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(ร่าง) 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 
 

ส่วนที่ 1  โครงร่างองค์กร (Organization Profile)  
1.1 ประวัติความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร ์

 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 จาก

ประกาศในราชกิจจานุเบกษามหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยาเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัย

ในกำกับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.  2553 มีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันที ่ 17 

กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดยแต่เดิมในปีพ.ศ.2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้

จัดตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพขึ้นอกี 1 สำนักวิชา ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพยาบาล

ศาสตร์ และสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม โดยเปิดรับสมัครนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2546 และต่อมาปี

พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ยกเลิกสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

โดยได้จัดตั้งแยกเป็น 2 สำนักวิชา คือ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์สำนักวิชา

พยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการขอรับรองจัดตั้งเป็นสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขึ้น

ใหม่ต่อสภาการพยาบาล และได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 ต่อมา

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีมติให้ใช้ชื่อมหาวิทยาลยั

นเรศวร พะเยา 

ในปีการศึกษา 2563  คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการผลิต และพัฒนาการจัดการศึกษา

ทางการพยาบาล เพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชนและตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศ โดยมีการจัดการ

เรียนการสอน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย (1) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (2) หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (3) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และ

ผู้สูงอายุ  
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1.2 เป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก  

     1) ด้านการเรียนการสอน  

หลักสูตร เป้าหมาย 

1.1) ผู้เข้าอบรมหลักสูตร

ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล 

1. มีงานทำภายใน 6 เดือน 

2. ความพึงพอใจทุกดา้นของผู้ใช้บัณฑติ มากกว่า 4 คะแนน จาก 5 คะแนน 

1.2) นิสิตหลกัสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต 

1. นิสติสอบขึน้ทะเบียนผ่านในครั้งแรกตดิอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ 

2. ความพึงพอใจทุกดา้นของผู้ใช้บัณฑติ มากกว่า 4 คะแนน จาก 5 คะแนน 

1.3) นิสติหลกัสูตรพยาบาลศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขา การพยาบาล

ผู้ใหญแ่ละผู้สงูอายุ 

1. นิสติสำเร็จการศึกษาภายใน 2 ปี 6 เดือน 

2. ความพึงพอใจทุกดา้นของผู้ใช้บัณฑติ มากกว่า 4 คะแนน จาก 5 คะแนน

3. นิสติเผยแพร่งานวิจัยในระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 

2) ด้านบริการวิชาการ 

2.1)  ความพงึพอใจทุกด้านของผู้รับบริการ มากกว่า 4 คะแนน จาก 5 คะแนน 

3) ด้านการวิจัย 

3.1)  สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

มาตรการ เป้าหมาย 

(1) จัดทำและเผยแพร่

แหล่งข้อมูลวารสารที่มีอยู่ในฐาน 

SCORPUS , ISI 

(2) สนับสนุนทุนในการจัดทำ 

manuscript และการตีพิมพ ์ 

(3) สนับสนุนให้นำงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์จดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุ

สิทธิบตัร 

1) นักวิจัยมีการเผยแพร่ผลการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติอย่างน้อย  

(1 เรื่อง : ปี: คน) 

2) ร้อยละ 5 ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือ

นำไปใช้ประโยชน์ 

3) ร้อยละ 5 ของบทความวิจัย/งานวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ได้รับการ

อ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือ

นานาชาติต่ออาจารย์ประจำ 

4) มีทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมที ่มีการจัดทำ 

proceeding ในประเทศ และต่างประเทศ ในกรณีไม ่ม ีการตีพ ิมพ์ใน 

proceeding จะต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารหลังการนำเสนอภายใน 

1 ปี 

5) ร่วมประสานงานการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติกับสถาบัน

เครือข่ายทุกปี 
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1.3 ลักษณะองค์กร (Organizational Description) 

     1.3.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment) 

           (1) หลักสูตรและบริการ (Product Offerings) 

               คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการผลิต และพัฒนาการจัดการศึกษาทางการพยาบาล เพื่อ

พัฒนาสุขภาวะของประชาชนและตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศ  โดยมีการจัดการเรียนการสอน 3 

หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร เพื่อช่วยดูแลผู้รับบริการขั้นพื้นฐานซึ่งจะช่วย

เอื้ออำนวยให้พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้รับบริการที่มีปัญหาสุขภาพที่รุนแรงและซับซ้อน 

ระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพให้มีจำนวนพยาบาลวิชาชีพ

สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศอย่างเพียงพอ ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร เพื่อพัฒนา

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน ผลิตผล

งานวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บริการวิชาการเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ มีการจัดตั้งศูน ย์

การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลจัดฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านการพยาบาลเพื่อสร้างรายได้ ตอบสนอง

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ในเขตบริการสุขภาพ และอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม

สุขภาพ 

(1.1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเพื่อ พัฒนา

ความเชี ่ยวชาญเฉพาะทางของผู ้เรียน ยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของ

ประชาชน ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สร้างบุคคลากรทางการพยาบาลให้สามารถ 

ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ในทุกระยะของการเจ็บป่วย โดยบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง ความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์ และประสบการณ์ทางการพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพการ

พยาบาล ที่สามารถตอบสนองปัญหา ความต้องการ ของผู้รับบริการ และบริบททางเศรษฐกิจและสังคม

ในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล พ.ศ.2562 ถึง 

พ.ศ.2565 

(1.2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหา

การขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพให้มีจำนวนพยาบาลวิชาชีพสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศ

อย่างเพียงพอ มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรทางการพยาบาล ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน โดยเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถในการดูแลบุคคลทุกช่วงวัยและหญิงตั้งครรภ์ด้วยความเอื้ออาทร มีคุณธรรมจริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2564 

(1.3) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มีความรู้และทักษะในการดูแลช่วยเหลอื

บุคคลที่มีสุขภาพดี และมปีัญหาสุขภาพเบื้องต้นในทุกช่วงวยัทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค

และการฟื้นฟสูภาพภายใต้การกำกับดูแลของพยาบาลวิชาชีพ หลกัสูตรผ่านการรับรองจากสภาการ

พยาบาล พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.2565 
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 วิธีการจัดการศึกษา 

ระดับหลกัสูตร จำนวน วิธีการจัดการศึกษา/หลกัสูตร 

ปริญญาตรี 1 จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ 

เชื ่อมโยง เน้นการเรียนรู ้ในสถานการณ์จริง  พัฒนาห้องปฏิบัติการ

พยาบาลให้ใกล้เคียงหอผู้ป่วยจริง พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มีความ

เป็นมืออาชีพด้านการดูแลสุขภาพชุมชน 

ปริญญาโท 1 การบริหารจดัการเรียนรู้โดยใช้สื่อออนไลน์  การวิเคราะห์กรณีศึกษา 

การศึกษาในสถานการณ์จริง  การสัมมนา การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน

เป็นฐาน และการใช้กระบวนการวิจัย 

ประกาศนียบตัร 1 จัดการเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏิบัติเรียนรู้ในสถานการณ์จริง ให้มี

ความรูและทักษะในการดูแลบุคคล ทั้งในสถานพยาบาล ที่บาน และใน

ชุมชน ในดานการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การพยาบาลที่ไมยุงยาก

ซับซ้อน การพยาบาลบุคคลที่อยูในระยะทาย และสามารถปฏิบัติงาน

ร่วมกับทีมสุขภาพได้ 

(2) บริการ 

บริการ วิธีการจัดการ 

2.1 วิจัย 

การพัฒนา

บุคลากรด้าน

การวิจัย 

1.  การสร้างและผลิตผลงานวิจัย 

     1.1  การจัดกลุ่มและพัฒนานักวิจัยให้ตรงเป้าหมาย 

1.2  มีระบบการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (กระบวนการวิจัย การสนับสนุนทุน

และการแสวงหาแหล่งทุน) 

1.3  ส่งเสริมให้มีการวิจัยร่วมสาขาและระหว่างหนว่ยงาน โดย ประสานงานเพื่อ

สร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมสาขาและระหว่างหน่วยงาน 

2. การเผยแพร่และการตีพิมพ์ 

2.1  กระบวนการสนับสนุนทุนและการแสวงหาแหล่งทุน รวมทั้งการตีพิมพ์

เผยแพร่ 

3. การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 

3.1. สนับสนุนให้บุคลากรนำผลการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน 

2.2 บริการวิชาการ 

Training pro-

gram 

หลักสูตรการอบรม และการบริการวิชาการ เกิดจากแสวงหาความต้องการของ

ผู้รับบริการ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้สามารถเป็นวิทยากรประจำหลักสูตร และ
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พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที ่ให้สามารถดำเนินการจัดการบริการ และสร้าง

สัมพันธภาพระหว่างหน่วยงานเครือข่าย 
 

          (2) ปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม สมรรถนะหลกั และอัตลักษณ ์

(Philosophy, Determination, VISION, MISSION, VALUES, Core Competencies  and Culture) 

               (2.1) ปรัชญา 

คณะพยาบาลศาสตร์ มีความเชื ่อว่า การศึกษาพยาบาลเป็นการผลิตบัณฑิตและ

พัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีงามในการดำรงชีวิต สร้างสรรค์สังคม และ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชาติ 

                (2.2)  ปณิธาน 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” หรือ “Wisdom for Community Empowerment” 

 (2.3) วิสัยทศัน ์

          มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล ระดับ

มาตรฐานสากล  

 (2.4) พันธกจิ 

                   1) ผลิตกำลงัคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

          2) วิจยัและนวัตกรรมพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 

                   3) บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม   

                   4) ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณค์วามเป็นไทย 

                   5) บริหารจดัการทันสมยั มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

               (2.5) ค่านิยมร่วม 

         UP-Nurses 

U: Unity ความมีเอกภาพ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ เพื่อความสำเร็จขององค์กร ภาพรวม 

โดยการมีส่วนร่วม/บูรณาการการทำงานของภาคีเครือข่าย  

P: People-Centered (ประชาชน/คน/บุคลากร เป็นศนูย์กลาง) (ประชาชนพะเยา/ไทย/ 

อาเซียน/สากล) และ Professionalism ความเป็นมืออาชีพ (ใช้ศาสตร์วิชาการพยาบาล/สุขภาพ/ตาม

มาตรฐานวิชาชีพ)  

N: Nurses/Networking (การทำงานแบบบูรณาการภาคีเครือข่าย บูรณาการ/เสรมิพลัง

ความร่วมมือ) (Integration/synergy) 
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          (2.6) สมรรถนะหลัก 

                   ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ด้านสุขภาพชุมชน 

      ความสัมพันธ์ของสมรรถนะหลักที่นำไปสู่การบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

พันธกิจของ

สถาบัน 

สมรรถนะหลักของสถาบัน 

การเรียนการสอน ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ด้านสุขภาพชุมชน  

วิจัย ยกระดับคุณภาพงานวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพ และคุณภาพการ

เรียนการสอน 

บริการวิชาการ บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน 

               (2.7) อัตลักษณ ์

 1) อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ: มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน 

วิชาชีพ และทักษะตามความต้องการอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)  

        2) อัตลกัษณ์ทั่วไป: มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพด ีมบีุคลิกภาพดี 
 

 (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Wor3kforce Profile) 

      ตารางที่ 2 บุคลากรสายวิชาการ 

กลุ่มวิชา 
ความเชี่ยวชาญของ

อาจารย์ 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ ผศ. อาจารย์ ผศ. 

