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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 

1.1 ประวัติความเป็นมาของคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา

แต่เดิมอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้ชื่อว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ

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

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตรา

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พุทธศักราช 2553 ขึ้นและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่ อวันที่ 

16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จึงได้ถือว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมมุ่งสู่

การพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลรวมทั้งการพัฒนาองค์

ความรู้สู ่ชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ ดังปณิธาน “ปัญญาเพื่อความ

เข้มแข็งของชุมชน” โดยมีการจัดการเรียนการสอนโดย 16 คณะ 2 วิทยาลัยแบ่งเป็น  3 กลุ่ม

สาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพและกลุ่ม

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สำนักว ิชาว ิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ได ้เปลี ่ยนชื ่อเป ็น “คณะวิทยาศาสตร์” โดย  

มีเป้าหมายในการนำองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสมผสานกับภูมิปัญญา

ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมเพื่อจัดการเรียนการสอน การวิจัย ในระดับ

ปริญญาตรแีละระดับบัณฑติศกึษา ปัจจุบันคณะวทิยาศาสตร์มีหลักสูตรทั้งหมด 15 หลักสูตร และหลักสูตร

สองปริญญา คือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เรียนจบภายใน 4 ปี 

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มนีักเรียนนยิมเรียน รวมทั้งหลักสูตรคู่ควบปริญญาตรีและปริญญาโท เรียนจบภายใน 5 ปี 

นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ยังรับผิดชอบการเรียนการสอนรายวิซาเฉพาะสาขา และรายวิชาบริการให้กับ

หลักสูตรของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยา 
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1.1.2 เป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
 

 การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก สู่ความสำเร็จ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ผลติกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

3. บริการวิชาการดว้ยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม 

4. ทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย  

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 
 

การมุ่งสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และเพื่อใช้เป็นตัวชี ้วัด

สำหรับวัดประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทุกด้าน  

ดังตารางต่อไปนี ้
 

1.1.3 เป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์ 

ตารางท่ี 1 แสดงพันธกิจและสมรรถนะหลักของสถาบัน 

พันธกิจของสถาบัน สมรรถนะหลักของสถาบัน  

การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มี

สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคตตอบสนอง

ความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา

เอก สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์

เชงิพาณิชย์ 

มีการวิจัย การจัดตั้งหน่วยวิจัยด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดผล

งานวิจัย และนวัตกรรม และเผยแพร่ระดับชาติ นานาชาติ 

และต่อยอดเชิงพาณชิย์ 

การบริการว ิชาการด ้วยองค ์ความรู ้และ

นวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

บริการวิชาการให้แก่ชุมชน และมีการจัดตั ้ง 1 คณะ 1 

สัญลักษณ์ความสำเร ็จ  ค ือคณะได ้นำองค ์ความรู้

ผลงานวิจัยไปพัฒนาชุมชนให้เกิดผลผลิตเชิงพานิชย์ 

การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 

เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ 

ทำกิจกรรม/โครงการที่ร่วมมือระหว่างชุมชน นิสิต และ

บุคลากรที่ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที ่ท ันสมัย              

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

บริหารงานในคณะให้มปีระสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิ

บาล 
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1.2 หลักสูตรและบริการ  
  

      1.2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวทิยาศาสตร์ทำการเรียน

การสอนทั้งหมด 14 หลักสูตร ปริญญาตรี 7 หลักสูตรทำการจัดการเรียนการสอน 3 แผนการเรียน 

ประกอบด้วย ปริญญาเดียว (วิทยาศาสตรบัณฑิต) ควบ 2 ปริญญา (วิทยาศาสตรบัณฑิตและการศึกษาศา

สตรบัณฑิต) และ ปริญญาตรีควบปริญญาโท (วิทยาศาสตบัณฑิตควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขา

สิ่งแวดล้อม)  ระดับปริญญาโท จำนวน 4 หลักสูตร  และ ระดับปริญญาเอก จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้  

   หลักสูตรระดับปริญญาตรีประกอบด้วยหลักสูตรเดี่ยว 7 หลักสูตร ได้แก่  

   1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์   

   2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  

   3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

   4)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  

   5)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  

   6)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิต ิ

   7)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรมมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ * 

   หมายเหตุ * งดรับนิสิตในปีการศกึษา 2564 เป็นต้นไป 
 

   การจัดการหลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา ระหว่างการศึกษาบัณฑิต(สาขาการศึกษา) 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 5 คู่  ได้แก่  

   1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ กับ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขา

การศกึษา 

   2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี กับ หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาการศกึษา 

   3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา กับ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขา

การศกึษา 

   4)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ กับ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขา

การศกึษา 

   5)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา กับ หลักสูตร

การศกึษาบัณฑติ สาขาการศกึษา 
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   การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์กับคณะพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คู่ ได้แก่  

   1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี) กับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สิ่งแวดล้อม* 

   2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา) กับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม* 

   3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา) กับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา 

   หมายเหตุ * งดรับนิสิตในปีการศกึษา 2564 เป็นต้นไป 
 

 ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร ได้แก่ 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยา 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 
 

   ระดับปริญญาเอก 4 หลักสูตร ได้แก่ 

1)   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา 

3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 
 

ด้านการจัดการเรยีนการสอน (Non –Degree) ประจำปีการศกึษา 2565 คณะมีหลักสูตรที่ทำ

การจัดการเรียนการสอน จำนวน 2 หลักสูตร โดยมีรายชื่อหลักสูตร ดังต่อไปนี้  

ด้านองค์ความรู้ระดับผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพ   

1) การอนุรักษ์และจัดการพืน้ที่ตน้น้ำชุมชน 

2) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสะอาดเคมีพืน้ฐาน 
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1.2.2 การดำเนินการด้านการบรกิารอื่นๆที่สำคัญของมหาวิทยาลัยพะเยา มีการให้บรกิารด้านต่างๆ 

ดังน้ี  

ตารางที่ 2 แสดงหลักสูตรและการจัดการศกึษาแบบ Degree และ Non Degree  

หลักสูตร ความสำคัญต่อ

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ 

1. 1 หลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

จำนวน 7 หลักสูตร 

1)   บัณฑิตมีงานทำ 

2) ผูใ้ช้บัณฑิต 

พึงพอใจใน

คุณภาพบัณฑิต 

3) ผูเ้รียนในพืน้ที่

ภาคเหนือมีโอกาส

ทางการศึกษา

เพิ่มขึน้ 

บูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยการบรรยายและ

ปฏิบัติการแนวใหม่มีการฝึกงานหรือการศึกษาอิสระ และ

ส่งเสริมฝึกประสบการณ์ผ่านสหกิจศึกษา พัฒนาทั้ง Hard 

Skills และ Soft Skills มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้นิสติ

ได้ทบทวนและเรียนรู้ด้วยตัวเอง จัดกิจกรรมในหลักสูตร

และกิจกรรมเสริมหลักสูตร บูรณาการการจัดการเรียนการ

สอนกับการบริการวิชาการสู่ชุมชน  มีการแลกเปลี่ยนนิสิต

ในต่างประเทศพัฒนานิสติร่วมกับสถานประกอบการ 

1.2 การจัดการ 

ศกึษาควบระดับ 

ปริญญาตรี 2  

ปริญญา จำนวน  

5 คู่ 

1) บัณฑิตมีโอกาส 

ได้งานทำเพิ่มขึ้น 

2) บัณฑิตมีทักษะ

ทางอาชีพที่

หลากหลาย 

ตอบสนองต่อ 

ความตอ้งการของ

ผูใ้ช้บัณฑิต 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตมีความรู้และทักษะของ  

2 หลักสูตรที่ส่งเสริมกันในการประกอบอาชีพ ด้วยการ

บรรยายและปฏิบัติการ มีการฝึกงานหรือการศึกษาอิสระ 

และส่งเสริมการฝึกประสบการณ์ผ่านสหกิจศึกษา พัฒนา

ทั้ง Hard Skills และ Soft Skills มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้นิสิตได้ทบทวนและเรียนรู้ด้วยตัวเองจัดกิจกรรมใน

หลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร บูรณาการจัดการ

เรียนการสอน กับการบริการวิชาการสู่ชุมชน 

1.3 หลักสูตรระดับ

บัณฑติศึกษา 

ปริญญาโท  จำนวน 

4 หลักสูตร  

(แผน ก และ ข) 

ปริญญาเอก 4

หลักสูตร  

(แบบ 1.1 และ 2.1) 

ผูเ้รียนสามารถนำ

ความรู ้องค์ความรู ้

และหรือองค์ความรู้

ใหม่ไปใช้ในการต่อ

ยอดและพัฒนาการ

ประกอบอาชีพ 

จัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นพื้นฐาน ฝึกทักษะ

ด้านการทำวิจัย การแสวงหาความรู้และการต่อยอดองค์

ความรู้ กำหนดให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาหรือสูงกว่า  

มีการสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ 
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หลักสูตร ความสำคัญต่อ

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ 

1.4 การจัดการ

เรียนการสอนแบบ 

Non-Degree 

จำนวน 2 หลักสูตร 

ผูเ้รียนสามารถนำ

ความรู ้และหรอื

ความรู้ใหม่ไปใช้ใน

การต่อยอดและ

พัฒนาการประกอบ

อาชีพ (Re Skill/Up Skill) 

จัดการเรยีนการสอนที่เน้นให้ผู้เรยีนทุกช่วงวัย มีความรู้และ

ท ักษะในการประกอบอาช ีพ ด ้วยการบรรยายและ

ปฏิบ ัต ิการจริง พัฒนาทั ้งการ Re Skills และ Up Skills 

สามารถนำไปพัฒนาฝีมือต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพ 

ได้ทันที 

 

ตารางที่ 3 แสดงการบริการทางการวิจัย 

บริการ ความสำคัญต่อความสำเร็จ แนวทางการจัดการศึกษาและ

บริการ 

การวิจัย มุ่งเป็นสถาบัน 

การศกึษาขั้นสูงที่พร้อมดว้ย

บุคลากรที่มศีักยภาพ  

(Talent and Skilled Human 

Resources) ผลิตงานวิจัยเป็น

รากฐานการขับเคลื่อนการ

พัฒนาประเทศ สร้างองค์

ความรูใ้หม่นำไปสู่การ

ถ่ายทอดและพัฒนา

สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม 

ให้ก้าวหน้าและนำไปใช้

ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ

ภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณชิย์ 

สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของ

สังคม 

1) การได้รับการจัดอันดับ World 

Ranking  

2) การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 

สู่การสร้างนวัตกรรม และ 

การนำผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์พัฒนาชุมชนหรอื 

ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

3) ผลงานวิจัยได้รับการตพีิมพ์ 

ในระดับนานาชาติและได้รับการ

อ้างองิ 

ดำเนนิการวิจัยและการนำเสนอ

งานวิจัย สู่เวทีระดับโลก โดยมีการ

ทำงานวิจัยเพื่อตามสนองต่อความ

ต้องการของชุมชน ตามระบวนการ 

 1 Faculty 1 Signature   

มีการบูรณาการวิจัยร่วมกับ

จังหวัดและประเทศ รวมทั้ง 

มีสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด

เทคโนโลยี ทำหนา้ที่ในการต่อยอด

องค์ความรู้ 
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ตารางที่ 4 แสดงการดำเนินงานบริการวิชาการ 

บริการ ความสำคัญต่อ

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ 

การบริการวิชาการ เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ด ีและเป็นที่พึ่ง

ให้ชุมชนและสังคม ยกระดับ

การศกึษา สร้างรายได้ 

ส่งเสริม  สุขภาวะที่ดี และ

บรรเทาปัญหาความเดือดร้อน

ของชุมชนและสังคม 

1) ปัญญาเพื่อความ

เข้มแข็งของชุมชน  

เป็นการสรา้ง

ประโยชน์ให้กับ

ชุมชนและ

ผูร้ับบริการ 

 

บริการวิชาการด้วยการนำความรู้สู่การพัฒนา

ชุมชนตามกระบวนการ 1 Faculty 1 Signa-

ture การบริการวิชาการแบบใหเ้ปล่า การบริการ

วิชาการที่ก่อใหเ้กิดรายได้แก่ชุมชน การ

ก่อใหเ้กิด 

สุขภาวะที่ดขีองชุมชนการจัดประชุมวิชาการ 

อบรมสัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู้  
 

ตารางที่ 5 แสดงการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

บริการ ความสำคัญต่อความสำเร็จ แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม

ให้ม ีCultural Enterprise  

เพื่อการพัฒนาเชงิ

พาณชิย์สู่สากล 

1) มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม  

ด้านศลิปะและวัฒนธรรม 

2) จำนวนผลติภัณฑ์และ 

บริการด้านศลิปะและ

วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

ที่สรา้งมูลค่าและพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

3) จำนวนผูป้ระกอบการด้าน 

ศลิปะวัฒนธรรมที่เพิ่มขึน้ และ

ได้รับการส่งเสริมเพิ่มขึ้น ทำ

ให้ได้มีรายได้จากการ

ประกอบการด้าน

ศลิปะวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น  

สร้างผลงานผ่านการลงชุมชน งานวิจัย และ

การสรา้งนวัตกรรมทางศลิปวัฒนธรรม Cul-

tural Innovation กลั่นกรอง และต่อยอดเพื่อ

สร้างคุณค่า Value Added ใหก้ับมรดกทาง

ศลิปวัฒนธรรมของชุมชน ให้ชุมชน 

เกิดความตระหนักรู้ และเกิดการสร้างรายได้

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ  กับชุมชน 

(University Engagement) เพื่อการอนุรักษ์ 

ฟืน้ฟู สรา้งสรรค์ผลงานเชิงพาณชิย์ใหเ้กิด

เป็น Cultural Enterprise และสร้างความ

ภาคภูมิใจในมรดกของศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นให้กับนิสติและบุคลากร เป็นอัต

