ

ปรับปรงุพัฒนา รอบ 6 

เดือน  ต่อคณะกรรมการ
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กจิกรรม กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. 

บริหารมหาวิทยาลัย และ

สภามหาวิทยาลัย 

9. รายงานผลการ

ดำเนินงานไตรมาสที่ 3 

และผลการปรับปรุง

พัฒนา (ผ่านระบบ

สารสนเทศ) 

              

10. รายงานผลการ

ดำเนินงานไตรมาสที่ 4 

และผลการปรับปรุง

พัฒนา (ผ่านระบบ

สารสนเทศ) 

              

11. รายงานผลการ

ดำเนินงาน และผลการ

ปรับปรงุพัฒนา รอบ 12 

เดือน  ต่อคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย และ

สภามหาวิทยาลัย 
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รูปแบบการนำเสนอรายงานผลการวัดผลการดำเนนิงานเชิงดุลยภาพ 

 

 การวัดผลการดำเนินงานเชิงดุลยภาพตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 มีรูปแบบการนำเสนอรายงานผลการวัดผลการดำเนินงาน 

เชิงดุลยภาพ ในรูปแบบระบบสารสนเทศ Management Cockpit ที่สะท้อนผลลัพธ์การดำเนินงานตาม 

พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยพะเยาที่มุ่งสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ และแสดงรายงานการวัดผลการดำเนินงาน

เชิงดุลยภาพ หรือ BSC โดยการตอบคำถามผนัง 4 ด้าน ได้แก่  

 ผนังสีดำ แสดงคำถามที ่เกี่ยวข้องกับงบประมาณและการเง ินที ่เก ี ่ยวข้องสำคัญต่อ

ความสำเร็จขององค์กร  

 ผนังสีม่วง แสดงคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานการใช้

องค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนาคุณภาพองค์กร  

 ผนังสีฟ้า แสดงคำถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในองค์กร ทั้งการดำเนินงาน ทรัพยากร 

บุคลากร  

 ผนังสีเทา แสดงคำถามเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกทั้งด้านลูกค้า ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้  

ส่วนเสียภายนอก 

 

 สำหรับรายงานการวัดผลการดำเนนิงานเชิงดลุยภาพ หรือ Scorecard Presentation จะแสดง

รายงานเป็นสถานะสี 3 สี ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย (Targets) กับ ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 

(KPIs) ประกอบด้วย 

 สีเขียว แสดงสถานะงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่กำลังมุ่งสู่เป้าหมายต การดำเนินงาน

เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และทุกอย่างอยู ่ในความควบคุม (ดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด  

หรือผลงานเป็นไปตามขอ้กำหนดและเป้าหมาย) 

 สีเหลือง แสดงสถานะงานของมหาวิทยาลัยพะเยาออกนอกลู่ทางที่จะบรรลุเป้าหมาย  

แต่ผู้บริหารและบุคลากรได้หาแนวทางแก้ไขปรับปรุง เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อแผนงานหรือเป้าหมาย 

(ดำเนินงานงานล่าช้ากว่าแผน หรือผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย) 

  สีแดง แสดงสถานะงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ออกนอกลู่ทางที่จะบรรลุเป้าหมาย ยังไม่มี

การปรับแผน และยังไม่มีความเห็นร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรที่จะแก้ไข (ความก้าวหน้าของการ

ดำเนินงานหยุดลง หรือไม่มีการดำเนินงาน หรือไม่มีผลลัพธ์)
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รูปท่ี 4.6 เครื่องมือสนับสนนุการควบคมุการบริหารและกำกบักลยุทธ์

Management Cockpit

         

                          

                               

                             

         

                                

                              

                

         

                         

      

                            

                             

       

                                

                                       

                               

                     

                                 

                              

          

        

                               

                                  

                                   

                                

                   

                                

                      

     

                                

                                       

                                     

                                 

                                    

                                        

Scorecard Presentation
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4.2 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  