การพยาบาลสตรี

และเด็ก 

การพยาบาลกุมารเวช

ศาสตร ์
5 1 - - 

การพยาบาลมารดาทารก

และการผดุงครรภ ์
6 3 1 - 

การพยาบาล

ผู้ใหญแ่ละผู้สงูอายุ 

การพยาบาลผู้ใหญ ่ 8 2 3 - 

การพยาบาลผู้สูงอาย ุ 3 - 1 1 

การพยาบาล

อนามัยชุมชนและ

จิตเวช 

การพยาบาลสุขภาพจิต

และจิตเวช 
3 1 1 - 

การพยาบาลอนามัยชุมชน 5 - - 3 

รวม 30 7 6 4 
 

     คณะพยาบาลศาสตร์ จำแนกกลุ่มบุคลากร เป็นบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสาย

สนับสนุน โดยบุคลากรสายวิชาการ แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ การพยาบาลสตรีและเด็ก การพยาบาล

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช ซึ่งจะมีความเชี่ยวชาญของอาจารย์ครบทั้ง 6 
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สาขาวิชา คือ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ การพยาบาล

ผู้ใหญ่ การพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และการพยาบาลอนามัยชุมชน 
 

               ตารางที่ 3 บุคลากรสายสนับสนุน 

ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง ต่ำกว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

สำนักงานเลขานุการ งานธุรการ - 2 2 

งานการเงินและ

พัสดุ 

- 2 - 

งานนโยบายและ

แผน 

- - 1 

งานวิชาการ - - 5 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู - - 1 

ผู้ดูแลเด็ก 2 2 - 

รวม 2 6 9 

บุคลากรสายสนับสนุน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) บุคลากรในส่วนของสำนักงานเลขานุการ 4 

งาน คือ งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน และงานวิชาการ รวมบุคลากรของ

สำนักงานฯ 12 คน (2) บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มี 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งครู 

และผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งสิ้น 5 คน 

(4) สินทรัพย ์

       อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการดำเนินงานองค์การ ได้แก่ อาคาร

สำหรับการดำเนินงานจำนวน 1 หลัง ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องสำนักงานคณะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ชั้นที่ 2 ห้องทำงานอาจารย์ และห้องปฏิบัติการพยาบาล ชั้นที่ 3 ห้องทำงานอาจารย์ ห้องประชุม 

ห้องสมุด และห้องสโมสรนิสิต ชั้นที่ 4 ห้องปฏิบัติการพยาบาล และห้องสำหรับทำกิจกรรมของนิสิต 

       ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ที่สำคัญ ได้แก่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การบริหารจัดการ (Management Information System: MIS) 

            (5) สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ   

       ด้านการเรียนการสอน  

1) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

2)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยเรื่องการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน  

3) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 

4) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 
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       ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

1) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องอัตราค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน อัตราค่าบริการ 

อัตราการเบิกจ่าย 

        ด้านการบริหาร  

1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยเรื่องทั่วไป  

2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดและแนวปฏิบัติต่างๆ  

3) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยเรื่องการเงิน  

4) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง การบริหารหน่วยงาน 
 

พันธกิจ กฎหมาย/ระเบียบ/มาตรฐาน 

การผลิตบัณฑิต 1) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

2)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยเรื่องการศึกษาและการจัดการเรียน

การสอน  

3) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 

4) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2560 

การวิจัย 1) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่องอัตราค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน 

อัตราค่าบริการ อัตราการเบิกจ่าย 

การบริการ 1) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่องอัตราค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน 

อัตราค่าบริการ อัตราการเบิกจ่าย 

การบริหาร 1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยเรื่องทั่วไป  

2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดและแนว

ปฏิบัติต่างๆ  

3) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยเรื่องการเงิน  

4) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง การบริหารหน่วยงาน 

   1.3.2 ความสัมพันธ์ระดับองค์การ (Organizational Relationships) 

           (1) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) 

    คณะพยาบาลศาสตร์มีการกำกับโดยมหาวิทยาลัยพะเยา มีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด 

แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 2 ส่วน คือ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย 3 

กลุ่มวิชา คือ กลุ่มการพยาบาลสตรีและเด็ก กลุ่มการพยาบาลชุมชนและจิตเวช และกลุ่มการ

พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสำนักงานเลขานุการ มีหัวหน้าสำนักงานเลขาทำหน้าที่กำกับ

ดูแลการดำเนินงานของฝ่ายสนับสนุน 
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           (2) ลูกค้าและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย (CUSTOMERS and STAKEHOLDERS) 
 

