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บทที่ 1 

บทนำ 

 

1.1 ความเป็นมา 

 

 รัฐบาลได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มีเป้าหมาย 

การพัฒนาที ่ย ั ่ งย ืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความมั ่นคง 

2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสความเสมอ

ภาคและการลดความเหลื ่อมล ้ำทางส ังคม 5) การสร ้างการเต ิบโตบนคุณภาพชีว ิตท ี ่ เป ็นม ิตร 

กับสิ ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และสำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น

ปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศ และได้จัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 บนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคี

การพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง 

และยั่งยืน” และมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม นำไปสู่การพัฒนาเพื่อ

ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย   

 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ที ่สอดคล้องกับ 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมาตรฐานการศึกษาของ

ชาติ พ.ศ. 2561 มุ่งเนน้การพัฒนาคนและสังคมไทยใหเ้ป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทั้ง

กาย ใจ สติปัญญา และทักษะศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล “ไทย

แลนด์ 4.0” ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้าง

หนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว

รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ ความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-

Based Economy) มีฐานคิดหลักคือการเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม การ

เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
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นวัตกรรม เปลี่ยนระบบการเรียนรู้แบบเดิมไปสู่การเรียนสมัยใหม่ (Smart Classroom) และรูปแบบการเรียน

แบบใหม่ การพัฒนานักศึกษาไปสู่การเป็นSmart Enterprises และ Startup ที่มีศักยภาพสูง การจัดหลักสูตร

บัณฑติพันธุ์ใหม่เพื่อเปลี่ยนทักษะแรงงานแบบเดิมที่มีมูลค่าต่ำ (Traditional Services) ไปสู่การเป็นแรงงาน ที่

มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญสูง (High Value Services) เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานใน

อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) เป็นต้น  

 มหาวิทยาลัยพะเยา ถือกำเนิดขึ้นจากการเป็นวิทยาเขตสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

แก ้ป ัญหาการศ ึ กษาและราย ได ้ ของประชากร ในจ ั งหว ั ดพะ เยาซ ึ ่ ง เ ฉล ี ่ ยอย ู ่ ใ นร ะด ั บต่ ำ  

โดยระยะเริ่มแรกใช้อาคารของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเป็นการช่ัวคราว และได้ย้ายมาที่ตัง้ถาวรปัจจุบันในปี 

พ.ศ. 2542 ณ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พื้นที่ 5,727 ไร่ และสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ใน

ค ร า ว ป ร ะ ช ุ ม ค ร ั ้ ง ท ี ่  1 3  ( 4 / 2 5 5 0 )  เ ม ื ่ อ ว ั น ท ี ่  2 1  ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 5 0  ไ ด ้ ม ี ม ติ  

ให้เปลี่ยนชื่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และต่อมา

เม ื ่อว ันที ่  12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด ็จพระปรมินทรมหาภูม ิพลอดุลยเดช ร ัชกาลที ่  9  

ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยาขึ้น ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553  

 มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที ่มุ่ งเน้นการพัฒนาสู ่การเป็น

มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University ) ด้วยปรัชญา “ดำรงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด 

(A life of wisdom is the most wondrous of all)” และปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

(Wisdom for Community Empowerment)” มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการพัฒนาด้านกายภาพ และพัฒนา

บุคลากรเรื ่อยมา มีการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั ้งทางด้านสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับปริญญาตรี ปริญญา

โท และปริญญาเอก เพื่อพัฒนาการศึกษาของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะในระยะแรกและตอบสนองความ

ต้องการของชุมชนและสังคม ใน 15 คณะ 3 วิทยาลัย (วิทยาลัยการจัดการตั้งอยู่ ณ อาคารเวฟเพลส เพลิน

จิต กรุงเทพมหานคร) และ 1 วิทยาเขต (เชียงราย) จำนวนหลักสูตรทั้งสิ้น 97 หลักสูตร ประกอบด้วย 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 63 หลักสูตร ปริญญาโท 24 หลักสูตร และปริญญาเอก 10 หลักสูตร และมี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตอนต้น จนถึงระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับ

ดูแลของมหาวิทยาลัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) จำนวน 2 ห้องเรียน 

มหาวิทยาลัยพะเยาได้มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยเพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาและผลิต
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งานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม มีนิสิตจำนวนทั้งสิ้น 20,208 คน แบ่งเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี

ทวิภาค ปกติ 15,516 คน โครงการพิเศษ 118 คน นิสติหลักสูตรควบระดับปริญญาตร ี2 ปริญญา3,569 คน 

น ิส ิตหล ักส ูตรระด ับปร ิญญาตร ีควบปร ิญญาโท 88 คน น ิส ิตระด ับปร ิญญาโท 684 คน  

และนิสติระดับปริญญาเอก 233 คน มีบุคลากรทั้งสิน้จำนวน 1,967 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ1,022 

คน และบุคลากรสายสนับสนุน 945 คน 

 

 ด ังน ั ้น เพ ื ่อให ้นโยบายและท ิศทางการพ ัฒนามหาว ิทยาล ัยพะเยา สอดคล ้องกับ  

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มาตรฐานการศึกษา 

ของชาติ พ.ศ. 2561 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยพะเยา จงึได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 เพื่อสนองตอบทิศทางการพัฒนาประเทศ 

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้มหาวิทยาลัยพะเยามี

การพัฒนาอย่างยั่งยนื 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์  

 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567มี

ว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อใช ้เป ็นหลักการและแนวทางในการข ับเคล ื ่อนการพัฒนามหาว ิทยาลัยพะเยา  

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มี

ชื่อเสียงระดับสากล ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้นำ และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของ

ชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมิน และ

ตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ” และบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้าน 

ดังนี้ 

 (1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

 (2) ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางดา้นวิชาการ 

 (3) ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (4) ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งและส่งเสริมการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 
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 (5) ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 (6) ยุทธศาสตร์การบริหารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

1.3 ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา กับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 

และแผนพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 การจ ัดทำแผนย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนามหาว ิทยาล ัยพะเยา ประจำป ีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 - 2567 ได ้ดำเน ินการให ้สอดคล้องและเช ื ่อมโยงก ับแผนย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  20 ปี  

(พ.ศ.2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2560 - 2579  และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 - 2567  

 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการตลาดของ

ส ั งคม และ ด ้ านข ับ เคล ื ่ อนมหาว ิทยาล ัย ไปส ู ่  Research University เพ ื ่ อพ ัฒนาช ุมชน ส ั งคม 

และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและ

เสริมสร้างศักยภาพคน และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้าน

วิชาการมคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ของแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 - 2579 และมีความ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

รวมทั้งมคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื ่อนการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง สังคม  

เป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู ่ที ่ดีอย่างยั ่งยืน (Sustainable Life Quality) ภายใต้

ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  3 การบร ิการว ิชาการเพ ื ่อพ ัฒนาชุมชน ส ังคม และประเทศ ม ีความสอดคล ้อง  

กับยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2560 - 2579 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำใน

สังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนและยุทธศาสตร์ที่ 4 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 

2560 - 2564) รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1ด้านความมั่นคง และยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ

สร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันทางสังคมของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
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 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื ่อนการอนุร ักษ์ ฟื ้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาสู่สากล และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise) 

ภายใต ้ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  4 การ เสร ิมสร ้ างและส ่ ง เสร ิมการทำน ุบำร ุ งศ ิลปะและว ัฒนธรรม 

ให้ยั ่งยืน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม 

ทางการศึกษา และย ุทธศาสตร ์ท ี ่  5 การจ ัดการศึกษาเพ ื ่อสร ้างเสร ิมค ุณภาพชีว ิตท ี ่ เป ็นม ิตร 

กับสิ ่งแวดล้อมของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่ 5 

การเสริมสร้างความมั ่นคงแห่งชาติเพื ่อการพัฒนาประเทศสู ่ความมั ่งคั ่งและยั ่งยืน ยุทธศาสตร์ที ่ 7  

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั ้งมีความสอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 โดยแสดงเป็นแผนภาพความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 กับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของประเทศ ดังรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 กับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของประเทศ 
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 จากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 - 2567 สามารถนำมาสรุปเป็นแผนภาพแสดง Strategic Map เชงิลำดับความสำคัญ 

ได้ดังรูปที่ 2 

  

 

รูปที่ 2 แผนภาพแสดง Strategic Map เชงิลำดับความสำคัญ 

1.4 กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์   

 

   ตามที่ได้มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 และได้มีการแถลงวิสัยทัศน์และ

นโยบายการบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2562วันที่ 27 มกราคม 2562 

จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับปรุงพัฒนาและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

จึงได้มีการกำหนดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563-2567 โดยได้จัดให้มีการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ขึ้นในเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2562 โดย

การมีส่วนร่วมของประชาคมมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ และนิสิต 
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รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีกรอบเวลาในการจัดทำ และกระบวนการ

จัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 กรอบเวลาในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 

 

  กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ เร ิ ่มต้นข ึ ้นหลังจาก อธิการบดีแถลงวิส ัยท ัศน์  

และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อสภามหาวิทยาลัย จากนั้นอธิการบดีได้แถลงวิสัยทัศน์และ

นโยบายต่อ คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยพะเยาและได้มี

การจัดประชุมระดมสมองเพื่อร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกัน โดยมีการวิเคราะห์ SWOT การกำหนด

ค่านิยมหลัก (Core value) สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย สมรรถนะหลักของพนักงาน เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์บัณฑิต ฯลฯ จากนั้นคณะและหน่วยงานต่าง ๆได้มีการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ

ปฏิบัติโดยการกำหนดตัวชี้วัด กำหนดโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องตามกลยุทธ์และเป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้มีการนำเสนอแผนและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย

