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ค าน า 
  

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569   นี้ ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับทิศ

ท า ง ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ  โ ด ย มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง แ ล ะ เ ช่ื อ ม โ ย ง  

กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ที่เช่ืองโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 

2 5 6 1  –  2 5 8 0 )  แ ผ น พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ต ิ

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2569 และมาตรฐานการศึกษาของ

ชาติ พ.ศ. 2561 และประกาศราชกิจจานุเษกษาเรื่อง ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 การจัดท าแผนฯ ฉบับนีไ้ด้จัดท าโดยเน้นการมีส่วน

ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ  และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง การ

วเิคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนามหาวทิยาลัย และการเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับ

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ไว้อยา่ง

ชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอยา่งเป็นรูปธรรม 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย

พะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 – 2569 ประกอบด้วย กรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา แผนการเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม โครงร่างองค์กร รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569  และแนวทางการติดตามประเมินผล เป็นต้น  

 ในนามของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบคุณ

บุคลากรในคณะทุกท่านที่ให้ความร่วมมือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศิ ล ป ก ร ร ม ศ า สต ร์   ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า  ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม าณ  พ . ศ .  2 5 6 5 - 2 5 6 9 

นีจ้นส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

                                                       (รองศาสตราจารย์ จนัทน ี เพชรานนท์) 

                                               คณบดีคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
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 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 
 

 

ส่วนที่ 1  โครงร่างองค์กร (Organization Profile)  

1. ประวัตคิวามเป็นมาของมหาวิทยาลัยพะเยา 

สภาพแวดล้อมขององค์กร 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มีแนวคิดในการกระจายโอกาสด้าน

การศึกษาสู่ชุมชนด้วยการบริการหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สังกัดส านักวิชา

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตตพะเยา ต่อมามหาวิทยาลัยนเรศวรวทิยาเขตพะเยา ได้รับการ

ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยพะเยาเม่ือวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และ

บรรจุภัณฑ์ได้แยกตัว และก่อตั้งเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เม่ือ วันที่ 1 ตุลาคม 

พ.ศ. 2553 เปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ แบบ

ทวิภาค ควบคู่กับการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยผลงานออกแบบ

สถาปัตยกรรม ศิลปะสร้างสรรค ์ดนตรีและการแสดง   

 

2. หลักสูตรและบริการ  

 หลักสูตรที่บริการในคณะ ณ ปีการศึกษา 2564 จ านวน 4 หลักสูตร และมีแผนบริการหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2565  

 2.1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

  (1) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 

   (2) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน) 

(3) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  (ศิลปะและการออกแบบ) 

(4) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  (ดนตรีและนาฏศิลป์) 

 

 2.2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

  (1) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสถาปัตยกรรมสรา้งสรรค์ 

  (2) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการศิลปกรรมสร้างสรรค์ 
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1.3 เป้าหมายการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 

 ด้านการก าหนดเป้าหมายสู่ความส าเร็จ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

ได้ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 3 ด้าน  

(1) เป็นองคก์รที่ผลิตบัณฑิต เพื่อกลับไปสร้างงานสร้างสรรคใ์นวชิาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม 

ศิลปะการออกแบบ ดนตรีและการแสดง ให้กับถิ่นของตนเอง  

(2) สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการวิจัย บริการวิชาการ และ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแบบ

บูรณาการร่วมกับชุมชน โดยใช้องคค์วามรู้ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่างๆ เป็นฐาน 

(3) เป็นองค์กรที่มุ่งม่ันเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานที่เป็นระบบ เพื่อเป็นองค์กรที่มีการ

บริหารจัดการแบบยั่งยืน 

เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะ และมหาวิทยาลัย และเพื่อใช้เป็น

ตัวช้ีวัดส าหรับวัดประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะ และ

มหาวิทยาลัยทุกด้าน ดังตารางต่อไปนี้  

 

 (3.1) เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา 
 

ตารางท่ี 1 หลักสูตรและการจัดการศึกษา  

หลักสูตร ความส าคัญต่อความส าเร็จ แนวทางการจัดการศึกษาและ

บริการ 

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 4 

หลักสูตร 

1) เป็นนักวิชาชีพและผู้ประกอบการที่

ได้มาตรฐาน  

2) เป็นนักวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน

ด้านงานสร้างสรรค์  

3) สร้างทรัพย์สินทางปัญญาทางด้าน

การออกแบบ 

เน้นการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ เป็น

สัดส่วน ร้อยละ 60 ของการให้บริการ  

 

2. การจัดการศึกษาควบระดับ

ปริญญาตรี 2 ปริญญา จ านวน 1 คู่ 

บัณฑิตได้วิชาชีพครู ควบคูก่ับองค์

ความรู้เฉพาะทาง 

 

บูรณาการจัดการเรียนการสอนวิชาครู

ควบคู่กับวิชาชีพด้านดนตรีและการ

แสดง โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ 

ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ปี 

3. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท จ านวน 

2 หลักสูตร  

เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าให้กับ

วิชาชีพ   

  

บูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้การ

วิจัยเป็นฐาน และใช้ความถนัดของ
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หลักสูตร ความส าคัญต่อความส าเร็จ แนวทางการจัดการศึกษาและ

บริการ 

*** อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนา

หลักสูตร 

วิชาชีพรายบุคคลเป็นการพัฒนาองค์

ความรู้ใหม่ 

4. หลักสูตรระยะสั้น จ านวน 

4 หลักสูตร  

เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าให้กับ

วิชาชีพ   

บูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้การ

วชิาชีพเป็นฐาน  

ตารางท่ี 2 เป้าหมายและแนวทางการวิจัย 

บริการ ความส าคัญต่อความส าเร็จ แนวทางการจัดการศึกษาและ

บริการ 

ผลงานวิชาการที่บูรณาการจาก

งานวิจัย บริการวิชาการแก่ชุมชน 

และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

1) ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐาน

ระดับชาติและระดับสากล  

2) นวัตกรรมงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับ

การจดทรัพย์สินทางปัญญา 

 

ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานและใช้ประโยชน์ใน

เชงิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยการบูรณา

การการเรียนการสอนกับงานวิจัย งาน

บริการวิ ชาการและการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 

ตารางท่ี 3 เปา้หมายและแนวทางการด าเนินงานบริการวิชาการ 

บริการ ความส าคัญต่อ

ความส าเร็จ 

แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ 

ผลงานวิชาการที่บูรณาการจาก

งานวิจัย บริการวิชาการแก่ชุมชน 

และท านุบ ารุงสิลปวัฒนธรรม 

1) ชุมชนใช้ประโยชน์จาก

อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ด้ า น

สถาปัตยกรรม และ

ศิ ล ป ก ร ร ม ใ น ก า ร

พัฒนาชุมชน 

2 )  พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ

ผู้ประกอบการชุมชน 

การบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และ

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยก าหนดพื้นที่

เป้าหมาย ร่วมกับเครือข่ายชุมชน และองค์กร

ท้องถิ่น   

ตารางท่ี 4 เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

บริการ ความส าคัญต่อความส าเร็จ แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ 

ยกระดับองค์ความรู้ทางศิลปะและ

วั ฒน ธ ร ร ม  สู่ ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 

เ ชิ งพาณิช ย์  ( Cultural Enterprise) 

และความเป็นสากล   

1) ท านุบ ารุง  และสืบสาน

องค์ความรู้และนวัตกรรม  

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

การบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 

และการวิจัย โดยก าหนดพื้นที่เป้าหมาย ร่วมกับ 

เครือข่ายชุมชน และองคก์รท้องถิ่น   
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2) จ านวนผลิ ต ภัณฑ์และ

บริการด้ านศิลป ะ แล ะ

วัฒนธรรม  

3) ส่งเสริมให้มี Cultural En-

terprise เพื่ อการพัฒนา

เชงิพาณิชย์สู่สากล 

 

ตารางท่ี 5 เปา้หมายและแนวทางการด าเนินงานระบบนิเวศน์เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กร 

(SDG 17) 

บริการ ความส าคัญต่อความส าเร็จ แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ 

ร ะ บ บ นิ เ ว ศ น์ เ พื่ อ

ส่ ง เสริมการบริหาร

จัดการองคก์ร 

1) บูรณาการการเรียนการ

สอนกับนิสิต 

2) เพิ่มโอกาสในการพัฒนา

ทักษะด้านการเรียนรู้ตลอด

ชี วิ ต ของนิ สิ ต  ศิ ษ ย์ เ ก่ า 

บุคลากรภายในและองค์กร

ภายนอกอ่ืน ๆ  

3) เพิ่มระดับคุณภาพชีวิต สุข

ภาวะการเรียนการสอน

วิจัย และท างาน 

4) องคก์รที่มีระบบการท างาน

อย่างย่ังยืน 

5) ผู้รับบริการพึงพอใจต่อการ

ให้บริการ 

การพัฒนาพืน้ที่เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ การจัดการ

เรียนการสอน และพัทธกิจที่เกี่ยวข้องในศตรรษที่ 21 และ

การบริการจัดการตามแนวทาง Sustainable Development 

and Green Design 

 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดให้บริการทาง

วิชาการและบริการด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสร้างสรรค์ เพื่อบูรณาการบริการทางวิชาการให้เขา้

กับการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ด้านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนิสิต สร้างความเช่ียวชาญ 

เ ข้ า ถึ ง ชุ ม ช น  มี จิ ต อ า ส า  อี ก ทั้ ง ยั ง ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร 

ของนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา และคู่ความร่วมมือในชุมชนและองค์กร ผ่านหลักสูตรในคณะด้วย

โครงการ กิจกรรมตามพัดังนี้ 
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ตารางท่ี 16 โครงการและงานความเป็นเลศิและลักษณะการให้บริการ 

ล าดับ ส่วนงาน หลักสูตร ลักษณะการให้บริการ 

1 วชิาการและพัฒนา

นิสิต 

สถาปัตยกรรม

ศาสตร ์

ผลิตบัณฑติใหไ้ด้มาตรฐานวชิาชีพและมีทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 

สถาปัตยกรรม

ภายใน 

ศิลปะและการ

ออกแบบ 

ดนตรีและนาฏศิลป ์

2 วจิัยและนวตักรรม 

บริการวชิาการ 

ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

สถาปัตยกรรม

ศาสตร ์

- ออกแบบปรับปรุงอาคารในพื้นที ่

- ออกแบบและบริการด้านการผังเมืองจังหวดั

พะเยา 

- พัฒนานวัตกรรมการผลิตวสัดุทาง

สถาปัตยกรรม 

- ให้ความรู้ในรูปแบบการจัดอบรมด้าน

สถาปัตยกรรม 

สถาปัตยกรรม

ภายใน 

- ออกแบบปรับปรุงภายในอาคารในพื้นที ่

- พัฒนานวัตกรรมการผลิตวสัดุทาง

สถาปัตยกรรม 

- ให้ความรู้ในรูปแบบการจัดอบรมด้าน

สถาปัตยกรรมภายใน 

ศิลปะและการ

ออกแบบ 

- การให้ความรู้และการพัฒนาออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ทอ้งถิน่ 

- การจัดการองคค์วามรูด้้านศลิปะและการ

ออกแบบ เพื่อส่งเสริมคุณคา่ทาง

ศิลปะวัฒนธรรมในจังหวดัพะเยา 

ดนตรีและนาฏศิลป ์ - การส่งเสริม ต่อยอดภูมิปัญญา

ศิลปะการแสดงในท้องถิ่น 
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ล าดับ ส่วนงาน หลักสูตร ลักษณะการให้บริการ 

3 บริหาร  - สนับสนุนการบริการทกุพันธกจิเพื่อให้เกิดความ

คล่องตัวและเป็นระบบอยา่งมีประสทิธิภาพ 
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1.4 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม สมรรถนะหลักและอัตลักษณ์บัณฑิต              

 

ปรัชญา ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม (ปัญญาชีวี เสฏฐะชีวี นาม)  

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

ปณิธาน ปัญญาเพื่อความเขม้แข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment) 

วิสัยทัศน์     “Smart Creative School of Architecture & Art         

โรงเรียนท่ีเก่งกาจในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม” 

พันธกิจ 1. ผลิตก าลงัคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต  

2. วจิัยและนวตักรรมพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม  

3. บริการวชิาการด้วยองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม   

4. ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมและสืบสานเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 

5. บริหารจดัการทันสมัยมีประสิทธภิาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

อัตลักษณ์ 

บัณฑิต 

1) อัตลักษณ์ทางวชิาชีพ: มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศกึษา มาตรฐาน 

วชิาชีพ และทักษะตามความต้องการอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)  

2) อัตลักษณ์ทั่วไป: มีสุนทรียภาพ มสีุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี 

ค่านิยม

องค์กร 

การท างานเปน็ระบบอยา่งบรูณาการและใช้เทคโนโลย ี

System / Integration / Technology 

สมรรถนะ

หลักของ

องค์กร  

(Core  

Competency) 

 

1. การผลติก าลงัคนที่มีสมรรถนะสูง ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

2. อาจารย์เช่ียวชาญวชิาการ ช านาญวชิาชีพ และเป็นตน้แบบด้านการสอน 

3. งานวจิัยสร้างองคค์วามรู้และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 

4. บริการวชิาการแก่สังคมและชุมชนด้วยองคค์วามรูแ้ละนวัตกรรม   

5. ท านุบ ารงุศิลปะวัฒนธรรมและสบืสานเอกลกัษณ์ความเป็นไทย  

6. มีระบบบริหารจัดการที่ทนัสมัย มีประสิทธภิาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  
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พันธกิจ (Missions) 

 พระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุให้มหาวิทยาลัย

พะเยา “ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวชิาชีพช้ันสูง ท าการสอนท าการวจิัย ให้บริการทาง

วชิาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อ

การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยแีละการเปลี่ยนแปลงของ

บริบทสังคมไทยและสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องด าเนินพันธกิจในการผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและ

มาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวจิัยและนวัตกรรมที่ตอบ

โจทยส์ังคมและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึงด าเนิน

พันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 1) ผลติก าลังคนท่ีมีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานวชิาการและวิชาชีพรู้ทันโลกทัน

เทคโนโลยี มีความรู้ภาษาอังกฤษที่สื่อสารได้ มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม และ

ธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอยา่งมี

คุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเป้าหมายชีวิตมีทักษะการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม 

รวมถึงทักษะ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย ยดืหยุ่น ตรงตามความต้องการ

ของตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม่ อาจารย์มีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

(Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคดิและทักษะที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัด

การศึกษาใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และวิธีเรียนรู้ที่เน้นทักษะและการปฏิบัติร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต มีการ

บริหารจัดการที่สร้างความเช่ือม่ันกับผู้เรียนและความเช่ือถือให้กับชุมชนและสังคม ระบบการศึกษารองรับ

และตอบโจทยพ์ื้นที่ในการยกระดับการศึกษา ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุกระดับ พร้อมก้าวสู่ความเป็น

สากลและนานาชาติ 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ตามมาตรฐานวิชาชีพไทยและสากล โดยเน้น

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะแก่ผู้เรียนทั้งในห้องปฏิบัติการ ภาคสนาม 

การฝึกงาน และการบูรณาการงานวิจัยสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการสร้างเครือขา่ย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภูมิภาคอาเซียน 
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 2) วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม บริการวิชาการดว้ยองค์ความรู้และ

นวัตกรรม การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 นอกเหนือจากบทบาทการสร้างคนให้มีทักษะชีวิตและวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการ

ตลาดแรงงานแล้ว การเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent and Skilled 

Human Resources) มหาวิทยาลัยต้องตระหนักว่า งานวิจัยเป็นรากฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

การวจิัยเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหมน่ าไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนาสร้างสรรค ์สร้างนวัตกรรมให้ก้าวหน้าและ

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย ์สู่การเติบโตอยา่งยั่งยืนของ

สังคม ลดปัญหาความยากจน ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ

ในเวทีโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านการวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุน

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวจิัยและนวัตกรรม มีการติดตามและการประเมินผล

เป็นระบบสร้างเครือขา่ยนักวจิัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับองคก์รทั้งภายในและภายนอก วจิัยและนวัตกรรมที่

ครอบคลุมทั้งด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีและด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

เน้นการวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และความต้องการของประเทศ (Demand side) ส่งเสริมการ

เผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวจิัยและนวัตกรรม การน าไปใช้ประโยชน์กับสังคม ด้วยการร่วมมือกับผู้ใช้

ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตรเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สามารถ

พัฒนายกระดับรายได้และเทคโนโลยขีองประเทศให้เป็นไปตามนโยบายการเขา้สู่ Thailand 4.0  

 เป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและแหล่งรวมองค์ความรู้ในทุกสาขาทั้งด้าน

วทิยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีและด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และด้วยปณิธาน

มุ่งม่ัน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน Wisdom for Community Empowerment)” มหาวิทยาลัยต้อง

ค านึงถึงพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่เป็นพันธกิจหลักส าคัญอีกพันธกิจหนึ่งด้วย 

มหาวิทยาลัยต้องสามารถอยูร่่วมกับชุมชนและสังคมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นที่พ่ึงให้ชุมชนและสังคม 

ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนและสังคม

ที่เกิดขึน้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สังคมมีความเขม้แข็ง ม่ันคง หลุดพน้จากความแตกต่างและเหลื่อมล้ า เกิด

สังคมความสุข  

 การด ารงไว้ซ่ึงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องตระหนักและให้

ความส าคัญเพื่อเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ

สาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เป็นภารกิจเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและสมบัติของ

ประเทศชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่ในพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่สวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ 
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มหาวิทยาลัยต้องสร้างความร่วมมือกับชุมชน (University engagement) เพื่อการท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู 

สืบสาน สร้างสรรค์ สร้างจิตส านึกปลูกฝังค่านิยม และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงามของประเพณีและ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่พึงประสงค์ให้กับนิสิตและบุคลากร รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเช่ือมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม การพัฒนาประยุกต์ การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยการบริหารจัดการ และการใช้

เทคโนโลยทีี่ทันสมัยและเป็นระบบ 

 คณะมีวจิัยและนวัตกรรม บริการวชิาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สร้างผลงานนวัตกรรม

แบบสร้างสรรค์ด้วยการบูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชุมชนพื้นที่ล้านนาตะวันออก ทั้งงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม การออกแบบ

สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน และการออกแบบงานศิลปกรรมเพื่อพัฒนาศิลปิน 

งานหัตถกรรมและงานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีและการแสดง

นาฎศิลป์พื้นบ้านและชาติพันธุ์ ด้วยกระบวนการวิจัยและบริการวิชาการจากโครงการวิจัยที่ได้รับการ

สนับสนุนจากระบบวิจัยของมหาวิทยาลัย และที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมี

จุดเด่นของโครงการที่เป็นแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยคือ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความส าเร็จ 

 3. บริหารจัดการทันสมัย มปีระสทิธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  

 การพัฒนาระบบนิเวศด้านการบริหารจัดการ มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศก าหนดในการ

บริหารคน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อเป้าหมายองค์กรที่ดีมีคุณภาพและ

ประโยชน์สุขของบุคลากรมีระบบและกลไกควบคุมการบริหารงานดว้ยเทคโนโลยทีี่ทนัสมัยในทุกระดับ ยกระดบั

ศักยภาพของบุคลากร ทั้งผู้บริหาร บุคลากรสายวชิาการ และบุคลากรสายสนับสนุนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

กับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมี Mindsetของการท างานและการบริหาร

ร่วมกัน และมีภาวะความเป็นผู้น า (Leadership) และผู้ตามในโลกใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

รับรู้และแสดงความคดิเห็นในการด าเนินงาน เพื่อกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความรู้ความเขา้ใจในนโยบาย 

และเป้าหมายการด าเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้บริหารทุกระดับต้องมี

วิสัยทัศน์ (Vision) มีความมุ่งม่ันและต้องเห็นภาพทิศทางในระยะยาว (Visionary) ด้วยหลักการท างานร่วมกัน 

“สานความคิด สร้างจิตใจ” รวมพลังของบุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ร่วม

พัฒนาองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพสร้างระบบการบริหารบนพื้นฐานข้อมูลที่น่าเช่ือถือและมีการด าเนินงานที่มี

ประสิทธภิาพและเกิดประสิทธผิล 

 จัดโครงสร้างการบริหารงานแบบบูรณาการพันธกิจ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

ชุดต่างๆ การสื่อสารด้วยการใช้เทคโนโลยเีพื่อความรวดเร็ว และการจัดสภาพแวดล้อมองคก์รด้วยระบบนิเวศน์

เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการองคก์ร (SDG 17) 
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1.5 บุคลากร (Workforce Profile)  

 สมรรถนะหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (Personal Competency)  

 (11.1) สมรรถนะของผูบ้ริหาร 

1. ทักษะบริหารงาน (Managerial Skill) มีทักษะการบริหารงานและสามารถประยุกต์ใช้

ค ว า ม รู้  เ ท ค นิ ค  วิ ธี ก า ร  แ ล ะ เ ค รื่ อ ง มื อ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น  ส า ม า ร ถ เ ป็ น โ ค้ ช 

เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ก ากับและติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดให้ด าเนินงานตามระเบียบ 

ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และแนวปฏิบัติต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและเพื่อมุ่งสู่การบรรลุ

เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย โดยคณะเน้นการมีส่วนร่วม การรับรู้ การ

สนองตอบงานที่รวดเร็วและมีประสิทธภิาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวิทยาลัยและคณะฯ  

2. ทักษะการบริหารงานบุคคล (Personnel Management Skill) มีทักษะการบริหารและ

พัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะและศักยภาพรองรับการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงานและพันธ

กิ จหลั ก ของมหาวิ ทยาลั ยอย่ า ง มีคุณภาพและ มีความสุ ข  มีทั ศนคติ ที่ ดี แ ล ะ มีความ ภู มิ ใ จ  

ในองค์กร สามารถจัดบุคลากรสมดุลกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ พัฒนาอาจารย์สู่ มืออา ชีพ  

ด้ านการสอนตามกรอบมาตรฐานมหาวิ ทยาลัยพะ เยา  ( UP-PSF)  พัฒนาร ะบบสวัสดิการ 

และสร้างแรงจูงใจในการท างาน โดยคณะเน้นการสร้างสมดุลภาระงาน และแผนการปฏิบัติงานรายบุคคล

เพื่อใช้เป็นมาตราฐานในการก าหนดความดีความชอบ 

3. มุ่งเน้นกระบวนการท างานเชิงดิจิทัล (Digital Process Oriented) พัฒนากระบวนการ

ท า ง าน  แ ล ะบู รณ าก า ร ก า รท า ง าน ร่ ว มกั นทั้ ง ภ า ย ใ นหน่ วย ง าน แล ะ ร ะหว่ า ง ห น่ ว ย ง าน  

“สานความคิด สร้างจิตใจ” ด้วยพลังความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดี  เพื่อส่งมอบบริการ 

ที่ ดี มีคุณภาพแก่นิสิต  และ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ ม พัฒนาเครื่ อง มือสนับสนุนการท างาน 

ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล ตามนโยบาย Smart Operation และจัดสภาวะแวดล้อมที่เสริมสุขภาวะการท างาน   

4. ความสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ (Empowerment Evaluation) 

สามารถออกแบบการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน

แบบก้าวหน้าและใช้แนวคิดการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 

ส อ ด ค ล้ อ ง แ ล ะ มุ่ ง สู่ เ ป้ า ห ม า ย เ ดี ย ว กั น คื อ  ก า ร บ ร ร ลุ ตั ว ช้ี วั ด ร ะ ดั บ สู ง  ( Super KPI)  

เพื่อการบรรลุวสิัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
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 (11.2) สมรรถนะของพนักงาน 

 พนักงานสายวิชาการ  

1. ทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard  

Framework, PSF)   

2. ทักษะการผลิตและใช้สื่อการสอนเทคโนโลยีที่ทันสมัย และทักษะ  

การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน   

3. ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและสังคม และมี

ทักษะทางภาษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลและนานาชาติ   

4. ยดึม่ันในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)   

5. มุ่ งสานความคิดสร้ างจิตใจ  ให้ เกิดพลั งความสามัคคี  ร่ วมสร้ างสิ่ งที่ดี 

ให้มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ 

 

ตารางท่ี OP3 การจ าแนกกลุ่มบุคลาการ กับ ภาระงานและหน้าท่ี ปีการศกึษา 2564  

ลักษณะของ

บุคลากร 

สายวิชาการ 

 คน(ร้อยละ)  

สายสนับสนุน 

คน(ร้อยละ) 

สถ สน ศอ ดน สาธิต รวม บริหารฯ วิชาการฯ วิจัยฯ การเงินฯ รวม 

วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ลาศึกษาต่อ 

 

0 

13 

1 

0 

1 

 

0 

5 

0 

1 

0 

 

0 

9 

2 

1 

0 

 

2 

7 

0 

1 

0 

 

1 

3 

0 

0 

0 

 

3 

37 

3 

3 

1 

 

1 

2 

- 

- 

- 

 

1 

1 

- 

- 

- 

 

2 

0 

- 

- 

- 

 

1 

2 

- 

- 

- 

 

5  

5  

- 

- 

- 

รวม 15 6 12 10 4 47 3 2 2 3 10 

ต าแหน่งวิชาการ 

ศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

อาจารย์ 

 

0 

0 

1 

14 

 

0 

1 

1 

4 

 

0 

0 

4 

8 

 

0 

1 

1 

8 

 

0 

0 

0 

4 

 

0 

2 

7 

38 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

คุณวุฒิวิชาชีพ        
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ลักษณะของ

บุคลากร 

สายวิชาการ 

 คน(ร้อยละ)  

สายสนับสนุน 

คน(ร้อยละ) 

สถ สน ศอ ดน สาธิต รวม บริหารฯ วิชาการฯ วิจัยฯ การเงินฯ รวม 

ภาคี 

สามัญ 

วุฒิ 

13 

0 

1 

5 

0 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

18 

0 

2 

- 

- 

- 

รวม 14 6    20  

 

 

(1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

คณะฯ ได้จ าแนกบุคลากรออกเป็น 2 กลุ่ม คือ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มี

เ ป้ า ห ม า ย ใ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น แ ล ะ พั ฒ น า อ า จ า ร ย์ ใ ห้ ใ ช้ ค ว า ม รู้ แ ล ะ ใ ช้ ทั ก ษ ะ 

ที่หลากหลายในการสอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามทักษะศตวรรษที่ 21 พัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพ

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

จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างความรักในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่

ตลอดเวลา มีระบบการยกยอ่งหรือประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย ์และการให้แรงจูงใจแก่อาจารย์ที่ได้รับ

ต าแหน่งทางวชิาการ 

(11.2) สมรรถนะของพนักงาน 

พนักงานสายสนบัสนุน 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

2. บริการทีด่ี (Service Mind) 

3. เช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  

4. ท างานเป็นทีม (Teamwork) 

5. ยดึม่ันในคณุธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)  