ลักษณ์ขององค์กร (Thainess) 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดใหบ้ริการทางวิชาการและบริการสุขภาพ เพื่อบูรณาการบริการทาง

วิชาการให้เข้ากับการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ด้านการเรียนรู้จากประสบการณ์จรงิของนิสติ สร้างความ
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เชี่ยวชาญ เข้าถึงชุมชน มีจิตอาสา อกีทั้งยังตอบสนองต่อความตอ้งการการเข้าถึง 

การรักษาพยาบาลที่มมีาตรฐานของประชาชน นสิิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านหน่วยงานบริการ

ทางการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือกต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 6  แสดงหน่วยงานบริการและลักษณะการให้บริการ 

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน สังกัด ลักษณะการให้บรกิาร 

1 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

วิทยา (Natural History 

Museum) 

คณะวทิยาศาสตร์ แหล่งเรียนรู้พื้นฐานทางธรรมชาติของ

สิ่งมีชีวติ โดยมุ่งเนน้การเรียนรูค้วาม

หลากหลายทางชีวภาพ 
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1.3 กระบวนการจดัทำแผนยุทธศาสตร์การพฒันาส่วนงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 

2566 – 2570 
 

  กระบวนการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 – 2570 เพื ่อให้สอดคล้องกับการจัดกลุ ่มตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และ

กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ที่มีเป้าหมายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง

กับการพลิกโฉมประเทศ (Reinvent the nation) เพื่อสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 เพื่อการสร้างองค์

ความรู้และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศตามแนวทาง Value-based economy และการทำงานแบบจตุร

ภาคี (Quadruple Helix) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้มีการเชื่อมโยงตัวชี้วัดให้เข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งเป็นข้อกำหนดของ(ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการตามกระบวนการดังนี้ 

  กระบวนการที่ 1 [เมษายน 2565] ศึกษาพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ศึกษาคู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ วิเคราะห์นโยบายและ

แผนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เกณฑ์ประเมินและข้อมูลตัวชี้วัดผล

ศักยภาพองค์กร และผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และการเปรียบเทียบ  

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

SCOPUS รับนโยบายการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่ (SDG Localization)ตามข้อกำหนด

ของ(ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

  กระบวนการที่ 2 [พฤษภาคม 2565] ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและ

การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ฯ กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี และคณบดีเข้าร่วม จุดประสงค์คอืให้หลักการและแนวทาง

ในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 ให้บรรลุวิสัยทัศน์

ของมหาวิทยาลัย  

กระบวนการที่ 3 [มิถุนายน 2565] นำผลลัพธ์จากกระบวนการที่ 1 และ 2 มาใช้เป็นข้อมูลในการ

พิจารณาและนำมาวางแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ตามโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยและ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (SDGs) พร้อมทั้งเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ระยะ 5 ปี) ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา วาระพิเศษ ใน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และรับข้อเสนอแนะจากนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูท้รงคุณวุฒิ    
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 กระบวนการที่ 4 [มิถุนายน 2565] จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ระยะ 5 ปี) โดยพิจารณาจากผลในกระบวนการที่ 3 ร่วมกับ

ข้อคิดเห็นในการบริหารมหาวิทยาลัยจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งนำผลการ

ประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์และตัวชี้วัดการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์

(Re-Inventing University) ตามคู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม เพื ่อวางแผนการพัฒนาศักยภาพของ

มหาวิทยาลัยตามกลุ่มสถาบันอุดมศกึษาเชงิยุทธศาสตร์  

 อบรมการเชื ่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย ั ่งย ืน 

(Sustainable Development Goals : SDGs วัตถุประสงค์ในการอบรมการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงาน

มีความรู ้ความเข้าใจในการเชื ่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ก ับเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน ( Sustainable 

Development Goals : SDGs) และสามารถนำมาใช้กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานของตน 

  กระบวนการที่ 5 [กรกฎาคม 2565] รับนโยบายและวิสัยทัศน์จากอธิการบดี หน่วยงานจัดทำ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ระยะ 5 ปี) ฉบับสมบูรณ์  

 กระบวนการที ่ 6 [สิงหาคม 2565] เสนอขอความเห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ระยะ 5 ปี) ฉบับสมบูรณ์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

 

 กระบวนการที่ 7 [ตุลาคม 2565] ประกาศใชแ้ผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ      

พ.ศ. 2566 – 2570 
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1.4 เป้าหมายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์ 
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1.5  ปรชัญา ปณิธาน วสิัยทัศน์ พันธกิจ ค่านยิมร่วม สมรรถนะหลักและอัตลักษณ์

บัณฑิต              

1.5.1 ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านยิมร่วม สมรรถนะหลักและอัตลักษณ์บัณฑิต              

ตารางที่ 7  แสดงปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านยิมร่วม สมรรถนะหลักและอัตลักษณ์บัณฑิต              

ปรัชญา ปญฺญาชีว ีเสฏฐชีว ีนาม (ปัญญาชีว ีเสฏฐะชีว ีนาม)  

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

ปณิธาน ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment) 

วิสัยทัศน์ ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่สากล สร้างความเข้มแข็งให้

ชุมชนและสู่สากล 

พันธกิจ 1. ผลติกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต  

2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม   

4. ทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

อัตลักษณ์ 

บัณฑิต 

อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ: ผลติบัณฑติที่มีคุณภาพด้านงานวิจัยหรอืนวัตกรรม ดว้ยทักษะทาง

วิทยาศาสตร์เพื่อก้าวทันเทคโนโลยี 

อัตลักษณ์ทั่วไป: มสีุนทรียภาพ มสีุขภาพดี มบีุคลิกภาพดี 

ค่านยิม

องค์กร 

UPSCIENCE   U= Unity   P= Potential     S= Sustainable     C= Creativity    I= Innovation   

E= Empowerment  N= Nature    C= Community    E= Excellence   

สมรรถนะ

หลักของ

องค์กร  

(Core  

Competency) 

 

1. การผลติกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

2. อาจารย์เชี่ยวชาญวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ และเป็นต้นแบบด้านการสอน 

3. งานวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 

4. บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม   

5. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย  

6. มรีะบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล  

วัฒนธรรม

องค์กร 

สามัคคีและความรักในองค์กร 
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 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐาน 

การอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 แผนอุดมศกึษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 รวมทั้งสอดคล้องกับการจัด

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ที่มีเป้าหมายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการพลิกโฉม

ประเทศ (Reinvent the nation) เพื่อสรา้งและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21  

  มหาวิทยาลัยพะเยา จงึได้กำหนดพันธกิจหลักและประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 

(Area-based and Community) มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพใน

ศตวรรษ ที่ 21 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศตามแนวทาง Value-based Economy) 

และการทำงานแบบจตุรภาคี (Quadruple Helix) พัฒนาระบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ระบบวิจัย

และนวัตกรรมคุณภาพสูง รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการพัฒนาระบบ

บริหารงานบุคคล ที่มุ่งเน้นสมรรถนะและจริยธรรม พัฒนาระบบการเงนิและงบประมาณ แก้ไขข้อจำกัด และ

มุ่งเน้นบริหารงานแบบธรรมาภบิาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจติใจ” ใหเ้กิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี 

อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของชุมชน ประเทศชาติ  

 

1.5.2 บุคลากร (Workforce Profile)  

   คณะฯ มบีุคลากร (workforce) ประกอบด้วยสายวิชาการ 108 คน สายสนับสนุน 39 คน รวม

ทั้งสิน้ 147 คน มีการศกึษาและคุณวุฒิตามสายการทำงานที่เหมาะสมต่อพันธกิจในแต่ละด้าน เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานและการบริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งบุคลากรของคณะฯ จะได้รับสวัสดิการ

และข้อกำหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัย ซึ่งข้อมูลทั้งหมด แสดงดังตารางที่ 8  
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ตารางที่ 8 แสดงบุคลากรจำแนกตามสายการทำงานวุฒิการศึกษา ความต้องการ/ความคาดหวังและ

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  

บุคลากร วุฒกิารศึกษา ความต้องการ/ความคาดหวัง/ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

สายวิชาการ 

 ความต้องการ : มีตำแหน่ง

ทางวิชาการที่สูงขึน้ ความ

คาดหวัง :เป็นผู้นำในด้าน

การวิจัย ด้านวิชา การ และ

เป็นทีย่อมรบัทางสังคม 

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ :

ตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ 

ศ./รศ./ผศ. คุณวุฒิทางการ

ศกึษาในระดับปริญญาโท 

ปริญญาเอก  

สายสนับสนุน   

ความต้องการ : มีตำแหน่งทาง

วิชาชีพ 

ที่สูงขึน้ ความคาดหวัง : เป็นผู้นำ 

หัวหนา้งาน หัวหนา้สำนักงาน และ

เป็นที่ยอมรับทางสังคม 

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ : 

คุณวุฒิทางวิชาชีพ ได้แก่ 

ผูเ้ชี่ยวชาญ/ผูเ้ชี่ยวชาญพิเศษ/

ผูช้ำนาญการ/ผูช้ำนาญการพิเศษ 

สายวิชาการ ป.ตรี ป.

โท 

ป.

เอก 

อาจารย์ - 17 48 

ผศ. - 5 22 

รศ. - 0 17 

ศ. - 0 0 

รวม - 22 87 สวัสดิการและความผูกพัน  

สวัสดิการ : ได้แก่ ค่าตอบแทนหลังเกษียณ/เงินสวัสดิการ/การขึ้น

เงินเดอืน/การเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึน้/ประกันสุขภาพ/ตรวจสุขภาพ

ประจำปี/เงินประจำตำแหน่ง/การรับรางวัลรางวัล 

การได้รับวัคซีน ความผูกพัน : ได้แก่ ความพึงพอใจ ความรักใน

องค์กร ความสามัคคกีารไดร้ับการยกยอ่งเชิดชูและชมเชย ความ

ภาคภูมใิจที่ไดป้ฏิบัติงานและเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร 

สายสนับสนุน ป.ตรี ป.

โท 

ป.

เอก 

สำนักงานคณะ 9 2 - 

นักวิทยาศาสตร์ 21 6 - 

นักวิจัย - - 1 

รวม 30 8 1 

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

ตำแหน่งทางวิชาการสายผู้สอน รศ./ผศ./อ.(คน)=  17, 27, 65 (109 คน) คิดเป็นร้อยละ = 15.60, 

24.77, 59.63 ตามลำดับ 
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1.5.3 ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้แบ่งโครงสรา้งองค์กรตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 โครงสร้างองค์กร คณะวทิยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

แสดงระบบบังคับ

บัญชา 

⚫ ปปช. (ITA) ⚫ วช. (ESPReL)  ⚫ สอวช. ⚫ สวทช. ⚫ ววน.  
⚫ สกสว. ⚫ สวก. ⚫ กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม  

⚫ หน่วยตรวจสอบภายใน ⚫ คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยั 

สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา 

อธิการบด ี

คณะวิทยาศาสตร์ 

คณบด ี คณะกรรมการประเมินผู้บรหิาร 

คณะกรรมการประจำคณะ 

รองคณบด ี

⚫ ฝ่ายบริหารและวางแผน 

⚫ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

⚫ ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 

⚫ ฝ่ายกิจการพิเศษและวเิทศสัมพนัธ์ 

ผู้ช่วยคณบด ี
ฝ่ายคณุภาพนสิิต 

 

ประธานหลักสตูร 
⚫ วิทยาศาสตรบัณฑติ 

⚫ วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
⚫ วิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

⚫ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

หัวหน้าสำนักงาน 

หัวหน้างาน บริหาร 

งานท่ัวไป/วิชาการ/

แผนงาน/ปฏิบตัิการ 

คณะกรรมการ ⚫ ประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ ⚫ ดำเนินงานบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน ⚫ วิชาการ
และประกันคณุภาพการศึกษา ⚫ วิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ⚫ กิจการพิเศษและวเิทศสมัพันธ์ ⚫ พัฒนาคุณภาพนสิิต 
⚫ กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม ⚫ หน่วยตรวจสอบภายใน ⚫ คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยั 

 แสดงระบบธรรมาภิบาล 
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รูปที่ 2 โครงสร้างการบริหารงาน คณะวิทยาศาสตร์ 

 

โครงสร้างการบริหารงานและการกำกับดูแลคณะฯ ได้รับอนุมัติตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ.2553 ผ่านความเห็นชอบและรับรองจากสภามหาวิทยาลัยพะเยามีคณบดีเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของคณะฯ 

คณะฯ แบ่งหน่วยงาน ภายใน เป็น 3 หลักสูตร (ป.ตร ีป.โท ป.เอก) และ 1 สำนกังานคณะฯ  (งานบริหารทั่วไป 

งานวิชาการ งานแผนงาน และงานปฏิบัติการ) มีการกำกับดูแลการบริหารงานคณะ  โดยคณะกรรมการ 

ประจำคณะฯ  ซ ึ ่ ง ป ร ะกอบด ้ ว ย  คณบด ี  รอ งคณบด ี  ผ ู ้ ช ่ ว ยคณบ ด ี  ป ระธานหล ั ก ส ู ต ร 

ผู้แทนคณาจารย์ประจำจากการเลือกตั้ง หัวหน้างาน หัวหน้าสำนักงาน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

คณบดีมอบหมายให้รองคณบดีแต่ละฝ่าย และผู้ช่วยคณบดีรับผิดชอบบริหาร กำกับ ติดตาม สนับสนุน 

ประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และมาตรฐานต่างๆ ตามพันธกิจ มีหน่วยตรวจสอบ

ภายในและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมในการบริหารงานและติดตามตรวจสอบเพื่อเสริมการ

ปฏิบัติงานของคณะให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารงานอยู่ภายใต้เกณฑ์การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)  และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะฯ และหลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากร  แสดงดังรูปที่ 1 -2 
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1.5.4 ผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้กำหนดผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังตารางต่อไปนี ้  

 

ตารางที่ 9  การแบ่งประเภทผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

พันธกิจ ผู้เรยีนและลูกค้ากลุ่มอื่น/ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

ความต้องการและความคาดหวังท่ี

สำคัญ 

ด้านการเรียน

การสอน 

 นิสติปริญญาตรีและบัณฑิตศกึษา  นิสิต

ต่างชาติ  ผูป้กครอง   ศษิย์เก่า ผูใ้ช้บัณฑติ  

ผูใ้ช้ประโยชน์  สถานประกอบการ  

1.ได้รับความรู้ และพัฒนาทักษะที่

สามารถทำงานในหน่วยงานของรัฐ 

เอกชนและประกอบอาชีพส่วนตัว มี

ผลงานตีพมิพ์ มีองค์ความรู้ใหม่ มี

สิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร ได้รับรางวัล 

การยกย่อง 

2. สนับสนุนการเรียนรู้ ทุนการศกึษา   

3.มีความปลอดภัยในสถานศกึษา มี

สวัสดิการ  

4.มีแหล่งความรู้และการค้นคว้า   

5.สําเร็จการศกึษาตามเวลากําหนด

และมีงานทํา 

6.การนำความรู้และผลงานนําไปใช้

ประโยชน์แก่สังคม 

ด้านการวิจัย ผูใ้ห้ทุนวิจัย  กระทรวง อว.  สอวช.  สกอ. วช.  

