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บทท่ี 1 

แผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลัยพะเยา  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2570  
   

  

 (1) ปรัชญา (Philosophy) 

“ดำรงชีวติด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด” “ปญฺญาชีว ีเสฏฐชวีี นาม” 

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

 

 (2) ปณธิาน (Determination) 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

“Wisdom for Community Empowerment” 

 

 (3) วิสัยทัศน์ (Vision) 

 

 “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” 
 

หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสากล ผลิตกำลังคนที่มี

คุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความ

ร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้น ำ และ

สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลัก                    

ธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ โดยมีเป้าหมายในการบรรลุ

วิสัยทัศน์ภายในปี พ.ศ. 2567 

 

 (4) พันธกิจ (Missions) 

 พระราชบ ัญญัต ิมหาว ิทยาล ัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได ้ระบุ  

ให้มหาวิทยาลัยพะเยา “ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิ ชาการและวิชาชีพชั ้นสูง ทำการสอน 

ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม เพื ่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และด้วยความก้าวหน้า 
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ผลิตคนไทย

ศตวรรษที่ 21

วิจัยและ

นวัตกรรม 

สู่ประโยชน์เชงิ

พาณิชย์

บริการวิชาการ 

สร้างความ

เข้มแข็งให้ชุมชน

และสังคม

ท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม

ท้องถิ่นเพื่อความ

เป็นไทย

บริหารงาน

ทันสมัยด้วย        

ธรรมาภิบาล 

(Good 

governance) 

และเรียนรู้

เปลี่ยนแปลง

ร่วมกัน

ของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องดำเนิน  

พันธกิจในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรยีนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบ

บูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความ

เข ้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จ ึงดำเนินพันธกิจ  5 ด้าน สอดคล้องตามมาตรฐาน 

การอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4.1) ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 

 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  

รู ้ทันโลกทันเทคโนโลยี มีความรู ้ภาษาอังกฤษที ่ส ื ่อสารได้ มีทักษะที ่สนองตอบต่อความต้องการ  

ของตลาดแรงงานเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะ

และวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื ่อง ดำเนินชีว ิตอย่างมีค ุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื ่อนมนุษย์ และเป ็นพลเมือง  

ที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเป้าหมายชีวิต 

มีทักษะการเป็นผู ้นำและการทำงานเป็นทีม รวมถึงทักษะ การจัดการและการเป็นผู ้ประกอบการ 

ด้วยหลักสูตรที ่ทันสมัย ยืดหยุ ่น ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม่  

อาจารย์มีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) 

มีแนวความคิดและทักษะที ่ท ันสมัย เปลี ่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาใหม่ ด้วยเทคโนโลยี  

ที่ทันสมัย และวิธีเรียนรู ้ที ่เน้นทักษะและการปฏิบัติร่วมกับผู ้ใช้บัณฑิต มีการบริหารจัดการที่สร้าง  

ความเชื่อมั่นกับผู้เรียนและความเชื่อถือให้กับชุมชนและสังคม ระบบการศึกษารองรับและตอบโจทย์พื้นที่

ในการยกระดับการศึกษา ประเมิน  และตรวจสอบได้ในทุกระดับ พร้อมก้าวสู ่ความเป็นสากล 

และนานาชาต ิ
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 (4.2) วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

 นอกเหน ือจากบทบาทการสร ้างคนให ้ม ีท ักษะช ีว ิตและว ิชาช ีพ ตอบสนอง 

ความต้องการตลาดแรงงานแล้ว การเป็นสถาบันการศึกษาขั ้นสูงที ่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ  

( Talent and Skilled Human Resources)  มหาว ิ ทยาล ั ยต ้ อ งตระหน ั กว ่ า  ง านว ิ จ ั ย เป ็ นรากฐาน 

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่นำไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนา

สร ้างสรรค ์  สร ้ างนว ัตกรรมให ้ก ้ าวหน ้ าและสามารถนำไปใช ้ประโยชน ์ต ่ อช ุมชน ส ั งคม  

และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคม ลดปัญหาความยากจน ชุมชน  

เกิดความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้อง

ส่งเสริมบุคลากรใหม้ีศักยภาพในด้านการวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บ ร ิ ห า รจ ั ด ก า ร ง านว ิ จ ั ย แล ะนว ั ต ก ร รม  ม ี ก า รต ิ ด ต ามและก ารป ร ะ เ ม ิ น ผล เ ป ็ น ร ะบบ 

สร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรทั ้งภายในและภายนอก วิจัยและนวัตกรรม 

ที ่ครอบคลุมทั ้งด ้านว ิทยาศาสตร์ส ุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และด้านสังคมศาสตร์  

และมนุษยศาสตร์ เน้นการวิจัยมุ ่งเป้าที ่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และความต้องการของประเทศ  

(Demand side) ส่งเสริมการเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การนำไปใช้ประโยชน์กับ

ส ังคม ด ้วยการร ่วมมือกับผ ู ้ใช ้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบร ิการและภาคการเกษตร 

เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สามารถพัฒนายกระดับรายได้และเทคโนโลยีของประเทศให้เป็นไปตาม

นโยบายการเข้าสู่ Thailand 4.0  

 (4.3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

 มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที ่มีคุณค่าและแหล่งรวมองค์ความรู้  

ในท ุกสาขาท ั ้งด ้านว ิทยาศาสตร ์ส ุขภาพ ด ้านว ิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี และด ้านส ังคมศาสตร์  

และมนุษยศาสตร์ และด้วยปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community 

Empowerment)” มหาวิทยาลัยต้องคำนึงถึงพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่เป็นพันธกิจ

หลักสำคัญอีกพันธกิจหนึ่งดว้ย มหาวิทยาลัยต้องสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมสร้างความสัมพันธ์ที่

ดี และเป็นที่พึ่งให้ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทา

ปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนและสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความเข้มแข็ง มั่นคง 

หลุดพ้นจากความแตกต่างและเหลื่อมล้ำ เกิดสังคมความสุข 

 (4.4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 

 การดำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องตระหนักและให้

ความสำคัญเพื่อเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ
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สาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เป็นภารกิจเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและสมบัติของ

ประเทศชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่ในพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่สวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยต้องสร้างความร่วมมือกับชุมชน (University engagement) เพื่อการทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู 

ส ืบสาน สร ้ างสรรค ์  สร ้ างจ ิตสำน ึกปล ูกฝ ั งค ่ าน ิ ยม  และภาคภ ูม ิ ใ จ ในว ิถ ี ช ี ว ิ ตท ี ่ ด ี ง าม 

ของประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ ่นที ่พึงประสงค์ให้กับนิสิตและบุคลากร รวมถึงการอนุร ักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมทั ้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  การเชื ่อมโยงกลมกลืน 

กับธรรมชาติและเป ็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม การพัฒนาประยุกต์ การใช้ประโยชน์เช ิงสร้างสรรค์  

ด้วยการบริหารจัดการ และการใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นระบบ 

 

 (4.5)  บร ิหารงานท ันสม ัยด ้วยธรรมาภ ิบาล (Good governance)  และเร ียนรู้

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

 การพัฒนาระบบนิเวศด้านการบริหารจัดการ มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศกำหนด

ในการบริหารคน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อเป้าหมายองค์กรที่ดีมี

คุณภาพและประโยชน์สุขของบุคลากรมีระบบและกลไกควบคุมการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ในทุกระดับ ยกระดับศั ก ย ภ า พ ข อ ง บุ ค ล า ก ร  ทั ้ ง ผู ้ บ ริ ห า ร  บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช า ก า ร  แ ล ะ