ตามลำดับ จากนั้นได้มีการเผยแพร่และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปยังคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อม

ทั้งมีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
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รูปที่ 4 กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์   
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บทที่ 2  

การวเิคราะห์แผนพัฒนาของชาติและสภาพแวดล้อม 

 

2.1 แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  

 

   กระแสการเปลี ่ยนแปลงของโลกที ่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทย ได้แก่ ( 1) กระแส

Globalization ที ่เป็นแรงขับเคลื ่อนให้เกิดการไหลของทุน สินค้าบริการ และแรงงาน อย่างเสรีทำให้

เกิดปรากฎการณ์เชื ่อมโลกเข้าด้วยกัน (Connected World) (2) กระแส Digitization ที ่เปลี ่ยนรูปแบบ 

การติดต่อสื่อสารในโลกเสมือนหรือโลกดิจิตอลทำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตแบบ Exponential Return to 

Scale ไม่เป็นไปตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ (3) กระแส Urbanization ที่มผีลใหว้ัฒนธรรมวิถีการดำเนินชีวิต 

และพฤติกรรม รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ของผูค้นเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมและวัฒนธรรมแบบเดิม (4) กระแส 

Individualization ที่ทำให้มีความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้นทำให้มีทั้งข้อดีข้อเสีย เช่น อาจทำให้เป็นสังคมที่

เข้มแข็งขึ้น และอาจทำให้สังคมที่มีความขัดแย้งและมีความปัจเจกมากขึน้ (5) กระแส Communization ทำให้

เกิดกระแสการพึ่งพากันมากขึ้น เกิดการผนึกพลังร่วมกันแก้ปัญหา หรอืเผชิญปัญหาร่วมกันมากขึ้น กระแส

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้เกิดประเด็นที ่ท้าทาย ทั ้งด้านการติดต่อสื ่อสาร การคมนาคมขนส่ง 

การศึกษาเรียนรู้ สุขภาพและสาธารณสุข พลังงานและสภาพแวดล้อม ฯลฯ การปรับตัวเข้ากับกระแสโลกที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นนโยบายสำคัญของหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย 

 

2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 

 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อใช้เป็นแนวทางการ

พัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ

พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน” และมีเป้าหมายสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความมั่นคง ประกอบด้วย การมีความมั่นคงปลอดภัย

จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม 

ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ

การเมอืง ประเทศมคีวามมั่นคง  ในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตรยิ์ ที่เข้มแข็ง 

เป็นศูนย์กลาง และที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมอืง 
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มีความมั่นคง เป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศ ที่ต่อเนื่อง และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี

ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี

ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัย 

และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน 

และน้ำ (2) ความมั่งคั่ง ประกอบด้วย ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็น

ประเทศในกลุ่ม รายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา

อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายใน และ

ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้ง

การคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาค และระดับ

โลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง และความสมบูรณ์ ในทุนที่จะสามารถสร้างการ

พัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงินทุนที่เป็นเครื่องมอืเครื่องจักร ทุนทาง

สังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (3) ความยั่งยืนประกอบด้วย การพัฒนาที่สามารถสร้าง

ความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการ

รองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับ

กฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึน้ คนมีความรับผดิชอบต่อสังคม มีความเอือ้อาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

และประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

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

สมานฉันท์ (2) เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึงเท่าเทียม เป็นธรรม (3) 

เพื่อลดต้นทุนใหภ้าคการผลติและบริการ และ (4) เพื่อเพิ่มมูลค่าสนิค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วย

นวัตกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 1. ด้านความมั่นคง 

 (1) เสร ิมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน

สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ

ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
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 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา

ด ุลยภาพความส ัมพ ันธ ์ก ับประ เทศมหาอำนาจ เพ ื ่ อป ้องก ันและแก ้ ไขป ัญหาความม ั ่ นคง 

รูปแบบใหม่ 

 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมอืกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร ้อมแห่งชาต ิและระบบบริหารจ ัดกา รภัยพิบ ัติ 

รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 (7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรา้งฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ

ผลติภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล  

 (4) การพัฒนาพื ้นท ี่ เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ ื ้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั ่นคงและพลังงาน  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  

 (6) การเชื ่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ ้นส่วน การพัฒนา  

กับนานาประเทศ ส่งเสริมใหไ้ทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

 (2) การยกระดับการศกึษาและการเรียนรูใ้ห้มคีุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  

 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  

 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ด ี 

 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

 (1) สรา้งความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
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 (3) มสีภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวติในสังคมสูงวัย  

 (4) สรา้งความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของชุมชน  

 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟืน้ฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มปีระสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาและใชพ้ลังงานที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  

 (4) การพัฒนาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินเิวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวใหพ้ร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ  

 (6) การใช้เครื่องมอืทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐใหม้ีขนาดที่เหมาะสม  

 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ใหท้ันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล  

 (6) พัฒนาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

 (7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

 

การจ ัดทำแผนยุทธศาสตร ์ เพ ื ่อการพ ัฒนามหาว ิทยาล ัยพะเยา พ.ศ.  2563-2567  

มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสรา้งความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติม ิชอบ  

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

 

2.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “คนไทยทุกคนได้รับ

การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา4 

ประการ ได้แก่ 

1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มคีุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  

3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและ

ร่วมมอืผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4) เพื ่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที ่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื ่อมล้ำ

ภายในประเทศลดลง  

 แผนการศกึษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  

 1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ

ทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)  

 2) เป้าหมายของการจัดการศกึษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 

53 ตัวชี้วัด 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศกึษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่

สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื ่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตาม

จุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศกึษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศกึษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื ่อสร้างขี ด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสรา้งโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศกึษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศกึษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชวีิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 

 

2.5 แผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี พ.ศ. 2560 - 2574  

 

 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี พ.ศ. 2560 – 2574 มีรายละเอียดประกอบด้วย เจตนารมณ์แผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี เป้าหมายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระบบอุดมศึกษาในปี 2574 

University 4.0 และสิ ่งที ่ส ังคมจะได้ร ับจากระบบอุดมศึกษาในปี 2574 University 4.0 โดยมีเนื ้อหา 

โดยสรุปดังนี้ 

 1. เจตนารมณ์แผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 มี 3 ประการ ดังนี้ 

1) อุดมศกึษาต้องการนำการพัฒนาประเทศ เป็นผู้สรา้งปัญญาให้กับสังคม 

2) อุดมศึกษาต้องเป็นศูนย์รวมความรู ้และศาสตร์ที ่นำไปสร้างทุนทางสังคม ก่อให้เกิด 

นว ัตกรรม ความรู ้  งานวิจ ัย ท ี ่ เสนอทางเลือกในการแก้ป ัญหาและการพัฒนาประเทศในบร ิบท  

ที่เปลี่ยนแปลง 

3) อุดมศึกษาให้โอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผลต่อการเรยีนรู้และการพัฒนาวิชาการ 

2. เป้าหมายการจัดการศกึษาระดับอุดมศกึษา พิจารณาจาก  5 องค์ประกอบ 

1) การเข้าถึงอุดมศึกษาของไทย (Accessibility): การรับนักศึกษา Age Group, Non-Age 

Group  

2) ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในการเข้าสู่ระบบอุดมศกึษา (Equity): ผู้เรียนมีโอกาส

เข้าถึงการศึกษาที่มคีุณภาพ  

3) คุณภาพการศึกษา (Quality): สมรรถนะบัณฑิต ความสมดุลของ Soft Skill และ Hard 

Skill 

4) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ (Efficiency): ธรรมาภิบาลและการจัดสรรทรัพยากร 
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5) การตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy): บัณฑิตและงานวิจัยตอบสนองต่อ

การพัฒนาประเทศ 

3. ระบบอุดมศกึษาในปี 2574 University 4.0 

1) การสรา้งโอกาสการเข้าถึงอุดมศกึษาอย่างกว้างขวางและเป็นธรรม Accessibility 

2) การพัฒนานักศึกษา Student Development 

3) โครงสรา้งพื้นฐานการวิจัยและนวัตกรรม Research and Innovation Infrastructure 

4) ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน Public – Private – Community Partnership 

5) การสรา้งความมั่นคงทางการเงนิในระบบอุดมศกึษา Higher Education Financial Security 

6) นโยบายการสนับสนุนและประเมินผล Policy – Support – Assessment 

7) การบริหารจัดการที่ดใีนระบบอุดมศกึษา Good Governance 

8) อุดมศกึษาดิจติอล Digital Higher Education 

4. สิ่งที่สังคมจะได้รับจากระบบอุดมศกึษาในปี 2574 University 4.0 

1) โอกาสในการเข้าถึงผลผลติจากทุกพันธกิจอุดมศกึษาที่มคีุณภาพของทุกภาคส่วน 

2) ทุนทางสังคมให้เกิดผู้นำทางความคิดที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึน้ 

3) องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เสนอทางเลือกและตอบโจทย์สังคม เพื่อการพัฒนาประเทศ

ในบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

  

ที่มา: สุเมธ แย้มนุ่น. 2559. การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศึกษาไทยในระยะ 15 ปี, 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2574) และแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศกึษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564).   