6. มุ่ งสานความคิดสร้างจิต ใจ  ให้ เกิดพลั งความสามัคคี  ร่ วมสร้ างสิ่ งที่ดี 

ให้มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ 
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สถ สน ศอ ดน สาธิต

ปริญญาตรี 0 0 0 2 1

ปริญญาโท 13 5 9 7 3

ปริญญาเอก 1 0 2 0 0

ผู้ทรงคุณวุฒิ 0 1 1 1 0

ลาศึกษาต่อ 1 0 0 0 0

0

2

4

6

8

10

12

14

การจ าแนกกลุ่มบุคลาการ สายวิชาการเปรยีบเทียบตามหลักสูตร 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาศึกษาต่อ

สถ 0 13 1 0 1

สน 0 5 0 1 0

ศอ 0 9 2 1 0

ดน 2 7 0 1 0

สาธิต 1 3 0 0 0

0

13

1
0

1
0

5

0
1

00

9

2
1

0

2

7

0
1

0
1

3

0 0 0
0

2

4

6

8

10

12

14

การจ าแนกกลุ่มบุคลาการ สายวิชาการเปรียบเทียบตามวุฒิการศึกษา
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(2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนุน 

คณะฯ มีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวนทั้งสิ้น 9 คน ประกอบไปด้วย ผู้ที่มีต าแหน่งพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จ านวนทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

คณะฯ มีเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาพนักงานสายสนับสนุน ให้มี คุณภาพ มี

ทัศนคติที่ดี และมีความภาคภูมิใจในองคก์ร มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และ

ได้รับการอบรมพัฒนาตามความก้าวหน้าตามสายงาน  

 

 
 

บริหารฯ วิชาการฯ วิจัยฯ การเงินฯ

ปริญญาตรี 1 1 2 1

ปริญญาโท 2 1 0 2

ปริญญาเอก 0 0 0 0

1 1

2

1

2

1

0

2

0 0 0 0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

การจ าแนกกลุ่มบุคลาการ สายสนับสนุนเปรียบเทียบตามกลุ่มงาน 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

บริหารฯ 1 2 0

วิชาการฯ 1 1 0

วิจัยฯ 2 0 0

การเงินฯ 1 2 0

1

2

0

1 1

0

2

0 0

1

2

0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

การจ าแนกกลุ่มบุคลาการ สายสนับสนุนเปรียบเทียบตามวุฒิการศกึษา
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1.7 ผู้เรียน ลูกคา้กลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

7 ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้สว่นเสยี 

 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดผู้เรียน ลูกค้า

กลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ออกเป็น 14 กลุ่ม ดังตารางต่อไปนี ้  

ตารางท่ี 10  การแบ่งประเภทผู้เรียน ลูกค้ากลุม่อ่ืน ผู้มีส่วนได้สว่นเสยี ความต้องการและความคาดหวัง 

ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน  

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

การจัดการศึกษา 

ผู้เรียน  

นิสิตระดับปริญญาตรี 

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

ผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น 

 

บัณทิตที่ได้งานตรงสาขาวิชาชีพ 
บัณฑิตมีความก้าวหน้าในงานหลังจากต่อยอดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

มีทักษะเพิ่มขึน้ในการท างาน 

ผู้ปกครอง บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้ตามสายงานที่ศึกษา 

โรงเรียน นักเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาตามวิชาชีพ 

ผู้ใช้บัณฑิต 1. ได้บัณฑิตที่พร้อมท างาน มีทัง้ความรู้และทักษะทางปฏิบัติ 

2. บัณฑิตมีทักษะทั้ง hard skills และ soft skills ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ศิษย์เก่า 1. มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

2. มีโอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

ชุมชน ได้รับองคค์วามรู้ในการพัฒนาอาชีพและงานในชุมชน  
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ตารางท่ี 10  การแบ่งประเภทผู้เรียน ลูกค้ากลุม่อ่ืน ผู้มีส่วนได้สว่นเสยี ความต้องการและความ

คาดหวัง (ต่อ) 

ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน  

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ด้านการวจัิย 

ผู้ให้ทุนวิจัย ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการวิจัย 

(ชุมชน ผู้ประกอบการ) 

1. งานวิจัยตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน ผู้ประกอบการ ในเชิงพาณิชย์ และ

แก้ปัญหาได้อย่างย่ังยืน 

2. ได้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับชุมชน/ ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 

ด้านการบริการวชิาการและวิชาชีพ 

ผู้สนับสนุนงบประมาณ ผลงานวิชาการและวิชาชีพสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ให้กับประเทศ 

ผู้รับประโยชน์จากการบริการ

วิชาการและวิชาชีพ (ชุมชน 

ผู้ประกอบการ) 

1. งานบริการวิชาการตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน ผู้ประกอบการ ในเชิงพาณิชย์ 

และแก้ปัญหาได้อย่างย่ังยืน 

2. สัมพันธภาพที่ต่อเนื่องระหว่างคณะกับชุมชน และผู้ประกอบการ 

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้รับบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

1. ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2. สร้างคุณค่าจากศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มรายได้อย่างสร้างสรรค์ 
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ตารางท่ี 11 คู่ความร่วมมือ บทบาทและข้อก าหนดในการปฏิบัตงิานร่วมกัน 

คู่ความร่วมมือ บทบาท ข้อก าหนดที่ส าคัญ วิธีการสื่อสาร 

ด้านการจัดการศึกษา 

โรงเรียนมัธยมศึกษา

ที่มีความร่วมมือใน

โครงการ การรับเข้า

ศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ

ตามที่หลักสูตรก าหนด 

การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือก

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง 

10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 6 

เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ 

(Facebook, Line) หนังสือ

ราชการ โครงการ/

กิจกรรม 

แหล่งฝึกงานและ

สถานประกอบการ

นิสิต 

 

ร่วมฝึกประสบการณ์           

ตามข้อก าหนดของหลักสูตร

และร่วมประเมินผล 

มาตรฐานและการประกันคุณภาพ  

การด าเนินงานการฝึกงาน 

หนังสือราชการ การ

ประชุม อีเมล์ โครงการ/

กิจกรรม 

ด้านการวจัิย 

แหล่งทุนวิจัย ร่วมสนับสนุนทุนวิจัย สัญญารับทุน หนังสือราชการ  

สัญญารับทุน 

ภาคีเครือข่าย ร่วมด าเนินโครงการวิจัย ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรากฏ

หน่วยงานเป็นผู้ร่วมโครงการ 

หนังสือราชการ  

สัญญารับทุน 

ด้านการบริการวชิาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แหล่งทุน แหล่งทุน แหล่งทุน แหล่งทุน 

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

 

ที่มา : รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (Self-Assessment Report) ตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษา เพื่อ

การด าเนนิการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าป ี2561 
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ส่วนที่ 2  

การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและวิเคราะห์สภาวการณ์ขององค์การ เพื่อการปรับตัว

เข้าสู่การแข่งขันในกระแสโลกาภิวัฒน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม

ศาสตร์ และเพื่อให้มีการประเมินคุณภาพการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่

เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence; EdPEx) และเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ 

ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA) โดยได้วิเคราะห์สภาวการณ์ของมหาวิทยาลัยและ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ไวด้ังนี้ 

 

2.1 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 

 1) ความเป็นเลศิในการแข่งขัน 

      - 

                2) บริบทเชิงกลยุทธ์ 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดท าแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 

2568 โดยมีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ซ่ึงมุ่งเน้น

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและให้ความส าคัญกับการบ่มเพาะผู้ประกอบการ เพื่อผลิตบัณฑิต

ให้กัลบไปพัฒนาชุมชน (2) การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ มุ่งเน้นการ

ตีพิมพใ์นระดับนานาชาติ สร้างผลงานการวจิัยและนวัตกรรมในเวทโีลก และมุ่งพัฒนานักวจิัยหน้าใหม่ไปใน

ขณะเดียวกัน ด้วยการสร้างระบบพี่เลีย้งนกัวจิยั (3) การบริการวชิาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ  

มุ่งพัฒนาบริการวิชาการเพื่อสร้างประโยชน์ในกับชุมชนในระดับเทศบาลต าบล ให้ได้มีการพัฒนาสร้าง

ชื่อเสียงในระดับประเทศ (4) การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน มุ่ง

ใช้ Culture Enterprise เป็นแรงขับเคลื่อนสินค้าและบริการท้องถิ่นสู่สินค้าระดับพรีเม่ียม สร้างรายได้ให้

ชุมชนด้วยผลงานพื้นถิ่นสินคา้จากวถิชีีวิตประจ าวัน (5) การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

มุ่งพัฒนาด้วยการใช้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับประเทศ สร้างการเช่ือมต่อและเขา้ถึงกัน

อย่างไร้พรมแดน และ (6) การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส มุ่งพัฒนาและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง

ร่วมกัน โดยการใช้ระบบสารสนเทศมาเป็นกลไกในการท างาน ติดตาม ประเมินผล บนแพลตฟอร์มดิจิทัล  
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             3) ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งสู่การ

เป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู้อยา่งมีประสิทธภิาพ มีการพัฒนาอยา่งต่อเนื่องและยั่งยืน มีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงาน

ขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มีการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้วยขัน้ตอน

การด าเนินโครงการ โดยใช้ วงจรคุณภาพ (Approch Deploy Learning Integration : ADLI) วงจรการเรียนรู้

ผ่านกระบวนการจัดการความรู้(KM) วงจรการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู ้ (KM)  ให้

หน่วยงานน าไปปรับใช้ในการพัฒนางานของตนและองค์กร  เกณฑ์ AUN-QA ใช้ในการบริหารจัดการ

หลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพของการให้บริการทางการศึกษา ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติงานของ

มหาวทิยาลัยโดยส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของคณะ 

 (1) การวเิคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน 
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 ตารางท่ี 12 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดออ่น ดว้ย 7s McKinsey  

7s McKinsey จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. Strategy 1. แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ได้มาจากการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 

2. วิสัยทัศน ์เป้าประสงค์ กลยุทธ์และ

ตัวชีว้ัด มีความสอดคลอ้งกัน 

3. มีการแปลงแผนไปสูก่ารปฏิบัติท่ัวท้ัง

องค์กร  

4. มีตัวชี้วัดเร่งด่วน Super KPI เพื่อผลักดันให้

เกิดการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการ

บรรลุเชิงประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

2. การวางแผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์

พัฒนาคุณภาพองค์กร 

2. Structure 1.  มีโครงสร้างองคก์รและโครงสร้างการ

บริหารงานชัดเจน 

2.  มีการจัดคนเข้าท างานตามโครงสร้างและ

กระจายอัตราก าลังอย่างทั่วถึง 

3.  ภูมิทัศน์สวยงาม ใกล้ชดิธรรมชาติ อาคาร

สถานที่มีความพร้อมรองรับการด าเนินงาน  

    ระบบสาธารณุปโภคที่ทั่วถึง 

1.  สัดส่วนเงินรายได้ในการด าเนินงาน ยังพึ่งพาเงิน

รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นหลัก 
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7s McKinsey จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

3. System 1. มีระบบ e-Budget รองรับการวางแผน

ยุทธศาสตร์ การบริหารงบประมาณ 

การเบิกจ่าย การติดตามประเมินผล 

และรายงานผลในรูปแบบสารสนเทศ 

2. มกีารสื่อสารนโยบายจากผู้บริหารสู่ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3. ระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพทั้ง

ด้านงบประมาณ การเงิน และแผนงาน 

1. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ใน

การเรียนการสอนและมีการใช้ระบบมาชว่ยใน

การปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึน้ 

2. การเชื่อมโยงข้อมูลออนไลน์ของทุกหน่วยงาน ยัง

ไม่ผสานเป็นระบบเดียวกัน เกิดความไม่สะดวกใน

การใช้งาน และไม่มี Big Data ที่มีประสิทธิภาพ 

4. STAFF 1. บุคลากรสายวิชาการมีความสามารถสูง 

วิจัย/ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ

เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 

2. ผู้บริหารและบุคลากรร่วมใจกันพัฒนา

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ

วัฒนธรรม สร้างความโดดเด่นด้านการ

พัฒนาสินค้าและผู้ประกอบการท้องถิ่น 

1.  การแข่งขันทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึน้ 

ต้องพัฒนาทักษะการใช้ IT ให้ทันท่วงที 

2. การรวมกลุ่มนักวิจัยในการท างาน ดึงบุคลากรที่มี

ศักยภาพออกไปเป็นฟรีแลนซ์ 

5. Skill  1. มีระบบบริหารงานบุคคลท่ีเป็น Smart 

Operation รองรับกระบวนการ HRD 

2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็น

คนในพื้นท่ี มีความรักองค์กรและทุม่เท

ท างาน 

3. มหาวิทยาลัย มีคณะและหลักสู ต รที่

หลากหลาย 

1.ระบบบริหารบุคลากรที่มีรูปธรรม (สมรรถนะ การ

ประเมิน การเข้าสู่ต าแหน่ง สวัสดิการ การส่งเสริม

สร้าง Mindset)   

6. Staff 1. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น รับฟัง

ปัญหา และน าไปปรับปรุงพัฒนา 

2. การท างานแบบมีส่วนร่วม ท างานเป็นทีม 

และทักษะการท างานร่วมกับชุมชนอย่าง

เป็นมิตร  และประสบความส าเร็จ 

1. ขั้นตอนการท างาน ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ

ประกาศมีความซับซ้อน 

2. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ 

ข้อบังคับ หรือประกาศ   

7. Style 1.ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหา 

และน าไปปรับปรุงพัฒนา 

2.การท างานแบบมีส่วนร่วม ท างานเป็นทีม 

และทักษะการท างานร่วมกับชุมชนอย่าง

เป็นมิตร  และประสบความส าเร็จ 

1. ขั้นตอนการท างาน ระเบียบ ข้อบังคับ 

หรือประกาศมีความซับซ้อน 

2. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ 

ข้อบังคับ หรือประกาศ   
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7s McKinsey จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