บุคลากรสายสนับสนุน  

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมี Mindset 

ของการทำงานและการบริหารร่วมกัน และมีภาวะความเป็นผู ้นำ (Leadership) และผู้ตามในโลกใหม่  

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน เพื่อกระบวนการ  

มีส่วนร่วม สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ กระตือรือร้น

ในการแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้บริหารทุกระดับต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) มีความมุ่งมั่นและต้องเห็นภาพทิศทาง

ในระยะยาว (Visionary) ด้วยหลักการทำงานร่วมกัน “สานความคิด สร้างจิตใจ” รวมพลังของบุคลากร 

ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างระบบ 

การบริหารบนพื้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการดำเนินงานที่มปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  (5) ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

 เพื่อการดำเนินการตามพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการ

ศ ึกษาแห ่ งชาต ิ  พ .ศ .  2560 –  2579 มาตรฐานการศ ึกษาของชาต ิ  พ .ศ .  2561 มาตรฐาน 

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

คณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมุ่งเน้น 
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ปัญญาเพื่อความเข้มเข็ง

ของชุมชน

1) ยุทธศาสตรก์าร
เตรียมคนและ

เสรมิสรา้งศักยภาพ
คน 2) ยุทธศาสตรก์าร

สรา้งงานวิจัยและ
นวัตกรรมและการ
เป็นผู้น าทางด้าน

วิชาการ

3) ยุทธศาสตรก์าร
บรกิารวชิาการเพื่อ
พัฒนาชุมชน สังคม 

และประเทศ4) ยุทธศาสตรก์าร
เสรมิสรา้งและ
ส่งเสรมิการท านุ
บ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมให้ยั่งยืน

5) ยุทธศาสตรก์าร
เสรมิสรา้งและ
พัฒนาความเป็น

สากลหรอื
นานาชาติ

6) ยุทธศาสตรก์าร
บรหิารที่มี

ประสิทธิภาพและ
โปรง่ใส

สร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 ที่มีทักษะชีวิตและทักษะ 

วิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถทำงานเพื่อดำรงชีพและช่วยเหลือสังคม   

พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐาน

นวัตกรรม เพื่อการแข่งขันของประเทศ ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลักธรร

มาภิบาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี อันจะนำมาซึ่ง

ชื่อเสียง การยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ ด้วยยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(6) วัตถุประสงค์หลัก (Core Objectives) 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ

ตลาดแรงงาน 
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2. เพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

มีคุณภาพที่ ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจในเชิง

พาณชิย์อย่างเป็นรูปธรรม 

3. เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ

ความเป็นอยู่อย่างยั่งยนื (Sustainable life quality) 

4. เพ ื ่ ออน ุ ร ั กษ ์  ฟ ื ้ นฟ ู  ทำน ุบำร ุ งศ ิลปะ และว ัฒนธรรมและภ ูม ิป ัญญาท ้องถ ิ่ น 

และพัฒนาสู่สากล และส่งเสริมใหเ้กิดการสรา้งสรรค์เชงิพาณิชย์ (Cultural enterprise) 

5. เพ ื ่อพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้ม ีช ื ่อเส ียง เป ็นที ่ร ู ้จ ักและยอมร ับในระด ับชาติ  

และนานาชาต ิ

6. เพ ื ่ อพ ัฒนาบ ุคลากรให ้ม ีค ุณภาพ ม ีท ัศนคต ิท ี ่ ด ี และม ีความภ ูม ิ ใจในองค ์กร 

ด้วยระบบบริหารงานที่ทันสมัย (Smart University) คล่องตัวและมีประสทิธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

 (7)  สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา (Core Competency) 

1. ความสามารถ ในการ เอ ื ้ อ อ ำนวย ให ้ เ ก ิ ดการผล ิ ตบ ัณฑ ิ ตท ี ่ ม ี ค ุณภาพสู ง 

ม ีมาตรฐานว ิชาการและว ิชาช ีพ ม ีท ักษะการเร ียนร ู ้ตลอดช ีว ิต สนองตอบต ่อความต ้ องการ 

ของตลาดแรงงานและเป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก   

2. ความสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มคีุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐาน

ค ุณว ุฒ ิว ิชาช ีพ (Professional Standard Framework, PSF)  ม ีแนวความค ิดและท ักษะท ี ่ท ันสม ัย  มี

ความก้าวหน้าทางวิชาการ และประพฤติปฏิบัติตามประกาศจรรยาบรรณของพนักงานสายวิชาการ เป็น

ต้นแบบให้แก่ นิสติ ชุมชน และสังคม   

3. ความสามารถในการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ นำไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนา

สร ้ างสรรค ์นว ัตกรรม และสามารถนำไปส ู ่ เ ช ิ งพาณ ิ ชย ์ เพ ื ่ อประโยชน ์ ต ่ อช ุ มชน ส ั งคม 

และภาคอุตสาหกรรม   

4. ความสามารถ ในการบร ิ ก ารว ิ ช าการ  ก าร เสร ิ มสร ้ า งความส ั มพ ั นธ ์ ท ี ่ ดี  

และเป็นที ่พ ึ ่งให้แก่ช ุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา ส่งเสริมสุขภาวะที ่ด ี และสร้างรายได้  

เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน   

5. ความสามารถในการส ่งเสร ิมให ้บ ุคลากรและนิส ิต ร ่วมมือก ับช ุมชนและสังคม 

ในการสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของ

ชาติการทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหเ้กิด

การใชป้ระโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์   
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6. ความสามารถในการเอื ้ออำนวยให้เก ิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้

เปลี ่ยนแปลงร่วมกัน และทำงานร่วมกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้ วยหลัก “สานความคิด สร้างจิตใจ” 

รวมพลังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย Smart University เชื่อมโยงและบริการ

สารสนเทศที ่ท ันสมัยและถ ูกต ้อง และตอบสนองผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่ว นเส ียทุกกล ุ ่มได ้อย ่างรวดเร็ว 

ทันเหตุการณ์   

 

(8) สมรรถนะหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (Personal Competency)  

 (8.1) สมรรถนะของผู้บริหาร 

1. ทักษะบริหารงาน (Managerial Skill) มีทักษะการบริหารงานและสามารถประยุกต์ใช้

ความรู้ เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือมาใช้ในการบริหารงาน สามารถเป็นโค้ช เป็นผู้บริหาร เป็นผู้กำกับ

แ ล ะ ต ิ ด ต า ม ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น ข อ ง ห น ่ ว ย ง า น ใ น ส ั ง ก ั ด ใ ห ้ ด ำ เ น ิ น ง า น ต า ม ร ะ เ บ ี ย บ  

ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และแนวปฏิบัติต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและเพื่อมุ่งสู่การบรรลุ

เป้าหมายและวสิัยทัศน์ของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย   

2. ทักษะการบริหารงานบุคคล (Personnel Management Skill) มีทักษะการบริหารและ

พัฒนาบุคลากร ให้มสีมรรถนะและศักยภาพรองรับการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงานและพันธ

ก ิจหล ักของมหาว ิทยาล ัยอย ่ างม ีค ุณภาพและม ีความส ุข ม ีท ัศนคต ิท ี ่ด ีและม ีความภ ูม ิ ใจ  

ในองค์กร สามารถจัดบุคลากรสมดุลกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ พัฒนาอาจารย์สู ่ม ืออาช ีพ 