 

2.6 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

  

(1) การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 

 จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการ

พัฒนามหาวิทยาลัยของคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในถึง

จุดเด่นที่สามารถส่งเสริมพัฒนาได้และจุดด้อยที่ต้องปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก

เพื่อพิจารณาถึงโอกาสในการพัฒนา และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ โดยมีผลการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยสรุปดังนี้  
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. การดำเนินงาน (Operational) 

1.1 มีระบบและกลไกการบริหารจัดการ 

1.2 ผูบ้ริหารมคีวามรูค้วามสามารถ และ

ประสบการณ์สูง 

1.3 มีจำนวนอัตรากำลังเพียงพอสำหรับรองรับการ

ปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1.4 มีการแบ่งหนา้ที่ความรับผดิชอบอย่างชัดเจน 

1.5 มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน

ทำให้อำนวยความสะดวกมากขึ้น 

1.6 บุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณและ

ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และ

วินัยอย่างเคร่งครัด 

1.7 มีหลักเกณฑ์ แนวทาง วธิีปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ

เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

1.8 มีโครงสรา้งการปฏิบัติงานที่ชัดเจนตาม

ภาระหน้าที่ที่รับผดิชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับการ

ปฏิบัติงาน 

1.9 บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี

ช่วยเหลอืในการแก้ไขปัญหา 

1.10เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีความคล่องตัว 

     สูง 

 

1. การดำเนินงาน (Operational) 

1.1 กลไกการตดิตามประเมินผลการดำเนินงาน

เชงิบูรณาการ (ขาดการวางระบบประเมินที่

สะท้อนวิสัยทัศน์และนโยบาย ไม่มีระบบ

รายงานผลที่ชัดเจน) 

1.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรใหม้ีสมรรถนะ

สอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

(ทั้งสายวิชาการ/ 

สายสนับสนุน) 

1.3 การพัฒนาทักษะการบริหารและการ

ปฏิบัติงาน และการจัดบุคลากรใหเ้หมาะสม

กับงาน (ขาดการวางแผนพัฒนาอย่างเป็น

ระบบ) 

1.4 ระบบการสื่อสารองค์กร และการถ่ายทอด

นโยบายการดำเนินงานระดับต่างๆ (งาน

ประชาสัมพันธ์/สายสัมพันธ์ระหว่าง

หน่วยงาน/ทำให้การถ่ายทอดนโยบายของ

ผูบ้ริหารไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) 

1.5 ระบบประเมินคุณภาพการดำเนนิงานของ

หน่วยงานสนับสนุน (การประเมินคุณภาพ

กอง/ศูนย์) 

1.6 การจัดโครงสร้างองค์กรและการจัดองค์กรที่

ไม่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน 

(5ศูนย์) 

1.7 การสื่อสารในองค์กรยังไม่สามารถเข้าถึง

และเข้าใจได้ทุกระดับทั่วทั้งองค์กร และ

ระบบการประชาสัมพันธ์ ยังไม่สามารถ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1.8 การใชป้ระโยชน์จากระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศยังไม่เชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

1.9 บุคลากรขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน

เนื่องจากภาระงานมคีวามเสี่ยงสูง มีขั้นตอน

การปฏิบัติงานและปริมาณงานมาก ทำให้

เกิดความผดิพลาดง่าย  

1.10 ข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ ไม่เอือ้ต่อ

การปฏิบัติงาน 

2. การเงินและสินทรัพย์ (Financial and Asset) 

2.1 มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐอย่าง

ต่อเนื่องทุกปี 

2.2 มีทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานครบถ้วน 

2.3 มีการเชื่อมโยงการทำงานกับภาคีภาครัฐ/ภาค

ประชาชน ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถพัฒนา

โครงการวิจัย/บริการวิชาการ เพื่อตอบสนอง

นโยบายภาครัฐ/ความตอ้งการของพื้นที่/ชุมชนได้

เป็นรูปธรรมดยีิ่งขึ้น 

2. การเงินและสินทรัพย์ (Financial and Asset) 

2.1 รายได้จากการจัดสรรจากรัฐบาลและการจัด

การศกึษา ยังเป็นรายได้หลักของ

มหาวิทยาลัย 

2.4 หน่วยงานยังไม่สามารถสร้างรายได้เองอย่าง

เป็นรูปธรรม 

2.2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ 

 

3. ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Feedback) 

3.1 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากร และนิสติได้รับการ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.2 บุคลากรมีการเรียนรู้งานร่วมกันสามารถ

ปฏิบัติงานแทนกันได้ 

3.3 หน่วยงานเปิดโอกาสใหบุ้คลากรเข้ารับการอบรม

ต่าง ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ  

และเรื่องที่สนใจ 

3.4 มีการระดมความคิด พัฒนาระบบใหม่ ๆ  

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากร 

3. ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Feedback) 

3.1 บุคลากร นสิิต ไม่ให้ความสำคัญในการ

พัฒนาตนเอง  

3.2 บุคลากร นสิิตส่วนใหญ่ขาดทักษะ

ภาษาต่างประเทศ 

3.3 บุคลากรยังขาดความรูด้้าน พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 ประกาศ 

ระเบียบ และข้อบังคับ เกิดความเข้าใจผดิใน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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3.5 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

และสามารถตรวจสอบได้ 

3.6 บุคลากรในหน่วยงานเป็นคนรุ่นใหม่พร้อมที่จะ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

3.7 เครือข่ายศิษย์เก่ามีความแน่นแฟ้น 

3.4 ระบบการบริหารงานทำให้บุคคลภายนอก 

เห็นมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งหาผลประโยชน์ 

เช่น ผลประโยชน์ทางการเมือง 

 

 

4. การเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth) 

4.1 มีระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองและรองรับการ

ให้บริการแก่ผู้รับบริการ 

4.2 มีการร่วมงานกับหน่วยงานภายนอก 

4.3 บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่ พร้อมรับต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลก 

4.4 มีคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย เพื่อวนิิจฉัยและเสนอแนวทางแก้ไข

ปัญหาที่เกิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการคลัง

และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

4.5 บุคลากรมีคุณวุฒิที่ตรงสายงานที่ปฏิบัติ 

4. การเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth) 

4.1 บุคลากรขาดกระบวนการ ขั้นตอนในการ

สื่อสาร และการประสานงานที่ดี ขาดทักษะ

การสื่อสาร และการประสานงาน  

4.2 การเข้าถึงเทคโนโลยีบางกรณียังตอ้งรับการ

พัฒนาในการใหบ้ริการ 

4.3 การเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานกับ

ภาคเอกชนและต่างประเทศ ยังค่อนข้างจำกัด 

 

 (2) การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายภาครัฐ  

1.1 นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เอื้อให้

มหาวิทยาลัยเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนการ

สร้างความเจรญิก้าวหน้าทางดา้นเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ 

เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยตามยุทธศาสตร์

ชาติและนโยบายไทยแลนด์ 4.0  

1. นโยบายภาครัฐ  

1.1 กฎหมายและนโยบายภาครัฐมีกรอบระยะเวลา

ในการปฏิบัติงานบังคับใช้ 

ไม่ครอบคลุม 

1.2 ระบบสารสนเทศภาครัฐที่กำหนดให้ปฏิบัติงาน

ไม่รองรับกับระเบียบบางส่วนที่ได้กำหนดไว้ 
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1.2 สังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Ageing Society) 

ทำให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการบริการ

วิชาการและบริการสุขภาพแก่ผูสู้งวัยและ

ประชาชนทั่วไป 

1.3 มีความตอ้งการของตลาดแรงงานที่มีทักษะ

เพิ่มขึน้รวมทั้งอุตสาหกรรมในประเทศกำลัง

มองหาความร่วมมอืจากสถาบันการศึกษาใน

ประเทศ 

1.3 การบริหารจัดการ/บูรณาการการทำงาน

ระหว่างองค์กรฯ ภาครัฐ กับมหาวิทยาลัย 

ยังมีขอ้จำกัด/กติกาที่ไม่เอื้ออำนวยเท่าที่ควร 

2. สภาวะเศรษฐกิจ 

2.1 การเงนิ การค้า และการตลาดดิจทิัล 

 

 

 

2.2 ธุรกิจดิจทิัลเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะผลติ

บัณฑติและพัฒนาเป็นผูป้ระกอบการใหม่ 

2.3 มีช่องทางดจิทิัลที่เอื้อต่อการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัย 

 

2. สภาวะเศรษฐกิจ 

2.1 สภาวะเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อการตัดสินใจใน

การเข้าศกึษาระดับอุดมศกึษาและ

บัณฑติศกึษา 

 

2.2 งบประมาณจากรัฐบาลที่จำกัด  

มีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ

มหาวิทยาลัย 

2.3 รัฐบาลมกีารส่งเสริมให้ศกึษาสายอาชีพมาก

ยิ่งขึ้นจึงมีผลทำให้นิสติภายในมหาวิทยาลัย

ลดลง 

3. การเมอืง สังคม วัฒนธรรม  

3.1 มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก 

เช่น หน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ หรอื

ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

ซึ่งเอือ้ประโยชน์ในการทำงาน 

3. การเมอืง สังคม วัฒนธรรม  

3.1 จำนวนประชากรวัยเรียนลดลง 

3.2 การเมืองไม่มีเสถียรภาพ 

3.3 นโยบายการจัดสรรงบประมาณไม่แน่นอน 

เพราะขึน้อยู่กับการเมอืงและนโยบายของ

รัฐบาล 

3.5 ทิศทางการพัฒนาประเทศไม่ชัดเจน เนื่องจาก

เปลี่ยนแปลงตามรัฐบาลแต่ละชุดทำให้

มหาวิทยาลัยต้องใชเ้วลาในการวางแผน
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พัฒนาและปรับตัวตามนโยบายของรัฐที่

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

4. สถานการณ์โลก 

4.1 นวัตกรรม Digital เป็นปัจจัยใหม่ในการสร้าง

เศรษฐกิจชาติ เช่น อนิเดีย เอสโตรเนีย 

4.2 การเข้ามาลงทุนของจนี ในกลุ่มประเทศ 

อาเซียน 

4.3 ความตอ้งการแรงงานของอุตสาหกรรมใหม่ 

New S-curve 

4. สถานการณ์โลก 

4.1 สภาวะแวดล้อม และภัยธรรมชาติคุกคาม เช่น 

แผ่นดินไหว ภัยแล้ง ไฟป่า เป็นต้น 

4.2 Digital Disruption 

4.3 ความพร้อม/ศักยภาพของบุคลากร ในการ

สร้างเครือข่ายการทำงานในระดับสากล 
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บทท่ี 3 

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 ประสานความร่วมมือ

และสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้น ำ และสร้างสรรค์

ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบ

ประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ โดยมีเป้าหมายในการบรรลุวิสัยทัศน์ภายในปี พ.ศ. 