ววน.   สกสว.   สวก. นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย ผูใ้ช้

ประโยชน์ วารสาร   

1.สามารถขอทุนวิจัยและทำวิจัยใน

เรื่องที่เป็นประโชน์และนำไปใช้ได้ใน

สังคม และเสร็จตามกำหนด 

2.มกีารสรา้งองค์ความรูใ้หม่ มีการ

จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การทำวิจัย 

การตพีิมพ์งานวิจัยในวารสารใน

ประเทศและต่างประเทศ การนำ

ความรูแ้ละผลงานนําไปใช้ประโยชน์

แก่สังคม   
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พันธกิจ ผู้เรยีนและลูกค้ากลุ่มอื่น/ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

ความต้องการและความคาดหวังท่ี

สำคัญ 

3.มีความรู้ ทักษะ ภาษาอังกฤษ 

เขียนงานวิจัยตีพมิพ์นานาชาติ   

ด้านการบริการ

วิชาการ 

ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย นักเรียน โรงเรยีน 

ผูร้ับบริการ  หน่วยงานองคกร  ชุมชน บริษัท

หา้งร้าน  

1.ใหก้ารอบรม ความรูท้างวชิาการ 

การปฏิบัตกิาร การปรกึษาทำวิจัย 

ผลงาน แก้ไขปัญหาของหรว่ยงาน 

ชุมชน   

2.ชุมชนมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมี

รายได้ มกีารกินดีมีสุขภาพดีมชีีวติที่

ดี มีผลิตภัณฑ์ ผลติผลมากขึ้น   

3.บุคลากรมสีมรรถนะสูง  

4. บริษทัหา้งรา้นสามารถรับบัณฑติ

ที่มคีวามรูส้ามารถ ทกัษะ สมรรถนะ

สูงเข้าทำงาน   

5.บริษทัหา้งรา้นสามารถติดต่อธุรกิจ

ด้านครุภัณฑ์ วัสดุ ผลิตภัณฑ์และ

จัดส่งตามที่คณะตอ้งการจดัซือ้ 
 

           คณะฯ คำนึงถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการ

และไม่เป็น ทางการ ซึ่งมีบทบาทต่อความสำเร็จตามพันธกิจของคณะฯ โดยกำหนดข้อกำหนดของผู้ส่งมอบ

และคู่ความร่วมมือที่ เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานของแต่ละพันธกิจ ด้านการเรียนการสอน ตั้งแต่การคัดเลือก

นักเรียนในระบบรับตรง และบัณฑิตศึกษา ด้านการวิจัย ได้แก่ หน่วยงานสนับสนุนทุนภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย รวมถึงเครือข่ายวิจัย ด้านการบริการวชิาการ โดยโรงเรยีน/ชุมชนในจังหวัดพะเยา และภูมิภาค

ใกล้เคียง ให้ความร่วมมือและอำนวยความ สะดวกในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ที่ร่วมมือกับชุมชนในจังหวัดพะเยา เช่น ชุมชนบ้านเชียงม่วน อ.เชียงม่วน ชุมชนบ้านห้วยข้าวก่ำ 

อ.จุน จ.พะเยา ดังตารางที่ 10 
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ตารางที่ 10 แสดงผูส้่งมอบ คู่ความร่วมมอื ความเกี่ยวข้องกับระบบงาน ขอ้กำหนดและกลไกการสื่อสาร 

พันธกิจ/ผู้ส่ง

มอบ 
คู่ความร่วมมือ 

ความเกี่ยวข้องกับ

ระบบงาน 

ข้อกำหนดที่

สำคัญ 

กลไกการ

สื่อสารท่ี

สำคัญ 

ด้านการศึกษา 

: 

กองบริการ

การศกึษา 

คณะกรรมการ

ดำเนนิงาน

หลักสูตร 

โรงเรียน วิทยาลัย

การศกึษา แหล่ง

ฝกึงาน/สถาน

ประกอบการ 

หน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน 

-การคัดเลือก

นักเรียน 

-การจัดทำหลักสูตร 

-การฝกึ

ประสบการณ์  

-หลักสูตรการเรียน

ล่วงหนา้  

เกณฑ์การรับเข้า 

เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรเกณฑ์

และระยะเวลาการ

ฝกึประสบการณ์ 

Website/ E-

mail/Facebook 

/line/หนังสือ

ราชการ /การ

จัดประชุม 

ด้านการวิจัย :  

งานวิจัย กลุ่ม

เครือข่ายความ

ร่วมมอื 

แหล่งทุน/ผูใ้ห้ทุน 

สถานประกอบการ 

ชุมชน 

-การจัดสรรทุนวิจัย 

-กำหนดทิศทางและ

หัวข้อวจิัย  -การ

ตีพมิพ์ 

-เครือข่ายความ

ร่วมมอื 

เกณฑ์การรับทุน

วิจัย 

การนำไปใช้

ประโยชน์ 

 

จัดประชุม/ 

สัมมนา/

วารสาร/

เอกสารการ

ประชุม/กรรท

การที่

เกี่ยวข้อง 

ด้านบริการ :  

งานบรกิาร

วิชาการ 

โรงเรยีน 

บริษัทห้างร้าน  

ชุมชน 

ชุมชน  หน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน 

การจัดอบรม การ

ร่วมประชุม การจัด

กิจกรรม/ โครงการ 

การจัดซือ้จ้างวัสดุ

ครุภัณฑ ์การ

ดำเนนิงานในสถาบัน 

การบันทึกความ

ร่วมมอื  การทำ

สัญญา 

เครือข่าย

ความร่วมมอื 

สัญญา การ

ประชุมร่วม 

ระบบการ

สื่อสาร 
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ส่วนที่ 2  

การวิเคราะหส์ถานการณ์ปัจจุบันของ 
 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและวิเคราะห์สภาวการณ์ขององค์การ เพื่อการปรับตัว

เข้าสู ่การแข่งขันในกระแสโลกาภิวัฒน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา และเพื ่อให้มีการประเมินคุณภาพ 

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

for Performance Excellence; EdPEx) และเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network 

Quality Assurance (AUN QA) โดยได้วิเคราะห์สภาวการณ์ของมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี ้

 

2.1 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment 

    2.1.1. สภาพด้านการแข่งขัน 

    2.1.1(1)ลำดับในการแข่งขัน  

คณะฯ มีการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการประยุกต์ไปสู่ชุมชนและสู่สากล มี

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science และ Scopus มากกว่า 100 เรื่องต่อปี จัดเป็นอันดับที่ 1 ของ

มหาวิทยาลัยพะเยาต่อเนื ่อง 2 ปีซ้อน (2563-2564)     ในปีพ.ศ. 2565 สถาบัน Scimago Institution 

Rankings 2022 ได้จัดอันดับสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นอันดับที่ 7 ของประเทศไทย อันดับที่ 

282 ของเอเซีย และอันดับที่ 505 ของโลก   และจัดอันดับสาขาเคมีเป็นอันดับที่ 7 ของประเทศไทย อันดับที่ 

298 ของเอเซีย และอันดับที่ 488 ของโลก  สำหรับการกำหนดคู่เทียบในประเทศคณะฯใช้คู่เทียบ คือ 1.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ  2.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีโครงสร้างที่

คล้ายกัน  

ตารางที่ 11 ประเด็นการเปรียบเทียบ และคู่เทียบที่สำคัญ 

ประเด็นการเปรยีบเทยีบ   เทยีบผลการดำเนินงานของคู่เทียบ 

ด้านการเรียนการสอน : 

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑติระดับปริญญาตรี 

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ด้านการวิจัย : Citation per Publication/จำนวนเงินวิจัย

ที่ได้จากแหล่งทุน ภายนอก/

รอ้ยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ด้านการบริการวิชาการ : ความพึงพอใจของผูม้ารับบริการ

วิชาการ 

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

      2.1.1(2)การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  

 การเปลี ่ยนแปลงหลักที ่มีผลกระทบต่อสถานการณ์การแข่งขันของคณะฯ  ได้แก่ Education 

Disruption แนวโน้มจำนวนผูเ้รียนลดลง การปรับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ การจัดการงบประมาณและการ

บริหารจัดการทุนวิจัยของประเทศ นโยบายการทำงานวิจัยและบริการวชิาการเชิงพืน้ที่  

  

      2.1.1(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบ 

แหล่งข้อมูลภายในได้จากระบบ CHE QA แหล่งข้อมูลภายนอกใช้ข้อมูลจากเครือข่ายความ

ร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ 6 มหาวิทยาลัยในเครือเทางามได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยทักษิณ และ

มหาวิทยาลัยพะเยา  มีการเปรียบเทียบในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการในตัวชี้วัดของ

มหาวิทยาลัยได้มกีารเก็บข้อมูล   

 

 2.1.2 บริบทเชิงกลยุทธ์ 

ตารางที่ 12 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  

ด้าน ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  

(Strategic Challenge: SC)  

การได้เปรยีบเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Advantage: SA) 

ด้านการ

เรียนการ

สอน 

SC1. แนวโน้มจำนวนผู้เรยีนลดลง 

SC2. สถานการณ์ที่เกิดจากวิกฤติ

การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 

(Education Disruption) 

SA1. การเรียนหลักสูตรควบ 2 ปริญญาตรี และ

หลักสูตรควบ 2 ปริญญาคือปริญญาตรีและโท  และ

การจัดหลักสูตรระยะสั้น  

SA2. การจัดหลักสูตรบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และธุรกิจ 

SA3. การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์และ

แพลตฟอร์ม 

SA4. การตพีิมพ์งานวิจัยในวารสารนานาชาติ/นักวิจัย

ติดอันดับระดับประเทศ ระดับเอเชีย ระดับโลก จาก

ฐานขอ้มูลนานาชาติ 

ด้านการ

วิจัย 

 

 

SC3. การจัดการงบประมาณและ

การจัดการทุนวิจัยของประเทศ  

SC4. นโยบายการทำงานวิจัย  

ด้านการ

บริการ

วิชาการ 

SC5. บริการวิชาการเชงิพื้นที่โดย

มีเป้าหมายเพื่อยกระดับชุมชนให้

เป็นชุมชนนวัตกรรม 
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ด้าน ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  

(Strategic Challenge: SC)  

การได้เปรยีบเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Advantage: SA) 

SA5. ความร่วมมอืทางวิชาการระหว่าง คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัท แกมมาโก้ 

(ประเทศไทย) จำกัด 

SA6. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา

ระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติและคณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

    โดยมีโอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunity : SO) ในกาสร้างนวัตกรรมดังตารางที่ 13 

ตารางท่ี 13 โอกาสเชิงกลยุทธ์ในการสรา้งนวัตกรรม 

โอกาสเชิงกลยุทธ์ นวัตกรรม ผลกระทบ 

SO1. ผลติคนไทย

ศตวรรษที่ 21 

 หลักสูตรระยะสั้น (Non-degree programe) ที่มี

ความร่วมมอืกับหน่วยงานหรอืองค์กรวิชาชีพ/

หลักสูตรสองปริญญา 

 นวัตกรรมการเรียนการสอน (การวิจัยในช้ัน

เรียน) 

 นิสติผูป้ระกอบการ 

 หลักสูตรตรงตามความ

ต้องการของ

ตลาดแรงงาน และ

อุตสาหกรรมใหม ่

 คณะเป็นเที่ยอมรับใน 

ระดับชาติและนานาชาติ 

 ลดปัญหาความยากจน 

ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง  

 เกิดความรว่มมอืกบั

อุตสาหกรรมและบริการ 

SO2. ผลงานวิจัยที่มี

มาตรฐานระดับสากล 

และสร้างนวัตกรรม สู่

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

 ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ  

 งานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อชุมชน

และสังคม และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

 