8. Shared 

Value 

1. มีการก าหนดค่านิยมร่วม 

2. มหาวิทยาลัยเน้นการมีส่วนร่วม (Unity) 

ของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ รวมถึง 

เ น้ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ บ บ มื อ อ า ชี พ 

(Professional) 

1.  ขาดการสื่อสารและท าความเข้าใจค่านิยมร่วม ไม่

มีแผนรองรับการขับเคลื่อนคา่นิยมร่วม 

2. บุคลากรยังไม่ตระหนักในคา่นิยมร่วม  

 

(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ตารางท่ี 13 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกด้วย PEST Analysis   

PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายรัฐบาลและ

กฎหมาย (Political) 

1. ยุทธศาสตร์ชาติให้ความส าคัญกับการพัฒนา

เ ชิ ง พื้ น ที่ แ ล ะ ก า รแก้ ไ ขปัญห า ในพื้ นที่  

สอดคล้องกับปณธิานของมหาวิทยาลัย 

 

1.ความไม่แน่นอนของนโยบายของรัฐบาล 

และก่อหนี้สาธารณะเพิ่มขึน้ 

2.การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ 

3.กระบวนการและระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการภาครัฐไม่คงเส้นคงวา 

4.รัฐจัดสรรงบประมาณพื้นฐานลดลง 

นโยบายจัดสรรเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

 

2. สภาวะเศรษฐกิจ 

(Economic and Envi-

ronment) 

1. มหาวิทยาลัยมีโอกาสได้แสดงศักยภาพในการ

น าวิชาการเข้าไปช่วยพัฒนา/ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ชุมชนตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย

รัฐบาล 

 

1.โรคระบาดท าให้สภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 

2.รายได้ครอบครัวของผู้เรียนลดลง 

3.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ า ดอกเบี้ยเงินกู้

สูง 

4.รายจ่ายไม่สมดุลกับรายได้ 

5.โรคระบาดท าให้เกิดการ   

  เปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ 

3. การเมือง สังคม และ

วัฒนธรรม (Socio and 

Cultural) 

1.  ไลฟ์ส ไตล์ ให ม่ เป็นการประกอบอาชีพ

หลากหลายและอิสระมากขึ้น เน้นทักษะ

เฉพาะตัว มีความ Unique มากขึน้ 

2. สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ อุบัตซ้ า ท าให้

ประชาชนตื่นตัวด้านการดูแลสุขภาพ  มี

ความต้องการพึ่งพาบริการทางการแพทย์ 

และเวชศาสตร์มากย่ิงขึน้ 

1.จ านวนประชากรวัยเรียนลดลง   

2. ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตใหม่ลดลง 

3.เกิดวิถีชวีิตแบบใหม่ในสภาวะโรคระบาด 

4. ค่านิยมประกอบอาชีพโดยไม่ต้องมี 

5.การแข่งขันในสื่อสังคมออนไลน์สูงขึ้น       

ใบปริญญา    
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PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

4. เทคโนโลยี 

(Technology) 

1.ความก้าวหน้า/การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีสมัยใหม่  

2.การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

3.การใช้เทคโนโลยีทดแทนระบบการท างาน

แบบดั้งเดิม 

 

1. ต้นทุนทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึน้ 

2. หลักสูตรการเรียนบนแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ของสถาบันในต่างประเทศ

เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และเป็น

ที่นิยมมากขึน้ในหมู่คนรุ่นใหม่ 

 

5. สิ่งแวดล้อม 

(Environment) 

1.กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายด้าน

สิ่งแวดล้อม 

2.แนวโน้มการรักษ์สิ่งแวดล้อม 

3.การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน 

1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

และสิ่งแวดล้อม 

2. ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีผลกระทบต่อ

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

6. กฎหมาย (Legal) 1.กฎหมายการจ้างงาน 

2.กฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 

3.กฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย 

4. มาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

(ITA) 

5.ประมวลจริยธรรม 

6. องคก์รคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

3) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

Challenge) 
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       จากการวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชิง 

กลยุทธ ์(Strategic Challenge) พบว่ามหาวิทยาลัยพะเยา มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์(Strategic Advantage) 

และความท้าทายเชิงกลยุทธ ์(Strategic Challenge)  ดังนี้ 

ตารางท่ี 14 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

รายการ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

1.อ านาจการต่อรองของลูกค้า ผู้เรียนเลือกสถาบัน เลือกสายอาชีพ 

ผู้รับบริการวิชาการ มีทางเลือกหลากหลาย 

2.อ านาจต่อรองจากคู่ค้า ผู้ใช้บัณฑิตมีโอกาสเลือกบัณฑิตได้ตามต้องการ 

คู่ความร่วมมือมีโอกาสเลือกเครือข่ายความร่วมมือหลากหลาย 

3.การคุกคามของผู้ประกอบการ

รายใหม่ 

หลักสูตรออนไลน์สถาบันต่างประเทศ 

หลักสูตร Degree, Non-Degree จากสถาบันรัฐและเอกชน 

 

4.การแข่งขันของคู่แข่งในธุรกิจสาย

งานเดียวกัน  

มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนปรับตัว/พลิกโฉม  

การหาแหล่งทุนการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงฯ แข่งขันรุนแรง  

 

5.การคุกคามจากสินค้าหรือการ

บริการทดแทน 

ค่านิยมธุรกิจออนไลน์เพิ่มมากขึ้น มีธุรกิจการศึกษาออนไลน์มากขึ้น /หรือการ

พัฒนาทักษะเฉพาะทาง ท าให้คนในวัยเรียนสนใจปริญญาลดลง หลักสูตร

ทางเลือก/อาชีพทางเลือกมีหลากหลายมากขึน้  
ท่ีมา: 

1. มาจากข้อมูลประกอบการแถลงนโยบายและวิสัยทัศน์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ไปสู่

การปฏิบัติของคณะและหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565- 2569 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  

2. มาจากข้อมูลการระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยพะเยา  ในระยะเดือนมีนาคม 2564 โดยผ่านช่องทาง

ออนไลน์ 
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ส่วนที่ 3 

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

กระบวนการจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

 

  กระบวนการจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการจัดท า

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 – 2569 คณะได้จัดท าขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคณะ โดยมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง การ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาคณะ และมีการเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผล ตามแผนยุทธศาสตร์ไวอ้ยา่ง

ชัดเจน เพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาคณะให้บรรลุเป้าหมายอยา่งเป็นรูปธรรม  ได้ด าเนินการตามกระบวนการ

ดังนี้ 

  กระบวนการที่ 1 รับทราบนโยบายและแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

[เมษายน 2564] โดย มหาวิทยาลัยได้แจ้งถึงผลของการจัดท าแผนฯ จากการศึกษาพระราชบัญญัติ 

กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ศึกษาคู่มือการประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิง

ยุทธศาสตร์ วเิคราะห์คุณลักษณะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ เกณฑ์ประเมินและขอ้มูลตัวช้ีวัดผล

ศักยภาพองค์กร และผลการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และการเปรียบเทียบ 

(Benchmark) จากการจัดอันดับใน Ranking ในระดับชาติ และนานาชาติ เช่น THE (Times Higher Education) 

SCOPUS  

  การจัดท าแบบส ารวจสภาพแวดล้อมองคก์ร (SWOT) เพื่อรวบรวมเป็นขอ้มูลในการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

โดยด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของมหาวิทยาลัย การวเิคราะห์สถานการณ์

ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การด้วย 7s McKinsey วิเคราะห์

สภาพแวดล้อมองคก์ารด้วย 7s McKinsey  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST Analysis เพื่อหา

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) และ

น ามาก าหนดเป้าประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์(Strategic Objective; SO) ของแต่ละยุทธศาสตร์  
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  กระบวนการที่ 2 [เมษายน-พฤษภาคม 2564] ประชุมอาจารย์ทุกหลักสูตร กลุ่มงานบริหาร  

กลุ่มงานวชิาการและพัฒนานิสิต และกลุ่มงานบูรณาพันธกิจวิจัย บริการวชิาการ และศิลปะวัฒนธรรม เพื่อ

ทบทวนผลการด าเนินงานหลักสูตรและพันธกจิ 3 ด้านของคณะ (5 ด้าน มหาวิทยาลัย) เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์

หลักสูตร และวสิัยทัศน์คณะ เพื่อร่วมกันวางกรอบยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์คณะในอนาคตโดยยดึหลักตาม

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) พ.ศ. 2563 - 2566  

  โดยหลักสูตรได้วิเคราะห์และประเมินตนเอง ด้านการพัฒนาหลักสูตรในปัจจุบัน ด้านวิจัย 

บริการวชิาการและศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหาร โดยได้ข้อสรุปเพื่อวางแผนพัฒนาหลักสูตรและคณะ

ภายใต้การบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างผลงานสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นองค์ความรู้และ

นวัตกรรมที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา และสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่สร้างอาชีพในชุมชนและบ้านเกิด โดยได้

ร่างวิสัยทัศน์เป็น “โรงเรียนสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมเพื่อพัฒนาถิ่นที่ดีที่สุด” (The best SAFA for local 

development)   
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 กระบวนการที่ 3 [พฤษภาคม-มิถุนายน 2564] น าผลลัพธ์จากกระบวนการที่ 1 และ 2 มาใช้

เป็นขอ้มูลในการพจิารณาการร่างแผนปฏิบัติการประจ าป ี2565 และการร่างแผนกลยุทธของคณะ โดยเน้น

การบูรณาการพันธกิจ ลดทรัพยากร และเพิ่มประสิทธภิาพในการท างาน ที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ในการก าหนดแผนการด าเนินงานให้ทั่วถึง และสร้างระบบกรรมการในการวางแผน ก ากับติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินงานของทุกกลุ่มงาน ตามโครงสร้างของคณะ  

 กระบวนการที่ 4 [กรกฏาคม-สิงหาคม 2564] ร่างแผนการพลิกโฉมคณะตามนโยบายการ

วางแผนกลยุทธและแผนพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย จากคณะผู้บริหารคณะ วันที่ 18 สิงหาคม 2564   

 กระบวนการที่ 5 [สิงหาคม 2564] จัดท า(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 

ฉบับสมบูรณ์  

 กระบวนการที่  6 [กันยายน 2564] น าเสนอ(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

(ระยะ 5 ปี) ฉบับสมบูรณ์ เขา้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ และเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุม

มหาวิทยาลัยและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 

 กระบวนการที่ 7 [ตุลาคม 2564] คณะฯ เริ่มการใช้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

(ระยะ 5 ปี) ฉบับสมบูรณ์ 
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4.  แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา 

   

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้ก าหนดพันธกิจหลกั

และประเด็นยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-based and 

Community) มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 พัฒนา

ระบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ระบบวิจัยและนวัตกรรมคุณภาพสูง รวมทั้งการพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นสมรรถนะและจริยธรรม 

พัฒนาระบบการเงินและงบประมาณ แก้ไขขอ้จ ากัด และมุ่งเน้นบริหารงานแบบธรรมาภิบาล เพื่อสร้างช่ือเสียง

ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตาม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ดังตารางต่อไปนี ้
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ข้อมูลเชงิแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

  65 66 67 68 69   65 66 67 68 69 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

เป้าประสงค์                             

1.1  เพื่อผลิต

ก าลังคนให้มี

คุณลักษณะ 

สมรรถนะและ

ทักษะแห่ง

อนาคต 

ตอบสนอง

ความต้องการ

ของ

ตลาดแรงงาน  

1.1.1 ผลิต

บัณฑิตให้มี

คุณลักษณะ 

เป็น 

Community 

Change 

Agent หรือ 

5C+ 

1.1.1.1 พัฒนาและ

ปรับปรุงหลกัสูตรเพื่อ

ผลิตบัณฑิต ให้มี

ทักษะ Community 

Change Agent หรือ 

5C+  

จ านวนหลักสูตรได้รับการปรับปรุงตามแนวทาง 

Community Change Agent  

4 4 4 4 4 ร้อยละของบัณฑิตมหาวทิยาลยัพะเยามีทกัษะ 

Community Change Agent หรือ 5C+  

          

      ผลประเมนิความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ

คุณลักษณะของบณัฑิตด้าน Community 

Change Agent หรือ 5C+ แบ่งเปน็รายด้าน 

ดังนี ้

1. Creativity and Innovation Skill  

2. Critical Thinking and Problem solving skills  

3. Communication Skill  

4. Collaboration skill  

5. Community Skill 

3.51 3.51 4.01 4.01 4.51             

    1.1.1.2 พัฒนา

หลักสูตรเพื่อส่งเสริม

ความเปน็

จ านวนหลักสูตร CWIE เพื่อผลิตผู้ประกอบการ 

Entrepreneur Ship หรือนักนวัตกร Innovator  

4 4 4 4 4 ร้อยละของบัณฑิตมหาวทิยาลยัพะเยามีคุณลักษณะ

เป็นบัณฑิตพร้อมใช้ (CWIE) 
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ข้อมูลเชงิแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

  65 66 67 68 69   65 66 67 68 69 

    ผู้ประกอบการ 

Entrepreneur Ship 

หรือนักนวัตกร 

Innovator  (สร้าง

หลักสูตรใน

ลักษณะร่วมผลิต

บัณฑิตกับเครือข่าย

ผู้ประกอบการเพื่อ

ผลิตบัณฑิตพร้อมใช้ 

(CWIE)) 

จ านวนผูป้ระกอบการทีเ่ป็นคู่ความร่วมมือใน

การพัฒนาหลักสตูร ร่วมจัดการศกึษาเชิง

ประสบการณ์ การศกึษาเชิงบูรณาการกับการ

ท างาน  

4 4 4 4 4 ผลการจัดอันดับ SDGs 4 Quality Education 

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

          

    1.1.1.3 ส่งเสริมการ

บริหารจัดการ

หลักสูตรวิชาการ

ช้ันสูง  

จ านวนหลักสูตรควบสองปริญญา (Integrated 

Program) ที่ปรับปรุงหลักสูตรเดิม หรือจัดคู่

หลักสูตรใหม ่

1 2 2 3 3 ผลการจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for the 

goals  (ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

xx xx xx xx xx 

      จ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้าง

งานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชน  

[Reinventing University] 

0 2 2 3 3             

      มรีะบบและกระบวนการท างาน (Work process) 

ที่ครอบคลุมเครือข่ายอุปทาน (Supply 

network) ด้านการผลิตบณัฑิต [EdPEx 6.1] 

1 1 1 1 1             

  1.1.2 พัฒนา

นิสิตให้มีอัต

ลักษณ์ (UP 

Identity)  

1.1.2.1 ส่งเสริมการ

พัฒนาทักษะแห่ง

อนาคตให้แกน่ิสิต 

จ านวนหลักสูตรทีป่รับปรุงให้มุ่งเนน้การพัฒนา

ทักษะแห่งอนาคต 

4 6 7 7 4 

สถ 

ศอ 

โท 

ผลการจัดอันดับ SDGs 3 Good Health and Well-

being (ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 
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ข้อมูลเชงิแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

  65 66 67 68 69   65 66 67 68 69 

พัฒนา

สมรรถนะ

แห่งอนาคต  

อ. 