2567 
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ผลิตคนไทย

ศตวรรษที่ 21

วิจัยและ

นวัตกรรม 

สู่ประโยชน์เชงิ

พาณิชย์

บริการวิชาการ 

สร้างความ

เข้มแข็งให้ชุมชน

และสังคม

ท านุบ ารุงศลิปะ

และวัฒนธรรม

ท้องถิ่นเพื่อความ

เป็นไทย

บริหารงาน

ทันสมัยด้วย        

ธรรมาภิบาล 

(Good 

governance) 

และเรียนรู้

เปลี่ยนแปลง

ร่วมกัน

(4) พันธกิจ (Missions) 

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

ให้มหาวิทยาลัยพะเยา “ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั ้นสูง ทำการสอน 

ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม เพื ่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และด้วยความก้าวหน้า  

ของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องดำเนิน 

พันธกิจในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบ

บูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความ

เข ้มแข ็งของชุมชน ส ังคมและประเทศชาติ จ ึงดำเน ินพ ันธก ิจ  5 ด้าน สอดคล้องตามมาตรฐาน 

การอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4.1) ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 

 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  

รู ้ท ันโลกทันเทคโนโลยี มีความรู ้ภาษาอังกฤษที ่ส ื ่อสารได้ มีท ักษะที ่สนองตอบต่อความต้องการ  

ของตลาดแรงงานเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะ

และวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง

ต ่อเน ื ่อง ดำเน ินช ีว ิตอย ่างม ีค ุณธรรม พร ้อมให ้ความช่วยเหล ือเพ ื ่อนมนุษย ์ และเป ็นพลเม ือง  

ที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มีเป้าหมายชีวิต 

มีทักษะการเป็นผู ้นำและการทำงานเป็นทีม รวมถึงทักษะ การจัดการและการเป็นผู ้ประกอบการ 

ด้วยหลักสูตรที ่ท ันสมัย ยืดหยุ ่น ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม่  
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อาจารย์มีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) มี

แนวความคิดและท ักษะท ี ่ท ันสมัย เปลี ่ยนแปลงกระบวนการจ ัดการศึกษาใหม่ ด ้วยเทคโนโลยี  

ที่ทันสมัย และวิธีเรียนรู ้ที ่เน้นทักษะและการปฏิบัติร่วมกับผู ้ใช้บัณฑิต มีการบริหารจัดการที ่สร้าง  

ความเช่ือม่ันกับผูเ้รียนและความเชื่อถือใหก้ับชุมชนและสังคม ระบบการศึกษารองรับและตอบโจทย์พื้นที่ใน

การยกระด ับการศ ึกษา ประเม ิน  และตรวจสอบได ้ในท ุกระด ับ พร ้อมก ้าวส ู ่ความเป ็นสากล 

และนานาชาต ิ

 (4.2) วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

 นอกเหน ือจากบทบาทการสร ้างคนให ้ม ีท ักษะช ีว ิตและว ิชาช ีพ ตอบสนอง  

ความต้องการตลาดแรงงานแล้ว การเป็นสถาบันการศึกษาขั ้นสูงที ่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ  

(Talent and Skilled Human Resources) มหาวิทยาลัยต้องตระหนักว่า งานวิจัยเป็นรากฐานการขับเคลื่อน

การพัฒนาประเทศ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่นำไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนาสร้างสรรค์ สร้า ง

นวัตกรรมให้ก้าวหน้าและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู่

การเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคม ลดปัญหาความยากจน ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านการวิจัย

และนวัตกรรม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม มีการ

ติดตามและการประเมินผลเป็นระบบสร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรทั้งภายในและ

ภายนอก วิจัยและนวัตกรรมที่ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้าน

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เน้นการวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และความต้องการของประเทศ

(Demand side) ส่งเสริมการเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การนำไปใช้ประโยชน์กับ

สังคม ด้วยการร่วมมือกับผู้ใช้ประโยชน์ใภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตรเพื่อประโยชน์

ทางดา้นเศรษฐกิจ สามารถพัฒนายกระดับรายได้และเทคโนโลยีของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายการเข้าสู่ 

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)” มหาวิทยาลัยต้องคำนึงถึงพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่เป็นพันธกิจหลัก

สำคัญอีกพันธกิจหนึ่งด้วย มหาวิทยาลัยต้องสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

และเป็นที่พึ่งให้ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหา
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ความเดือดร้อนของชุมชนและสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้น

จากความแตกต่างและเหลื่อมล้ำ เกิดสังคมความสุข 

 (4.4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 

 การดำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องตระหนักและให้

ความสำคัญเพื่อเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ

สาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เป็นภารกิจเพื ่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและสมบัติของ

ประเทศชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่ในพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่สวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยต้องสร้างความร่วมมือกับชุมชน (University engagement) เพื่อการทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู 

ส ื บสาน  สร ้ า งสรรค ์  สร ้ า งจ ิ ตสำ น ึ กปล ู กฝ ั งค ่ าน ิ ยม  และภาคภ ูม ิ ใ จ ในว ิ ถ ี ช ี ว ิ ตท ี ่ ด ี ง าม 

ของประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ ่นที ่พ ึงประสงค์ให้กับนิสิตและบุคลากร รวมถึงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมทั ้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  การเชื ่อมโยงกลมกลืน 

กับธรรมชาติและเป ็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม การพัฒนาประยุกต์ การใช้ประโยชน์เช ิงสร้างสรรค์  

ด้วยการบริหารจัดการ และการใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นระบบ 

 

 (4.5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรยีนรู้เปลี่ยนแปลง

ร่วมกัน 

 การพัฒนาระบบนิเวศด้านการบริหารจัดการ มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศกำหนด

ในการบริหารคน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อเป้าหมายองค์กรที่ดีมี

คุณภาพและประโยชน์สุขของบุคลากรมีระบบและกลไกควบคุมการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ในทุกระดับ ยกระดับศักยภาพของบุคลากร  ทั้ งผู้ บริหาร  บุคลากรสายวิ ชาการ  และบุคลากร

สายสนับสนุน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากร

มี Mindset ของการทำงานและการบริหารร่วมกัน และมีภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) และผู้ตามในโลก

ใหม่ เปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน เพื่อกระบวนการ 

มีส่วนร่วม สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงานในพันธกิจต่าง  ๆ กระตือรือร้น

ในการแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้บริหารทุกระดับต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) มีความมุ่งมั่นและต้องเห็นภาพทิศทาง

ในระยะยาว (Visionary) ด้วยหลักการทำงานร่วมกัน “สานความคิด สร้างจิตใจ” รวมพลังของบุคลากร 

ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างระบบ 

การบริหารบนพื้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการดำเนินงานที่มปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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ปัญญาเพื่อความเข้มเข็ง

ของชุมชน

1) ยุทธศาสตรก์าร
เตรียมคนและ

เสรมิสรา้งศักยภาพ
คน 2) ยุทธศาสตร์การ

สรา้งงานวิจัยและ
นวัตกรรมและการ
เป็นผู้น าทางด้าน

วิชาการ

3) ยุทธศาสตรก์าร
บรกิารวชิาการเพื่อ
พัฒนาชุมชน สังคม 

และประเทศ4) ยุทธศาสตรก์าร
เสริมสรา้งและ
ส่งเสรมิการท านุ
บ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมให้ยั่งยืน

5) ยุทธศาสตรก์าร
เสรมิสรา้งและ
พัฒนาความเป็น

สากลหรอื
นานาชาติ

6) ยุทธศาสตรก์าร
บรหิารที่มี

ประสิทธิภาพและ
โปรง่ใส

  (5) ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

 เพื่อการดำเนินการตามพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการ

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 

2561  แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 และนโยบายคณะรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์  

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี  มหาวิทยาลัยพะเยา  จึ งมุ่ ง เน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการ

เตรียมคนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 ที่มีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงานสามารถทำงานเพื่อดำรงชีพและช่วยเหลือสังคม พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา และการส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐานนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันของประเทศ ใน

ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” ให้

เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียง การยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชาติ 

และนานาชาต ิด้วยยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน  
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(6) วัตถุประสงค์หลัก (Core Objectives) 

1. เพื่อผลิตบัณฑติให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศกึษา มาตรฐานวิชาชีพ ทักษะ

ในศตวรรษที ่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ

ตลาดแรงงาน 

2. เพื ่อพัฒนาไปสู ่มหาวิทยาลัยวิจ ัย (Research University) ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

มีคุณภาพที่ ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจในเชิง

พาณชิย์อย่างเป็นรูปธรรม 

3. เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ

ความเป็นอยู่อย่างยั่งยนื (Sustainable life quality) 

4. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาสู่สากล 

และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เชงิพาณิชย์ (Cultural enterprise) 

5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้มชืี่อเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

6. เพื ่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที ่ดีและมีความภูมิใจในองค์กรด้วยระบบ

บริหารงานที่ทันสมัย (Smart University) คล่องตัวและมีประสทิธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

 (7)  สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา (Core Competency) 