         ตารางที่ 4 ลูกค้า 

ลูกค้า 
ความต้องการและ

ความคาดหวัง 
ผลิตภัณฑ์/บริการ 

ด้านการจัดการศึกษา 

ลูก
ค้า

ใน
อน

าค
ต 

ประกาศน ียบ ัตร

ผู้ช่วยพยาบาล 

ข้อมูลหลักสูตร 

อาชีพ และความมั่นคง

ในอาชีพ 

การประชาสมัพันธ์หลักสตูร 

ทำความร่วมมือการผลิตบุคลากร

ให้แก่โรงพยาบาลเอกชน/โรงพยาบาล

รัฐบาล/สถานดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว 

ปริญญาตรี ข้อมูลหลักสูตร 

รายได้ 

การประชาสมัพันธ์หลักสตูร 

โครงการเรียนดี 

โควตาแหล่งฝกึ 

ทำความร่วมมือการผลิตบุคลากร

ให้แก่ โรงพยาบาลเอกชน/

โรงพยาบาลรัฐบาล 

ปริญญาโท ข้อมูลหลักสูตร 

ค ว า ม ก ้ า ว ห น ้ า ใ น

อาชีพ 

การประชาสมัพันธ์หลักสตูร 

ศิษย์เก่า 

ทำความร่วมมือกับโรงพยาบาล เพื่อ

สร้างความก้าวหน้าในอาชพี 

นัก
ศึก

ษา
 

ประกาศน ียบ ัตร

ผู้ช่วยพยาบาล 

หลักสูตรทันสมัย/จบ

ตามแผนการศึกษา/

จ ำ น ว น แ ห ล ่ ง ฝ ึ ก

เ พ ี ย ง พ อ แ ล ะ ม ี

คุณภาพ/สิ่งสนับสนุน

การเร ียนเพ ียงพอ/

คุณภาพอาจารย์/การ

ดูแลช่วยเหลือ 

 

ปริญญาตรี หลักสูตรทันสมัย/จบ

ตามแผนการศึกษา/

จ ำ น ว น แ ห ล ่ ง ฝ ึ ก

เ พ ี ย ง พ อ แ ล ะ ม ี
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ลูกค้า 
ความต้องการและ

ความคาดหวัง 
ผลิตภัณฑ์/บริการ 

คุณภาพ/สิ่งสนับสนุน

การเร ียนเพ ียงพอ/

คุณภาพอาจารย์/การ

ดูแลช่วยเหลือ/ได้รับ

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์

น อ ก เ ห น ื อ จ า ก

ห้องเรียน 

ปริญญาโท จบตามแผนการศึกษา 

หลักสูตรทันสมัย 

จำนวนแหล่งฝึก

เพียงพอและมี

คุณภาพ 

สิ่งสนับสนนุการเรียน

การค้นคว้าอิสระและ

วิทยานิพนธเ์พียงพอ 

คุณภาพอาจารย ์

การดูแลช่วยเหลือ 

มีทนุสนับสนุน

การศึกษาคน้คว้า

อิสระวิทยานพินธ์ 

การนำเสนอ และการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ 

 

ด้านการวิจัย 

แหล่งทุนวิจัย ผลงานวิจ ัยมีค ุณภาพ/ได้ร ับการตีพิมพ์ในระดับชาติและ

นานาชาติ 

ด้านบริการวิชาการ 

ผู้รับบริการวิชาการ 

(หน่วยงานเอกชน/

หน่วยงานรัฐ/ชุมชน/สังคม) 

เนื้อหาการประชุม / หลักสตูรระยะสั้น / ทันสมยั / ได้รบัหน่วย

คะแนนจากสภาการพยาบาล / คุ้มค่า คา่ใช้จ่ายไม่สงู / นำไป

พัฒนาตนเองและหน่วยงานได้ 
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           ตารางที่ 5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
ความสัมพันธ ์ ความต้องการและความคาดหวัง 

1.ผู้ใช้บัณฑติ -เป็นผู้ให้ข้อมลูด้านคุณลกัษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค ์

-เป็นผู้ประเมนิคุณภาพบณัฑิต 

-เป็นผู้สนับสนุนการเรียนการสอน

แบบ Experiential Learning 

-มีความรู้ทางด้านศาสตร์ทางการพยาบาล 

-สามารถคิดวิเคราะห์และวางแผนแก้ไข

ปัญหาทางการพยาบาลได้ 

-มีสมรรถนะในการปฏิบตัิการพยาบาลได้เป็น

อย่างด ี

-มีความสามารถในการตัดสินใจในการ

ปฏิบัติการพยาบาลได้ 

2.อาจารย์พี่

เลี้ยงแหล่ง

ฝึก 

-เป็นผู้สอนแบบ Experiential 

Learning 

-มีความรู้ทางด้านศาสตร์ทางการพยาบาล 

-สามารถคิดวิเคราะห์และวางแผนแก้ไข

ปัญหาทางการพยาบาลได้ 

-มีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลได้ 

-มีจิตอาสาและมีน้ำใจ 

-มีความรบัผิดชอบทั้งต่อตนเองและส่วนรวม 

-มีความซื่อสตัย์ต่อตนเองและผู้อื่น 

3.ศิษย์เก่า -เป็นผู้ให้ข้อมลูด้านคุณลกัษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค ์