    2.1.3  ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงาน 

  การปรับปรุงผลการดำเนินการในภาพรวมของขอบเขตของกระบวนการใช้  SIPOC 

Model/Green Office/กิจกรรม 5ส และใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีการใช้วงจรการปรับปรุง

ตามกระบวนการ PDCA (Plan-Do-Check-Act)  โดยมีคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณาวางแผน และ

พัฒนาเชิงรุก และใช้ระบบประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx 

เพื่อสร้างความเป็นเลิศทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ส่วนกระบวนการ

ติดตามและประเมินผล มีการติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการจากภายในและภายนอก มี
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คณะกรรมการความเสี่ยงและควบคุมภายในทบทวนผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และ

กำกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) 
 

2.2 การวเิคราะห์สถานการณ์  
 

 (1) การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน 

ตารางท่ี 14 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน 

7s McKin-

sey 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. Structure 1. มโีครงสร้างองค์กรและโครงสรา้งการ

บริหารงานชัดเจน มีการกระจายอำนาจ

การบริหารสู่รองคณบดี ประธาน

หลักสูตรอย่างเป็นระบบและชัดเจน 

2. มีโครงสร้างของหน่วยวิจัยและบริการ

วิชาการครอบคลุมทุกสาขาวิชา 

3. มีการจัดโครงสร้างหลักสูตรทั้งภายใน

และหลักสูตรร่วมอย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. ภูมทิัศน์สวยงาม ใกล้ชดิธรรมชาติ 

อาคารมีความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

เช่น ทางเชื่อมต่อระหว่างอาคารและมี

ลิฟต์บริการขนย้ายเครื่องมือ 

1. โครงสร้างการบริหารและการจัดการหน่วย

บริการวิชาการยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 

2. อาคารและระบบสาธารณูปโภค มขี้อจำกัด

ในการดำเนินงาน เช่น ห้องประชุมขนาดใหญ่ 

หอ้งวิจัยเฉพาะทาง 

3. การบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง

สนับสนุน ระบบสาธารณูปโภค  

4. องค์กรมีขนาดใหญ่ บุคลากรด้านการบริหาร

มีจำนวนน้อย เกิดความล่าช้าในการบริหารและ

การตัดสินใจ 

2. System 1. มรีะบบ e-Budget รองรับการ

วางแผนยุทธศาสตร์ การบริหาร

งบประมาณการเบิกจ่าย การติดตาม

ประเมินผล และรายงานผลในรูปแบบ

สารสนเทศ 

2. มีระบบสารสนเทศงานบุคลากร เพื่อ

ใช้ในการบริหารจัดการ 

1. ระบบและแพลตฟอร์ม ที่สนับสนุนการเรียน 

ออนไลน์ ยังไม่มีประสิทธิภาพ 

2. การเชื่อมโยงขอ้มูลออนไลน์ของทุก 

หน่วยงาน ยังไม่ผสานเป็นระบบเดียวกัน เกิด 

ความไม่สะดวกในการใชง้าน และไม่มี Big  

Data ที่มปีระสิทธิภาพ 
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7s McKin-

sey 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

3. ระบบการบริหารมีความโปร่งใส 

4. มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพ อย่างต่อเนื่อง 

5. มกีารสำรวจความพึงพอใจ ของ

บุคลากร เพื่อนำผลไปวางแผนพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง 

6. มรีะบบประเมินเกณฑ์ภาระงานที่เป็น

ที่ยอมรับ 

7. มีระบบในการจัดการทุกด้าน  

8. มีระบบการตัดสินใจรองรับการ

บริหารจัดการและง่ายต่อการเข้าถึง เช่น 

ด้านการเรียนการสอน(Reg) การวิจัย

(Uprm) การบริหารจัดการ(e-Budget, 

ERP, UP Dms, HR Smart)  

9. มรีะบบบริหารงานบุคคลที่เป็น Smart 

Operation เพื่อเป็นฐานขอ้มูลในการ

วางแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  

3. ระบบการจัดการบางระบบยังไม่มีความ

ทันสมัยทันต่อเปลี่ยนแปลงทันความตอ้งการ

ของผู้รับบริการ ทำใหเ้กิดความล่าช้า  

4. ต้นทุนในการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับการ

ปรับปรุงและการซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ 

วิทยาศาสตร์  

5. การวางแผนพัฒนาบุคลากรยังขาดความ

ชัดเจนและต่อเนื่อง และต้องเน้นให้สอดคล้อง

กับความตอ้งการของผูบ้ังคับบัญชาและ

บุคลากรในคณะ  

6. ขาดกลยุทธ์เชิงรุกในการดึงดูดนิสิตเข้าเรียน 

7. มีบุคลากรที่ไม่เข้าใจแนวทางการบริหาร ติ

ตามการสื่อสารขององค์กร ไม่แสดงความ

คิดเห็นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

8. มีการติดตามประเมินผลว่าระบบทำงานได้ดี

หรอืไม่ มปีระสิทธิภาพหรอืเปล่า 

3. Strategy 1. แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ได้มาจากการ

มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 

2. วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และ

ตัวชี้วัด มีความสอดคล้องกัน 

3. มีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้ง

องค์กร  

4. มีตัวชีว้ัดเร่งด่วน Super KPI เพื่อ

ผลักดันให้เกิดการดำเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

5. ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือจาก

คุณภาพอาจารย์ และผลงานวิจัย  

1. การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์บางข้อ

ไม่บรรลุเนื่องจากมีข้อจำกัดบางประการ เช่น 

งบประมาณจำกัด สถานการณ์ Covid และ

ตัวชี้วัดบางโครงการยังไม่สอดกับตัวชี้วัดของ

มหาวิทยาลัย 

2. ขาดการวิเคราะผลลัพธ์จากแผนปฏิบัติการ 

ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ เพื่อใช้

เป็นข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติการในปีถัดไป 
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sey 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

6. มคีวามสัมพันธ์ที่ดกีับชุมชน โรงเรยีน

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

7. นโยบายมีความเด่นชัดในการทำงาน

เพื่อชุมชนและมุ่งสู่ความเป็นสากล 

4. Skill 1. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ 

ปรับตัวใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลง

ปัจจุบันและอนาคต และมีทักษะการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. หลักสูตรมคีวามหลากหลาย 

3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ที่หลากหลาย 

4. มีการส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสาย

วิชาการและสายสนับสนุน ได้รับทุนเพื่อ

พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในงานที่

รับผิดชอบ 

1. บุคลากรยังไม่ตระหนักในการพัฒนา 

ศักยภาพตนเอง 

 

5. Staff 1. การรวมกลุ่มนักวิจัยในการทำงาน 

2. บุคลากรสายวิชาการมคีวามสามารถ

สูง วิจัย/ตพีิมพ์เผยแพร่ในระดับ

นานาชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

3. บุคลากรสายวิชาการมคีุณวุฒิทาง

การศกึษาสูงสุดและมีตำแหน่งทาง

วิชาการ เป็นสัดส่วนที่สูง 

1. บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนัก 

ในการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

2. ยังไม่มบีทบาทในการช่วยองค์กรอย่าง 

ครบถ้วน 

6. Style 1. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น รับฟัง

ปัญหา และนำไปปรับปรุงพัฒนา 

2. การทำงานแบบมีส่วนร่วม ทำงานเป็น

ทีม และทักษะการทำงานร่วมกับชุมชน

อย่างเป็นมิตร และประสบความสำเร็จ 

1. ขั้นตอนการทำงาน ระเบียบ ขอ้บังคับ หรอื

ประกาศของมหาวิทยาลัยมีความซับซ้อน และ

มีกระบวนการหลายขั้นตอน ทำให้การ

ปฏิบัติงานมคีวามล่าช้า 

2. การสื่อสาร ความเข้าใจ ของโครงสร้าง

องค์กรยังไม่ทั่วถึง 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

7. Shared 

Value 

1. มีการกำหนดค่านิยมร่วม 

2. เน้นการมีส่วนร่วม (Unity) ของ 

ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกระดับ  

1. ไม่มีแผนรองรับการขับเคลื่อนค่านิยมร่วม 

2. บุคลากรยังไม่ตระหนักในค่านยิมร่วม 

 

 

 2.2.2 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ตารางที่ 15 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST Analysis   

PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายรัฐบาล

และกฎหมาย 

(Political) 

1. ยุทธศาสตร์ชาติใหค้วามสำคัญกับการ

พัฒนาเชิงพื้นที่และการแก้ไขปัญหาใน

พืน้ที่ สอดคล้องกับปณิธานของ

มหาวิทยาลัย 

2. ยุทธศาสตร์ชาต ิSDG สอดคล้องการ

ดำเนนิงานของคณะ 

1. รัฐจัดสรรงบประมาณพืน้ฐาน 

ลดลงนโยบายจัดสรรเปลี่ยนแปลง 

รวดเร็ว 

2. การจัดกลุ่มของมหาวิทยาลัยเป็น  

Area Base มีการจำกัดระยะทางใน 

การจัดการเรียนการสอน การวิจัย  

และบริการวิชาการสู่ชุมชน 

2. สภาวะเศรษฐกิจ 

(Economic and 

Environment) 

1. มหาวิทยาลัยมีโอกาสได้แสดงศักยภาพ

ใน 

การนำวิชาการเข้าไปช่วยพัฒนา/ฟืน้ฟู 

เศรษฐกิจชุมชนตามยุทธศาสตร์ชาติ และ 

นโยบายรัฐบาล 

2. โรคระบาดทำใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง

ระบบการเรียนการสอน ให้มีการใชส้ื่อและ

เทคโนโลยีที่มากและรวดเร็วขึน้ (หลักสูตร

ระยะสั้น การเรียนการสอนออนไลน์ UP 

Skill Re Skill การประชุมวิชาการ การ

อบรมสัมมนา) 

1. โรคระบาดทำให้สภาวะเศรษฐกิจ 

ตกต่ำ 

2. รายได้ครอบครัวของผู้เรยีนลดลง 

3. ไม่มีแหล่งงานมากพอที่จะรองรับ 

บัณฑติ 
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PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

3. การเมือง สังคม 

และวัฒนธรรม 

(Socio and Cul-

tural) 

1. ไลฟ์สไตล์ใหม่เป็นการประกอบอาชีพ

หลากหลายและอิสระมากขึ้น เนน้ทักษะ

เฉพาะตัว มีความ Unique มากขึ้น 

2. สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ทำให้

ประชาชนตื่นตัวด้านการดูแลสุขภาพ  มี

ความตอ้งการพึ่งพาบริการทางการแพทย์ 

และเวชศาสตร์มากยิ่งขึน้ 

 

1. จำนวนประชากรวัยเรียนลดลง 

2. เกิดวิถีชีวติแบบใหม่ในสภาวะโรค 

ระบาด 

3. ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตใหม่ 

ลดลง 

4. ค่านิยมประกอบอาชีพโดยไม่มีใบ

ปริญญา    

5. สื่อสังคมออนไลน์มบีทบาทสูงขึ้น 

4. เทคโนโลยี  

(Technology) 

1. ความก้าวหน้า/การเปลี่ยนแปลงของ 

เทคโนโลยีสมัยใหม่  

2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

3.การใชเ้ทคโนโลยีทดแทนระบบการ 

ทำงานแบบดั้งเดิม 

1. ต้นทุนทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น 

หลักสูตรการเรียนบนแพลตฟอร์ม 

2. ออนไลน์ของสถาบันช้ันนำทั้งใน

และต่างประเทศเป็นที่ยอมรับและ

นิยมมากขึ้นในหมู่คนรุ่นใหม่ 

5. E สิ่งแวดล้อม 

(Environment) 

 

1. กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายด้าน 

สิ่งแวดล้อม 

2. แนวโน้มการรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้ 

พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน 

1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

และสิ่งแวดล้อม 

2. ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีผลกระทบ 

ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 

2.3 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic  

Challenge) 

คณะฯ  มีกระบวนการในการให้ได้มาซึ่งบริบทเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ โดยทีมผู้บริหารได้ทำการ

วิเคราะห์ และสร้างความท้าทายที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์คณะ และสรุปเป็นความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่

สำคัญในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามประเด็นท้าทายที่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 10 
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ตารางที่ 16 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  

ด้าน ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  

(Strategic Challenge: SC)  

การได้เปรยีบเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Advantage: SA) 

ด้านหลักสูตร

และบริการ

หรอืด้านพันธ

กิจ 

SC1.สร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับ 

สถาบัน/องค์กรทั้งภายในประเทศ 

และต่างประเทศ 

SC2.สร้างหลักสูตรในลักษณะร่วมผลติ 

บัณฑติกับคณะอื่นภายในมหาวิทยาลัยหรื

อเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อผลติบัณฑิต

พร้อมใช้ 

SC3.มาตรฐานอาจารย์มอือาชีพและเป็น 

ต้นแบบด้านการสอน 

SC4. การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยระดับชาติ/ 

นานาชาติและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

สังคมและเชงิพาณิชย์ 

SA1. หลักสูตรมีความ หลากหลาย การ

จัดการหลักสูตร 2 ปริญญา 

หลักสูตรระยะสั้น 

SA2. มีงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถ

ตีพมิพ์ในวารสารนานาชาติ นักวิจัยติด

อันดับระดับประเทศ ระดับเอเชยี ระดับ

โลก จากฐานข้อมูลนานาชาติ 

SA3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายด้านการ

วิจัยและบริการ วิชาการที่พัฒนาชุมชน

และสังคมให้มคีุณภาพชีวติและความ

เป็นอยู่อย่างยั่งยืน 

SA4. บุคลากรมีความเช่ียวชาญและ

คุณวุฒิสูง 

SA5. เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐาน

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยใน

ประเทศไทย (ESPReL) 