1. ความสามารถในการเอื้ออำนวยให้เกิดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงมีมาตรฐานวิชาการ

และวิชาชีพ มีทักษะการเรียนรูต้ลอดชีวิต สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก   

2. ความสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐาน

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

สร้างสรรค์นวัตกรรม และสามารถนำไปสู่เชิงพาณิชย์เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและภาคอุตสาหกรรม   

4. ความสามารถในการบริการวิชาการ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นที่พึ่งให้แก่

ชุมชนและสังคม ยกระดับการศกึษา ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และสร้างรายได้ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน   

5. ความสามารถในการส ่งเสร ิมให ้บ ุคลากรและน ิส ิต ร ่วมม ือก ับช ุมชนและส ังคม 

ในการสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็น เอกลักษณ์ของ
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ชาติการทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด

การใชป้ระโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์   

6. ความสามารถในการเอื ้ออำนวยให้เก ิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เร ียนรู้

เปลี ่ยนแปลงร่วมกัน และทำงานร่วมกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้ วยหลัก “สานความคิด สร้างจิตใจ” 

รวมพลังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย Smart University เชื่อมโยงและบริการ

สารสนเทศที ่ท ันสม ัยและถ ูกต ้อง และตอบสนองผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียท ุกกล ุ ่มได ้อย ่างรวดเร็ว  

ทันเหตุการณ์   

 

(8) สมรรถนะหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (Personal Competency)  

 (8.1) สมรรถนะของผู้บริหาร 

1. ทักษะบริหารงาน (Managerial Skill) มีทักษะการบริหารงานและสามารถประยุกต์ใช้

ความรู ้เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือมาใช้ในการบริหารงาน สามารถเป็นโค้ช เป็นผู้บริหาร เป็นผู้กำกับและ

ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินงานตามระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และแนว

ปฏิบัติต่าง ๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและ

ของมหาวิทยาลัย   

2. ทักษะการบริหารงานบุคคล (Personnel Management Skill) มีทักษะการบริหารและ

พัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะและศักยภาพรองรับการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงานและพันธ

กิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมคีุณภาพและมีความสุข มีทัศนคติที่ดแีละมีความภูมิใจในองค์กร สามารถจัด

บุคลากรสมดุลกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพด้านการสอนตามกรอบมาตรฐาน

มหาวิทยาลัยพะเยา (UP-PSF) พัฒนาระบบสวัสดิการและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน   

3. มุ่งเน้นกระบวนการทำงานเชิงดิจิทัล (Digital Process Oriented) พัฒนากระบวนการ

ทำงาน และบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน “สานความคิด สร้าง

จิตใจ” ด้วยพลังความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพแก่นิสิต และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตามนโยบาย Smart Operation 

และจัดสภาวะแวดล้อมที่เสริมสุขภาวะการทำงาน   

4. ความสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ (Empowerment Evaluation) 

สามารถออกแบบการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานแบบ

ก้าวหน้าและใช้แนวคิดการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) สอดคล้อง
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และมุ่งสู ่เป้าหมายเดียวกันคือ การบรรลุตัวชี ้ว ัดระดับสูง (Super KPI) เพื ่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

    

 (8.2) สมรรถนะของพนักงาน 

 พนักงานสายวิชาการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชพี (Professional Standard Framework, PSF) 

ทักษะการผลิตและใชส้ื่อการสอนเทคโนโลยท่ีีทันสมัย และทักษะ

การประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ทักษะการวจิัยและพัฒนานวัตกรรม มคีวามสัมพันธ์ท่ีดกีับชุมชนและสังคม และมีทักษะทางภาษา
เพื่อมุ่งสูค่วามเป็นสากลและนานาชาติ 

ยดึมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity) 

มุง่สานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างสิ่งท่ีด ีให้มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการ
ยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาต ิ 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
การศึกษา มาตรฐานวิชาชพี ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ตามความต้องการของ
อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

อัตลักษณ์ทั่วไป: 

มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี
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3.1 โครงสร้างองค์กร 

  (1)  ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ในนาม 

“มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอน 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศลิปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพ

ชีวิตของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเอาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมา

ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งจะเป็นการช่วย

พัฒนาเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนของประเทศ 

 ปีการศึกษา 2544 สำนักวิชาการวิทยาเขตสารสนเทศพะเยาได้แบ่งการบริหารออกเป็นกลุ่ม

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อมามีการปรับ

โครงสร้างการบริหารงานจากกลุ่มวิชาเป็นสำนักวิชา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดสอนใน

สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วัสดุศาสตร์ และสถิต ิต่อมาสาขาวิชาจุลชีววิทยาได้

ย้ายไปสังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์    

 ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติใหเ้ปลี่ยนชื่อ “มหาวิทยาลัย

นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

ได้รับการจัดตั้งเป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao)” ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา และได้

แยกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยมีปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ใช้ร่วมกันทุกคณะคือ “ปัญญาเพื่อ

ความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึง

ได้ยกฐานะเป็น “คณะวทิยาศาสตร์” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  

 

 (2) วิสัยทัศน์ (Vision) 

  “ผลติบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมช้ันนำ เพื่อสร้างความ

เข้มแข็งให้กับชุมชน” 

 

 (3) อัตลักษณ์ของบัณฑิต 

 “ผลติบัณฑติที่มีคุณภาพด้านงานวิจัยหรอืนวัตกรรม ด้วยทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อ 

ก้าวทันเทคโนโลยี” 
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(4)  พันธกิจ 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุให้มหาวิทยาลัย

พะเยา “ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอนทำการวิจัย ให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อ

การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของ

บริบทสังคมไทยและสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องดำเนินพันธกิจในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและ

มาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบ

โจทย์สังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จงึดำเนิน

พันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

1. ผลติคนไทยศตวรรษที่ 21 

2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชงิพาณิชย์ 

3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 

5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภบิาล (Good governance) และเรียนรูเ้ปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

 

(5) โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 การบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีคณบดีเป็นผู้บริหาร มีคณะกรรมการ

ประจำคณะ และมีที่ปรึกษาคณบดี ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมกำหนด และเสนอนโยบาย 

แนวทางในการบริหารงานคณะตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย 

เป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

 

รายชื่อคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์  บุณยรักษ์   ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา  จำปาทอง   กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ  กรรมการ 

5. ดร.ประลองยุทธ  ศรีปาลวทิย์    กรรมการ 

6. ดร.พัทธวรรณ  ละโป้     กรรมการ 
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7. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  อนันตลาโภชัย  กรรมการ 

8. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  ช่อลำเจยีก   กรรมการ 

9. รองศาสตราจารย์ ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์   กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย์ ดร.ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล  กรรมการ 

11. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์  กรรมการ 

12. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รักสกุล แก่นเรณู   กรรมการ 

13. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ งามสะอาด   กรรมการ 

14. ดร.อภริักษ์ วงศ์เหมภูมิ     กรรมการ 

15. ดร.เอือ้มพร  วิทยารัฐ     กรรมการ 

16. ดร.ศัสยมน สุขแสงรักษ์เจรญิ    กรรมการ 

17. นายมนัส  ใจมะสทิธิ์     กรรมการ 

18. รองศาสตราจารย์ ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ์   กรรมการ 

19. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  นาสมใจ   กรรมการ 

20. นางภัทรภรณ์ ผลดี      เลขานุการ 

21. นางสติา  เทียนหวาน     ผูช่้วยเลขานุการ 

22. นางสาวสุดารัตน์   แซ่จา๋ว     ผูช่้วยเลขานุการ 

23. นางสาวสุพิชฌาย์  นอ้ยคำ     ผูช่้วยเลขานุการ 
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โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานวิชาการ และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานคณะ 

โครงสร้างการบริหารจดัการ 
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 (6)  ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ร่วม) 

 เพื่อการดำเนินการตามพันธกิจที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรฐาน

การศกึษาของชาติ พ.ศ. 2561 และยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) มหาวิทยาลัยพะเยาจงึมุ่งเน้นสร้าง

ความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 ที่มีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ

ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถทำงานเพื่อดำรงชีพและช่วยเหลือสังคม พร้อมปรับตัวอยู่

ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐานนวัตกรรม เพื่อ

การแข่งขันของประเทศในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาล เพื่อ “สาน

ความคิดสร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียง การยอมรับของ

ชุมชน สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ ด้วยยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน ได้แก่  

 1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 2) ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ 

 3) ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 6) ยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

(7)  วัตถุประสงค์หลัก (Core Objectives) (ร่วม) 

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ

ตลาดแรงงาน 

 2. เพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

มีคุณภาพที ่ ข ับเคลื ่อนชุมชน สังคม สู ่การมีคุณภาพชีว ิตที ่ด ีข ึ ้น  และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจ 

ในเชิงพาณชิย์อย่างเป็นรูปธรรม 

 3. เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ

ความเป็นอยู่อย่างยั่งยนื (Sustainable life quality) 

 4. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนา  

สู่สากล และส่งเสริมใหเ้กิดการสรา้งสรรค์เชงิพาณิชย์ (Cultural enterprise) 

 5. เพ ื ่อพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให ้ม ีช ื ่อเส ียง เป ็นที ่ร ู ้จ ักและยอมรับในระด ับชาติ  

และนานาชาต ิ
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   6. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที ่ดีและมีความภูมิใจในองค์กร ด้วยระบบ

บริหารงานที่ทันสมัย (Smart University) คล่องตัวและมีประสทิธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

 (8) สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา (Core Competency) (ร่วม) 

 1. ความสามารถในการเอื้ออำนวยให้เกิดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีมาตรฐานวิชาการ

และว ิชาช ีพ ม ีท ักษะการเร ียนร ู ้ ตลอดช ีว ิต สนองตอบต ่อความต ้ องการของตลาดแรงงาน 