      ร้อยละของความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ

คุณลักษณะของบณัฑิตที่มีทักษะแห่งอนาคต 

1. ด้านทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม 

2. ด้านทักษะชีวิตและการท างาน 

3. ด้านสารสนเทศ สื่อเทคโนโลย ี

80 80 80 80 80 ผลการจัดอันดับ SDGs 4 Quality Education 

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

          

    1.1.2.2 พัฒนา

กิจกรรมเสริม

หลักสูตรเพื่อ

ส่งเสริมอัตลกัษณ์นสิิต

มหาวิทยาลยัพะเยา 

(UP Identity)  

ร้อยละของนิสิตที่มีอัตลักษณ์ UP Identity และ

Thainess  

1. ด้านสุนทรียภาพ ร้อยละ 80 ของหลักสูตร 

2. ด้านบุคลิกภาพ  ร้อยละ 80 ของหลักสูตร 

3. ด้านสุขภาพ ร้อยละ 80 ของหลักสูตร 

4. ด้าน Thainess ร้อยละ 80 ของหลักสูตร 

80 80 80 80 80 ผลการจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for the 

goals (ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

          

  1.1.3 การ

พัฒนา

สมรรถนะ

อาจารย์มือ

อาชีพ  

อาจารย์

เชี่ยวชาญ

วิชาการ 

ช านาญ

วิชาชีพ และ

1.1.3.1 ส่งเสริมพัฒนา

อาจารย์มีสมรรถนะ

ทางวิชาการ และ

วิชาชีพ 

จ านวนอาจารย์ทีผ่่านการประเมนิสมรรถนะ

ด้านการจัดการเรียนการสอน UP PSF 

ระดับ 1 จ านวน - คน  

ระดับ 2 จ านวน - คน 

ระดับ 3 จ านวน 40 คน 

ระดับ 4 จ านวน 7 คน 
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ผลการจัดอันดับ SDGs 4 Quality Education  

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 
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ข้อมูลเชงิแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

  65 66 67 68 69   65 66 67 68 69 

เป็นต้นแบบ

ด้านการสอน 

    1.1.3.2 พัฒนาอาจารย์

มอือาชีพต้นแบบด้าน

การสอน 

จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาเปน็อาจารย์

มอือาชีพต้นแบบ (ด้านวิชาชีพ) ระดับ

มหาวิทยาลยั  

 - - - - -             

      จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาเปน็อาจารย์

มอือาชีพต้นแบบระดบัระดับประเทศ 

                      

1.2  พัฒนา

ก าลังคนให้มี

ทักษะการ

เรียนรู้ตลอด

ชีวิต (Life 

Long 

Learning) 

1.2.1 พัฒนา

ทักษะการ

เรียนรู้ตลอด

ชวีิต (Life 

Long 

Learning) 

ของนิสิต 

1.2.1.1 ส่งเสริมการ

พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

จ านวนนสิิตที่มีผลการสอบวัดระดบั

ภาษาอังกฤษ  อยู่ในระดับ B1 ตามประกาศ

มหาวิทยาลยั 

180 180 180 180 180 ผลการจัดอันดับ SDGs 4 Quality Education  

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

          

    1.2.1.2 ส่งเสริมการ

พัฒนาทักษะดิจิทัล 

จ านวนนสิิตที่มีผลการสอบวัดระดบัทกัษะ

ดิจิทัล ตามประกาศมหาวทิยาลัย 

180 180 180 180 180 ผลการจัดอันดับ SDGs 11 Sustainable Cities and 

Communities  (ระดับประเทศ/ระดับโลก) 

          

    1.2.1.3 สนับสนนุการ

แข่งขันทักษะทาง

วิชาการในเวที

ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

จ านวนนสิิตทีไ่ด้รับรางวัลในเวทีระดับชาติและ

นานาชาต ิ

4 4 4 4 4 ผลการจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for the 

goals  (ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 
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ข้อมูลเชงิแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

  65 66 67 68 69   65 66 67 68 69 

  1.2.2 พัฒนา

ระบบนิเวศน์

เพ่ือสนับสนุน

การเรียนรู้

ตลอดชวีิต 

1.2.2.1 พัฒนาระบบ

สารสนเทศสนับสนุน

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

จ านวนระบบสารสนเทศสนบัสนุนการเรียนรู้

ตลอดชีวิต  

 1 1 1 1 1 ผลการจัดอันดับ SDGs 4 Quality Education  

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

          

    1.2.2.2  พัฒนาสื่อการ

เรียนรู้แบบออนไลน์

เพื่อสนับสนุนการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

(Digital Content) 

จ านวนสื่อการเรียนรู้แบบออนไลนท์ี่น ามาใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน 

4 8 18 36 72 ผลการจัดอันดับ SDGs 11 Sustainable Cities and 

Communities  (ระดับประเทศ/ระดับโลก) 

          

    1.2.2.3 พัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ และ

สภาพแวดล้อมในการ

เรียนรู้ 

จ านวนแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมในการ

เรียนรู้ใหม ่

1. ศูนย์การเรียนรู้  1 แห่ง 

2. ห้องเรียน Hybrid Classroom 2 แห่ง 

3. ห้องปฏบิัติการ 1 แห่ง  

4. Learning Space 3 แห่ง 

[Super KPI] 

4 5 5 6 7 ผลการจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for the 

goals (ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 
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ข้อมูลเชงิแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

  65 66 67 68 69   65 66 67 68 69 

  1.2.3 ส่งเสริม

คุณภาพชวีิต

นิสิตให้อยู่

และเรียน

อย่างมี

ความสุข 

1.2.3.1 พัฒนา

คุณภาพชีวิตนสิิตให้

อยู่และเรียนอย่างมี

ความสุข 

ความพงึพอใจของนิสิต ด้าน 

1. ระบบสวสัดิการ  

2. หอพัก 

3. ระบบการให้ค าปรึกษา 

4. ระบบการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพจิต 

5. บริการรักษาพยาบาล 

6. โรงอาหาร 

7. สนามกีฬา 

8. คุณภาพชีวิตนสิิตพกิาร 

9. ทุนการศกึษา 

ฯลฯ 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 ผลการจัดอันดับ SDGs 3 Good Health and Well-

being  (ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

 

 

  

          

  1.2.4 การ

ยกระดับด้าน

วิชาการสู่

สากล 

1.2.4.1 สร้างเครือข่าย

ความร่วมมือทาง

วิชาการกับองคก์รและ

สถาบนัในต่างประเทศ  

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 1 1 1 1 1 ผลการจัดอันดับ SDGs 4 Quality Education  

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

          

    1.2.4.2 ส่งเสริม

กิจกรรมความเป็น

สากลทางวิชาการ  

มนีโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการ

ด าเนินงานเกี่ยวกบัความเปน็สากล  

(Internationalization) 

1 1 1 1 1 ผลการจัดอันดับ SDGs 5 Gender Equaity  

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

          

      จ านวนนสิิตแลกเปลีย่น จ านวนนสิิตต่างชาติ 

ทั้งนิสติแลกเปลีย่นขาเข้า/ขาออก (Inbound / 

Outbound) 

- - - - - ลการจัดอันดบั SDGs 11 Sustainable Cities and 

Communities (ระดับประเทศ/ระดับโลก) 

          

      จ านวนนสิิตทีเ่ข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับ

สากล (International Conferrence) 

0 5 5 10 10 ผลการจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for the 

goals (ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 
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ข้อมูลเชงิแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

  65 66 67 68 69   65 66 67 68 69 

      จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ชาวต่างชาติ ที่เข้ามาถ่ายทอดความรู้ใน

มหาวิทยาลยั (Visiting Professor) 

1 1 1 1 1 ผลการจัดอันดับ SDGs 4 Quality Education  

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

          

    1.2.4.3 พัฒนา

หลักสูตรที่มีการ

จัดการเรียนการสอน

ร่วมกับมหาวทิยาลัย

หรือสถาบันใน

ต่างประเทศ 

จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน

ร่วมกับมหาวทิยาลัยหรือสถาบันในต่างประเทศ 

[Super KPI] 

0 1 1 2 2 ผลการจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for the 

goals (ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

          

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมสู่ประโยชน์เชงิพาณิชย์  

                        

2.1  ผลงาน

ด้านวิจัยและ

นวัตกรรม มี

คุณภาพ เปน็

ประโยชน์ และ

ขับเคลื่อน

ชุมชนและ

สังคม สู่การมี

คุณภาพชีวิตที่

ดีข้ึน 

2.1.1. พัฒนา

ระบบนิเวศ

ด้านวิจัยและ

นวัตกรรม 

2.1.1.1 ส่งเสริมและ

พัฒนาการจัดระบบ

ทรัพยากรการวิจัยและ

นวัตกรรมที่เป็น

ประโยชน์ และ

ขับเคลื่อนชุมชนและ

สังคม สู่การมคีณุภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึน 

มรีะบบและกระบวนการท างาน (Work process) 

ที่ครอบคลุมเครือข่ายอุปทาน (Supply 

network) ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและ

นวัตกรรม  

[EdPEx 6.1]   

1. งบประมาณการวิจัย   

2. บุคลากรด้านการวิจัย  

3. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ

สะดวก  

4. กฎระเบยีบข้อบังคบั 

5. แผนงานวิจัยและนวตักรรม 

6. ระบบบริหารการวิจัยและนวัตกรรม 

7. ระบบแลกเปลีย่นเรียนรู้และการถ่ายทอด 

Best practices 

ฯลฯ 

1 1 1 1 1 ผลการจัดอันดับ SDGs 9 Industry, Innovation and 

Infrastructure  (ระดับประเทศ/ระดับโลก) 
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ข้อมูลเชงิแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

  65 66 67 68 69   65 66 67 68 69 

      จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและ 

เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยที่เปน็

ประโยชน์ และขับเคลื่อนชุมชนและสังคม สูก่าร

มคีุณภาพชีวิตทีด่ีข้ึน 

5 5 7 7 7 ผลการจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for the 

goals  (ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

          

      จ านวนนกัวิจัยรุ่นใหมท่ี่ได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึน - - - - -             

    2.1.1.2 ส่งเสริมและ

พัฒนาการเผยแพร่

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม  

มรีะบบและกระบวนการท างาน (Work process) 

ที่ครอบคลุมเครือข่ายอุปทาน (Supply 

network) ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม 

 [EdPEx 6.1]   

1 1 1 1 1             

    จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีน่ าไปใช้

ประโยชน์จริงในชุมชน  

[Super KPI]  

5 5 7 7 7             

    และจ านวนงานวิจัยทีน่ าไปขยายผลหรือต่อ

ยอดการใช้ประโยชน์สูเ่ชิงพาณิชย์ [Super 

KPI]  

5 5 7 7 7             
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ข้อมูลเชงิแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

  65 66 67 68 69   65 66 67 68 69 

2.2  ผลงาน

ด้านวิจัย 

นวัตกรรม 

และทรัพยส์ิน

ทางปัญญา ที่

มคีุณภาพ

สามารถสร้าง

รายได้เชิง

พาณิชย์  

2.2.1 พัฒนา

เครือข่าย

ความร่วมมือ

ด้านวิจัยและ

นวัตกรรม 

และทรัพย์สิน

ทางปัญญา ท่ี

มีคุณภาพ

สามารถสร้าง

รายได้เชงิ

พาณิชย์  

2.2.1.1 สร้างเครือข่าย

ความร่วมมือกับพืน้ที่

ชุมชน หน่วยงาน

ภาครัฐ เอกชน 

สถาบนัในต่างประเทศ  

เพื่อส่งเสริมการ

พัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรมที่ตอบโจทย์

ความต้องการด้านการ

สร้างรายไดเ้ชิง

พาณิชย์   

มรีะบบและกระบวนการท างาน (Work process) 

ที่ครอบคลุมเครือข่ายอุปทาน (Supply 

network) ด้านการพัฒนาเครือข่ายความ

ร่วมมือด้านวิจัยและนวัตกรรม และทรัพย์สิน

ทางปัญญา ที่มีคณุภาพสามารถสร้างรายได้

เชิงพาณิชย์  

[EdPEx 6.1]   