SA6. มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและการตัดสินใจ 

ด้าน

ปฏิบัติการ 

SC5. ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานตาม

เกณฑ์ ESPReL 

SC6. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารและการจัดการ 

ด้านบุคลากร SC7.การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

ใหม้ีประสิทธิภาพ 

ด้านความ

รับผิดชอบตอ 

สังคม  

SC8. ร ่ วมม ื อก ั บส ั งคมและช ุ ม ชน

ให้มีคุณภาพ ชีวิตและความเป็นอยู่อย่าง

ยั่งยืน เช่น ตั้งศูนย์การเรียนรู้ และสร้าง

วิทยากรชุมชน 
 

1. SA หมายถึง Strategic Advantages: ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

2. SC หมายถึง Strategic Challenges: ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
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โดยมีโอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunity : SO) ในกาสร้างนวัตกรรมดังตารางที่ 13 

ตารางที่ 17 โอกาสเชิงกลยุทธ์ในการสรา้งนวัตกรรม 

โอกาสเชิงกลยุทธ ์ นวัตกรรม ผลกระทบ 

SO1. ผลติคนไทยศตวรรษท่ี 

21 และนโยบาย Super Kpi  

 หลักสูตรระยะสั้น (Non-degree programe) ท่ี

มคีวามร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรวชิาชีพ/

หลักสูตรสองปริญญา 

 นวัตกรรมการเรียนการสอน (การวจิัยในชัน้

เรียน) 

 นสิิตผู้ประกอบการ 

 หลักสูตรตรงตามความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน และ

อุตสาหกรรมใหม ่

 คณะเป็นเท่ียอมรับใน 

ระดับชาติและนานาชาต ิ

 ลดปัญหาความยากจน ชุมชน

เกิดความเขม้แขง็  

 เกดิความร่วมมอืกับ

อุตสาหกรรมและบริการ 

SO2. ผลงานวจิัยท่ีมี

มาตรฐานระดับสากล และ

สร้างนวัตกรรม สู่ประโยชน์

เชงิพาณิชย ์

 ผลงานตพีมิพ์ระดับนานาชาต ิ 

 งานวจิัยและนวัตกรรมท่ีตอบสนองต่อชุมชน

และสังคม และการใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย์  

SO3. บริการวิชาการท่ีสร้าง

ความเข้มแข็งให้ชุมชนและ

สังคม 

 นวัตกรรมการเรียนการสอนท่ียกระดับ

คุณภาพชีวิตชุมชุน 

 ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)   
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ส่วนที่ 3 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร ์
 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

(ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจลสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาตรฐาน

การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี             

พ.ศ. 2561 - 2580 และนโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัย

พะเยา จึงมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 ที่มีทักษะ

ชีวิตและทักษะวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถทำงานเพื่อดำรงชีพและช่วยเหลือ

สังคม พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคม

ไปสู่ฐานนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันของประเทศ ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลัก

ธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี อั นจะนำมาซึ่ง

ชื่อเสียง การยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ
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ตารางที่ 18 แผนการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

พันธกิจหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1) ผลติกำลังคนที่มี

สมรรถนะและทักษะ

แห่งอนาคต  

1. การเตรียมคนและ

เสริมสรา้งศักยภาพคน 

ให้มสีมรรถนะและทักษะ

แห่งอนาคต  

1.1) เพื่อผลิตกำลังคนให้มี

คุณลักษณะ

Community Change 

Agent 

1.2) พัฒนากำลังคนให้มี

ทักษะการเรียนรูต้ลอด

ชีวติ (Life Long 

Learning) 

1.3) เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวตินิสติ (Wellness 

and Happiness) 

1.1.1 ผลติบัณฑติด้วย

หลักสูตร/กิจกรรมการ

เรียนรู้ที่สรา้ง

คุณลักษณะ 

Community change 

agent ตามเป้าหมาย 

Area-based 

university 

1.1.2 สร้างอัตลักษณ์ของ

นิสติมหาวิทยาลัย

พะเยา (UP Identity) 

ในการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น เพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 

(SDGs) 

1.1.3 การพัฒนา

สมรรถนะอาจารย์มือ

อาชีพ 

1.1.4 พัฒนาระบบและ

กลไก ระบบนิเวศน์เพื่อ

สนับสนุนการเรียนรู้ 

1.2.1 พัฒนาระบบและ

กลไก เพื่อสนับสนุน

การเรียนรูต้ลอดชีวติ

ของผู้เรยีน 

1.3.1 ส่งเสริมสวัสดิการ

และบริการที่มีคุณภาพ
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สำหรับนิสิต ให้อยู่และ

เรียนอย่างมีความสุข 

2) วิจัยและนวัตกรรม

พัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม 

2. วจิัยและนวัตกรรม

พัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม 

2.1 ผลงานด้านวิจัยและ

นวัตกรรม มคีุณภาพ 

เป็นประโยชน์ และ

ขับเคลื่อนชุมชนและ

สังคม สู่การมคีุณภาพ

ชีวติที่ดีขึน้ 

2.2 ผลงานด้านวิจัย 

นวัตกรรม และ

ทรัพย์สินทางปัญญา 

ที่มคีุณภาพสามารถ

สร้างรายได้เชงิ

พาณชิย์ 

2.3 เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ

การพัฒนาชุมชนเชิง

พืน้ที่ (Area-Based 

and Community 

Engagement 

University) ที่มี

คุณภาพผลงานวิจัย

และนวัตกรรมอยู่ใน

ระดับสากล (World 

Ranking) 

2.1.1 ส่งเสริมและพัฒนา

งานวิจัยและนวัตกรรม

โดยบูรณาการกับ

หน่วยงานภายนอก 

ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่

ชุมชนท้องถิ่นเพื่อ

ความเป็นอยู่ที่ดทีาง

สังคม (Societal Well-

Being)  

2.1.2 ส่งเสริมการพัฒนา

ผลงานวิจัยรับใช้สังคม

ที่บูรณาการการเรียน

การสอนและการสร้าง

เครือข่ายในการเรียนรู้ 

2.2.2 การพัฒนาระบบ

บริหารงานวิจัย

นวัตกรรม และ

ทรัพย์สินทางปัญญาที่

ยกระดับชุมชนและ

ก่อใหเ้กิดรายได้ 

2.3.1 เป็นมหาวิทยาลัย

เพื่อการพัฒนาชุมชน

เชงิพื้นที่ (Area-Based 

and Community 

Engagement 

University) ที่มผีลการ

จัดอันดับมหาวิทยาลัย
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ในระดับสากล (World 

Ranking) 

3. บริการวิชาการ  

ด้วยองค์ความรู้และ

นวัตกรรม   

3. การบริการวิชาการ

ด้วยองค์ความรู้และ

นวัตกรรมเพื่อความ

เข้มแข็งของชุมชน 

3.1 การบริการวิชาการแก่

สังคมและชุมชนให้มี

คุณภาพชีวติและความ

เป็นอยู่อย่างยั่งยืน    

3.2 มีแหล่งเรียนรูแ้ละ

พัฒนา 

การเรียนรูข้องสังคม

และชุมชนทุกช่วงวัย   

3.3 ผูป้ระกอบการใน

พืน้ที่มีศักยภาพในการ

แข่งขันสูงขึ้น  

3.4 การบริการสุขภาพ 

และสาธารณสุขที่

ทันสมัยแก่ชุมชนและ

ผูสู้งอายุ 

3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนา

งานบริการวิชาการ

โดยบูรณาการกับ

หน่วยงานภายนอก 

ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่

ชุมชนท้องถิ่นเพื่อ

ความเป็นอยู่ที่ดทีาง

สังคม (Societal Well-

Being) 

3.2.1 ส่งเสริมพัฒนาองค์

ความรู ้เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวติของคนใน

ชุมชน  

3.2.2 พัฒนาพื้นที่เพื่อ

การเรียนรูชุ้มชน

ต้นแบบ (UP Learning 

Space)   

3.3.1 บ่มเพาะและสร้าง

ขีดความสามารถใน

การแข่งขันของ

ผูป้ระกอบการท้องถิ่น

บ่มเพาะผูป้ระกอบการ

ใหม่ 

 3.4.1 ส่งเสริมพัฒนา

ระบบบริการด้าน

สุขภาพ/สาธารณสุขที่
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ทันสมัยฯเพื่อสุขภาวะ

ที่ด ี

4. การส่งเสริมการทำนุ

บำรุงศลิปะวัฒนธรรม

เพื่อความเป็นไทยและ

เอกลกัษณ์ของชาต ิ

4. การส่งเสริมการทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย

และเอกลักษณ์ของชาติ   

4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุ

บำรุงศิลปะ วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ท้องถิ่น ที่ใช ้BCG 

Model เป็น Platform   

ในการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(Area-Based 

University) เพื่อการ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่

การบรรลุ SDGs 

4.2 ยกระดับองค์ความรู้

ทางศิลปะและ

วัฒนธรรม สู่งาน

สร้างสรรค์ 

เชงิพาณิชย์ (Cultural 

Enterprise) และความ

เป็นสากล   

4.1.1. ส่งเสริมและพัฒนา

งานทำนุบำรุงศลิปะ

และวัฒนธรรมท้องถิ่น

เพื่อความเป็นไทย โดย

บูรณาการกับ

หน่วยงานภายนอก 

ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่

ชุมชนท้องถิ่นเพื่อ

ความเป็นอยู่ที่ดทีาง

สังคม (Societal Well-

Being) 

4.2.1 สร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับทุนทาง

วัฒนธรรม ด้วยการใช ้

BCG Model เป็น 

Platform การพัฒนา

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

4.2.2 พัฒนาองค์ความรู้

ทางศิลปะและ

วัฒนธรรม สู่งาน

สร้างสรรค์ 

เชงิพาณิชย์ (Cultural 

Enterprise)   

5) การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่

ทันสมัย มี

5. การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ทันสมัย 

มีประสิทธิภาพโปร่งใส 

และมีธรรมาภบิาล 

5.1 การพัฒนาคุณภาพ

องค์กรเพื่อความเป็น

เลิศ 

5.1.1 การพัฒนาคุณภาพ

องค์กรตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพองค์กร 
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ประสิทธิภาพ โปร่งใส

และมีธรรมาภบิาล   

5.2 การบริหารงานมธีรร

มาภบิาล และความ

โปร่งใสอย่างยั่งยืน 

5.3 มหาวิทยาลัยได้รับ

การจัดอันดับ

สถาบันการศึกษาสี

เขียวที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมระดับโลก 

(UI Green)    

5.4 ผลการปฏิบัติงานและ

การพัฒนาที่ดแีละมี

ประสิทธิภาพ 

(PERFORMANCE 

Management and 

Development) 

เพื่อความเป็นเลิศ 

(EdPEx) 

5.1.2 การพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพองค์กร 

5.2.1 ส่งเสริมการสร้าง

ธรรมาภิบาลและความ

โปร่งใสภายใน

มหาวิทยาลัยอย่าง

ยั่งยืน 

5.3.1 พัฒนากายภาพ 

และสิ่งแวดล้อมตาม

เกณฑ์ UI Green สู่การ

เป็นมหาวิทยาลัย

ต้นแบบในการสร้าง

ความยั่งยืน 

5.4.1 พัฒนาระบบการ

จัดการผลการ

ปฎิบัติงานของ

บุคลากรสนับสนุนให้

เกิดการทำงานที่ให้ผล

การดำเนินการที่ดี 

5.4.2 พัฒนาผลการ

ปฏิบัติงาน 

(PERFORMANCE 

Development) 

5.4.3 พัฒนาประสิทธิผล

ของการเรยีนรู้และการ
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พัฒนา (LEARNING 

and Development 

EFFECTIVENESS) 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต (Output) 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

1.1  เพื่อผลิตกำลังคนให้มีคุณลกัษณะ 
สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงาน  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.1.1 ผลิตบณัฑิตให้มีคุณลักษณะ เปน็ 
Community Change Agent หรือ 
5C+ 
  
  
  
  
  
  

1.1.1.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรเพือ่
ผลิตบัณฑิต ให้มีทกัษะ Community 
Change Agent หรือ 5C+  
  

จำนวนหลกัสูตรได้รับการปรับปรุง
ตามแนวทาง Community Change 
Agent  

5 5 6 6 6 

ผลประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อคณุลักษณะของบัณฑิต
ด้าน Community Change Agent 
หรือ 5C+ แบ่งเป็นรายด้าน ดังนี ้
1. Creativity and Innovation Skill  
2. Critical Thinking and Problem 
solving skills  
3. Communication Skill  
4. Collaboration skill  
5. Community Skill 

- - ≥4.00 ≥4.25 ≥4.25 

1.1.1.2 พัฒนาหลักสูตรเพือ่ส่งเสริม
ความเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneur 
Ship หรือนักนวัตกร Innovator  (สร้าง
หลักสูตรในลักษณะร่วมผลิตบัณฑิตกับ
เครือข่ายผู้ประกอบการเพือ่ผลิตบัณฑิต
พร้อมใช ้(CWIE)) 

จำนวนหลักสูตร CWIE เพื่อผลิต
ผู้ประกอบการ Entrepreneur Ship 
หรือนกันวัตกร Innovator  

- - - - - 

จำนวนผู้ประกอบการที่เป็นคู่ความ
ร่วมมอืในการพฒันาหลกัสูตร ร่วม
จัดการศึกษาเชิงประสบการณ ์
การศกึษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน  

- - - - - 

1.1.1.3 ส่งเสริมการบริหารจดัการ
หลักสูตรวิชาการชัน้สูง  
  

จำนวนหลักสูตรควบสองปริญญา (Inte-
grated Program) ที่ปรับปรุงหลกัสูตร
เดิม หรอืจัดคู่หลกัสูตรใหม ่