และเป็นพลเมือง   ที่มคีุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก   

 2. ความสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที ่ทันสมัย มีความ 

ก้าวหน้าทางวิชาการ และประพฤติปฏิบัติตามประกาศจรรยาบรรณของพนักงานสายวิชาการ เป็นต้นแบบ

ให้แก่นิสติ ชุมชน และสังคม   

 3. ความสามารถในการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ นำไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนา

สร้างสรรค์นวัตกรรม และสามารถนำไปสู่เชิงพาณิชย์เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและภาคอุตสาหกรรม   

 4. ความสามารถในการบริการวิชาการ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นที่พึ่งให้แก่

ชุมชนและสังคม ยกระดับการศกึษา ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และสร้างรายได้ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน   

 5. ความสามารถในการส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต ร่วมมือกับชุมชนและสังคมในการสร้าง

ความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติการทำนุ

บำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการใช้

ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์   

 6. ความสามารถในการเอือ้อำนวยใหเ้กิดการบริหารตามหลักธรรมาภบิาล เรียนรู้เปลี่ยนแปลง

ร ่ วมก ัน  และทำงานร ่ วมก ับผ ู ้ ม ี ส ่ วน ได ้ ส ่ วน เส ีย  ด ้ วยหล ัก  “สานความค ิด  สร ้ างจ ิ ต ใจ” 

รวมพลังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย Smart University เชื่อมโยงและบริการ

สารสนเทศที ่ท ันสม ัยและถ ูกต ้อง และตอบสนองผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียท ุกกล ุ ่มได ้อย ่างรวดเร็ว  

ทันเหตุการณ์   

 

 (9)  หลักสูตรและบริการที่สำคัญ 

   ภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์ มี สี่ด้าน ดังนี้ 

   ด้านการเรียนการสอน คณะจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

รวมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาพื้นฐานให้กับนิสิตคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และผลิต

บัณฑติในระดับปริญญาตรี และบัณฑติศกึษา  
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   ปีการศึกษา 2561  คณะวิทยาศาสตร์ทำการเรียนการสอนทั้งหมด 10 หลักสูตร ปริญญาตรี 7 

หลักสูตรทำการจัดการเรียนการสอน 3 แผนการเรียน ประกอบด้วย ปริญญาเดียว (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 

ควบ 2 ปริญญา (วิทยาศาสตรบัณฑิตและการศกึษาศาสตรบัณฑิต) และ ปริญญาตรีควบปริญญาโท (วิทยา

ศาสตบัณฑิตควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสิ่งแวดล้อม)  ระดับปริญญาโท จำนวน 2 หลักสูตร  และ 

ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้  

   หลักสูตรระดับปริญญาตรีประกอบด้วยหลักสูตรเดี่ยว 7 หลักสูตร ได้แก่  

   1)  หลักสูตร วท.บ. (คณิตศาสตร์)   

   2)  หลักสูตร วท.บ. (เคมี)  

   3)  หลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา) 

   4)  หลักสูตร วท.บ. (ฟิสิกส์)   

   5)  หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)  

   6)  หลักสูตร วท.บ. (สถิต)ิ 

   7)  หลักสูตร วท.บ. (อุตสาหกรมมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ)  

 

   การจัดการหลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา ระหว่างการศึกษาบัณฑิต(สาขาการศึกษา) 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 5 คู่  ได้แก่  

   1)  หลักสูตร วท.บ. (คณิตศาสตร์) กับ กศ.บ 

   2)  หลักสูตร วท.บ. (เคมี) กับ กศ.บ 

   3)  หลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา) กับ กศ.บ 

   4)  หลักสูตร วท.บ. (ฟิสิกส์) กับ กศ.บ 

   5)  หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) กับ กศ.บ  

 

   การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท กับวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

จำนวน 3 คู่ ได้แก่  

   1)  หลักสูตร วท.บ. (เคมี) กับ วท.ม. (สิ่งแวดล้อม)  

   2)  หลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา) กับ วท.ม. (สิ่งแวดล้อม) 

   2)  หลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา) กับ วท.ม. (ชีววิทยา) 
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   ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่ 

   1)  วท.ม. (คณิตศาสตร์) 

   2)  วท.ม. (ชีววิทยา)   

 

   ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ได้แก่ 

   1)  ปร.ด. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

   2)  ปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 

 (10) วัฒนธรรมองค์กร 

 UP SCIENCE 

 

แผนการรับนิสิตประจำปีงบประมาณ 2563 -2567  

ตารางที่ 3 แผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรแีละหลักสูตรระยะสั้น (ป.โท/ป.เอก) 

จำนวน : คน 

ลำดับ หลักสูตร  
นิสิต

ปัจจุบัน 

แผนการรับนิสิต 

64 65 66 67 68 69 70 

1 วท.บ.คณิตศาสตร์ 28 40 40 40 40 40 40 40 

2 วท.บ.เคมี 86 60 60 60 60 60 60 60 

3 วท.บ.ชีววทิยา 91 60 60 60 60 60 60 60 

4 วท.บ.ฟสิิกส ์ 13 40 40 40 40 40 40 40 

5 วท.บ.วทิยาศาสตร์

การออกกำลังกาย

และการกีฬา 

158 40 40 40 40 40 40 40 

6 วท.บ.สถิติ 13 40 40 40 40 40 40 40 

7 วท.บ.อุตสาหกรรม

เคมีและเทคโนโลยี

วัสด ุ

15 40 40 40 40 40 40 40 

8 กศ.บ. ควบ วท.บ.

คณิตศาสตร์ 

524 120 120 120 120 120 120 120 

9 กศ.บ.  ควบ วท.บ.

เคม ี

86 60 60 60 60 60 60 60 
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ลำดับ หลักสูตร  
นิสิต

ปัจจุบัน 

แผนการรับนิสิต 

64 65 66 67 68 69 70 

10 กศ.บ. ควบ วท.บ.

ชวีวทิยา 

287 90 90 90 90 90 90 90 

11 กศ.บ.  ควบ วท.บ.

ฟสิิกส ์

85 30 30 30 30 30 30 30 

12 กศ.บ.  ควบ วท.บ.

วทิยาศาสตร์การออก

กำลังกายและการ

กีฬา 

93 30 30 30 30 30 30 30 

13 วท.ม. สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 

3 5 5 5 5 5 5 5 

14 วท.ม. สาขาวิชา

ชวีวทิยา 

4 5 5 5 5 5 5 5 

15 วท.ม. สาขาวิชา

วทิยาศาสตร์การออก

กำลังกายและการ

กีฬา 

0 5 5 5 5 5 5 5 

16 ปร.ด. สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 

5 5 5 5 5 5 5 5 

17 ปร.ด. สาขาวิชา

วทิยาศาสตร์ประยุกต์ 

3 5 5 5 5 5 5 5 

18 ปร.ด. สาขาวิชา

วทิยาศาสตร์การออก

กำลังกายและการ

กีฬา 

0 5 5 5 5 5 5 5 
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ตารางที่ 4 จำนวนบุคลากรสายวิชาการในช่วงปงีบประมาณ 2564 -2570    

         จำนวน : คน 

ลำดับ หลักสูตร  
บุคลากร

ปัจจุบัน 

ตำแหน่ง หมายเหตุ 

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

1 วท.บ.คณิตศาสตร์ 23 14 6 3 -  

2 วท.บ.เคมี 28 16 11 1 -  

3 วท.บ.ชีววทิยา 17 6 8 3 -  

4 วท.บ.ฟสิิกส ์ 17 13 3 1 -  

5 วท.บ.วทิย์ฯ กีฬา 12 10 2 0 -  

6 วท.บ.สถิติ 6 6 0 0 -  

7 วท.บ.อุตสาหกรรมเคมีและวัสดุ 5 3 1 1 -  

รวม 108 68 31 9 -  

 

 

ตารางที่ 5 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนในช่วงปกีารศึกษา 2564 -2570          จำนวน : คน 

ลำดับ สังกัด 

บุคลา

กร

ปัจจุบั

น 

พนักง

านฯ 

ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

หมาย

เหตุ 

1 คณะวิทยาศาสตร์ 37 37 -  
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(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. การจัดการศกึษาตอบสนองต่อภาคการผลิต บริการ ชุมชนและสังคม เป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

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)  

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
1.1 บัณฑิตมงีานทำ รอ้ยละของบัณฑิตท่ีมี

งานทำและประกอบ

ธุรกจิส่วนตัว 

70 70 70 

 

75 

 

75 

 

80 80 รองคณบดฝี่าย

วิชาการและประกัน

คุณภาพ 
1.2 บัณฑิตมีสมรรถนะตรงตามความตอ้งการของผู้ใช้ รอ้ยละของคะแนนความ

พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ต้ังแต่ 4 คะแนนขึ้นไป

จาก 5 คะแนน 

70 70 70 70 70 70 70 รองคณบดฝี่าย

วิชาการและประกัน

คุณภาพ 

1.3 นวัตกรรมของนิสิต (Innovations in force) อัตราส่วนระหว่าง

จำนวนนวัตกรรมต่อ

จำนวนนิสิตในหลักสูตร 

1:50 1:50 1:50 1:40 1:40 1:40 1:40 รองคณบดฝี่าย

วิชาการและประกัน

คุณภาพ 
1.4 บัณฑิตผู้ประกอบการ รอ้ยละของบัณฑิตท่ีเป็น

ผู้ประกอบการ 

 

1 1 1 1 1 1 1 รองคณบดฝี่าย

วิชาการและประกัน

คุณภาพ 

1.5 คุณภาพชีวิตของชุมชนท่ีเกิดจากการจัดการศึกษา 

 