 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มีแนวทางการจัดการความรู ้ (Knowledge Management) โดยมี

เป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัยพะเยา

ให้บรรลุวสิัยทัศน์ตามกรอบเวลาท่ีกำหนดไว ้และเพื่อพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx 

โดยมีกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขัน้ตอน และกำหนดแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้ 
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รูปท่ี 4.7 กระบวนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยพะเยา 

UP

Knowledge 

Management

Knowledge 

Identification

Knowledge 

Creation and 

Acquisition

Knowledge 

Organization

Knowledge 

Codification 

and 

Refinement

Knowledge 

Access

Knowledge 

Sharing

Learning

             

                                 /   /                                              

                                                    

                     

                                  

                                        

                           

                                 

                    

                         

                                              

                                              

              

                                                        

                                         

         

                                       

                 Innovation & Quality 

Circles  IQCs   Communities of Practice 

 Cop , Mentoring System, Knowledge 

Forum
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ตารางท่ี 4.3 แผนปฏิบตัิการจัดการความรู้ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

กจิกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1. การกำหนดความรู้ (Knowledge 

Identification) 

            

1.1 กำหนดนิยามขององค์ความรูท้ี่

มหาวิทยาลัยต้องการให้บุคลากร 

ได้เรียนรู้เพ่ือเพิ่มประสิทธภิาพ 

การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 

            

1.2 กำหนดจำนวนและเป้าหมายของ

องคค์วามรู้ นวัตกรรม และแนวปฏิบัติ

ที่ดี ของงานด้านต่าง ๆ 

            

2. สร้างและแสวงหาความรู้ 

(Knowledge Creation and 

Acquisition)  

            

2.1 คณะ/หน่วงงาน สร้างและแสวงหา

องคค์วามรู้  นวตักรรม และ 

แนวปฏิบัติทีด่ ี

            

3.จัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ 

(Knowledge Organization) 
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กจิกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

3.1 ออกแบบและพัฒนาระบบ

ฐานขอ้มูลจดัเกบ็องค์ความรู ้

             

4. ประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

(Knowledge Codification and 

Refinement) 

            

4.1 คณะ/หน่วยงาน กลัน่กรอง 

คัดเลือก ปรบัปรุงและจดัทำเนือ้หา

ความรู้ให้สมบูรณ์ มีมาตรฐาน และใช้

ภาษาเดียวกัน 

            

5. เข้าถึงความรู้ (Knowledge 

Access) 

            

5.1 ออกแบบและพัฒนา User 

Interface เพื่ออำนวยความสะดวก 

ในการเขา้ถึงองค์ความรู้ของคณะ/

หน่วยงาน 

             

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย (Knowledge Sharing) 

            

6.1 จัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระบบคุณภาพและนวตักรรม

Innovation & Quality Circles (IQCs) 
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กจิกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

6.2 จัดกจิกรรมชุมชนนกัปฏิบัต ิ

(Communities of Practice (Cop)) 

            

6.3 จดัระบบพี่เลีย้งเพื่อนำความรู ้

เชิงลึกไปขยายผลในคณะ/หน่วยงาน 

(Mentoring System) 

            

6.4 จัดเวทสีำหรับการแลกเปลี่ยน

ความรู้ (Knowledge Forum) 

            

7. การเรียนรู้ (Learning)             

7.1 คณะ/หน่วยงาน นำความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและ

ปรับปรงุ พัฒนาองคก์ร และการ

เรียนรู้เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

            

7.2 ติดตามประเมินผลการเรียนรู้และ

การพัฒนาองคก์ร และการปรับปรุง

พัฒนา 
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ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก 1 ปฏิทินและภาพกจิกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก 2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและหน่วยงาน ระย 5 ปี 

(ปีงบประมาณ พ.ศ.2565–2569)   

 

ภาคผนวก 3 แผนปฏิบัตกิารประจำปีของมหาวิทยาลัย คณะ และ

หน่วยงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

 