1 1 1 1 1 ผลการจัดอันดับ SDGs 9 Industry, Innovation and 

Infrastructure  

          

      จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกบัพื้นที่ชุมชน 5 5 7 7 7             

  2.2.2 การ

พัฒนาระบบ

บริหาร

งานวิจัย

นวัตกรรม 

และทรัพย์สิน

ทางปัญญาท่ี

ยกระดับ

ชุมชนและ

ก่อให้เกิด

รายได้ 

2.2.2.1 สร้าง

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อ

สิทธบิัตร และอนุ

สิทธบิัตร ทีก่่อให้เกดิ

รายได ้

จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีไ่ด้รับการ

รับรอง 

1 จ านวนสทิธิบตัร 

2 จ านวนอนุสิทธบิัตร 

3 จ านวนลิขสทิธิ ์

[Super KPI]  

 

5 

0 

10 

 

5 

0 

10 

 

5 

0 

15 

 

5 

0 

15 

 

5 

0 

15 

ผลการจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for the 

goals   
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ข้อมูลเชงิแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

  65 66 67 68 69   65 66 67 68 69 

2.3 คุณภาพ

ผลงานวิจัย

และนวัตกรรม

เพื่อมุง่สู่ระดับ

สากล (World 

Ranking) และ

มุง่สู่การเป็น

มหาวิทยาลยั

ในกลุ่มการ

วิจัยระดับแนว

หน้าของโลก 

(Global and 

Frontier 

Research) 

2.3.1 ส่งเสริม

พัฒนา

งานวิจัยและ

นวัตกรรม 

เพ่ือสนับสนุน

การเข้าสู่การ

จัดอันดับ

มหาวิทยาลัย

ในระดับ

สากล (World 

Ranking) 

และการเป็น

มหาวิทยาลัย

ในกลุ่มการ

วิจัยระดับ

แนวหน้าของ

โลก (Global 

and Frontier 

Research) 

2.3.1.1 ส่งเสริมการ

ตีพิมพเ์ผยแพร่

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมในวารสารที่

อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับ

การยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีไ่ด้รับการ

ตีพิมพใ์นวารสารที่อยูใ่นฐานข้อมูลทีไ่ด้รับการ

ยอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ  

5 10 15 20 25 ผลการจัดอันดับ SDGs 9 Industry, Innovation and 

Infrastructure  (ระดับประเทศ/ระดับโลก) 
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ข้อมูลเชงิแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

  65 66 67 68 69   65 66 67 68 69 

    2.3.1.2 เข้าร่วมรับการ

จัดอันดับมหาวทิยาลยั

โลก จากสถาบันและ

หน่วยงานต่างๆ ที่

ได้รับการยอมรับใน

ระดับนานาชาต ิ

ผลการจัดอันดับมหาวทิยาลัยโลก 

1. THE Ranking 

2. SCIMAGO 

3. Webometrics 

4. QS World Ranking 

ฯลฯ 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

ผลการจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for the 

goals  (ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

          

    2.3.1.3 ส่งเสริมพัฒนา

นักวิจัยผ่านการจัดตั้ง

หน่วยวิจัยเพื่อความ

เป็นเลิศ Unit of 

Excellent  

จ านวนนกัวิจัยรุ่นใหมท่ี่ได้รับการพัฒนา เสริม

ศักยภาพนักวิจัย สู่การผลติผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมสู่การตีพิมพร์ะดบันานาชาติ 

5 10 15 20 25             

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ท่ี 

3 การบริการ

วิชาการด้วย

องค์ความรู้

และ

นวัตกรรม 

เพ่ือความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน 
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ข้อมูลเชงิแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

  65 66 67 68 69   65 66 67 68 69 

3.1 การ

บริการ

วิชาการแก่

สังคมและ

ชุมชนให้มี

คุณภาพชีวิต

และความ

เป็นอยู่อย่าง

ยั่งยืน  

3.1.1. การ

พัฒนาระบบ

นิเวศของการ

บริการ

วิชาการ 

3.1.1.1 ส่งเสริมและ

พัฒนาระบบนเิวศของ

การบริการวิชาการ 

มรีะบบและกระบวนการท างาน (Work process) 

ที่ครอบคลุมเครือข่ายอุปทาน (Supply 

network) ด้านการบริหารจัดการงานบริการ

วิชาการแกส่ังคม และชุมชนให้มีคุณภาพชีวิต

และความเปน็อยู่อย่างยั่งยืน  [EdPEx 6.1]   

1. งบประมาณการบริการวิชาการ 

2. บุคลากรด้านการบริการวิชาการ 

3. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ

สะดวก  

4. กฎระเบยีบข้อบังคบั 

5. แผนงานการบริการวิชาการ 

6. ระบบบริหารจัดการบริการวิชาการ 

7. ระบบแลกเปลีย่นเรียนรู้และการถ่ายทอด 

Best practices 

ฯลฯ 

[Reinventing University] 

1 1 1 1 1 ผลการจัดอันดับ SDGs 3 Good Health and Well-

being  (ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

          

      จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกบัผูเ้กี่ยวข้องกบั

การบริการวิชาการ    

4 5 7 7 7 ผลการจัดอันดับ SDGs 4 Quality Education  

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

          

      จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านงาน

บริการวิชาการ 

47 47 47 47 47 ผลการจัดอันดับ SDGs 9 Industry, Innovation and 

Infrastructure  (ระดับประเทศ/ระดับโลก) 
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ข้อมูลเชงิแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

  65 66 67 68 69   65 66 67 68 69 

    3.1.1.2  ส่งเสริมและ

พัฒนาการถ่ายทอด

องค์ความรู้นวัตกรรม 

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ให้ชุมชนและสังคม 

(Engagement) 

จ านวนเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ

บริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

และสังคม (Engagement) 

4 5 7 7 7 ผลการจัดอันดับ SDGs 11 Sustainable Cities and 

Communities  (ระดับประเทศ/ระดับโลก) 

          

      จ านวนผลงานบริการวิชาการที่น าไปใช้

ประโยชน์จริงในชุมชนหรือท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่

เป้าหมาย 

4 5 7 7 7 ผลการจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for the 

goals (ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

          

      จ านวนผลงานบริการวิชาการที่น าไปขยายผล

หรือน าไปใช้งานในพื้นทีใ่หมห่รือชุมชนแห่งใหม่ 

4 5 7 7 7             

3.2 มแีหล่ง

เรียนรู้และ

พัฒนาการ

เรียนรู้ของ

สังคมและ

ชุมชนทุกช่วง

วัย  

3.2.1 ส่งเสริม

พัฒนาองค์

ความรู้ เพ่ือ

พัฒนา

คุณภาพชวีิต

ของคนใน

ชุมชน 

3.2.1.1 สร้างองค์

ความรู้ที่เป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของคนในชุมชน 

จ านวนองค์ความรู้ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

4 5 7 7 7 ผลการจัดอันดับ SDGs 4 Quality Education  

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

          

  3.2.2 พัฒนา

แหล่งเรียนรู้

ชุมชน

ต้นแบบ  

3.2.2.1  การพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ของ

มหาวิทยาลยั ให้เป็น

ศูนยก์ลางการเรียนรู้ที่

ส าคัญของสังคมและ

ชุมชนทุกช่วงวยั 

(Learning Space) 

จ านวนศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้ใหม ่

ที่เปน็ศูนย์กลางการเรียนรู้ทีส่ าคัญของสังคม

และชุมชนทุกช่วงวยั (Learning Space) 

[Reinventing University] 

1 1 1 1 1 ผลการจัดอันดับ SDGs 9 Industry, Innovation and 

Infrastructure  (ระดับประเทศ/ระดับโลก) 
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ข้อมูลเชงิแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

  65 66 67 68 69   65 66 67 68 69 

                  ผลการจัดอันดับ SDGs 11 Sustainable Cities and 

Communities  (ระดับประเทศ/ระดับโลก) 

          

                  ผลการจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for the 

goals   (ระดับประเทศ/ระดับโลก) 

          

3.3 

ผู้ประกอบการ

ในพื้นที่ มี

ศักยภาพใน

การแข่งขัน

สูงข้ึน  

3.3.1. 

ส่งเสริม/สร้าง

ขีด

ความสามาร

ถในการ

แข่งขันของ

ผู้ประกอบกา

รท้องถ่ิน และ

บ่มเพาะ

ผู้ประกอบกา

รใหม่  

3.3.1.1 พัฒนาระบบ

นิเวศด้านการสร้าง

นวัตกรรมชุมชน เพื่อ

เร่งพัฒนา

ผู้ประกอบการ 

มรีะบบและกระบวนการท างาน (Work process) 

ที่ครอบคลุมเครือข่ายอุปทาน (Supply 

network) ด้านการสร้างนวัตกรรมชุมชนเพื่อเร่ง

พัฒนาผู้ประกอบการ [EdPEx 6.1]  

1. แหล่งทุน/แหล่งงบประมาณ 

2. บุคลากร และนกัวิชาชีพเช่ือมโยงหุ้นส่วน

สังคม 

3. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ

สะดวก  

4. กฎระเบยีบข้อบังคบั  

5. ระบบบริหารจัดการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์

ความส าเร็จ 

6. ระบบแลกเปลีย่นเรียนรู้และการถ่ายทอด 

Best practices 

ฯลฯ 

1 1 1 1 1 ผลการจัดอันดับ SDGs 9 Industry, Innovation and 

Infrastructure  (ระดับประเทศ/ระดับโลก) 
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ข้อมูลเชงิแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

  65 66 67 68 69   65 66 67 68 69 

    3.3.1.2 ส่งเสริมและ

พัฒนาการจัดระบบ

บริหารจัดการด้านการ

สร้างนวัตกรรมชุมชน

เพื่อเร่งพัฒนา

ผู้ประกอบการ 

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือและเครือข่าย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสร้างนวตักรรม

ชุมชนเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ 

4 5 7 7 7 ผลการจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for the 

goals (ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

          

      จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเป็น

ผู้ประกอบการและบ่มเพาะเปน็ผูป้ระกอบการ

รุ่นใหม ่

- - - - -             

    3.3.1.3 การพัฒนา

ชุมชนผ่าน

กระบวนการส่งเสริม 1 

คณะ 1 สัญลักษณ์

ความส าเร็จ 

จ านวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 1 คณะ 

1 สัญลักษณ์ความส าเร็จ  

1 1 1 1 1             

      จ านวนผลิตภัณฑ์หรือนวตักรรมทีเ่ป็น

สัญลักษณ์ความส าเร็จ น าไปสูเ่ชิงพาณิชย์ได ้

 [Super KPI] 

4 5 7 7 7             

3.4 การ

บริการสุขภาพ 

และ

สาธารณสุขที่

ทันสมยัแก่

ชุมชนและ

ผู้สูงอายุ 

3.4.1 ส่งเสริม

พัฒนาระบบ

บริการ

ทางด้าน

สุขภาพและ

สาธารณสุขท่ี

ทันสมัย 

สอดคล้องกับ

3.4.1.1 พัฒนาระบบ

บริการด้านสุขภาพ

และสาธารณสุข 

จ านวนสถานพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน HA             ผลการจัดอันดับ SDGs 3 Good Health and Well-

being  (ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

          

  ร้อยละของรายได้ของสถานพยาบาลของ

มหาวิทยาลยัมรีายได้เพิ่มข้ึน  

          ผลการจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for the 

goals (ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 
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ข้อมูลเชงิแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

  65 66 67 68 69   65 66 67 68 69 

(Community 

Health Care) 

การ

เปลี่ยนแปลง

สู่สังคม

ผู้สูงอายุ  

3.4.2 ส่งเสริม

การพัฒนา

สิ่งแวดล้อม

เพ่ือสุขภาวะ

ท่ีดี  

(Environmen

t for 

Wellness) 

3.4.2.1 ส่งเสริมการ

ให้บริการของศูนย์

ส่งเสริมสุขภาพและ

คุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุ

จ านวนหน่วยงานที่มีบริการด้านส่งเสริมสุข

ภาวะของผู้สูงอายุ  

                      

    จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกบัชุมชนเพื่อการ

ส่งเสริมป้องกันสุขภาพผู้สูงอายุ  

4 5 7 7 7             

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ท่ี 

4 การ

ส่งเสริมการ

ท านุบ ารุง

ศิลปะวฒันธร

รมเพ่ือความ

เป็นไทยและ

เอกลักษณ์

ของชาติ 
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ข้อมูลเชงิแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

  65 66 67 68 69   65 66 67 68 69 

4.1 อนุรักษ์ 

ฟื้นฟู ท านุ

บ ารุงศิลปะ 

วัฒนธรรมและ

ภูมปิัญญา

ท้องถิ่น  

4.1.1 ส่งเสริม

ศิลปะวฒันธร

รมท้องถ่ิน

และ

เอกลักษณ์

ความเป็นไทย 

ให้ได้รับการ

ยอมรับใน

ระดับสากล 

4.1.1.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู 

ท านุบ ารุง

ศิลปะวัฒนธรรม

ท้องถิ่นและเอกลักษณ์

ความเปน็ไทยให้เป็นที่

ยอมรับในระดบัสากล  

มรีะบบและกระบวนการท างาน (Work process) 

ที่ครอบคลุมเครือข่ายอุปทาน (Supply 

network) ด้านการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู ท านบุ ารุง

ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

[EdPEx 6.1]  

1 1 1 1 1 ผลการจัดอันดับ SDGs 11 Sustainable Cities and 

Communities  (ระดับประเทศ/ระดับโลก) 