รอ้ยละของหลักสูตรท่ี

ยกระดับคุณภาพชีวิต

กลุ่มเป้าหมายตาม

วัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

50 50 50 50 50 50 50 รองคณบดฝี่าย

วิชาการและประกัน

คุณภาพ 

1.6 กำลังคนท่ีผลิตเพื่อตอบสนองต่อนโยบายสำคัญ

และเร่งด่วนของประเทศ 
จำนวนคนท่ีสำเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตร 

non degree 

30 30 30 50 50 50 50 รองคณบดฝี่าย

วิชาการและประกัน

คุณภาพ 
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ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
2.1 นิสิตมีสุขภาวะท่ีดี รอ้ยละของจำนวนนิสิต

ท้ังหมด 
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% ผู้ช่วยคณบดฝี่าย

คุณภาพนิสติ 
2.2 นิสิตมีอัตราการมีภาวะซึมเศร้า เครยีด วิตกกังวล 

และการเจ็บป่วยทางจิตเวชลดลง 
รอ้ยละของจำนวนนิสิต

ท้ังหมด 
น้อยกว่า 

10% 
น้อยกว่า 

8% 
น้อยกว่า 

5% 
น้อยกว่า 

3% 
น้อยกว่า 

3% 
น้อยกว่า 

3% 
น้อยกว่า 

3% 
ผู้ช่วยคณบดฝี่าย

คุณภาพนิสติ 
2.3 นิสิตมีคุณภาพชีวิตท่ีดี รอ้ยละของจำนวนนิสิต

ท้ังหมด 

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% ผู้ช่วยคณบดฝี่าย

คุณภาพนิสติ 

2.4 นิสิตใชช้ีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข รอ้ยละของจำนวนนิสิต

ท้ังหมด 

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% ผู้ช่วยคณบดฝี่าย

คุณภาพนิสติ 

 

ตัวชี้วัดรอง และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดรอง หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
1.1 ความร่วมมอืในการผลติกำลังคนระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ชุมชน 

(Corporate Academy) 

จำนวนหลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมือในการ

ผลิตกำลังคน 

- - - 

 

- 

 

- 

 

- - รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและประกัน

คุณภาพ 
1.2 การจัดการศึกษารูปแบบ CWIE ในรูปแบบ 

สหกจิศึกษาเต็มรูปแบบหรอืรูปแบบอ่ืน 

จำนวนหลักสูตรท่ีจัด

การศึกษาในรูปแบบ 

CWIE 

1 1 1 2 2 2 2 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและประกัน

คุณภาพ 
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ตัวชี้วัดรอง หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
1.3 การจัดการศึกษาเพื่อ Re-skills/Up-skills จำนวนหลักสูตร 5 5 5 5 5 5 5 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและประกัน

คุณภาพ 

1.4 หลักสูตรได้มาตรฐานระดับนานาชาติ จำนวนหลักสูตร - - - 

 

- 

 

- 

 

- - รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและประกัน

คุณภาพ 

1.5 บัณฑิตมคีวามสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ

อย่างนอ้ยในระดับเพื่อการสื่อสาร 

รอ้ยละของนิสิตท่ีมี

คะแนนมากกว่า B2  

B1 100 

B2:5 

B1 100 

B2:5 

B1 100 

B2:5 

B1 100 

B2:5 

B1 100 

B2:10 

B1 100 

B2:10 

B1 100 

B2:10 

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและประกัน

คุณภาพ 

1.6 บัณฑิตมสีมรรถนะดิจิทัลอย่างน้อยในระดับ

การใชง้านพื้นฐาน 

นิสิตสอบผ่านในระดับ

การใชง้านพื้นฐาน ใน

ชั้นปีท่ี 2 

- 30 40 50 60 60 75 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและประกัน

คุณภาพ 

1.7 อาจารย์มีคุณภาพการสอนอย่างมืออาชีพ รอ้ยละของอาจารย์ 

UP-PSF ระดับ 3  

2 3 5 5 5 5 10 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและประกัน

คุณภาพ 

2.1 นิสิตมคีวามพึงพอใจในคุณภาพการให้บรกิาร 

/ สวัสดกิาร 

รอ้ยละของจำนวนนิสิต

ท้ังหมด 

80 

 

80 80 80 80 80 80 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

คุณภาพนสิิต 

2.2 นิสิตมพีฤติกรรมดา้นการแต่งกายได้อย่าง

เหมาะสม (ชุดนิสิต ชุดเวียง) 

รอ้ยละของจำนวนนิสิต

ท้ังหมด 

80 80 80 80 80 80 80 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

คุณภาพนสิิต 

2.3 นิสิตไดร้ับการพัฒนาอัตลักษณนิสิต ม.พ. 

(บุคลกิภาพ สุนทรยีภาพ สุขภาพ) 

รอ้ยละของจำนวนนิสิต

ท้ังหมด 

80 

 

80 80 80 80 80 80 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

คุณภาพนสิิต 
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ตัวชี้วัดรอง หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
2.4 นสิติมีคุณภาพอัตลักษณ์ ม.พ. ในระดับดขีึน้

ไป 

รอ้ยละของจำนวนนิสิต

ท้ังหมด 

60 70 80 90 90 90 90 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

คุณภาพนสิิต 

2.5 บัณฑิตมีคุณลักษณะตามสมรรถนะของ

บัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน (4Cs) 

รอ้ยละของจำนวน

บัณฑิตท้ังหมด 

80 80 80 80 80 80 80 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

คุณภาพนสิิต 

2.6 นิสิตมกีารแสดงออกทางสื่อสังคมได้อย่าง

เหมาะสม 

รอ้ยละของจำนวนนิสิต

ท้ังหมด 

มขี้อ

รอ้งเรยีน

ทางสื่อ

สังคมไม่

เกิด 5 

เรอืง 

มขี้อ

รอ้งเรยีน

ทางสื่อ

สังคมไม่

เกิด 4 

เรอืง 

มขี้อ

รอ้งเรยีน

ทางสื่อ

สังคมไม่

เกิด 3 

เรอืง 

ไม่มขี้อ

รอ้งเรยีน

ทางสื่อ

สังคม 

ไม่มขี้อ

รอ้งเรยีน

ทางสื่อ

สังคม 

ไม่มขี้อ

รอ้งเรยีน

ทางสื่อ

สังคม 

ไม่มขี้อ

รอ้งเรยีน

ทางสื่อ

สังคม 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

คุณภาพนสิิต 
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(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ 

  

 (2.1) เป้าประสงค์ 

1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมคีุณภาพ 

2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมคีุณภาพชีวติที่ดีขึน้ 
                    

(2.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

 1. พฒันาบุคลากรใหม้ีศักยภาพสูงด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

 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) 

 

ตัวชี้วัดรอง และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2.1  THE Impact Rankings อันดับ(ประเทศ) - - - - - - -   

2.2  Scimago Institutions Rankings อันดับ(ประเทศ) - - - - - - -   

ตัวชี้วัดรอง หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2.1 จำนวนผลงานวิจัยตพีิมพ์ (Publication) ท่ีตีพิมพ์ใน

ระดับนานาชาติ 

ผลงาน 

(ไม่นับซ้ำ) 

110 120 130 140 150 160 170 รองคณบดฝี่ายวิจัย นวัตกรรมและบรกิารวิชาการ 

2.2 จำนวนหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลศิ 

(Unit of Excellence) 

หน่วย 

(นับซ้ำ) 

2 3 4 5 6 7 8 รองคณบดฝี่ายวิจัย นวัตกรรมและบรกิารวิชาการ 

2.3 ระบบสนับสนุนการวิจัย (Research Supportive 

System) 

ระบบ 

(ไม่นับซ้ำ) 

1 1 1 1 1 1 1 รองคณบดฝี่ายวิจัย นวัตกรรมและบรกิารวิชาการ 
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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. การบริการวิชาการจากสถาบันนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

2. ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) 

 

 

 

 

 

 

 



ร่างแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570  52 

 

ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

 

ตัวชี้วัดรอง และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

3.1 การสร้างผู้ประกอบการใหม่ 

(Startup & Entrepreneur) 

ราย 

(ไม่นับซ้ำ) 

1 1 1 1 1 1 1 รองคณบดฝี่ายวิจัย นวัตกรรมและบรกิารวิชาการ 

3.2 ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property ผลงาน 

(ไม่นับซ้ำ) 

2 2 2 2 2 2 2 รองคณบดฝี่ายวิจัย นวัตกรรมและบรกิารวิชาการ 

ตัวชี้วัดรอง หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

3.1 ชุมชนนวัตกรรม (Non-Profit) ชุมชน 

(นับซ้ำ) 

1 1 1 1 1 1 1 รองคณบดฝี่ายวิจัย นวัตกรรมและบรกิารวิชาการ 

3.2 Learning Space (Non-Profit) พืน้ท่ี 

(นับซ้ำ) 

1 1 1 1 1 1 1 รองคณบดฝี่ายวิจัย นวัตกรรมและบรกิารวิชาการ 

3.3 การบริการวิชาการเพื่อนำองค์ความรู้สู่ชุมชน 

(Academic and Healthcare Service) (Profit) 

ลา้นบาท/ปี 0.3 0.3 0.5 1 1 1 1 รองคณบดฝี่ายวิจัย นวัตกรรมและบรกิารวิชาการ 

3.4 Commercialized Product ชิน้ 

(นับซ้ำ) 

1 1 1 1 1 1 1 รองคณบดฝี่ายวิจัย นวัตกรรมและบรกิารวิชาการ 
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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 ชุมชนได้รับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ดว้ยทุนศิลปะและวัฒนธรรม สามารถ

พัฒนาเป็นผู้ประกอบการดา้นศิลปะและ

วัฒนธรรม 

จำนวนชุมชนท่ีได้รับการ

สนับสนุน (นับซ้ำ) 