ด ้านการสอนตามกรอบมาตรฐานมหาว ิทยาล ัยพะเยา (UP-PSF)  พ ัฒนาระบบสว ัสด ิก าร 

และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน   

3. มุ่งเน้นกระบวนการทำงานเชิงดิจิทัล (Digital Process Oriented) พัฒนากระบวนการ

ทำงาน  และบ ู รณาการการทำงานร ่ วมก ั นท ั ้ ง ภ าย ในหน ่ วยง านและระหว ่ า งหน ่ ว ย ง า น  

“สานความคิด สร้างจิตใจ” ด้วยพลังความสามัคค ีและความสัมพันธ ์ท ี ่ด ี เพ ื ่อส ่งมอบบริการ  

ที ่ด ีม ีค ุณภาพแก่น ิส ิต และผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเสียทุกกลุ ่ม พัฒนาเครื ่องมือสนับสนุนการทำงาน  

ด้วยเทคโนโลยีดจิทิัล ตามนโยบาย Smart Operation และจัดสภาวะแวดล้อมที่เสริมสุขภาวะการทำงาน   

4. ความสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ (Empowerment Evaluation) 

สามารถออกแบบการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน

แบบก้าวหน้าและใช้แนวคิดการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 

สอดคล้องและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือ การบรรลุตัวชี้วัดระดับสูง (Super KPI) เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
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 (8.2) สมรรถนะของพนักงาน 

 พนักงานสายวิชาการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชพี (Professional Standard Framework, PSF) 

ทักษะการผลิตและใชส้ื่อการสอนเทคโนโลยท่ีีทันสมัย และทักษะ

การประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ทักษะการวจิัยและพัฒนานวัตกรรม มคีวามสัมพันธ์ท่ีดกีับชุมชนและสังคม และมีทักษะทางภาษา
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลและนานาชาต ิ

ยดึมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity) 

มุง่สานความคดิสร้างจิตใจ ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างส่ิงท่ีดี ให้มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการ
ยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ  และนานาชาติ
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พนักงานสายสนับสนุน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มุ่งผลสมัฤทธ์ิ (Achievement Motivation)

บรกิารท่ีดี (Service Mind)

เช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 

ท างานเป็นทีม (Teamwork)

ยดึมั่นในคณุธรรมและจรรยาบรรณพนกังาน (Integrity) 

มุ่งสานความคดิสรา้งจิตใจ ใหเ้กิดพลงัความสามคัคี รว่มสรา้งสิ่งที่ดีใหม้หาวทิยาลยัพะเยาไดร้บัการยอมรบัจาก
ชมุชน สงัคม ประเทศชาต ิและนานาชาติ
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 (9) เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

 

 (10) อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

(11) ค่านิยม มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ:

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

อัตลักษณ์ทั่วไป: 

มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี
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บทที่ 2 

บทที่ 2 นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศและการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 

2.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

 (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 

   เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับปี พ.ศ.2563 – 2566 โดยจุดแข็ง หมายถึง ข้อได้เปรียบหรือส่วน
ที่เข้มแข็งของทรัพยากรด้านต่างๆ ภายในองค์กร และจุดอ่อน หมายถึง ข้อจำกัด หรือข้อด้อยต่างๆ ภายในองค์กร  

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. กระบวนการดำเนินงานภายในองค์กร ( Internal 
Process) 
มีสาขาวิชาที ่ม ีการจัดการเร ียนการสอนด้านการ
สร้างสรรค์ซึ ่งสามารถตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนและสังคมได้ในหลากหลายมิติ 
มีบุคลากรที่มีคุณภาพอยู่ภายในองค์กรและสามารถ
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

1. กระบวนการดำเนินงานภายในองค์กร ( Internal 
Process) 
ขาดผู้ปฏิบัติงานที่สามารถทำงานทดแทนกันได้ ทำให้
การดำเนินงานล่าช้าหากผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่สามารถมา
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
บุคลากรสายวิชาการที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอก และตำแหน่งทางวิชาการยังมีอยู่จำนวนน้อย 
จำนวนอาจารย ์ต ่อน ิส ิตม ีจำนวนไม ่ เป ็นไปตาม
มาตรฐานและม ีป ัญหาด ้ านการกำหนด กรอบ
อัตรากำลังที่สอดคล้องกันตามมาตรฐาน 
ขาดการสนับสนุนบุคลากรให้ใช้ความรู้ความสามารถ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สถานภาพทางการเงินและทรัพย์สิน (Financial) 
มีทรัพยากรบุคคลที่มีองค์ความรู้สิ่งของและสถานที่ 
 

2. สถานภาพทางการเงินและทรัพย์สิน (Financial) 
ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพในด้านวิชาการท้ัง
อาจารย์ นิสิต อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความ
สะดวกในการเรียนการสอน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
 ขาดกระบวนการและระบบที่เอ้ือต่อการสร้างและหา

รายได้ให้กับคณะ 
3. การเรียนรู้และพัฒนาขององค์กร 
(Innovation/Learning & Growth) 

3. การเรียนรู้และพัฒนาขององค์กร 
(Innovation/Learning & Growth) 
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บุคลากรสายวิชาการมีความพยายามในการพัฒนา
ตนเองในการเรียนต่อในระดับปริญญาเอก หรือมีการ
ขอตำแหน่งทางวิชาการเพ่ิม   
มากขึ้น 
มีการทดลองการประเมินการปฏิบัติงานผ่านระบบ
ออนไลน์ 

ภาระงานที่มากในด้านการจัดการสอนมีผลต่อการ
พัฒนาตนเองของคนในองค์กร 
ขาดระบบการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
 

4. ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Customer) 
(นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้ผลงานวิชาการ/วิจัย 
เครือข่าย และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ) 
มีบุคลากรที่สามารถตอบสนองฯ ได้เป็นจำนวนมากใน
องค์กร และสามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือในการตอบสนองฯ ดังกล่าวได้ 

4. ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Customer) 
(นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้ผลงานวิชาการ/วิจัย 
เครือข่าย และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ) 
ยังขาดการมอบหมายและรับรู้ภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการตอบสนองฯ ให้ชัดเจนในแต่ละส่วน
งาน 
ยังไม่มีการก่อตั้งองค์กรด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

5. อื่นๆ (ระบุ) 
 
 
 

5. อื่นๆ (ระบุ) 
ยังขาดการวางแผนการทำงานและปฏิบัติงานตามแผน
ร่วมกันของบุคลากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 (2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม
ภายนอกที่มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก ศูนย์ และหน่วยงาน ต้องเผชิญ โดยมีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อการ
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับปี พ.ศ.2562 – 2565 โดยโอกาส หมายถึง 
สถานการณ์หรือปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีลักษณะเกื้อกูลต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ในแผนยุทธศาสตร์ฯ และอุปสรรค หมายถึง สถานการณ์หรือปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีลักษณะเป็น
ปัญหาและอุปสรรค ที่จะทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในแผนยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือให้มหาวิทยาลัย 
คณะ สำนัก ศูนย์ และหน่วยงาน สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาส และสามารถขจัดปัญหาอุปสรรคออกไปได้ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. นโยบายภาครัฐ   
ภาครัฐสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของทุนมนุษย์ และ
ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมสังคมและสิ่งแวดล้อม  

1. นโยบายภาครัฐ   
ภาครัฐมีนโยบายไม่สอดคล้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยาที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นแนวคิด
หลักในการจัดการ 
เรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ 
วุฒิการศึกษาของคณาจารย์ที่จบปริญญาโท    ทำให้
ขอทุนยาก 