3 - - - - 
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  จำนวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อ
สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชมุชน  
[Reinventing University] 

2 2 2 2 2 

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 
process) ที่ครอบคลุมเครือข่ายอุปทาน 
(Supply network) ด้านการผลิต
บัณฑิต [EdPEx 6.1] 

- - - - - 

1.1.2 พัฒนานิสิตให้มีอัตลักษณ์ (UP 
Identity)  พัฒนาสมรรถนะแห่ง
อนาคต  
  
  

1.1.2.1 ส่งเสริมการพฒันาทักษะแห่ง
อนาคตให้แก่นิสติ 
  

จำนวนหลักสูตรที่ปรับปรุงให้มุ่งเน้นการ
พัฒนาทกัษะแห่งอนาคต 

5 5 6 6 6 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อคณุลักษณะของบัณฑิตที่มี
ทักษะแห่งอนาคต 
1. ด้านทกัษะการเรยีนรู้และนวตักรรม 
2. ด้านทกัษะชวีิตและการทำงาน 
3. ด้านสารสนเทศ สือ่เทคโนโลย ี

- - ≥80 ≥85 
 

≥85 
 

1.1.2.2 พัฒนากจิกรรมเสริมหลักสตูร
เพื่อส่งเสริมอัตลกัษณ์นิสติมหาวทิยาลยั
พะเยา (UP Identity)  

ร้อยละของนิสติทีม่ีอัตลกัษณ์ UP Iden-
tity และThainess  
1. ด้านสุนทรยีภาพ ร้อยละ 70  ของ
นิสิตในหลกัสูตร 
2. ด้านบุคลิกภาพ  รอ้ยละ 70 ของนิสิต
ในหลักสูตร 
3. ด้านสุขภาพ รอ้ยละ 70 ของนิสิตใน
หลักสูตร 
4. ด้าน Thainess ร้อยละ 70 ของนิสิต
ในหลักสูตร 

75 80 85 90 90 
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1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มือ
อาชีพ  อาจารย์เชีย่วชาญวิชาการ 
ชำนาญวิชาชีพ และเป็นต้นแบบด้าน
การสอน 
  
  

1.1.3.1 ส่งเสริมพฒันาอาจารย์มี
สมรรถนะทางวชิาการ และวิชาชีพ 

จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการประเมนิ
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน 
UP PSF 
ระดับ 1 จำนวน  1 คน  
ระดับ 2 จำนวน  6 คน 
ระดับ 3 จำนวน  5 คน 
ระดับ 4 จำนวน  1 คน 

ระดับ 2 
จำนวน 2 
คน  ระดับ 
3 จำนวน 1 

คน 

ระดับ 1 
จำนวน 
1 คน 

ระดับ 2  
จำนวน 
1 คน 

ระดับ 3 
จำนวน 
1 คน 

 ระดับ 
2  

จำนวน 
1 คน 
ระดับ 

3 
จำนวน 
1 คน 

ระดับ 
3 

จำนวน 
2 คน 
ระดับ 

4 
จำนวน 
1 คน 

ระดับ 
3 

จำนวน 
2 คน 
ระดับ 

4 
จำนวน 
1 คน 

1.1.3.2 พัฒนาอาจารย์มอือาชีพตน้แบบ
ด้านการสอน 
  

จำนวนอาจารย์ที่ไดร้ับการพฒันาเป็น
อาจารย์มอือาชีพต้นแบบระดับ
มหาวิทยาลัย  

- - - - - 

จำนวนอาจารย์ที่ไดร้ับการพฒันาเป็น
อาจารย์มอือาชีพต้นแบบระดับ
ระดับประเทศ 

- - - - - 

1.2  พัฒนากำลังคนให้มทีักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Life Long Learning) 
  
  
  

1.2.1 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Life Long Learning) ของนิสิต 
  
  

1.2.1.1 ส่งเสริมการพฒันาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

จำนวนนิสิตที่มีผลการสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ  อยู่ในระดับ B1 ตาม
ประกาศมหาวิทยาลยั 

80 80 100 100 100 

1.2.1.2 ส่งเสริมการพฒันาทักษะดิจทิัล จำนวนนิสิตที่มีผลการสอบวัดระดับ
ทักษะดจิิทัล ตามประกาศมหาวิทยาลยั 

80 90 100 100 100 

1.2.1.3 สนับสนุนการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในเวทรีะดับชาตแิละนานาชาต ิ

จำนวนนิสิตที่ได้รับรางวัลในเวที
ระดับชาติและนานาชาต ิ

3 5 5 7 7 

1.2.2 พัฒนาระบบนิเวศน์เพ่ือสนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.2.2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

จำนวนระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต  

- - - - - 
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1.2.2.2  พัฒนาสื่อการเรยีนรูแ้บบ
ออนไลน์เพือ่สนับสนุนการเรยีนรู้ตลอด
ชีวิต (Digital Content) 

จำนวนสื่อการเรยีนรู้แบบออนไลน์ที่
นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

2 1 1 1 1 

1.2.2.3 พัฒนาแหล่งเรยีนรู้ และ
สภาพแวดลอ้มในการเรยีนรู้ 

จำนวนแหล่งเรยีนรู้ และสภาพแวดล้อม
ในการเรยีนรู้ใหม่ 
1. ศูนยก์ารเรยีนรู้  1 แห่ง 
2. ห้องเรยีน Hybrid Classroom - 
แห่ง 
3. ห้องปฏิบัติการ - แห่ง  
4. Learning Space 1 แห่ง 
[Super KPI] 

 -  - -   -  - 

1.2.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิตให้อยู่
และเรียนอย่างมีความสุข 

1.2.3.1 พัฒนาคุณภาพชีวตินิสิตให้อยู่
และเรียนอย่างมีความสุข 

ค่าเฉลีย่ความพึงพอใจของนิสติ ด้าน 
1. ระบบสวัสดกิาร  
2. หอพัก 
3. ระบบการให้คำปรึกษา 
4. ระบบการให้คำปรึกษาด้าน
สุขภาพจิต 
5. บริการรกัษาพยาบาล 
6. โรงอาหาร 
7. สนามกีฬา 
8. คุณภาพชีวิตนิสิตพิการ 
9. ทุนการศกึษา 
ฯลฯ 

3.70 3.80 3.90 4.00 4.00 

1.2.4 การยกระดับด้านวิชาการสู่สากล 1.2.4.1 สร้างเครอืข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกับองค์กรและสถาบันใน
ต่างประเทศ  

จำนวนเครือข่ายความร่วมมอืทาง
วิชาการ 

1 1 2 2 2 
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1.2.4.2 ส่งเสริมกิจกรรมความเป็นสากล
ทางวิชาการ  
  
  
  

มีนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการ
ดำเนนิงานเกีย่วกับความเป็นสากล  (In-
ternationalization) 

มี มี มี มี ม ี

จำนวนนิสิตแลกเปลี่ยน จำนวนนิสิต
ต่างชาติ ทั้งนิสิตแลกเปลี่ยนขาเข้า/ขา
ออก (Inbound / Outbound) 

2 2 2 2 2 

จำนวนนิสิตที่เข้ารว่มการประชุม
วิชาการระดับสากล (International 
Conference) 

2 2 2 2 2 

จำนวนผู้เชีย่วชาญ หรอืผูท้รงคุณวุฒิ
ชาวต่างชาติ ที่เข้ามาถ่ายทอดความรู้ใน
มหาวิทยาลัย (Visiting Professor) 

1 1 2 2 2 

1.2.4.3 พัฒนาหลักสูตรที่มีการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับมหาวทิยาลัยหรอื
สถาบันในต่างประเทศ 

จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรยีนการ
สอนร่วมกับมหาวทิยาลยัหรอืสถาบันใน
ต่างประเทศ 
[Super KPI] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- - - - - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวิจยัและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

2.1  ผลงานด้านวิจยัและนวตักรรม มีคุณภาพ 
เป็นประโยชน์ และขับเคลือ่นชมุชนและสังคม สู่
การมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ 
  
  
  
  
  

2.1.1. พัฒนาระบบนิเวศด้านวิจยัและ
นวัตกรรม 
  
  
  
  
  

2.1.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการจดัระบบ
ทรัพยากรการวจิัยและนวัตกรรมทีเ่ป็น
ประโยชน์ และขับเคลื่อนชุมชนและสังคม 
สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 
  
  

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 
process) ที่ครอบคลุมเครือข่ายอุปทาน 
(Supply network) ด้านการบริหาร
จัดการงานวิจัยและนวัตกรรม  
[EdPEx 6.1]   
1. งบประมาณการวิจัย   
2. บุคลากรด้านการวจิัย  
3. โครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอำนวยความ
สะดวก  
4. กฎระเบียบขอ้บังคับ 
5. แผนงานวิจยัและนวัตกรรม 
6. ระบบบริหารการวจิัยและนวัตกรรม 
7. ระบบแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละการ
ถ่ายทอด Best practices 
ฯลฯ 

มี มี มี มี ม ี

จำนวนเครือข่ายความร่วมมอืด้านการ
วิจัยและ เครอืข่ายแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ด้านการวิจยัที่เป็นประโยชน์ และ
ขับเคลื่อนชุมชนและสังคม สูก่ารมี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น (นับซ้ำ) 

5 6 7 8 8 

จำนวนนกัวิจยัรุ่นใหมท่ี่ได้รับการพัฒนา
เพิ่มขึน้  

70 80 90 100 100 

2.1.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแพร่
ผลงานวิจยัและนวัตกรรม  

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 
process) ที่ครอบคลุมเครือข่ายอุปทาน 
(Supply network) ด้านการเผยแพร่
ผลงานวิจยัและนวัตกรรม 
 [EdPEx 6.1]   

มี มี มี มี ม ี
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จำนวนผลงานวิจยัและนวัตกรรมที่
นำไปใช้ประโยชน์จริงในชมุชน  
[Super KPI]  

2 2 2 2 2 

และจำนวนงานวจิัยที่นำไปขยายผลหรือ
ต่อยอดการใช้ประโยชน์สูเ่ชิงพาณิชย์  
[Super KPI]  

1 1 1 1 1 

2.2  ผลงานด้านวิจยั นวัตกรรม และทรัพยส์ิน
ทางปัญญา ที่มีคณุภาพสามารถสร้างรายไดเ้ชิง
พาณิชย์  
  
  

2.2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านวิจัยและนวัตกรรม และทรัพย์สนิ
ทางปัญญา ท่ีมีคุณภาพสามารถสร้าง
รายได้เชิงพาณิชย์  
  

2.2.1.1 สร้างเครอืข่ายความร่วมมือกับ
พื้นที่ชมุชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
สถาบันในต่างประเทศ  เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนางานวิจยัและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์
ความต้องการด้านการสร้างรายได้เชิง
พาณิชย์   
  

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 
process) ที่ครอบคลุมเครือข่ายอุปทาน 
(Supply network) ด้านการพัฒนา
เครือข่ายความรว่มมอืด้านวิจยัและ
นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ทีม่ี
คุณภาพสามารถสร้างรายไดเ้ชิงพาณิชย์  
[EdPEx 6.1]   

มี มี มี มี ม ี

จำนวนเครือข่ายความร่วมมอืกับพืน้ที่
ชุมชน 

1 1 1 1 1 

2.2.2 การพัฒนาระบบบริหารงานวจิัย
นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปญัญาที่
ยกระดับชุมชนและก่อให้เกิดรายได้ 

2.2.2.1 สร้างผลงานวิจยัและนวัตกรรม
เพื่อสทิธิบัตร และอนุสทิธิบัตร ที่
ก่อให้เกิดรายได ้

จำนวนผลงานวิจยัและนวัตกรรมที่ได้รับ
การรับรอง 
1 จำนวนสิทธิบัตร 
2 จำนวนอนุสิทธิบัตร 
3 จำนวนลิขสทิธิ ์
[Super KPI]   

1 1 1 1 1 

2.3 คุณภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพือ่มุ่งสู่
ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยในกลุม่การวจิัยระดับแนวหน้าของ
โลก (Global and Frontier Research) 

2.3.1 ส่งเสริมพัฒนางานวจิัยและ
นวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการเข้าสู่การ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับสากล 
(World Ranking) และการเปน็

2.3.1.1 ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจยัและนวัตกรรมในวารสารที่อยู่
ในฐานข้อมูลที่ไดร้ับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

จำนวนผลงานวิจยัและนวัตกรรมที่ได้รับ
การตีพมิพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่
ได้รับการยอมรับในระดับชาตแิละ
นานาชาต ิ[Super KPI]  

140 150 160 170 170 
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มหาวิทยาลยัในกลุ่มการวิจยัระดับแนว
หน้าของโลก (Global and Frontier 
Research) 
  
  

2.3.1.2 เข้าร่วมรับการจัดอนัดับ
มหาวิทยาลัยโลก จากสถาบันและ
หน่วยงานต่างๆ ที่ไดร้ับการยอมรับใน
ระดับนานาชาต ิ

ผลการจัดอนัดับมหาวทิยาลัยโลก 
1. THE Ranking 
2. SCIMAGO 
3. Webometrics 
4. QS World Ranking 
ฯลฯ 

- - - - - 

2.3.1.3 ส่งเสริมพฒันานักวจิัยผ่านการ
จัดตั้งหน่วยวจิัยเพื่อความเป็นเลิศ Unit 
of Excellent  

จำนวนนกัวิจยัรุ่นใหมท่ี่ได้รับการพัฒนา 
เสริมศกัยภาพนกัวิจยั สูก่ารผลิตผล
งานวิจยัและนวตักรรมสู่การตีพิมพ์
ระดับนานาชาต ิ 