          

      จ านวนเครือข่ายการสร้างความเข้มแข็งด้าน

ท านุภูมปิัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ให้กับชุมชน 

และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทาง

วัฒนธรรมไปสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยนื 

4 5 7 7 7 ผลการจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for the 

goals   (ระดับประเทศ/ระดับโลก) 

          

      จ านวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา โดยการบูรณา

การงานวิจัยและนวัตกรรมกับงานด้านการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4 5 7 7 7             

4.2 ยกระดับ

องค์ความรู้

ทางศิลปะและ

วัฒนธรรม สู่

งานสร้างสรรค์

เชิงพาณิชย์ 

(Cultural 

Enterprise) 

4.2.1 พัฒนา

บริหาร

จัดการทุน

ทาง

ศิลปวัฒนธรร

มและภมูิ

ปัญญา

ท้องถ่ิน 

4.2.1.1 พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ วิจัย

และนวัตกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรมสู่

เศรษฐกิจเชิง

สร้างสรรค์  

จ านวนทนุทางศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่และ

ความเปน็ไทย ได้รับการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์  

[Super KPI] 

8 8 10 10 10 ผลการจัดอันดับ SDGs 9 Industry, Innovation and 

Infrastructure  (ระดับประเทศ/ระดับโลก) 
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ข้อมูลเชงิแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

  65 66 67 68 69   65 66 67 68 69 

และความเปน็

สากล 

    4.2.1.2 ส่งเสริมการ

สร้างสรรค์ผลงาน

ทางด้าน

ศิลปะวัฒนธรรมและ

ความเปน็ไทย เพื่อ

ก่อให้เกิดรายได้แก่

ชุมชนและท้องถิ่น 

อย่างยั่งยนื 

ร้อยละของรายได้ของชุมชนและท้องถิ่นที่

เพิ่มข้ึน 

10 10 10 20 20 ผลการจัดอันดับ SDGs 11 Sustainable Cities and 

Communities (ระดับประเทศ/ระดับโลก) 

          

  4.2.2  พัฒนา

องค์ความรู้

ทางศิลปะ

และ

วัฒนธรรม สู่

งาน

สร้างสรรค์

เชงิพาณิชย์ 

(Cultural 

Enterprise) 

4.2.2.1 ส่งเสริมการ

พัฒนาองค์ความรู้ทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

สู่งานสร้างสรรค์เชิง

พาณิชย์ (Cultural 

Enterprise) 

จ านวนองค์ความรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่

ไปสู่งานสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural 

Enterprise) 

[Super KPI] 

5 5 7 7 7 ผลการจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for the 

goals (ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

          

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ท่ี 

5 การพัฒนา

ระบบบริหาร
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ข้อมูลเชงิแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

  65 66 67 68 69   65 66 67 68 69 

จัดการท่ี

ทันสมัย  มี

ประสิทธิภาพ 

โปร่งใส  และ

มีธรรมาภิ

บาล 

5.1 การ

พัฒนา

คุณภาพ

องค์กรเพ่ือ

ความเป็นเลิศ 

5.1.1 การ

พัฒนา

คุณภาพ

องค์กรตาม

เกณฑ์การ

ประกัน

คุณภาพ

องค์กรเพ่ือ

ความเป็นเลิศ 

(EdPEx) 

5.1.1.1 ส่งเสริม

สนับสนุนให้คณะ/

หน่วยงานน าเกณฑ์

การประกันคณุภาพ

องค์กรเพื่อความเป็น

เลิศ (EdPEx) มาใช้ใน

การพัฒนาองค์กร 

จ านวนคณะ/หนว่ยงานทีน่ าเกณฑ์การประกัน

คุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลศิ (EdPEx) มา

ใช้ในการพัฒนาองค์กร  

[Super KPI] 

1 1 1 1 1 ผลการจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for the 

goals (ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

          

    จ านวนคณะ/หนว่ยงานที่มีผลประเมนิภายใน 

อยู่ในระดบั EdPEx 200   

[Super KPI] 

0 1 1 0 0             

    จ านวนคณะ/หนว่ยงานที่มีผลประเมนิภายใน 

อยู่ในระดบั EdPEx 300  

[Super KPI] 

0 0 0 1 1             

    จ านวนคณะ/หนว่ยงานทีผ่่านการประเมนิ TQA 

[Super KPI] 

- - - - -             
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ข้อมูลเชงิแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

  65 66 67 68 69   65 66 67 68 69 

    จ านวนคณะ/หนว่ยงานทีผ่่านการประเมนิ TQC 

[Super KPI]  

- - - - -             

  5.1.2 การ

พัฒนาระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สนับสนุนการ

พัฒนา

คุณภาพ

องค์กร 

5.1.2.1 พัฒนาและ

บูรณาการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพองค์กร 

จ านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนุน

การพัฒนาคุณภาพองค์กร 

1 1 1 1 1             

5.2 การ

บริหารงานมี

ธรรมาภิบาล 

และความ

โปร่งใสอย่าง

ยั่งยืน  

5.2.1 ส่งเสริม

การสร้างธรร

มาภิบาล

ภายใน

มหาวิทยาลัย

อย่างยั่งยืน 

5.2.1.1 ส่งเสริมการ

บริหารงานด้วยหลกั

ธรรมาภิบาลทัว่ทั้ง

องค์กร 

มรีะบบและกระบวนการท างาน (Work process) 

ด้านการส่งเสริมการบริหารงานด้วยหลักธรร

มาภิบาลทัว่ทั้งองคก์ร  [EdPEx 6.1],  [EdPEx 

1]  

1 1 1 1 1 ผลการจัดอันดับ SDGs 16 Peace, Justice and 

Strong Institutions (ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

          

    5.2.1.2 ส่งเสริม

คุณธรรมและความ

โปร่งใส 

ผลการประเมนิ ITA ระดับมหาวทิยาลัยไมต่่ า

กว่า ระดบั A  

A A A A A ผลการจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for the 

goals (ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

          

      ผลการประเมนิ ITA ระดับคณะ/หน่วยงานไมต่่ า

กว่า ระดบั B 

A A A A A             

      ผลการประเมนิ ITA ระดับคณะ/หน่วยงานไมต่่ า

กว่า ระดบั A 

A A A A A             
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ข้อมูลเชงิแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

  65 66 67 68 69   65 66 67 68 69 

    5.2.1.3 ส่งเสริมให้

ผู้บริหาร บุคลากร 

นิสิต และนกัเรียน 

ปฏบิัตติามประมวลจ

ริยธรรรมอย่าง

เคร่งครัด 

จ านวนเร่ืองหรือจ านวนข้อร้องเรียนด้าน

คุณธรรมและความโปร่งใส ทีเ่ข้าสูก่ระบวนการ

รับเร่ือง ที่ได้รับการแก้ไขและส่งข้อมูลย้อนกลบั

ไปยังผู้ร้องเรียน 

0 0 0 0 0             

5.3 

สภาพแวดล้อ

มของ

บุคลากร

เก้ือหนุนและ

มี

ประสิทธิภาพ  

5.3.1 พัฒนา

ขีด

ความสามาร

ถบุคลากร 

5.3.1.1 ส่งเสริมพัฒนา

ขีดความสามารถและ

อัตราก าลังบุคลากร

ตามความต้องการ

พัฒนาของ

มหาวิทยาลยั 

(CAPABILITY and 

CAPACITY) 

มรีะบบและกระบวนการท างาน (Work process) 

ที่ครอบคลุมเครือข่ายอุปทาน (Supply 

network) ด้านการพัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากร  

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]  

1. ระบบประเมนิความต้องการด้านขีด

ความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 

2. วิธีการประเมนิทักษะ และสมรรถนะ

บุคลากร  

3. ระบบให้การรับรองคุณวุฒิ (certifications) 

หรือประกาศนียบตัรด้านทักษะความสามารถ

ของบุคลากร 

4. ระบบความก้าวหน้าของบุคลากรในระดับ

ต่างๆ (staffing levels) 

5. ระบบการสรรหา ว่าจ้าง และดแูลบุคลากร

ใหม ่(New WORKFORCE Members)  

6.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ

บริหารทรัพยากรบุคคล (HR SMART) 

ฯลฯ 

1 1 1 1 1 ผลประเมนิความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ

พัฒนาขีดความสามารถของบคุลากร 
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ข้อมูลเชงิแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

  65 66 67 68 69   65 66 67 68 69 

  5.3.2 การ

เตรียม

บุคลากรให้

พร้อมต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

5.3.2.1 บริหารจัดการ

การเปลี่ยนแปลงด้าน

บุคลากร 

(WORKFORCE 

Change 

Management)  

มกีารสร้างวัฒนธรรมองค์กรการเรียนรู้

เปลีย่นแปลงร่วมกนั สานความคิดสร้างจิตใจ 

(Ideas and Thinking)  

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]  

1 1 1 1 1 ผลประเมนิความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อ

วัฒนธรรมองค์กรการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

สานความคดิสร้างจิตใจ (Ideas and Thinking)  

          

                  ผลการจัดอันดับ SDGs 16 Peace, Justice and 

Strong Institutions  (ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

          

                  ผลการจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for the 

goals (ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

          

   5.3.3 

ส่งเสริม

ความก้าวหน้

าตามสายงาน 

 5.3.3.1 ความส าเร็จ

ในงาน (Work 

Accomplishment) 

มรีะบบและกระบวนการท างาน (Work process) 

ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงาน  

 [EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]  

1. ระบบและกลไกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จาก

สมรรถนะหลักขององค์กร 

2. ระบบและกลไกการส่งเสริมสนบัสนุนการ

มุง่เน้นลูกค้าและธุรกิจ 

3. ระบบและกลไกผลักดนัให้ผลการด าเนนิการ

ที่เหนือกว่าความคาดหมาย 

1 1 1 1 1 ผลประเมนิความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อรูปแบบ

การท างานและการบริหารบุคลากรเพื่อความส าเร็จ

ในงาน 

          

5.4 

บรรยากาศ

การท างาน

ของบุคลากร 

(WORKFORC

E Climate) 

5.4.1 พัฒนา

สภาพแวดล้อ

มของการ

ท างาน 

(Workplace 

5.4.1.1 สร้างความ

มั่นใจด้านสุขภาพ 

ความปลอดภัย 

(security) และความ

สะดวกในการเข้าถงึ

สถานที่ท างานของ

บุคลากร 

มรีะบบและกระบวนการท างาน (Work process) 

ด้านการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย

บุคลากรและระบบการเข้าถึงสถานทีท่ างาน

ของบุคลากร  [EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   

1 1 1 1 1 ความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการส่งเสริม

สุขภาพและความปลอดภัยบุคลากร และระบบการ

เข้าถึงสถานทีท่ างานของบคุลากร 
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ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

  65 66 67 68 69   65 66 67 68 69 

Environment

) 

    5.4.1.2 ปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการ

ท างาน 

จ านวนอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมใน

การท างานที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา 

1 2 5 10 1 ความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อม

ของการท างาน 

          

  5.4.2 ส่งเสริม

การ

ด าเนินงาน

ตามนโยบาย

และสิทธิ

ประโยชน์

ส าหรับ

บุคลากร 

(WORKFORC

E Benefits 

and Policies) 

5.4.2.3 สนับสนุน

บุคลากรโดยจัดให้มี

สวัสดิการ สทิธิ

ประโยชน์ และ

นโยบายสนับสนุน

ความต้องการของ

บุคลากรที่หลากหลาย  

มรีะบบและกระบวนการท างาน (Work process) 

ด้านระบบสวสัดกิารและสิทธปิระโยชน์ของ

บุคลากร  

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   

1 1 1 1 1 ความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อสวัสดกิารและสิทธิ

ประโยชน ์

          

                  ผลการจัดอันดับ SDGs 16 Peace, Justice and 

Strong Institutions  (ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

          

                  ผลการจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for the 

goals (ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 
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5.5 ความ

ผูกพันของ

บุคลากร 

(Workforce 

Engagement

) 

5.5.1 สร้าง

ค่านยิมความ

รัก ความ

ผูกพัน และ

การมีส่วน

ร่วมในองค์กร 

(Assessment 

of 

Workeforce 

ENGAGEMEN

T) 

5.5.1.1 ส่งเสริมการ

สร้างค่านิยมให้

บุคลากรเกิดความรัก 

ผูกพันธ์ และการมี

ส่วนร่วมในองคก์ร 

(Drivers of 

ENGAGEMENT) ตาม

กลุ่มและประเภท

บุคลากร 

มรีะบบและกระบวนการท างาน (Work process) 

ด้านความผูกพนัของบุคลากร และขับเคลื่อน

ความผกูพัน [EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   

1 1 1 1 1 ความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อการสร้างค่านิยม

ให้บุคลากรเกิดความรัก ผูกพนัธ์ และการมสีว่นร่วม

ในองค์กร 

          

    5.5.1.2 พัฒนาระบบ

การประเมนิความ

ผูกพัน และการมสี่วน

ร่วมในองค์กร 

(Assessment of 

ENGAGEMENT) 

 มรีะบบการประเมนิความผูกพนั   

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   

1 1 1 1 1 ความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการประเมนิ

ความผกูพัน และการมสีว่นร่วมในองค์กร 

          

                  ผลการจัดอันดับ SDGs 16 Peace, Justice and 

Strong Institutions  (ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

          

                  ผลการจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for the 

goals (ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

  65 66 67 68 69   65 66 67 68 69 

5.6 

วัฒนธรรม

องค์กร 

(Organizatio

nal Culture)  