 -  -  -  -  -  -  -   

4.2 วิสาหกิจชุมชนวัฒนธรรม จำนวนวิสาหกิจท่ีมีสัดส่วน

รายได้ท่ีเพิ่มขึน้จาก

นวัตกรรม(นับซ้ำ) 

 -  -  -  -  -  -  -   

ตัวชี้วัดรอง หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
4.1 นิสิตและบุคลากรมีองค์ความรูด้า้น

ศิลปะและวัฒนธรรม (Thainess) 

การมสี่วนร่วมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรในทุก

หน่วยงาน 

1 1 1 1 1 1 1 ผู้ช่วยคณบดฝี่ายคุณภาพนิสติ 

4.2 พัฒนาองค์ความรูส้ร้างนวัตกรรมทาง

วัฒนธรรม 

จำนวนผลงานนวัตกรรม

ทางวัฒนธรรม 

1 1 1 1 1 1 1 ผู้ช่วยคณบดฝี่ายคุณภาพนิสติ 

4.3 พัฒนาผู้ประกอบการดา้นศิลปะและ

วัฒนธรรม 

จำนวนผู้ประกอบการท่ี

ได้รับการพัฒนา 

 -  -  -  -  -  -  - ผู้ช่วยคณบดฝี่ายคุณภาพนิสติ 
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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. สร้างเครือข่ายความร่วมมอื (International Networking) กับสถาบันหรอืองค์กรใน

ระดับสากล 

 2. ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Ranking)  

3. การจัดประชุมหรอืร่วมการประชุมระดับนานาชาติ (Conferencing) 

 (5.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

                            1. สร้างเครือข่ายความร่วมมอื (International Networking) กับสถาบันหรอืองค์กรใน

ระดับสากล 

2. ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Ranking)  

3. การจัดประชุมหรอืร่วมการประชุมระดับนานาชาติ (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 สามารถฟงัพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ 

มหาวิทยาลัยกำหนด (ภายหลงัเขา้ร่วมโครงการส่งเสรมิ 

ภาษาอังกฤษ) 

   5.1.1   บคุลากรสายวชิาการ 

 

 

 

ร้อยละของจำนวนบุคลากรสายวชิาการ

ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการสอบผ่าน  

 

 

 

20% 

 

 

 

25% 

 

 

 

30% 

 

 

 

35% 

 

 

 

40% 

 

 

 

50% 

 

 

 

60% 

  

 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ 

   5.1.2  บุคลากรสายสนับสนุน ร้อยละของจำนวนบุคลากรสายสนับสนุน

ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการสอบผ่าน 
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

และวางแผน 

ตัวชี้วัดรอง หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

5.1 บุคลากร/นิสิต/นักเรียน 

     5.1.1 ไดรั้บทุนไปต่างประเทศจากภายนอก

มหาวิทยาลัย 

จำนวนทุนที่ได้รับ 1 1 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ 

 

     5.1.2 การแลกเปลี่ยนบคุลากรสายวิชาการ สาย

สนับสนุน นิสิต นกัเรียน (Talent Mobility and Knowledge 

Sharing Program) 

จำนวนหน่วยงาน 1 1 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ 

     5.1.3 การนำเสนอผลงานทางวิชาการต่างประเทศ จำนวนผลงานทางวิชาการที่

เข้านำเสนอในต่างประเทศ 

1 1 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายกิจการ

พิเศษและวิเทศสัมพันธ ์

5.2 มีการร่วมจัดกิจกรรม และประสานงานหรือเข้าร่วม

ประชุมสัมมนา จัดนิทรรศการ(Exhibition) ระดับนานาชาต ิ

จำนวนกิจกรรมที่เข้าร่วม 1 1 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายกิจการ

พิเศษและวิเทศสัมพันธ ์
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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 และ ผลักดันมหาวิทยาลัยพะเยา

สู่การเป็น Smart University 

2. University Communication 

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

   (6.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1.การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีประสทิธิภาพเพิ่มขึ้น และผูร้ับบริการมีความ

พึงพอใจ 

2. Corporate Communication Development 

3. ภูมิทัศน์สวยงาม และระบบสาธารณูปโภคที่ดกีารสัญจรอย่างเป็นระบบ 

ปลอดภัย และเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างประหยัด และพลังงานทดแทน ต้นแบบของ

ชุมชนของการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
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ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

6.1 Smart University 

6.1.1 Smart Infrastructure การพัฒนาระบบ

เครอืข่ายคอมพวิเตอร์เพื่อรองรับการพัฒนา

มหาวทิยาลัยมุ่งสู่การเป็น Smart University 

6.1.1.1 จำนวนระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง 

เพื่อทดแทนการใชง้านเครอืข่ายเดิม เพ่ิมความ

สะดวกและประสิทธิภาพในการใชง้าน 

 

 

 

 

จุด 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

  

6.1.1.2 ความเร็วในการเชื่อมต่อระบบเครอืข่าย

อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับการสบืค้น

ข้อมูลและเนื้อหาแบบวดิิโอ 

กิกะบติต่อวินาท ี - - - - - - -  

6.1.1.3 สัดส่วนการใช้บริการคลาวด์ควบคู่กับ

ระบบภายในมหาวทิยาลัย เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถอื 

เสถียรภาพของระบบ และรองรับการใช้งานบริการ

ต่างๆจากภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ - - - - - - -  

6.1.2 Smart Education การพัฒนาระบบการ

จัดการเรียนการสอนและสื่อการสอนโดยใช้

เทคโนโลยดีิจิทัลสมัยใหม่ รองรับการเรียนการ

สอนแบบ New Normal และการเรียนการสอน

ออนไลน ์
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ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

6.1.2.1 จำนวนรายวชิาท่ีให้บริการการเรียนการ

สอนออนไลน์ในระบบ UP LMS 

จำนวนวชิา 10 10 10 15 15 20 20 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและประกัน

คุณภาพ 

6.1.2.2 การพัฒนาระบบ UP LMS (Smart UP 

LMS)  

ระบบ 

 

- - - - - - - - 

6.1.3 Smart Management การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการมหาวทิยาลัยด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ เทคโนโลย ีInternet of Things 

เทคโนโลย ีAutomation และ Artificial Intelligence 

เพื่อสนับสนุนการปฏบัิตงิาน    และการให้บริการ

ต่างๆ 

ระบบ 

 

- - - - - - - - 

6.2 การพัฒนาการสื่อสารองคก์รและกิจกรรม

สัมพันธ์ 

6.2.1 มชี่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย 

จำนวนช่องทางการ

สื่อสารท่ีเพิ่มขึ้นในแต่

ละป ี

1 1 1 1 1 1 1 รองคณบดฝี่าย

กิจการพเิศษและ

วเิทศสัมพันธ์ 

6.2.2 มรีะบบวิเคราะห์ข้อมูลดา้นการ

ประชาสัมพันธ์ ( Decision Support System : DSS) 

ร้อยละความสำเร็จ - - - - - - - - 

6.3 รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยได้รับ

การรับรองแบบไม่มเีงื่อนไข  

จำนวนเงื่อนไข ไม่มี

เงื่อนไข 

ไม่มี

เงื่อนไข 

ไม่มี

เงื่อนไข 

ไม่มี

เงื่อนไข 

ไม่มี

เงื่อนไข 

ไม่มี

เงื่อนไข 

ไม่มี

เงื่อนไข 

รองคณบดีฝ่าย

บริหารและวางแผน 

6.4 มเีครอืข่ายศิษย์เก่าในระดับคณะ จำนวนเครอืข่าย 1 1 1 1 1 1 1 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

คุณภาพนสิิต 

6.5 มรีะบบฐานขอ้มูลของศิษย์เก่า จำนวนระบบ 1 1 1 1 1 1 1  
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ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

6.6.ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวทิยาลัย จำนวนช่องทาง 1 1 1 1 1 1 1 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

คุณภาพนสิิต 

6.7 เพิ่มช่องทางการตดิต่อสื่อสารกับศิษย์เก่า 

 

ช่องทาง 1 1 1 1 1 1 1 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

คุณภาพนสิิต 

6.8 ศษิยเ์ก่าได้รับการยกย่องไดรั้บรางวัล

ระดับชาติ/ นานาชาต ิ

จำนวนรางวัล 1 1 1 1 1 1 1 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

คุณภาพนสิิต 

6.9 UI Green  ระดับของประเทศไทย - - - - - - - - 

6.10 Green Office จำนวนหน่วยงานท่ี

ได้รับรางวัล (นับซ้ำ) 

- - - - - - - - 

6.11 ผลการประเมิน ITA อยู่ในระดับดีมาก ระดับคะแนน ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก รองคณบดีฝ่าย

บริหารและวางแผน 
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ตัวชี้วัดรอง และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

 

 

 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

6.1 Smart Manpower การเพิ่มสัดส่วน

อัตรากำลังให้สมดุลและพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรท้ังสายวชิาการและสายสนับสนุน 

สัดส่วน

อัตรากำลัง 

- - - - - - - - 

6.2 มีระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์  

(UP- eDocument) 

ร้อยละ

ความสำเร็จ 

- - - - - - - - 

6.3 ความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารบรรณ

อเิล็กทรอนิกส์ 

ร้อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ผู้ใชร้ะบบ 

- - - - - - - - 

6.4 International Communications and 

Public Relations Center  

(ศูนย์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร) 

ร้อยละ

ความสำเร็จ 

- - - - - - - - 

6.5 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบของชุมชนดา้น

สิ่งแวดลอ้ม 

ร้อยละ

ความสำเร็จ 

- - - - - - - - 

6.6 ผลการประเมิน ITA อยู่ในระดับดีมาก - - - - - - - - - 
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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

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

(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) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา

มหาวิทยาลัย (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) 