70 80 90 100 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

3.1 การบรกิารวิชาการแก่สังคมและชุมชนให้มี
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยูอ่ย่างยั่งยืน  
  
  
  
  
  

3.1.1. การพัฒนาระบบนิเวศของการ
บริการวิชาการ 
  
  
  
  
  

3.1.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศ
ของการบรกิารวิชาการ 
  
  

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 
process) ที่ครอบคลุมเครือข่ายอุปทาน 
(Supply network) ด้านการบริหาร
จัดการงานบรกิารวิชาการแก่สังคม และ
ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
อย่างยั่งยืน  [EdPEx 6.1]   
1. งบประมาณการบรกิารวิชาการ 
2. บุคลากรด้านการบรกิารวิชาการ 
3. โครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอำนวยความ
สะดวก  
4. กฎระเบียบขอ้บังคับ 
5. แผนงานการบรกิารวิชาการ 
6. ระบบบริหารจดัการบรกิารวชิาการ 
7. ระบบแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละการ
ถ่ายทอด Best practicesฯลฯ 
[Reinventing University] 

มี มี มี มี ม ี
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จำนวนเครือข่ายความร่วมมอืกับ
ผู้เกีย่วขอ้งกับการบริการวิชาการ    

4 5 6 7 7 

จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพฒันาด้าน
งานบริการวิชาการ (%) 

90 100 100 100 100 

3.1.1.2  ส่งเสรมิและพฒันาการถ่ายทอด
องค์ความรู้นวตักรรม เพือ่สร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 
(Engagement) 
  
  

จำนวนเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้าน
การบรกิารวิชาการ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 
(Engagement) 

2 2 2 2 2 

จำนวนผลงานบริการวิชาการที่นำไปใช้
ประโยชน์จริงในชมุชนหรือท้องถิ่นที่เป็น
พื้นที่เป้าหมาย 

2 2 2 2 2 

จำนวนผลงานบริการวิชาการที่นำไป
ขยายผลหรอืนำไปใช้งานในพืน้ที่ใหม่
หรือชุมชนแห่งใหม ่

1 1 1 1 1 

3.2 มีแหล่งเรียนรูแ้ละพัฒนาการเรียนรูข้อง
สังคมและชมุชนทกุช่วงวยั  
  

3.2.1 ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

3.2.1.1 สร้างองค์ความรูท้ี่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จำนวนองค์ความรูท้ี่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคุณภาพชวีิตของคนในชุมชน 

1 1 1 1 1 

3.2.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ  3.2.2.1  การพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ของ
มหาวิทยาลัย ให้เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้
ที่สำคัญของสังคมและชมุชนทกุช่วงวยั 
(Learning Space) 

จำนวนศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งการ
เรียนรู้ใหม ่ทีเ่ป็นศูนยก์ลางการเรียนรูท้ี่
สำคัญของสงัคมและชุมชนทกุช่วงวัย 
(Learning Space) 
[Reinventing University] 

2 3 4 5 5 

3.3 ผู้ประกอบการในพื้นที่ มีศักยภาพในการ
แข่งขนัสูงขึน้  
  
  
  
  

3.3.1. ส่งเสริม/สร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ท้องถิ่น และบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่  
  
  
  

3.3.1.1 พัฒนาระบบนเิวศด้านการสรา้ง
นวัตกรรมชุมชน เพื่อเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการ 

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 
process) ที่ครอบคลุมเครือข่ายอุปทาน 
(Supply network) ด้านการสรา้ง
นวัตกรรมชุมชนเพือ่เร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการ [EdPEx 6.1]  
1. แหล่งทนุ/แหล่งงบประมาณ 

มี มี มี มี ม ี
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2. บุคลากร และนักวชิาชีพเชือ่มโยง
หุ้นส่วนสังคม 
3. โครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอำนวยความ
สะดวก  
4. กฎระเบียบขอ้บังคับ  
5. ระบบบริหารจดัการ 1 คณะ 1 
สัญลักษณ์ความสำเร็จ 
6. ระบบแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละการ
ถ่ายทอด Best practices 
ฯลฯ 

3.3.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการจดัระบบ
บริหารจัดการด้านการสร้างนวัตกรรม
ชุมชนเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ 
  

จำนวนเครือข่ายความร่วมมอืและ
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นการ
สร้างนวตักรรมชุมชนเพือ่เรง่พัฒนา
ผู้ประกอบการ 

1 1 1 1 1 

จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพฒันาเป็น
ผู้ประกอบการและบม่เพาะเป็น
ผู้ประกอบการรุน่ใหม่ 

1 1 1 1 1 

3.3.1.3 การพัฒนาชุมชนผ่าน
กระบวนการส่งเสริมการส้รางสรรค์
ผลงานวิชาการสูเ่ชิงพาณิชย ์
  
  
  

จำนวนชุมชนที่ไดร้ับการส่งเสริมพัฒนา 
1 คณะ 1 สัญลกัษณ์ความสำเร็จ  

1 1 1 1 1 

จำนวนชุมชนที่ไดร้ับการส่งเสริมพัฒนา 
เพื่อนำไปสู่เชงิพาณิชย์ได้  

1 1 1 1 1 

จำนวนผลิตภัณฑ์หรอืนวัตกรรมทีเ่ป็น
สัญลักษณ์ความสำเร็จ นำไปสู่เชิง
พาณิชย์ได้ [Super KPI] 

1 1 1 1 1 

จำนวนผลิตภัณฑ์หรอืนวัตกรรมที่
นำไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ [Super KPI]  

1 1 1 1 1 

3.4.1 ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการ
ทางด้านสุขภาพและสาธารณสุขท่ี

3.4.1.1 พัฒนาระบบบรกิารด้านสุขภาพ
และสาธารณสุข 

จำนวนสถานพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน 
HA   

- - - - - 
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3.4 การบรกิารสุขภาพ และสาธารณสขุที่
ทันสมยัแก่ชมุชนและผู้สูงอาย ุ(Community 
Health Care) 

ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
สู่สังคมผู้สูงอายุ  

  ร้อยละของรายได้ของสถานพยาบาล
ของมหาวทิยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้น  

- - - - - 

3.4.2 ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
เพ่ือสุขภาวะท่ีด ี (Environment for 
Wellness) 
  

3.4.2.1 ส่งเสริมการให้บรกิารของศนูย์
ส่งเสริมสขุภาพและคุณภาพชีวติผู้สูงอาย ุ
  

จำนวนหน่วยงานที่มีบริการด้านส่งเสริม
สุขภาวะของผู้สูงอาย ุ 

- - - - - 

จำนวนเครือข่ายความร่วมมอืกับชมุชน
เพื่อการส่งเสริมปอ้งกนัสุขภาพผู้สูงอายุ   

- - - - - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะวฒันธรรมเพ่ือความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ 

4.1 อนุรกัษ์ ฟืน้ฟู ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทอ้งถิน่  
  
  

4.1.1 ส่งเสริมศลิปะวัฒนธรรมท้องถิ่น
และเอกลักษณ์ความเป็นไทย ให้ได้รับ
การยอมรับในระดับสากล 
  
  

4.1.1.1 อนุรกัษ์ ฟืน้ฟู ทำนุบำรุง
ศิลปะวัฒนธรรมทอ้งถิน่และเอกลกัษณ์
ความเป็นไทยให้เป็นทีย่อมรับในระดับ
สากล  
  
  

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 
process) ที่ครอบคลุมเครือข่ายอุปทาน 
(Supply network) ด้านการอนุรกัษ์ 
ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
[EdPEx 6.1]  

มี มี มี มี ม ี

จำนวนเครือข่ายการสร้างความเขม้แข็ง
ด้านทำนุภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ให้กับชุมชน และยกระดับเศรษฐกิจฐาน
รากจากทุนทางวัฒนธรรมไปสูก่าร
พัฒนาเชิงพืน้ทีอ่ย่างยั่งยนื (นับซ้ำ) 

2 2 2 2 2 

จำนวนชุมชนที่ไดร้ับการพัฒนา โดย
การบูรณาการงานวิจยัและนวัตกรรมกับ
งานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

2 2 2 2 2 

4.2 ยกระดับองค์ความรู้ทางศิลปะและ
วัฒนธรรม สู่งานสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ 
(Cultural Enterprise) และความเป็นสากล 
  

4.2.1 พัฒนาบริหารจัดการทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

4.2.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ วิจยั
และนวัตกรรมด้านศิลปวฒันธรรมสู่
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ 

จำนวนทนุทางศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น
และความเป็นไทย ได้รับการพฒันาไปสู่
เชิงพาณิชย์   
[Super KPI] 

1 1 1 1 1 
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  4.2.1.2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย เพือ่ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 

ร้อยละของรายได้ของชุมชนและทอ้งถิน่
ที่เพิ่มขึ้น 

10 10 10 10 10 

4.2.2  พัฒนาองค์ความรู้ทางศิลปะและ
วัฒนธรรม สู่งานสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ 
(Cultural Enterprise) 

4.2.2.1 ส่งเสริมการพฒันาองค์ความรู้
ทางศิลปะและวัฒนธรรม สู่งาน
สร้างสรรค์เชิงพาณิชย ์(Cultural Enter-
prise)  

จำนวนองค์ความรูท้างศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่ไปสู่งานสร้างสรรค์เชิง
พาณิชย์ (Cultural Enterprise) 
[Super KPI]  

1 1 1 1 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล 

5.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรเพ่ือความเป็น
เลิศ 
  
  
  
  
  

5.1.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพองค์กรเพ่ือ
ความเป็นเลิศ (EdPEx) 
  
  
  
  

5.1.1.1 ส่งเสริมสนับสนนุให้คณะ/
หน่วยงานนำเกณฑ์การประกันคุณภาพ
องค์กรเพือ่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้
ในการพฒันาองค์กร 

จำนวนคณะ/หน่วยงานที่นำเกณฑ์การ
ประกนัคุณภาพองคก์รเพือ่ความเป็นเลิศ 
(EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร  
[Super KPI] 

1 1 1 1 1 

จำนวนคณะ/หน่วยงานที่มีผลประเมิน
ภายใน อยู่ในระดับ EdPEx 200   
[Super KPI] 

-   -  1  - -  

จำนวนคณะ/หน่วยงานที่มีผลประเมิน
ภายใน อยู่ในระดับ EdPEx 300  
[Super KPI] 

 -  -  -  - -  

จำนวนคณะ/หน่วยงานที่ผ่านการ
ประเมนิ TQA [Super KPI] 

 -  -  -  - -  

จำนวนคณะ/หน่วยงานที่ผ่านการ
ประเมนิ TQC 
[Super KPI]  

 -  -  -  - -  

5.1.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพองค์กร 

5.1.2.1 พัฒนาและบูรณาการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพองค์กร 

จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการพัฒนาคณุภาพองคก์ร (นับ
ซ้ำ) 

4   5  6  7  7 
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5.2 การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความ
โปร่งใสอย่างยั่งยืน  
  
  
  
  

5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาล
ภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 
  
  
  
  

5.2.1.1 ส่งเสริมการบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร 

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 
process) ดา้นการส่งเสรมิการ
บริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาลทั่วทั้ง
องค์กร  [EdPEx 6.1],  [EdPEx 1]  

มี มี มี มี ม ี

5.2.1.2 ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
  

ผลการประเมิน ITA ระดับมหาวิทยาลยั
ไม่ต่ำกว่า ระดับ A  

- - - - - 

ผลการประเมิน ITA ระดับคณะ/
หน่วยงานไม่ต่ำกว่า ระดับ B 

- - - - - 

  ผลการประเมิน ITA ระดับคณะ/
หน่วยงานไม่ต่ำกว่า ระดับ A 

ระดับ A ระดับ A ระดับ 
A 

ระดับ 
A 

ระดับ 
A 

5.2.1.3 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร 
นิสิต และนกัเรียน ปฏิบัติตามประมวลจ
ริยธรรรมอย่างเคร่งครัด 

จำนวนเรื่องหรอืจำนวนขอ้รอ้งเรยีนด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส ทีเ่ข้าสู่
กระบวนการรับเรือ่ง ที่ได้รับการแก้ไข
และส่งขอ้มูลย้อนกลับไปยังผู้ร้องเรยีน 

1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5.3 สภาพแวดล้อมของบุคลากรเกื้อหนนุและมี
ประสิทธิภาพ  
  
  

5.3.1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 5.3.1.1 ส่งเสริมพฒันาขดีความสามารถ
และอัตรากำลังบุคลากรตามความ
ต้องการพัฒนาของมหาวทิยาลยั (CAPA-
BILITY and CAPACITY) 

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 
process) ที่ครอบคลุมเครือข่ายอุปทาน 
(Supply network) ด้านการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร  
[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]  
1. ระบบประเมินความต้องการด้านขีด
ความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร 
2. วิธีการประเมนิทกัษะ และสมรรถนะ
บุคลากร  
3. ระบบให้การรับรองคุณวุฒิ 
(certifications) หรอืประกาศนียบัตร
ด้านทกัษะความสามารถของบุคลากร 
4. ระบบความก้าวหน้าของบุคลากรใน
ระดับต่างๆ (staffing levels) 

มี มี มี มี ม ี
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5. ระบบการสรรหา ว่าจ้าง และดูแล
บุคลากรใหม่ (New WORKFORCE 
Members)  
6.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR 
SMART) 
ฯลฯ 

5.3.2 การเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

5.3.2.1 บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
ด้านบุคลากร (WORKFORCE Change 
Management)  