2. สภาวะเศรษฐกิจ 
สุนทรียศาสตร์และการออกแบบมีบทบาทมากขึ้นเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน 
หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตในสาขาท่ีเป็นที่ต้องการ
ของตลาดในปัจจุบันและสามารถเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจของตนเองได้ 

2. สภาวะเศรษฐกิจ 
หลักความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์บางครั้งให้คุณค่า
ทางสุนทรียศาสตร์ค่อนข้างน้อย 
ตลาดแรงงานในพ้ืนที่ไม่เอ้ือต่อจำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา 

3. การเมือง สังคม วัฒนธรรม  
นโยบายรัฐหันกลับมาให้ความสำคัญกับสุนทรียศาสตร์ 
การออกแบบ และความเป็นพ้ืน 

3. การเมือง สังคม วัฒนธรรม  
การให้คุณค่ากับวัฒนธรรมใหม่จากโลกสากลมากจน
ลดคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
ถิ่นมากขึ้นในสภาพสังคมที่มีการแข่งขันสูงและละเลย
ความใส่ใจในรายละเอียดของงานต่างๆ 

     แบบดั้งเดิมท่ี 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 

 

ศาสตร์ภายในคณะสามารถสนองต่อความต้องการ
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในเชิงลึกและในรูปแบบ
การออกแบบและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
4. สถานการณ์โลก 
การสื่อสารในโลกโซเซียลทำให้การนำเสนอแนวคิด
และผลการดำเนินงานคณะฯ ส่งไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียค่อนข้างเร็ว 
การติดต่อสื่อสารกับนานาชาติและการแลกเปลี่ยน
ทัศนคติและสามารถเผยแพร่ผลผลิต 
ในงานออกแบบสร้างสรรค์จากองค์กรได้กว้างไกล 
การเดินทางติดต่อมีเส้นทางเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน
บ้านได้สะดวกข้ึน 

4. สถานการณ์โลก 
ความสนใจของคนในการรับรู้ข่าวสารในโลกโซเซียลมี
การเปลี่ยนแปลงเร็วมาก 
การคัดลอกผลงานสร้างสรรค์ทำได้ง่ายขึ้นด้วยการหา
ข้อมูลบนโลกโซเซียล 

5. อื่น ๆ (ระบุ) 
 
 

5. อื่น ๆ (ระบุ) 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 

 

บทที่ 3 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570 

 

 3.1 โครงสร้างองค์กร 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 

 

 (1) วิสัยทัศน์ (Vision) 

 เป็นผู้นำในการสร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการ ด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ

ในกลุ่มล้านนาตะวันออกสู่สากล  : The Leader of Integrated and Creative Knowledge  in Architecture, 

Art and Design in Eastern Lanna to Internationalization 

 

 (2) พันธกิจ (Missions)  

 1.) เป็นองค์กรที่ผลิตบัณฑิต สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการวิจัย บริการวิชาการ และ 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรร,อย่างมีมาตรฐาน ในกลุ่มล้านนาตะวันออก  

 2.) เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นเสริมสรา้งวัฒนธรรมการทำงานที่ฉับไวมีความเป็นมอือาชีพ และ  

พร้อมพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำด้านองค์ความรูใ้นกลุ่มล้านนาตะวันออก  

 3.) เป ็นองค์กรมุ ่งม ั ่นสร้างองค์ความรู ้  (ด ้านทัศนศิลป์/ด ้านศิลปะ/ออกแบบ/ 

สถาปัตยกรรม)ที่มคีุณภาพกับผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย  

 

            (3)ค่านิยม  

  การทำงานเป็นทีมแบบมอือาชีพตามมสตรฐานสากล (TOP)T : Team / O :  Outstanding / P : Professional  

 

           (4) วัตถุประสงค์หลัก (Core Objectives)  

1.) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล/       
 2.) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านศิลปะ การ 
ออกแบบ และสถาปัตยกรรม เพ่ือสร้างผลงานภายใต้ข้อจำกัดและความเปลี่ยนแปลงในสังคม มีจิตสาธารณะ เปิดรับ
การพัฒนาตนเองเพ่ือตอบสนองตอบบริบทแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา ตามคุณลักษณะคนในศตวรรษที่ 21/   
 3.) ผลงานวิชาการ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ได้มาตรฐานสากล และงานสร้างสรรค์ไดร้ับ 
การเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ           

4.) สร้างความเข้มแข็งให้กับคณะด้วยงานวิจัยและบริการวิชาการ จากการจัดตั้งหน่วยบริการ 
วิชาการงานสร้างสรรค์  
5.) บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีและการจัดการด้วยระบบ Green Office  
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 

 

            (5) สมรรถนะหลักที่สัมพันธ์กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
1. พัฒนาคนไทยศตวรรษที่ 21 

2. วจิัยและนวัตกรรม แบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

3. บริการวิชาการด้ำนการออกแบบสร้างสรรค์สู่ชุมชนภายใต้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

แผนการรับนิสิตประจำปีงบประมาณ 2563 -2567  

ตารางที่ 3 แผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรแีละหลักสูตรระยะสั้น (ป.โท/ป.เอก)   จำนวน 518 คน 

ลำดับ หลักสูตร  
นิสิต

ปัจจุบัน 

แผนการรับนสิิต 

64 65 66 67 68 69 70 

1 ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)

  
21 งดรับนิสิต 

2 ศป.บ. (ดนตรีและนาฏศลิป์) 7 30 30 30 30 30 30 30 

3 ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) 14 งดรับนิสิต 

4 ศป.บ. (ศิลปะและการออกแบบ) 170 60 60 60 60 60 60 60 

5 สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 209 60 60 60 60 60 60 60 

6 สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) 

 
97 30 30 30 30 30 30 30 

 

ตารางที่ 6 จำนวนบุคลากรสายวิชาการในช่วงปงีบประมาณ 2564 -2570    จำนวน 43 คน 

ลำดับ หลักสูตร  
บุคลากร

ปัจจุบัน 

ตำแหน่ง หมายเหต ุ

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

1 ศป.บ. (ดนตรีและนาฏศลิป์) 10 8 1 1 -  

2 ศป.บ. (ศิลปะและการ

ออกแบบ) 
12 10 2 - -  

3 สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 15 15 - - -  

4 สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) 

 
5 4 1 - -  

5 ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 1 

(ต่างประเทศ) 

- 2 -  
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ตารางที่ 7 จำนวนบุคลากรสายวิชาการในช่วงปงีบประมาณ 2570       จำนวน 64 คน 

ลำดับ หลักสูตร  
บุคลากร

อนาคต 

ตำแหน่ง หมายเหต ุ

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

1 ศป.บ. (ดนตรีและนาฏศลิป์) 10 - 5 3 2  

2 ศป.บ. (ศิลปะและการออกแบบ) 20 - 10 6 4  

3 สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 20 - 10 6 4  

4 สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) 

 
10 - 5 3 2  

5 ผู้ทรงคุณวุฒิ  4 - - - - ต่างประเทศ 

 