-สนับสนุนกิจกรรมของคณะและ

มหาวิทยาลัย 

-สนับสนุนทนุการศึกษา 

-มีสัมพนัธภาพอันดีต่อรุ่นพี่รุ่นน้อง 

-มีความสามคัคีกลมเกลยีวเป็นอนัหนึ่งอัน

เดียวกัน 

-มีความรักสถาบัน 

-มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ

คณะ 

-มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะ เช่น งาน

ประชุมวิชาการประจำปี งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

4.ผู้ปกครอง 

(ครอบครัว) 

-สนับสนุนด้านการเรียนการสอน 

และการทำกิจกรรมของผู้เรียน 

-สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

-ดูแลรับผิดชอบภารกิจของ

ครอบครัวแทน 

-คุณภาพของหลักสูตรที่ศึกษา 

-ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่

กำหนด 

-ผู้เรียนมีความปลอดภัยในการดำเนนิชีวติ 

ตลอดระยะเวลาการศึกษา 
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ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
ความสัมพันธ ์ ความต้องการและความคาดหวัง 

-ผู้เรียนได้รบัการดูแลเอาใจใส่ที่ดีจากคณะ 

และมหาวิทยาลัย 

-ผู้ปกครองมชี่องทางการติดต่อสื่อสาร เพื่อ

รับทราบข้อมลูของผู้เรียน หากผู้เรียนประสบ

ปัญหา 
 

          (3) ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือ (Suppliers, PARTNERS, and COLLABORA-

TORS) 

           ตารางที่ 6  คู่ความร่วมมือ 

คู่ความร่วมมือ ความสัมพันธ ์ ข้อกำหนดที่สำคัญ กลไกในการสื่อสาร 

สถานบริการ

สุขภาพ 

-แหล่งฝึกภาคปฏิบัติ

ของผู้เรียน 

-ร่วมพัฒนางานวิจัย 

นวัตกรรม บริการ

วิชาการ และทำนุฯ 

-ข้อตกลงความ

ร่วมมือ 

-การแต่งตั้งอาจารย์

พี่เลี้ยงประจำแหล่ง

ฝึก 

 

-เวทีประชุมลงบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ

ด้านการเรียนการสอน 

-มีหนังสือฝึก

ภาคปฏิบัติของผู้เรียน 

-มีหนังสือราชการ

แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง

แหล่งฝึก 

-มีเวทีการประชุม

ร่วมกนัระหวา่ง

ผู้รับผิดชอบ งานวิจัย

และนวัตกรรม และงาน

ทำนุฯ ของแหล่งฝึก

ร่วมกบัคณะ 

ชุนชน -แหล่งฝึกภาคปฏิบัติ

ของผู้เรียน 

-ร่วมพัฒนางานวิจัย 

นวัตกรรม บริการ

วิชาการ และทำนุฯ 

-ประสานงานขอ

ความร่วมมือในการ

ฝึกภาคปฏิบตัิ 

-การแต่งตั้งอาจารย์

พี่เลี้ยงประจำแหล่ง

ฝึก 

-มีหนังสือฝึก

ภาคปฏิบัติของผู้เรียน 

-มีหนังสือราชการ

แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง

แหล่งฝึก 
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คู่ความร่วมมือ ความสัมพันธ ์ ข้อกำหนดที่สำคัญ กลไกในการสื่อสาร 

 -มีเวทีการประชุม

ร่วมกนัระหวา่ง

ผู้รับผิดชอบ งานวิจัย

และนวัตกรรม และงาน

ทำนุฯ ของแหล่งฝึก

ร่วมกบัคณะ 

สถาบันอุดมศกึษา

ทั้งในและ

ต่างประเทศ 

-ความร่วมมอืทางด้าน

วิชาการ 

-การแลกเปล่ียนผู้เรียน 

-การแลกเปล่ียน

บุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน 

-ข้อตกลงความ

ร่วมมือ 

 

-เวทีประชุมลงบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ

ด้านการเรียนการสอน 

วิจัยและนวัตกรรม 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติและ

นานาชาติ การ

แลกเปลี่ยนผู้เรียนและ

บุคลากร 

1.4 สถานการณ์ขององค์กร (Organizational Situation) 

1.4.1 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 

(1) ลำดับในการแข่งขัน  

               คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอยู่นลำดับที่ 17 เมื่อเทียบกับสถาบัน

พยาบาลที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 28 สถาบัน เมื่อใช้ผลการรับรองสถาบันที่

สภาการพยาบาลให้การรับรอง และจัดอยู่ในลำดับที่ 3 เมื ่อเทียบกับสถาบันพยาบาลในระดับ

ภูมิภาค จำนวน 6 สถาบัน เมื่อใช้ผลการสอบวัดความรู้เพื่ อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพพยาบาลฯ 

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  

1) อาจารย์ลาศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 9 คน ต่อปี จากจำนวนทั้งหมด 51 คน 

2) สถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศมีความต้องการรับอัตราอาจารย์เพิ่มเพื่อทดแทน

จากการเกษียณ/ลาออก/เปิดสถาบันใหม่ ส่งผลให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ทางการสอนมีโอกาสลาออก

ไปอยู่ในสถาบันอื่นๆ 

3) มีการเปิดสถาบันการพยาบาลในภูมิภาคและระดับประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่องทุกปี สถาบันที่เปิดดำเนินการจำนวน 97 สถาบัน รอการเห็นชอบจากสภาการพยาบาล 9 

สถาบัน 
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(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

     คณะฯ มีคู่แข่งขัน แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อจำกัดในการได้มาซึ่งข้อมูล 

ตารางที่ 7  แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน 

ประเภทการ

แข่งขัน 

คู่แข่ง แหล่งข้อมูลเชิง

เปรียบเทียบ/ข้อมูลเชิง

แข่งขัน 

ข้อจำกัดในการได้มาซึ่ง

ข้อมูล 

การเรียนการสอน -คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

-สำนักวิชาพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง 

-งานรับเข้า กองบริการ

การศึกษา ม.พะเยา 

-สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) 

-สภาการพยาบาล (การ

รับรองสถาบัน ผลการสอบ

ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพพยาบาลฯ 

-ข้อมูลผลการแข่งขันทาง

วิชาการต่างๆ 

-เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย

และหน่วยงานอื่นๆ 

-ข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาของ

คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

การวิจัยและการ

บริการวิชาการ 

-คณะในกลุม่วิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.