มีการสร้างวฒันธรรมองคก์รการเรยีนรู้
เปลี่ยนแปลงร่วมกนั สานความคิดสร้าง
จิตใจ (Ideas and Thinking)  
[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]  

มี มี มี มี ม ี

 5.3.3 ส่งเสริมความก้าวหนา้ตามสาย
งาน 

 5.3.3.1 ความสำเร็จในงาน (Work Ac-
complishment) 

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 
process) ดา้นการส่งเสรมิ
ความก้าวหน้าตามสายงาน  
 [EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]  
1. ระบบและกลไกใช้ประโยชนอ์ย่าง
เต็มทีจ่ากสมรรถนะหลักขององคก์ร 
2. ระบบและกลไกการส่งเสรมิสนับสนุน
การมุง่เนน้ลกูค้าและธุรกิจ 
3. ระบบและกลไกผลกัดนัให้ผลการ
ดำเนนิการทีเ่หนอืกว่าความคาดหมาย 

มี มี มี มี ม ี

5.4 บรรยากาศการทำงานของบุคลากร 
(WORKFORCE Climate) 
  
  

5.4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมของการ
ทำงาน (Workplace Environment) 
  

5.4.1.1 สร้างความมัน่ใจด้านสุขภาพ 
ความปลอดภยั (security) และความ
สะดวกในการเข้าถึงสถานที่ทำงานของ
บุคลากร 

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 
process) ดา้นการส่งเสรมิสุขภาพและ
ความปลอดภยับุคลากรและระบบการ
เข้าถึงสถานที่ทำงานของบุคลากร  
[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   

มี มี มี มี ม ี

5.4.1.2 ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการ
ทำงาน 

จำนวนอาคารสถานทีแ่ละ
สภาพแวดลอ้มในการทำงานที่ได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนา 

3 3 3 3 3 
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5.4.2 ส่งเสริมการดำเนินงานตาม
นโยบายและสิทธปิระโยชน์สำหรับ
บุคลากร (WORKFORCE Benefits 
and Policies) 

5.4.2.3 สนับสนุนบุคลากรโดยจัดให้มี
สวัสดิการ สทิธิประโยชน์ และนโยบาย
สนับสนุนความตอ้งการของบุคลากรที่
หลากหลาย  

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 
process) ดา้นระบบสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ของบุคลากร  
[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   

มี มี มี มี ม ี

5.5 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce 
Engagement) 
  

5.5.1 สร้างค่านิยมความรัก ความ
ผูกพัน และการมีส่วนร่วมในองค์กร 
(Assessment of Workeforce EN-
GAGEMENT) 
  

5.5.1.1 ส่งเสริมการสร้างค่านิยมให้
บุคลากรเกิดความรกั ผกูพันธ์ และการมี
ส่วนรว่มในองค์กร (Drivers of EN-
GAGEMENT) ตามกลุ่มและประเภท
บุคลากร 

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 
process) ดา้นความผูกพนัของบุคลากร 
และขับเคลือ่นความผกูพัน 
 [EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   

มี มี มี มี ม ี

5.5.1.2 พัฒนาระบบการประเมนิความ
ผูกพัน และการมีส่วนร่วมในองค์กร 
(Assessment of ENGAGEMENT) 

 มีระบบการประเมนิความผกูพนั   
[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   

มี มี มี มี ม ี

5.6 วฒันธรรมองค์กร (Organizational Cul-
ture)  
  
  

5.6.1 เสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร ให้
เกิดการสื่อสารค่านยิมและวฒันธรรม
องค์กรท่ีดีร่วมกัน  

5.6.1.1 ส่งเสริมให้หนว่ยงานสร้าง
วัฒนธรรมองคก์ร ให้เกิดการสือ่สาร
ค่านิยมและวัฒนธรรมองคก์รที่ดรี่วมกัน  

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 
process) ดา้นเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ให้เกิดการสื่อสารค่านยิมและ
วัฒนธรรมองคก์รที่ดีรว่มกัน  
 [EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   
1. มีระบบและกลไกการส่งเสริม
วัฒนธรรมองคก์ร 
2. มีวัฒนธรรมการสือ่สารองคก์รที่เปิด
กว้าง 
3. วัฒนธรรมการทำงานที่ดีมี
ประสิทธภิาพ 

มี มี มี มี ม ี

5.6.2 กำหนดวฒันธรรมองค์กรให้
สนับสนุนวสิัยทัศน์และค่านยิม  

5.6.2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตาม
วิสัยทัศน์และค่านยิมร่วมของ
มหาวิทยาลัย  

มีการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตาม
วิสัยทัศน์และค่านยิมร่วมของ
มหาวิทยาลัย   

มี มี มี มี ม ี

5.6.3 สร้างวฒันธรรมการทำงานสู่
ผลลัพธ์ที่มีต่อลูกค้า 

5.6.3.1 ส่งเสริมการสร้างวฒันธรรมการ
ทำงานสู่ผลลพัธ์ทีม่ีต่อลกูค้า 

มีวัฒนธรรมการทำงานสู่ผลลัพธ์ทีม่ีต่อ
ลูกค้า 

มี มี มี มี ม ี
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5.7 ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ (PERFORMANCE Manage-
ment and Development) 

5.7.1 พัฒนาระบบการจัดการผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลาการสายสนบัสนนุ
ให้เกิดการทำงานที่ให้ผลการดำเนินงาน
ท่ีด ี

5.7.1.1 ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการ
พัฒนาทีด่ีและมีประสทิธิภาพ และนำ
แนวปฏิบัตทิี่ดี (Best Practise) ไปใช้
ประโยชน์ การพฒันาผลการปฏิบัติงาน 
(PERFORMANCE Development) 

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 
process) ดา้นการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน และแนวปฏิบัติที่ดี (Best 
Practise)  
[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   
1. การบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล 
การยกยอ่งชมเชย และการสร้าง
แรงจูงใจในการทำงาน 
2. การยอมรับความเสีย่งที่ผ่านการ
ประเมนิผลได้ผลเสยีอย่างรอบด้าน 
(INTELLIGENT RISK taking) 
3. การจัดการผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้านการมุ่งเนน้ลูกค้าและธรุกจิ 
4. การจัดการผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้านการบรรลุผลสำเร็จของ
แผนปฏิบัติการ 
5. การเรยีนรู้และสนับสนนุความ
ต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร ตาม
ทิศทางการพฒันามหาวิทยาลยั 
6. การเรยีนรู้และพัฒนาขององค์กรด้าน
ความปรารถนาในการเรียนรูแ้ละพัฒนา
ของบุคลากร 
7. ระบบการเรยีนรู้และพัฒนาของ
องค์กรด้านสนับสนนุการปรับปรุงผล
การดำเนนิการขององคก์ร และความ
เสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสีย
อย่างรอบด้าน 
8. การเรยีนรู้และพัฒนาขององค์กรด้าน

มี มี มี มี ม ี
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การสนับสนนุจรยิธรรม และวิธีปฏิบัติ
ทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 

  5.7.2 พัฒนาประสิทธิผลของการเรยีนรู้
และการพัฒนา (LEARNING and De-
velopment EFFECTIVENESS) 

5.7.2.1 กำหนดวธิีประเมินประสทิธิผล
และประสทิธิภาพของระบบการเรียนรู้
และการพัฒนา 

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 
process) ดา้นพัฒนาประสทิธิผลของ
การเรยีนรู้และการพัฒนา และ
ความก้าวหน้าสายอาชีพ 
[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   
1. มีระบบการจัดการการพัฒนา
ความก้าวหน้าตามสายอาชีพของ
บุคลากรและผู้นำในอนาคตขององคก์ร 
2. มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของ
ตำแหน่งบริหาร ผู้นำ และตำแหน่งอื่นที่
สำคัญ 

มี มี มี มี ม ี

5.8 มหาวิทยาลยัได้รับการจัดอันดับ
สถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมระดับโลก (UI Green)    
  

5.8.1 พัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็น
มหาวิทยาลยัต้นแบบในการสร้างความ
ยั่งยืน  

5.8.1.1 ส่งเสริมการดําเนินการตาม
ประเดน็หลักของเกณฑ์ UI Green Met-
ric เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวทิยาลยั
ต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน 

จำนวนคณะ/หน่วยงานที่เข้าร่วมการจัด
อันดับตามเกณฑ์การประเมิน
มหาวิทยาลัยสีเขยีว (UI Green)   
[Super KPI] 

1 1 1 1 1 
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จำนวนคณะ/หน่วยงานที่เข้าร่วมการจัด
อันดับสำนักงานสีเขียว (Green Office) 
1. จำนวนหน่วยงานระดับเหรยีญทอง   
2. จำนวนหน่วยงานระดับเหรยีญเงิน 
3. จำนวนหน่วยงานระดับเหรยีญ
ทองแดง 
4. จำนวนหน่วยงานทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
Green Office 
[Super KPI] 

1 
(เหรียญ
ทอง) 

1 
(เหรียญ
ทอง) 

1 
(เหรียญ
ทอง) 

1 
(เหรียญ
ทอง) 

1 
(เหรียญ
ทอง) 
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ส่วนที่ 4 

การประเมินความสำเร็จของแผนยทุธศาสตร์ และระบบการปรับปรุงพัฒนา 

 
4.1 การประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์  

 

 4.1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยพะเยา  

 เพ ื ่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

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

1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 ต่อประชาคม

มหาวิทยาลัยพะเยา  

2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการตดิตามข้อมูลย้อนกลับจาก ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะ ๆ 

  

 4.1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น โดยมีระบบและกลไก   

1) กำหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดี) ระดับส่วนงาน

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

2) จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยการมีองค์ประกอบ

เป็นส่วนงานวิชาการ (คณะ วิทยาลัย) และส่วนงานสนับสนุน (สำนัก กอง ศูนย์)  

 

  4.1.3 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของ

แผนยุทธศาสตร์  

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งนำเสนอผลผลิต (Output)  

ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้  

และให้มกีารตดิตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส มี

มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ  
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2) สร ้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

กับการประเมนิการปฏิบัติงานตามระดับของตัวช้ีวัดการดำเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหนา้ส่วนงาน ผูอ้ำนวยการ 

หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวชี ้ วัด  

และตามรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื ่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ 

  

 4.1.4 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ  

  การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนตามความเหมาะสม เช่นงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการ

ตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI)การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและตอบสนอง

ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

  

 4.1.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  

  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผล มีการนำข้อมูล 

ไปวิเคราะห์และนำรายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู ้บริหารได้อย่างถูกต้อง  

และรวดเร็ว 

 

4.2 การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงาน 

 

 กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี

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

ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ตามวิธีการและขัน้ตอน ดังนี้ 

 4.2.1 ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 - 2568 นี ้ ได้กำหนดให้ 

มีการเชื ่อมโยงตัวบ่งชี ้ของแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล  

จงึกำหนดให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผน 

 4.2.2 การรายงานผล 
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 1) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้ประจำปี

งบประมาณ) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ตามข้อกำหนด ITA  

 2) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลางและสำนัก

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

                     3)  รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี ้วัดต่อมหาวิทยาลัย 

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

                     4)  รายงานสร ุปผลการดำเน ินงานต ่อคณะกรรมการบร ิหารมหาว ิทยาล ัย และ 

สภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศกึษา) 

  5) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน แผนงาน

บุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ)  

5.1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ และ สำนักงาน

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

กันยายน)   

5.2) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี ้ว ัดต่อสำนัก

งบประมาณ และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, 

เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

5.3) รายงานผลการดำเนินโครงการตามคำขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

5.4) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ  

สภามหาวิทยาลัย (รอบ 12 เดือน) 

  6) การรายงานผลการดำเนินโครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ประจำปี

งบประมาณ) 

6.1) รายงานผลการใช ้จ ่ายเง ินงบประมาณต่อสำน ักงบประมาณ สำน ักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่ม

จังหวัด และจังหวัดที่เกี ่ยวข้อง ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน,กรกฎาคม, 

กันยายน)   

6.2) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี ้ว ัด ต่อสำนั ก

งบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่เกี่ยวข้องปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, 

เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   



   
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 58 

6.3) รายงานผลการดำเนินโครงการตามคำขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

6.4) รายงานผลการดำเนินงานบูรณาการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระบบ e-MENSCR ปีละ4 ครั้ง (มกราคม, 

เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

6.5) รายงานผลการดำเนนิงานงบประมาณจังหวัดต่อจังหวัด ในระบบ PADME   

6.6) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

สภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

6.7) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น ๆ ตามคำขอของแหล่งทุน 

และรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

และสภามหาวิทยาลัย (เมษายน, กันยายน) 

 

4.3 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (Performance Improvement System)  

   

  4.3.1 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการที่สำคัญ 

        มหาวิทยาลัยพะเยามีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทาง และดำเนินการบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 

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

จัดการความรู ้  (KM) ให้หน่วยงานนำไปปร ับใช้ในการพัฒนางานของตนและองค ์กร นอกจากนี้  

ในระดับหลักสูตรมีการนำเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพ 

ของการให้บริการทางการศึกษา ซึ ่งจะนำไปสู ่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้อย่างมีประสิทธ ิ ภาพ  

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 4.3.2 การปรับปรุงผลการดำเนินงาน 

    การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการเพื่อให้เกิดการปรับปรุง

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย  

1) การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู ้ของผู ้เรียน ตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน  

การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย 

2) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน และหน่วยงาน

ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
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3) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ทั้งด้านขีดความสามารถของบุคลากร 

สมรรถนะ และสวัสดิการต่างๆ 

4) การประเมนิผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและธรรมาภบิาล  

5) การประเมินผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการอนุรกัษ์

พลังงาน 

6) การประเมนิผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงนิและตลาด 
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