ตารางที่ 8 จำนวนบุคลากรสายในช่วงปงีบประมาณ 2564           จำนวน 9 คน 

ลำดับ สังกัด บุลคากร ปฏิบัติการ ชำนาญ

การ 

ชำนาญ

การพิเศษ 

หมายเหตุ 

1 งานบริหารทั่วไป 2 2   งานบริหารและ

ประชาสัมพันธ์ งาน

บุคลากร งาน

สารสนเทศ งานวิเทศ

สัมพันธ์ 

2 งานแผนงาน 3 3   งานนโยบายและแผน 

งานการเงิน งานพัสดุ

และอาคารสถานที่ 

3 งานวิชาการและพัฒนา

นิสติ 

2 2   งานวิชาการ งาน

พัฒนานิสติ งานศษิย์

เก่าสัมพันธ์ 

4 งานวิจัยและบริการ

วิชาการ 

1 1   งานวิจัยและบริการ 

งานนวัตกรรม งาน

ศลิปและวัฒนธรรม 

5 หัวหนา้สำนักงาน 1 1   งานบริหารสำนักงาน 
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ตารางที่ 9 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนในช่วงปีการศึกษา 2570                          จำนวน 17 คน 

ลำดับ สังกัด บุลคากร ปฏิบัติการ ชำนาญ

การ 

ชำนาญ

การพิเศษ 

เชยีวชาญ เชยีวชาญ

พิเศษ 

1 งานบริหารทั่วไป 4 - 2 1 1  

2 งานแผนงาน 4 - 2 1 1  

3 งานวิชาการและพัฒนา

นิสติ 

4 - 2 1 1  

4 งานวิจัยและบริการ

วิชาการ 

4 - 2 1 1  

5 หัวหนา้สำนักงาน 1 - - - - 1 
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แผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2570 

(1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน  

 (1.1) เป้าประสงค์ (GOAL) 

1. บัณฑิตมีคุณภาพ มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาคุณภาพ

ชีวติได้ตามศักยภาพ 
 

                      (1.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1. ให้โอกาส สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีิต (Life Long Learning) 

2. พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบสนองและตรงความต้องการของตลาดแรงงาน 

3. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู ้(Outcome Based Learning) และทักษะการ 

     เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

4. พัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา  

     UP – Professional Standard Frameworks (UP-PSF) 

5. ใช้ระบบประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นเครื่องมใืนการพัฒนาการดำเนินการหลักสูตร 

6. พัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกา ด้วยเกณฑ์คุณภาพการศ฿กาเพื่อความเป็นเลิศ  

      (EdPEx) 

7. นิสติมคีุณภาพชวีิตตามศักยภาพ (Wellness and Happiness)  
 

 (1.3) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. การจัดการศึกษาตอบสนองต่อภาคการผลิต บริการ ชุมชนและสังคม เป็นที่ยอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาติ 

2. อยู่และเรยีนอย่างมคีวามสุข (Happiness & Wellness) 
  

 (1.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

                       1. กำลังคนมีสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะความเป็น

ผูป้ระกอบการหรือนักนวัตกร และมีความสามารถด้าน Community Change Agent 

                       2. มีระบบและกลไกในการดูแลให้คำปรึกษาแก่นิสิตที่มปีัญหาสุขภาพจิตในทุกระดับ  
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ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 
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ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1 บัณฑิตมงีานทำ 
ร้อยละ >=80 >=80 >=80 >=80 >=80 >=80 >=80 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ 

และหลักสูตรฯ 

1.2 บัณฑติมสีมรรถนะตรงตามความตอ้งการ

ของผู้ใช ้ ร้อยละ >=3.51 >=3.51 >=3.51 >=3.51 >=3.51 >=3.51 >=3.51 
งานวชิาการและพัฒนา

นสิิต 

1.3 นวัตกรรมของนสิิต (Innovations in force) 
ผลงาน 20 20 25 25 30 35 50 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ 

และหลักสูตรฯ 

1.4 บัณฑติผู้ประกอบการ 
คน 1 1 2 2 2 3 3 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ 

และหลักสูตรฯ 

1.5 คุณภาพชีวิตของชุมชนท่ีเกิดจากการจัด

การศึกษา ร้อยละ >=3.51 >=3.51 >=3.51 >=3.51 >=3.51 >=3.51 >=3.51 
รองคณบดีฝ่ายวขิาการฯ 

และหลักสูตรฯ 

1.6 กำลังคนท่ีผลิตเพื่อตอบสนองต่อนโยบาย

สำคัญและเร่งด่วนของประเทศ  
ร้อยละของ

หลักสูตร 
5 5 10 10 10 15 15 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ 

และหลักสูตรฯ 

2.1 นิสติมพีฤตกิรรมและการแสดงออกใน

สังคมได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ 
ร้อยละ >=3.51 >=3.51 >=3.51 >=3.51 >=3.51 >=3.51 >=3.51 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ 

และหลักสูตรฯ 

2.2 นสิิตได้รับการพัฒนาอัตลักษณ์นิสติ ม.พ. 

(บุคลิกภาพ สุนทรียภาพ สุขภาพ) ทุกคนทุก

ด้าน  

ร้อยละ >=3.51 >=3.51 >=3.51 >=3.51 >=3.51 >=3.51 >=3.51 
รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ 

และหลักสูตรฯ 

2.3 นสิิตมคีุณภาพอัตลักษณ์ ม.พ. ในระดับดี 
ร้อยละ >=3.51 >=3.51 >=3.51 >=3.51 >=3.51 >=3.51 >=3.51 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ 

และหลักสูตรฯ 
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ตัวชี้วัดรอง และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

2.4 บัญฑิตมคีุณลักษณะตามสมรรถนะของ

บัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 
กิจกรรม 5 7 8 9 10 15 20 รองคณบดีฝ่ายวขิาการฯ 

ตัวชี้วัดรอง หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1 ความร่วมมือในการผลิตกำลังคนระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/

ชุมชน (Corporate Academy) 

หน่วยงาน

ภาครัฐ/

เอกชน/ชุมชน 
2 2 3 3 3 5 5 

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ และรอง

คณบดีฝ่ายวจิัยฯ 

1.2 การจัดการศึกษารูปแบบ CWIE ในรูปแบบ

สหกิจศกึษาเต็มรูปแบบหรือรูปแบบอื่น 
- - - - - - - - - 

1.3 การจัดการศึกษาเพ่ือ Re-skills/Up-skills 
หลักสูตร

ระยะสั้น 
4 4 6 6 6 10 10 

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ และ

หลักสูตรฯ 

1.4 หลักสูตรได้มาตรฐานระดับนานาชาติ 
- - - - - - - - 

รองคณบดีฝ่ายวขิา

การฯ 

1.5 บัณฑิตมีความสามารถการใช้ภาษาองักฤษ

อย่างน้อยในระดับเพื่อการส่ือสาร 
โครงการ 

 

1 

โครงการ 

1 

โครงการ 

1 

โครงการ 

1 

โครงการ 
1 

โครงการ 

1 

โครงการ 

1 

โครงการ 

รองคณบดีฝ่ายวขิา

การฯ และหลกัสูตร 
 

1.6 บัณฑิตมีสมรรถนะดิจิทัลอย่างน้อยใน

ระดับการใชง้านพื้นฐาน โครงการ 
1

โครงการ 

1

โครงการ 

1

โครงการ 

1

โครงการ 

1

โครงการ 

1

โครงการ 

1

โครงการ 

รองคณบดีฝ่ายวขิา

การฯ และหลกัสูตร 
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1.7 อาจารย์มคีุณภาพการสอนอย่างมอือาชพี 
ร้อยละ 30% 50% 70% 90%    รองคณบดีฝ่ายวขิา

การฯ 

2.1 นิสิตมีพฤติกรรมและการแสดงออกทาง

วชิาชีพอย่างถูกตอ้ง โครงการ 5 7 8 9 10 15 20 

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ และ

หลักสูตรฯ 
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(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ 

  

 (2.1) เป้าประสงค์ 

1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมคีุณภาพ 

2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมคีุณภาพชีวติที่ดีขึน้ 
                    

(2.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

 1. พัฒนาบุคลากรใหม้ีศักยภาพสูงด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