5.6.1 

เสริมสร้าง

วัฒนธรรม

องค์กร ให้

เกิดการ

สื่อสาร

ค่านยิมและ

วัฒนธรรม

องค์กรท่ีดี

ร่วมกัน  

5.6.1.1 ส่งเสริมให้

หน่วยงานสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร ให้

เกิดการสื่อสารค่านยิม

และวัฒนธรรมองค์กร

ที่ดีร่วมกัน  

มรีะบบและกระบวนการท างาน (Work process) 

ด้านสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เกดิการ

สื่อสารค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน  

 [EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   

1. มรีะบบและกลไกการสง่เสริมวัฒนธรรม

องค์กร 

2. มีวัฒนธรรมการสื่อสารองค์กรที่เปิดกว้าง 

3. วัฒนธรรมการท างานทีด่ีมีประสทิธิภาพ 

1 1 1 1 1 ความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อการสื่อสารค่านิยม

และวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน  

          

  5.6.2 ก าหนด

วัฒนธรรม

องค์กรให้

สนับสนุน

วิสัยทัศน์และ

ค่านยิม  

5.6.2.1 ส่งเสริมให้

บุคลากรปฏบิัตติาม

วิสัยทัศนแ์ละคา่นิยม

ร่วมของมหาวิทยาลยั  

มกีารส่งเสริมให้บุคลากรปฏบิตัิตามวิสัยทัศน์

และคา่นยิมร่วมของมหาวิทยาลัย   

1 1 1 1 1 ความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อการปฏบิัตติาม

วสิัยทัศนแ์ละคา่นิยมร่วมของมหาวทิยาลยั 

          

  5.6.3 สร้าง

วัฒนธรรม

การท างานสู่

ผลลัพธ์ท่ีมี

ต่อลูกค้า 

5.6.3.1 ส่งเสริมการ

สร้างวัฒนธรรมการ

ท างานสูผ่ลลัพธ์ที่มีต่อ

ลูกค้า 

มวีัฒนธรรมการท างานสู่ผลลัพธท์ี่มีต่อลกูค้า 1 1 1 1 1 ความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อการฒนธรรมการ

ท างานสูผ่ลลัพธ์ที่มีต่อลูกค้า 

          

                  ผลการจัดอันดับ SDGs 16 Peace, Justice and 

Strong Institutions (ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 
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                  ผลการจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for the 

goals (ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 
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5.7 ผลการ

ปฏิบัติงาน

และการ

พัฒนาท่ีดี

และมี

ประสิทธิภาพ 

(PERFORMA

NCE 

Managemen

t and 

Developmen

t) 

5.7.1 พัฒนา

ระบบการ

จัดการผล

การ

ปฏิบัติงาน

ของบุคลา

การสาย

สนับสนุนให้

เกิดการ

ท างานท่ี

ให้ผลการ

ด าเนินงานท่ี

ด ี

5.7.1.1 ส่งเสริมาร

ปฏบิัติงานและการ

พัฒนาที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ และน า

แนวปฏบิัตทิี่ดี (Best 

Practise) ไปใช้

ประโยชน์ การพัฒนา

ผลการปฏบิัตงิาน 

(PERFORMANCE 

Development) 

มรีะบบและกระบวนการท างาน (Work process) 

ด้านการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน และแนว

ปฏบิัตทิี่ดี (Best Practise) [EdPEx 6.1],  

[EdPEx 5]  1. การบริหารค่าตอบแทน การให้

รางวัล การยกย่องชมเชย และการสร้าง

แรงจูงใจในการท างาน2. การบริหาร

ค่าตอบแทน การให้รางวลั การยกย่องชมเชย 

และการสร้างแรงจูงใจในการท างาน3. การ

ยอมรับความเสี่ยงที่ผ่านการประเมนิผลได้ผล

เสียอย่างรอบด้าน (INTELLIGENT RISK 

taking)4. การจัดการผลการปฏบิัติงานของ

บุคลากรด้านการมุง่เน้นลูกค้าและธุรกิจ5. การ

จัดการผลการปฏบิตัิงานของบุคลากรด้านการ

บรรลุผลส าเร็จของแผนปฏบิตัิการ6. การ

เรียนรู้และสนบัสนนุความต้องการพัฒนา

ตนเองของบุคลากร ตามทศิทางการพัฒนา

มหาวิทยาลยั7. การเรียนรู้และพัฒนาของ

องค์กรด้านความปรารถนาในการเรียนรู้และ

พัฒนาของบุคลากร8. ระบบการเรียนรู้และ

พัฒนาขององค์กรด้านสนบัสนนุการปรับปรุง

ผลการด าเนนิการขององค์กร และความเสี่ยงที่

ผ่านการประเมนิผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน9. 

การเรียนรู้และพัฒนาขององค์กรด้านการ

สนับสนุนจริยธรรม และวิธปีฏบิตัิทางธุรกิจ

อย่างมจีริยธรรม 

1 1 1 1 1             
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  5.7.2 พัฒนา

ประสิทธิผล

ของการ

เรียนรู้และ

การพัฒนา 

(LEARNING 

and 

Developmen

t 

EFFECTIVEN

ESS) 

5.7.2.1 ก าหนดวิธี

ประเมนิประสิทธผิล

และประสทิธิภาพของ

ระบบการเรียนรู้และ

การพัฒนา 

มรีะบบและกระบวนการท างาน (Work process) 

ด้านเพัฒนาประสิทธิผลของการเรียนรู้และการ

พัฒนา และความก้าวหน้าสายอาชีพ 

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   

1. มีระบบการจัดการการพัฒนาความก้าวหน้า

ตามสายอาชีพของบุคลากรและผู้น าในอนาคต

ขององค์กร 

2. มีแผนการสบืทอดต าแหน่งของต าแหน่ง

บริหาร ผู้น า และต าแหน่งอ่ืนทีส่ าคัญ 

1 1 1 1 1             

                  ผลการจัดอันดับ SDGs 16 Peace, Justice and 

Strong Institutions  (ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 

          

                  ผลการจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for the 

goals   (ระดับประเทศ/ระดับโลก) 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

  65 66 67 68 69   65 66 67 68 69 

5.8 

มหาวิทยาลัย

ได้รับการจัด

อันดับ

สถาบันการศึ

กษาสีเขยีวท่ี

เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

ระดับโลก (UI 

Green)    

5.8.1 พัฒนา

กายภาพ 

และ

สิ่งแวดล้อม

ตามเกณฑ์ UI 

Green สู่การ

เป็น

มหาวิทยาลัย

ต้นแบบใน

การสร้าง

ความยั่งยืน 

5.8.1.1 ส่งเสริมการ

ด าเนินการตาม

ประเด็นหลกัของ

เกณฑ์ UI Green 

Metric เพื่อพัฒนาสู่

การเป็นมหาวิทยาลัย

ต้นแบบในการสร้าง

ความยั่งยืน 

จ านวนคณะ/หนว่ยงานทีเ่ข้าร่วมการจัดอันดบั

ตามเกณฑ์การประเมนิมหาวิทยาลยัสีเขียว (UI 

Green)   

[Super KPI] 

1 1 1 1 1 1) ผลการจัดอันดบัตามเกณฑ์การประเมนิ

มหาวิทยาลยัสเีขียว (UI Green)   

1. Setting and Infrastructures (SI)  

2. Setting and Infrastructures (SI)  

3. Waste (WS) 

4. Water (WR) 

5. Transportation (TR) 

6. Education (ED) 

[Super KPI] 

 

2) ผลการจัดอันดบัส านกังานสีเขียว (Green Office) 

ระดับเหรียญทอง จ านวน xx หน่วยงาน 

ระดับเหรียญเงนิ 

ระดับเหรียญทองแดง 

[Super KPI] 

          

      จ านวนคณะ/หนว่ยงานทีเ่ข้าร่วมการจัดอันดบั

ส านักงานสีเขียว (Green Office) 

1. จ านวนหน่วยงานระดับเหรียญทอง   

2. จ านวนหน่วยงานระดับเหรียญเงิน 

3. จ านวนหน่วยงานระดับเหรียญทองแดง 

4. จ านวนหน่วยงานที่เร่ิมตน้เข้าร่วมจัดอันดับ 

(ปีที่ 1) 

[Super KPI] 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

ผลการจัดอันดับ SDGs 11 Sustainable Cities and 

Communities  (ระดับประเทศ/ระดับโลก) 

          

                  ผลการจัดอันดับ SDGs 15 Life On Land  

(ระดับประเทศ/ระดบัโลก) 
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ข้อมูลเชงิแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

  65 66 67 68 69   65 66 67 68 69 

                  ผลการจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for the 

goals   (ระดับประเทศ/ระดับโลก) 
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ส่วนที่ 4 

การประเมนิความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และระบบการปรับปรุงพัฒนา 

 
4.1 การประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 

 

 4.1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 ต่อประชาคม

มหาวิทยาลัยพะเยา  

2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการติดตามขอ้มูลยอ้นกลับจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะ ๆ 

  

 4.1.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น โดยมีระบบและกลไก   

1) ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และก าหนดตัวช้ีวัดการด าเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์ที่เช่ือมโยงและสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดี) ระดับส่วนงาน

วชิาการ (คณะ/วทิยาลัย) ระดับส่วนงานสนับสนุน (ส านัก กอง ศูนย)์ และระดับบุคคล 

2) จัดตั้งคณะท างาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยการมีองค์ประกอบ

เป็นส่วนงานวชิาการ (คณะ วทิยาลัย) และส่วนงานสนับสนุน (ส านัก กอง ศูนย)์  

 

  4.1.3 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดของ

แผนยุทธศาสตร์  

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งน าเสนอผลผลิต (Output)  

ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้  

และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส มี

มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวชิาการ  
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2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดบัของตัวช้ีวัดการด าเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน ผู้อ านวยการ 

หัวหน้างาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวช้ี วัด  

และตามรอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 

  

 4.1.4 สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ  

  การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนตามความเหมาะสม เช่นงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการ

ตามตัวช้ีวัดเร่งด่วน (Super KPI)การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและตอบสนอง

ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการบรรลุวสิัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

  

 4.1.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  

  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผล มีการน าข้อมูล  

ไปวิเคราะห์และน ารายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่า งถูกต้อง 

และรวดเร็ว 

 

4.2 การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินงาน 

 

 ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

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

ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ตามวธิีการและขัน้ตอน ดังนี้ 

 4.2.1 ระดับของการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 - 2568 นี้  ได้ก าหนดให ้

มีการเช่ือมโยงตัวบ่งช้ีของแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล  

จึงก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ สอดคล้องกับตัวช้ีวัดของแผน 
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 4.2.2 การรายงานผล 

 1) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้ประจ าปี

งบประมาณ) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ตามขอ้ก าหนด ITA  

 2) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลางและส านัก

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

                     3)  รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดต่อมหาวิทยาลัย 

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

                     4) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

สภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศึกษา) 

  5) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน แผนงาน

บุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)  

5.1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อส านักงบประมาณ และ ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, 

กันยายน)   

5.2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดต่อส านัก

งบประมาณ และ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, 

เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

5.3) รายงานผลการด าเนินโครงการตามค าขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

5.4) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

สภามหาวิทยาลัย (รอบ 12 เดือน) 

  6) การรายงานผลการด าเนินโครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ประจ าปี

งบประมาณ) 

6.1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อส านักงบประมาณ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่ม

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

กันยายน)   

6.2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัด ต่อส านัก

งบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม 
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กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่เกี่ยวข้องปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, 

เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

6.3) รายงานผลการด าเนินโครงการตามค าขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

6.4) รายงานผลการด าเนินงานบูรณาการภาค ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระบบ e-MENSCR ปีละ4 ครั้ง (มกราคม, 

เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

6.5) รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณจังหวัดต่อจังหวัด ในระบบ PADME   

6.6) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

สภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

6.7) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น ๆ ตามค าขอของแหล่งทุน 

และรายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

และสภามหาวิทยาลัย (เมษายน, กันยายน) 

 

4.3 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ (Performance Improvement System)  

   

  4.3.1 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการท่ีส าคัญ 

        มหาวิทยาลัยพะเยามีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทาง และด าเนินการบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 

โดยใช้ วงจรคุณภาพ (Approch Deploy Learning Integration : ADLI) วงจรการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ

จัดการความรู้  (KM) ให้หน่วยงานน าไปปรับใช้ในการพัฒนางานของตนและองค์กร นอกจากนี้ 

ในระดับหลักสูตรมีการน าเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพ 

ของการให้บริการทางการศึกษา ซ่ึงจะน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิ ภาพ  

มีการพัฒนาอยา่งต่อเนื่องและยั่งยืน 
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 4.3.2 การปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

    การประเมินผลลัพธด์้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการเพื่อให้เกิดการปรับปรุง

พัฒนาอยา่งต่อเนื่อง ประกอบด้วย  

1) การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน  

การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย 

2) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน และหน่วยงาน

ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

3) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ทั้งด้านขีดความสามารถของบุคลากร 

สมรรถนะ และสวัสดิการต่างๆ 

4) การประเมินผลลัพธด์้านการน าองคก์ารและธรรมาภิบาล  

5) การประเมินผลลัพธด์้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์

พลังงาน 

6) การประเมินผลลัพธด์้านงบประมาณ การเงินและตลาด 

 

 

---------------------------------- 
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ส่วนที่ 5  การวดั การวเิคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินงาน   

   5.1 การก าหนดตัวช้ีวัดและวธิกีารวัดผลการด าเนินงาน       

   5.2 การเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงาน   

   5.3 การวเิคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงาน 

   5.4 การปรับปรงุผลการด าเนนิงาน 

 

ส่วนที่ 6  การจดัการองคค์วามรู ้  

 6.1 Knowledge Vision  

 6.2 Knowledge Sharing 

 6.3 Knowledge Assets 
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