 2. พัฒนาระบบการบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 

  3. การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ให้ผลกระทบเชิงบวกกับชุมชนและสังคม 
 

 (2.3) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก THE Impact Ranking TOP 10    

2. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก THE World Ranking 2566      

3. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก Scimago 2566 

  

 (2.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก THE Impact Ranking TOP 10    

2. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก THE World Ranking 2566      

3. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก Scimago 2566 
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ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2.1  THE Impact Ranking  

 ลำดับท่ี   <11  <11  <11  <11  <11  <11   TOP 10    

 รองคณบดีฝ่าย

บูรณาการวจิัย และ

บริการวิชาการ 

2.2  THE World Ranking 2566 

ลำดับท่ี 500  500  500  450  450  450  450 

 รองคณบดีฝ่าย

บูรณาการวจิัย และ

บริการวิชาการ 

2.3  Scimago 2566 

 ลำดับท่ี  <14  <14  <14  <14  <14  <14  <14 

 รองคณบดีฝ่าย

บูรณาการวจิัย และ

บริการวิชาการ 
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ตัวชี้วัดรอง และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

 

ตัวชี้วัดรอง หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2.1 จำนวนผลงานวจิัยตพีมิพ ์(Publication) ท่ี

ตพีมิพ์ในระดับนานาชาต ิ 

 (บทความ/

ชิน้งาน) 

5 
 

5 
 

6 
 

6 
 

7 
 

7 
 

7 
 

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯและ

กรรมการบรหิารงานวิจัย   

2.2 จำนวนหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ  

(Unit of Excellence) 

Unit 1 1 1 2 2 2 2  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯและ

กรรมการบรหิารงานวิจัย   

2.3 ระบบพี่เลีย้งนักวิจัย ( Mentoring System ) โครงการ

บูรณาการ 
1 1 1 2 2 2 2  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯและ

กรรมการบรหิารงานวิจัย   
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(3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

                    (3.1) เป้าประสงค์ 

1. ชุมชนและสังคมมคีุณภาพชีวติและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable Life) 
                    

(3.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

 1. จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ (Learning Space) และส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ 

                    ทุกช่วงวัย ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและรองรับสังคมผูสู้งอายุ 

 2. นำความรูท้างวิชาการ วิชาชีพ งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน  

                    (Professional-Community Engagement) 

 3. บริการทางดา้นสุขภาพและสาธารณสุข (Community Health Care) 
  

 (3.3) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน  

 

 (3.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1. การบริการวิชาการจากสถาบันนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

2. ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) 
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ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

3.1 การบริการวิชาการเพื่อนำองค์ความรู้สู่

ชุมชน (Academic Service)  

 วิดิทัศน ์ 5 วิดิทัศน ์

(สาขาละ 1 

วิดิทัศน์) 

10  วิดิ

ทัศน์ 

(สาขาละ 2 

วิดิทัศน์) 

10วิดิทัศน ์

(สาขาละ 2 

วิดิทัศน์) 

12วิดิทัศน ์

(สาขาละ 2 

วิดิทัศน์ 

ป.เอก1 /ป.

โท1) 

12วิดิทัศน ์

(สาขาละ 2 

วิดิทัศน์ป.

เอก1 /ป.โท

1) 

12วิดิทัศน ์

(สาขาละ 

2 วิดิทัศน์

ป.เอก1 /ป.

โท1) 

12วิดิทัศน ์

(สาขาละ 2 

วิดิทัศน์ป.

เอก1 /ป.โท

1) 

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯและ

กรรมการบรกิารวิชาการ   

3.2 การบริการวิชาการจากสถาบัน

นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี นวัตกรรม  5  5  5  6  6  7  7 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯและ

กรรมการบรกิารวิชาการ   

3.3 ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual 

Property  ชิ้นงาน  20  20  20  30  30  40  40 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯและ

กรรมการบรกิารวิชาการ   
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ตัวชี้วัดรอง และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดรอง หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ชุมชนนวัตกรรม (Non-Profit) 
ชุมชน 10 10 15-20 

15-20 15-20 15-20 
20 UPITI 

Learning Space (Non-Profit) 
พื้นท่ี 1 1 3 3 3 3 5 

UPITI 

การบริการวิชาการเพื่อนำองค์ความรู้สู่ชุมชน 

(Academic Service) (Profit) ล้านบาท 3 3 5 5 5 5 10 

UPITI 

Commercialized Product 
ชิ้น ดำเนนิการ ดำเนนิการ 3 3 3 3 5 

UPITI 
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(4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสรมิการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

                     (4.1) เป้าประสงค์ (GOAL) 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเสริม 

   ความเป็นไทย และพัฒนาสูส่ากล (Thainess) 

2. การสรา้งสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise) 
                    

(4.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนา 

   สู่สากล 

 2. สรา้งความตระหนักและรับรู้ ปลูกฝังความเป็นไทย (Thainess) 

 3. พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์แก่ชุมชนด้วยศิลปะและวัฒนธรรม  

                    (Cultural Enterprise) 
  

 (4.3) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเสริม 

   ความเป็นไทย และพัฒนาสูส่ากล (Thainess) 

2. การสรา้งสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise) 

 (4.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเสริม 

   ความเป็นไทย และพัฒนาสูส่ากล (Thainess) 

2. การสรา้งสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise) 
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ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดรอง และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

4.1 ชุมชนได้รับการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน

รากด้วยทุนศลิปะและวัฒนธรรม 

สามารถพัฒนาเป็นผูป้ระกอบการด้าน

ศลิปะและวัฒนธรรม  

 ผู้ประกอบการ

ทางวัฒนธรรม 
 

ผู้ประกอบการ

ทางวัฒนธรรม 

 4 ราย 

 จากการเข้า

ร่วมโครงการ 

ผู้ประกอบการ

ทางวัฒนธรรม 

 4 ราย 

 จากการเข้า

ร่วมโครงการ 

ผู้ประกอบการ

ทางวัฒนธรรม 

 4 ราย 

 จากการเข้า

ร่วมโครงการ 
 

ผู้ประกอบการ

ทางวัฒนธรรม 

 4 ราย 

 จากการเข้า

ร่วมโครงการ 
 

ผู้ประกอบการ

ทางวัฒนธรรม 

 4 ราย 

 จากการเข้า

ร่วมโครงการ 

ผู้ประกอบการ

ทางวัฒนธรรม 

 4 ราย 

 จากการเข้า

ร่วมโครงการ 
 

ผู้ประกอบการ

ทางวัฒนธรรม 

 4 ราย 

 จากการเข้า

ร่วมโครงการ 
 

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯและ

กรรมการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม   

4.2 วิสาหกิจชุมชนวัฒนธรรม  เครอืข่าย
วสิาหกิจ

ชุมชน 

5 เครือข่าย 5 เครือข่าย 5 เครือข่าย 7 เครือข่าย 7 เครือข่าย 7 เครือข่าย 10 เครือข่าย  รองคณบดีฝ่ายวจิัยฯ

และกรรมการทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม   
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ตัวชี้วัดรอง หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

นิสติและบุคลากรมีองค์ความรูด้้าน

ศลิปะและวัฒนธรรม 

 ผู้ร่วมงาน นิทรรศการ

open house 

ผู้ร่วมงาน 100 

คน  

นิทรรศการ

open house 

ผู้ร่วมงาน

เพิ่มขึน้ 20  % 

ต่อปี  

นิทรรศการ

open house

ผู้ร่วมงาน

เพิ่มขึน้ 20  % 

ต่อปี  

นิทรรศการ

open house

ผู้ร่วมงาน

เพิ่มขึน้ 20  % 

ต่อปี  

นิทรรศการ

open house

ผู้ร่วมงาน

เพิ่มขึน้ 20  % 

ต่อปี  
 

นิทรรศการ

open house

ผู้ร่วมงาน

เพิ่มขึน้ 20  % 

ต่อปี  

นิทรรศการ

open house

ผู้ร่วมงาน

เพิ่มขึน้ 20  % 

ต่อปี   รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯและ

กรรมการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม   

พัฒนาองค์ความรู้สร้างนวัตกรรม

ทางวัฒนธรรม 

ชิน้งาน 

นิสิตที่เข้า

ร่วมงานได้รับ

การส่งเสรมิ

ค่านิยมด้าน

ศิลปวัฒนธรรม

และพัฒนาต่อ

ยอดงาน

สรา้งสรรค์ 

>3 ชิน้งาน 

นิสิตที่เข้า

ร่วมงานได้รับ

การส่งเสรมิคา่

ค่านิยมด้าน

ศิลปวัฒนธรรม

และพัฒนาต่อ

ยอดงาน

สรา้งสรรค์ 

3 ชิน้งาน 

นิสิตที่เข้า

ร่วมงานได้รับ

การส่งเสรมิคา่

ค่านิยมด้าน

ศิลปวัฒนธรรม

และพัฒนาต่อ

ยอดงาน

สรา้งสรรค์ 

3 ชิน้งาน 

นิสิตที่เข้า

ร่วมงานได้รับ

การส่งเสรมิคา่

ค่านิยมด้าน

ศิลปวัฒนธรรม

และพัฒนาต่อ

ยอดงาน

สรา้งสรรค์ 

5 ชิน้งาน 

นิสิตที่เข้า

ร่วมงานได้รับ

การส่งเสรมิคา่

ค่านิยมด้าน

ศิลปวัฒนธรรม

และพัฒนาต่อ

ยอดงาน

สรา้งสรรค์ 

5 ชิน้งาน 

นิสิตที่เข้า

ร่วมงานได้รับ

การส่งเสรมิคา่

ค่านิยมด้าน

ศิลปวัฒนธรรม

และพัฒนาต่อ

ยอดงาน

สรา้งสรรค์ 

7 ชิน้งาน 

นิสิตที่เข้า

ร่วมงานได้รับ

การส่งเสรมิคา่

ค่านิยมด้าน

ศิลปวัฒนธรรม

และพัฒนาต่อ

ยอดงาน

สรา้งสรรค์ 

7 ชิน้งาน 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

สาขาศิลปะและการ

ออกแบบ 

พัฒนาผูป้ระกอบการด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ผู้ประกอบการ

ที่เป็นฐานการ

เรียนรู้ด้าน

ศิลปะ

วัฒนธณรม 

5 ราย 5 ราย 6 ราย 6 ราย 7 ราย 7 ราย 7 ราย 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯและ

กรรมการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

                     (5.1) เป้าประสงค์ (GOAL) 

1.มหาวิทยาลัยพะเยามีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
                    

(5.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

 1. จัดระบบ กลไก และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนทุกพันธกิจให้เป็นสากล เพื่อรองรับ

การก้าสู่นานาชาติ เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และส่งเสริม

ความรู ้ความเข้าใจ และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงขอ้มูล 

 2. ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ  
  

 (5.3) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1.                               1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (International Networking) กับสถาบันหรอื

องค์กรในระดับสากล 

   2) ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Ranking)  
3) การจัดประชุมหรือร่วมการประชุมระดับนานาชาติ (Conferencing) 

 (5.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

                              11) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (International Networking) กับสถาบันหรอืองค์กร

ในระดับสากล 

   2) ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Ranking)  
3) การจัดประชุมหรือร่วมการประชุมระดับนานาชาติ (Conferencing) 
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ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

 

ตัวชี้วัดรอง และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

5.1 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นสากลใน

ทุกมิติ 

- บุคลากรสายวิชาการ 

-บุคลากรสายสนับสนุน 

-นิสติ  

 ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ 

การพัฒนา

ทักษะด้าน

การฟัง

และพูด

เพื่อการ

สื่อสาร 

การพัฒนา

ทักษะด้าน

การฟังและ

พูดเพื่อ

การสื่อสาร 

การพัฒนา

ทักษะด้าน

การฟังและ

พูดเพื่อ

การสื่อสาร 

การพัฒนา

ทักษะด้าน

การฟังและ

พูดเพื่อ

การ

สื่อสาร 

และพัฒนา

หลักสูตร 

การพัฒนา

ทักษะด้าน

การฟังและ

พูดเพื่อ

การสื่อสาร 

และพัฒนา

หลักสูตร 

การพัฒนา

ทักษะด้าน

การฟัง

และพูด

เพื่อการ

สื่อสาร 

และพัฒนา

หลักสูตร 

การพัฒนา

ทักษะด้าน

การฟังและ

พูดเพื่อ

การสื่อสาร 

และพัฒนา

หลักสูตร 

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

และคณะกรรมการ

บรกิารวิชาการ 

ตัวชี้วัดรอง 
หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

5.1 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นสากลใน

ทุกมิติ 

- บุคลากรสายวิชาการ 

-บุคลากรสายสนบัสนุน 

-นิสติ  

 กิจกรรม 1กิจกรรม 1กิจกรรม 1กิจกรรม 1กิจกรรม 1กิจกรรม 1กิจกรรม 1กิจกรรม 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯและ

คณะกรรมการบรกิาร

วิชาการ 
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(6) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบรหิารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

                   (6.1) เป้าประสงค์ (GOAL) 

1. บุคลากรมีคุณภาพ มทีัศนคติที่ดีและมีความภูมใิจในองค์กร 

                          2. มหาวิทยาลัยพะเยา มีการบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และ 

   โปร่งใสตรวจสอบได้     
                    

(6.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

 1. พัฒนาระบบบริหารและทรัพยากรบุคคล 

 2.พัฒนาการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมสัมพันธ์ 

 3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ และการวิเคราะห์ต้นทุนดำเนินการที่ดี 

 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรใหม้ีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

 5.พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี (Green and Clean University)  
  

 (6.3) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

                             1.มีระบบเทคโนโลยี Smart Operation ที่ทันสมัย และผลักดันมหาวิทยาลัยพะเยาสู่

การเป็น Smart University 

                                       2. University Communication 

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

  

   (6.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

                                         1.การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และผู้รับบริการ

มีความพึงพอใจ 

                                         2. Corporate Communication Development 

                                       3. ภูมิทัศน์สวยงาม และระบบสาธารณูปโภคที่ดีการสัญจรอย่างเป็นระบบ 

ปลอดภัย และเป็นมติรกับ         

                                       สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างประหยัด และพลังงานทดแทน ต้นแบบ

ของชุมชนของการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 
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ตัวชี้วัดรอง และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets)   

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

6.1 Smart University 

-Smart Infrastructure 

-Smart Education 

-Smart Management  

 การจัดการ

ระบบบรหิาร

จัดการใน

คณะ 

มีการใช้

เทคโนโลยี 

มีการใช้

เทคโนโลยี 

มีการใช้

เทคโนโลยี 

มีการใช้

เทคโนโลยี 

มีการใช้

เทคโนโลยี 

มีการใช้

เทคโนโลยี 

มีการใช้

เทคโนโลยี 
 หัวหน้าสำนกังาน และ
ทุกส่วนงานในสำนักงาน 

ประธานหลักสูตรทุก

หลักสูตร 

6.2 Communication / Artificial Intelligence 

System / Friendly Environment 

- - - - - - - - 

หัวหน้าสำนักงาน และทุก

ส่วนงานในสำนกังาน 

ประธานหลักสูตรทุก

หลักสูตร 
6.3 มกีารสร้างเครอืข่ายศิษย์เก่าในทุกกลุ่ม

สาขา 
กลุ่ม

เครือข่าย 1 1 1 1 1 1 1 

หัวหน้าสำนักงาน และทุก

ส่วนงานในสำนกังาน 

ประธานหลักสูตรทุก

หลักสูตร 
6.4 Green Office / UI Green /  

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

        

หัวหน้าสำนักงาน และทุก

ส่วนงานในสำนกังาน 

ประธานหลักสูตรทุก

หลักสูตร 
6.5 Edpex 200 การ

อบรม

ด้าน 

Edpex 

1 กิจกรรม 

 

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 

 

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 

หัวหน้าสำนักงาน และทุก

ส่วนงานในสำนกังาน 

ประธานหลักสูตรทุก

หลักสูตร 
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 ตัวชี้วัดรอง 
หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

6.1 Smart Manpower 

โครงการ

อบรมพัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากร 

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้าสำนักงาน และ

งานบุคลากร  

6.2 การพัฒนาระบบ Smart Operation / การ

พัฒนาคลังข้อมูลกลาง Big Data / การพัฒนา

ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ 

ระบบ

ฐานข้อมูล

ของคณะ 

 1 

ฐานข้อมูล 

  1 

ฐานข้อมูล 

  1 

ฐานข้อมูล 

  1 

ฐานข้อมูล 

  1 

ฐานข้อมูล 

  1 

ฐานข้อมูล 

  1 

ฐานข้อมูล 

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯและ

คณะกรรมการบรกิาร

วิชาการ เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT 

 6.3 Quantity of channel / Decision Support 

System / Corporate Com. And IT Center 

ศูนย์การ

เรียนรู้ด้าน

การ

ออกแบบ

และมีเดี่ย 

1 ศูนย์การ

เรียนรู้             

1 ศูนย์การ

เรียนรู้             

1 ศูนย์การ

เรียนรู้             

1 ศูนย์การ

เรียนรู้             

1 ศูนย์การ

เรียนรู้             

1 ศูนย์การ

เรียนรู้             

1 ศูนย์การ

เรียนรู้             

หัวหน้าสำนักงาน และ 

ประธานหลักสูตรทุก

หลักสูตร 

6.4 มรีะบบฐานขอ้มูลศิษย์เก่าเพื่อร่วมพัฒนา

มหาวทิยาลัย, รับการยกย่อง,พัฒนาศักยภาพ 
กลุ่ม

เครือข่าย 1 1 1 1 1 1 1  

6.5 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบของชุมชนดา้น

สิ่งแวดลอ้ม 

ศูนย์การ

เรียนรู้ด้าน

การ

ออกแบบ

เพื่อสิ่งแสด

ล้อม 

1 ศูนย์การ

เรียนรู้             

1 ศูนย์การ

เรียนรู้             
1 ศูนย์การ

เรียนรู้             
1 ศูนย์การ

เรียนรู้             
1 ศูนย์การ

เรียนรู้             
1 ศูนย์การ

เรียนรู้             
1 ศูนย์การ

เรียนรู้             

หัวหน้าสำนักงาน และทุก

ส่วนงานในสำนกังาน 

 

6.6 ผลการประเมิน ITA ในระดบัดีมาก 

ผลการ

ประเมิน        

หัวหน้าสำนักงาน และทุก

ส่วนงานในสำนกังาน 
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บทท่ี 4 

การประเมินความสำเร็จแผนยุทธศาสตร์ 

 

4.1 การประเมินความสำเร็จแผนยุทธศาสตร์ 

 

 (1) การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสร้าง  

ความตระหนักถึงความสำคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

(1.1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567  

ต่อประชาคมมหาวิทยาลัยพะเยา  

(1.2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผูม้ีส่วนได้ส่วน

เสียทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการตดิตามข้อมูลย้อนกลับจาก ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะ ๆ 

 (2) กำหนดผูร้ับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

(2.1) กำหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดี) ระดับส่วนงาน

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

(2.2) จัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ 

โดยการมอีงค์ประกอบเป็นส่วนงานวิชาการ (คณะ วิทยาลัย) และส่วนงานสนับสนุน (สำนัก กอง ศูนย์)  

 (3)  การต ิดตามประเม ินผลการดำเน ินงานเพ ื ่อให ้บรรล ุตามเป ้าหมายและต ัวช ี ้วัด 

ของแผนยุทธศาสตร์ โดยมีระบบและกลไกดังนี้ 

(3.1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ ่งนำเสนอผลผลิต 

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

เรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

โปร่งใส มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ (3.2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการ

ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการดำเนินงาน     

ตั้งแต่ระดับหัวหนา้ส่วนงาน ผูอ้ำนวยการ หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  
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(3.3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้  

และตามรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(3.4) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ 

 (4) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ การจัดสรรทรัพยากร

สนับสนุนตามความเหมาะสม การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและตอบสนอง

ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

 (5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถ  

ในการติดตามประเมินผล มีการนำข้อมูลไปวิเคราะห์และนำรายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการ

ตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

4.2  การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงาน 

 กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 เป็นรายไตรมาส โดยกำหนดให้มีการประเมินปีงบประมาณละ 4 ครั้ง  

ตามวิธีการและขัน้ตอน ดังนี้ 

 (1) ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 - 2567 นี้ ได้กำหนดให้มีการ

เชื่อมโยงตัวบ่งชี้ของแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล จึงกำหนดให้

มีการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีของแผน 

 (2) การรายงานผล 

 (2.1) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้ประจำปี

งบประมาณ)  

 (2.2) รายงานผลการใช ้จ ่ายเง ินงบประมาณต่อมหาว ิทยาล ัย กรมบ ัญช ีกลาง 

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

                      2) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี ้วัดต่อมหาวิทยาลัย 

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

                       3) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

และสภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศกึษา) 
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   (2.2) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ)  

1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ และ สำนักงาน

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

2) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี ้ว ัดต่อสำนัก

งบประมาณ และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, 

กันยายน)   

3) รายงานผลการดำเนินโครงการตามคำขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

4) รายงานสร ุปผลการดำเน ินงานต่อคณะกรรมการบร ิหารมหาว ิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศกึษา) 

 (2.3) การรายงานผลการดำเนินโครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ประจำปี

งบประมาณ) 

1) รายงานผลการใช ้จ ่ายเง ินงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม

, เมษายน,กรกฎาคม, กันยายน)   

2) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี ้วัด ต่อสำนัก

งบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงเจ้าภาพ กลุ ่มจังหวัด และจังหวัด                      

ที่เกี่ยวข้องปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

3) รายงานผลการดำเนินโครงการตามคำขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

4) รายงานผลการดำเน ินงานบ ูรณาการภาค  สำน ักงานคณะกรรมการ                           

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

5) รายงานผลการดำเนนิงานงบประมาณจังหวัดต่อจังหวัด ในระบบ PADME   

6) รายงานสร ุปผลการดำเน ินงานต่อคณะกรรมการบร ิหารมหาว ิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง (สิน้ภาคการศกึษา) 

 (2.4) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น  ๆ ตามคำขอของแหล่งทุน 

และรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย  

(เมษายน, กันยายน) 

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