พะเยา 

-สำนักวิชาพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง 

-กองบริหารงานวิจยั ม.

พะเยา 

-เว็บไซด์ของสำนักวิชา

พยาบาลศาสตร ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

-ข้อมูลการสนับสนุนทุนวิจัย

ทุกแหล่งทุน การเผยแพร่

งานวิจัย ของคณะที่เป็นคู่แข่ง 

ความพึงพอใจของ

นายจ้าง 

-คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยา 

ลัยเชียงใหม ่

-สำน ักว ิชาพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง 

-CHE QA online  
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1.4.2 บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) 

                คณะมีความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ตามพันธกิจต่างๆ ดังตารางที่ 8 

            ตารางที่ 8 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

ประเด็น/พันธ

กิจ 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์

-ด้านหลักสูตร

และการเรียน

การสอน 

-มีการเปิดสถาบันการพยาบาล

ในภูมิภาคและระดับประเทศทั้ง

ภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องทุกปี 

-การสร้างชื ่อเสียงของคณะให้

เป็นที่รู ้จักในระดับประเทศและ

ภูมิภาค 

-การสร ้างความร ่วมม ือทาง

วิชาการในระดับอาเซียน 

-การจัดทำหลักสูตรออนไลน์ 

-การจัดทำระบบธนาคารหน่วย

กิต (Credit Bank) 

-การจ ั ดทำหล ักส ูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา 

-อาจารย์ส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 25-40 ปี เปน็

คนรุ่นใหม่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 

education disruption 

-นโยบายด้านการคัดเลือกและการรับเข้าศึกษา 

รับนักเรียนจากพื้นที่ชนบท เปิดโอกาสทางการ

ศึกษาแก่นักเรียนทุกคน 

-การเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ 

บุคลากรทางการพยาบาลยังเป็นที่ต้องการของ

ตลาด จากการประเมินของสภาการพยาบาล 

ในปี พ.ศ. 2563 อัตราการขาดแคลนพยาบาล

จะเพิ่มขึ้นเป็น 50,000 คน 

ด ้านการว ิจัย

แ ล ะ บ ร ิ ก า ร

วิชาการ 

-คณะฯมีบุคลากรจำกัด ความ

เชี ่ยวชาญของอาจารย์ ย ังไม่

สามารถตอบสนองงานวิจัยและ

พ ั ฒ น า ต า ม ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร

ภูมิภาคและของประเทศ ได้เต็มที่ 

-มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการยกระดับ

งานว ิ จ ั ย เพ ื ่ อ เพ ิ ่ มอ ันด ับ  ( Ranking) ของ

มหาวิทยาลัย 

 

 

ด้านบริหาร -ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยัง

ไม่เพียงพอต่อและทันสมัย การ

สนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิด

ประสิทธิภาพ 

-ร้อยละ 66.7 ของอาจารย์มีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาโท 

-คณะฯได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ ่มจาก

โครงการโครงการขยายระยะเวลาการเพิ่มการ

ผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชา

พยาบาลศาสตร์ (ปีการศึกษา 2561 2565) เพื่อ

พัฒนาสุขภาวะของประชาชน 
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ประเด็น/พันธ

กิจ 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์

-ใช้ระยะเวลามากกว่าในการ

พัฒนาอาจารย์ให้มีวุฒิปริญญา

เอกตามเป้าที ่กำหนดของคณะ 

(ร้อยละ 80) 

-การทำงานทดแทนก ันของ

บุคลากรสายสนับสนุน 

-คณะกรรมการบริหารคณะให้ความสำคัญกับ

การพัฒนาผลงานทางวิชาการของบุคลากรทั้ง

สายวิชาการและสายสนับสนุน 

 

1.4.3 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนนิการ (PERFORMANCE Improvement) 

            ตารางที่ 9  การปรับปรุงผลการดำเนินงาน 

ประเด็นการ

ปรับปรุงผลการ

ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

การเรียนการสอน -ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทั้ง 3 ระดับ ระดับ

ประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

ด้านการวิจัย -ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการและระบบสนับสนุนการวิจัยให้

คล่องตัวเพื่อสนับสนุนการวิจัยให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 

-พัฒนากลุ่มวิจัย (research clusters) ภายในคณะ/มหาวิทยาลัยและ

ระหว่างสถาบัน 

-สร้างงานวิจัยที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์

ชาติในมิติยุทธศาสตร์เชิงประเด็นเฉพาะ (Agenda-based Strategy) 

และมิติยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ (Area- based Strategy) 

-สนับสนุน/จัดให้ม ีกระบวนการช่วยเหลือการตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติที่ปรากฏ

ในฐานข้อมูลสากล รวมทั้งสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการใน

เวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง 

-สร้างความร่วมมือทางวิจัยกับมหาวิทยาลัยประเทศและต่างประเทศ 

ด ้ านการบร ิ การ

วิชาการ 

-สนับสนุนให้จัดบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อ

รองรับการจัดระบบบริการตาม Service plan โดยลงนามความ
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ประเด็นการ

ปรับปรุงผลการ

ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

ร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลกับโรงพยาบาลทั้ง

ภาครัฐและเอกชน 

-สน ับสน ุนให ้จ ัดฝ ึกอบรมเฉพาะทางหล ังปร ิญญาตร ี  ( Post 

Baccalaureate Residency Training) 

-สนับสนุนการจัดบริการวิชาการที่ผสมผสานกับภารกิจด้านการเรียน

การสอน  การวิจัยกับแหล่งฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลหลัก ทั้งใน

ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ 

- สนับสนุนการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่สร้างความเข้มแข็ง

ให้กับชุมชน 

-สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับศิษย์เก่าเพื ่อความ

ร่วมมือที่มั่นคงและสร้างความมีชื่อเสียงกับสถาบัน 

ด้านทำนุบำรงุ

ศิลปวัฒนธรรม 

 

-สร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่วัฒนธรรมสุขภาพบนพื้นฐานของความรู้

และภูมิปัญญา (Knowledge & Wisdom Based) 

-ส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ 

-ส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ (การมีส่วนร่วมในกิจกรรม/

การแลกเปลี ่ยนวิชาการขององค์กรวิชาชีพภายใน/นอกสถาบัน/

นานาชาติ) 

ด ้ านการบร ิหาร

จัดการ 

-เพิ่มความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิ

บาล และ IT-Based และ เป็นตัวขับเคลื่อน 

-ปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน เพื่อสร้างความเข้าใจที่

ชัดเจนถึงทิศทางและการดำเนินงานของหน่วยงานที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์

ตามวิสัยทัศน์ของคณะและตอบสนองการเปลี ่ยนแปลงได้อย่าง

รวดเร็ว 

-พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที ่มีความถูกต้อง เที ่ยงตรง 

ทันสมัย สามารถเชื ่อมโยงทั ้งการด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย 

บริการวิชาการ และการบริหารจัดการ 

-การจัดระบบบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Utility) และใช้

ประโยชน์ร่วมกันได้ (Resource sharing) 
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ประเด็นการ

ปรับปรุงผลการ

ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

-การจัดระบบบริหารจัดการงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบ

ได้ 
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สว่นที่ 2 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์องค์กร 
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 

    2.2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจ (PESTEL Analysis) 

  ตารางท่ี 10 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST Analysis   

PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายรัฐบาล

และกฎหมาย 

(Political) 

1. ย ุทธศาสตร์ชาติให ้ความสำคัญกับการ

พัฒนาเชิงพื้นที่และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 

สอดคล้องกับปณธิานของมหาวิทยาลัย 

 

1.ความไม ่แน ่นอนของนโยบายของ

รัฐบาล และก่อหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 

2.การเปลี ่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ 

3.กระบวนการและระยะเวลาดำเนินงาน

โครงการภาครัฐไมค่งเส้นคงวา 

4.รัฐจัดสรรงบประมาณพื ้นฐานลดลง 

นโยบายจัดสรรเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

2. สภาวะ

เศรษฐกจิ 

(Economic and 

Environment) 

1. มหาวิทยาลัยมีโอกาสได้แสดงศักยภาพใน

การนำวิชาการเข้าไปช่วยพัฒนา/ฟื ้นฟู

เศรษฐกิจชุมชนตามยุทธศาสตร์ชาติ และ

นโยบายรัฐบาล 

 

1.โรคระบาดทำให้สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 

2.รายได้ครอบครัวของผู้เรียนลดลง 

3.อัตราดอกเบี ้ยเง ินฝากต่ำ ดอกเบี ้ย

เงินกู้สูง 

4.รายจ่ายไม่สมดุลกับรายได้ 

5.โรคระบาดทำให้เกดิการ   

  เปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ 

3. การเมือง สังคม 

และวัฒนธรรม 

(Socio and 

Cultural) 

1. ไลฟ์สไตล์ใหม่เป ็นการประกอบอาช ีพ

หลากหลายและอิสระมากขึ้น เน้นทักษะ

เฉพาะตัว มีความ Unique มากขึน้ 

2. สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ทำให้

ประชาชนตื่นตัวด้านการดูแลสุขภาพ  มี

ความต้องการพึ่งพาบริการทางการแพทย์ 

และเวชศาสตร์มากย่ิงขึน้ 

1.จำนวนประชากรวัยเรยีนลดลง   

2. ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตใหม่

ลดลง 

3 .เก ิดว ิถ ีช ีว ิตแบบใหม่ในสภาวะโรค

ระบาด 

4. ค่านยิมประกอบอาชีพโดยไม่ต้องมี 

5.การแข่งขันในสื่อสังคมออนไลน์สูงขึ้น       

ใบปรญิญา    

4. เทคโนโลยี 

(Technology) 

1.ความกา้วหน้า/การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีสมัยใหม่  

2.การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

3.การใชเ้ทคโนโลยีทดแทนระบบการทำงาน

แบบดั้งเดิม 

1. ต้นทุนทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น 

2. หลักสูตรการเรียนบนแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ของสถาบันในต่างประเทศ

เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และ

เป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่คนรุ่นใหม่ 
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PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

5. สิ่งแวดล้อม 

(Environment) 

1.กฎหมาย ระเบยีบ และนโยบายด้าน

สิ่งแวดล้อม 

2.แนวโน้มการรักษ์สิ่งแวดล้อม 

3.การใชพ้ลังงานทดแทนและพลังงาน

หมุนเวียน 

1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

และสิ่งแวดล้อม 

2. ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีผลกระทบ

ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

6. กฎหมาย 

(Legal) 

1.กฎหมายการจ้างงาน 

2.กฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 

3.กฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย 

4. มาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

(ITA) 

5.ประมวลจริยธรรม 

6. องค์กรคุณธรรม 

 

 

    2.2.2 การวิเคราะห์องค์กรตามแนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7’s Framework)  

ตารางที่ 11 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ด้วย 7s McKinsey  

7s 

McKinsey 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. Strat-

egy 

1. แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ได้มาจากการ

มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 

2. วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และ

ตัวชี้วัด มคีวามสอดคล้องกัน 

3. มีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้ง

องค์กร  

4. มีตัวชี้วัดเร่งด่วน Super KPI เพื่อผลักดันให้

เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ

บรรลุเชิงประสทิธิผลและประสิทธิภาพ 

2. การวางแผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์

พัฒนาคุณภาพองค์กร 

2. Struc-

ture 

1.  มีโครงสรา้งองค์กรและโครงสร้างการ

บริหารงานชัดเจน 

2.  มีการจัดคนเข้าทำงานตามโครงสร้างและ

กระจายอัตรากำลังอย่างทั่วถงึ 

3.  ภูมิทัศน์สวยงาม ใกล้ชิดธรรมชาติ 

อาคารสถานที่มีความพร้อมรองรับการ

ดำเนินงาน  

    ระบบสาธารณูปโภคที่ทั่วถึง 

1.  สัดส่วนเงินรายได้ในการดำเนินงาน ยังพึ่งพาเงิน

รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นหลัก 

ตารางที่ 11 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ด้วย 7s McKinsey (ต่อ) 
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7s 

McKinsey 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

3. Sys-

tem 

1. ม ี ร ะบบ  e-Budget รองร ั บก าร ว า ง แ ผ น

ยุทธศาสตร์ การบริหารงบประมาณ การ

เบิกจ่าย การติดตามประเมินผล และรายงาน

ผลในรูปแบบสารสนเทศ 

2. มีการสื่อสารนโยบายจากผู้บริหารสู่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3. ระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพทั ้งด้าน

งบประมาณ การเงิน และแผนงาน 

1. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาเทคโนโลยี

เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและมี

การใช้ระบบมาช่วยในการ

ปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม

มากขึ้น 

2. การเชื่อมโยงข้อมูลออนไลน์ของทุก

หน่วยงาน ยังไม่ผสานเป็นระบบ

เดียวกัน เกดิความไม่สะดวกในการใช้

งาน และไม่มี Big Data ที่มี

ประสิทธิภาพ 

4. STAFF 1. บุคลากรสายวิชาการมีความสามารถสูง วิจัย/

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ ้นอย่าง

ต่อเนื่อง 

2. ผู้บริหารและบุคลากรร่วมใจกันพัฒนาส่งเสริม

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความ

โดดเด่นด้านการพัฒนาสินค้าและผู้ประกอบการ

ทอ้งถิ่น 

1.  การแข่งขันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพิ่มมากขึน้ ต้องพัฒนาทักษะการใช้ IT 

ให้ทันท่วงที 

2. การรวมกลุ่มนักวิจัยในการทำงาน ดึง

บุคลากรที่มศีักภาพออกไปเป็นฟรี

แลนซ์ 

5. Skill  1. มีระบบบริหารงานบุคคลที่เป็น Smart Opera-

tion รองรับกระบวนการ HRD 

2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นคนใน

พื้นที่ มีความรักองค์กรและทุม่เททำงาน 

3. มหาวิทยาลัยมีคณะและหลักสูตรท่ีหลากหลาย 

1.ระบบบริหารบุคลากรที่มรีูปธรรม 

(สมรรถนะ การประเมิน การเข้าสู่

ตำแหน่ง สวัสดิการ การส่งเสริมสร้าง 

Mindset)   

6. Staff 1. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหา และ

นำไปปรับปรุงพัฒนา 

2. การทำงานแบบมีส่วนร่วม ทำงานเป็นทมี และ

ทักษะการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างเป็นมิตร  

และประสบความสำเร็จ 

1. ขั้นตอนการทำงาน ระเบียบ 

ข้อบังคับ หรือประกาศมีความ

ซับซ้อน 

2. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ   

7. Style 1.ผูบ้ริหารรับฟังความคดิเห็น รับฟังปัญหา และนำไป

ปรับปรุงพัฒนา 

2.การทำงานแบบมีส่วนร่วม ทำงานเป็นทมี และ

ทักษะการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างเป็นมิตร  และ

ประสบความสำเร็จ 

1. ขั้นตอนการทำงาน ระเบียบ 

ข้อบังคับ หรือประกาศมคีวาม

ซับซ้อน 

2. บุคลากรขาดความรู ้ความเข้าใจ 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ   
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7s 

McKinsey 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

8. Shared 

Value 

1.มกีารกำหนดค่านยิมร่วม 

2. มหาวิทยาลัยเน้นการมีส่วนร่วม (Unity) ของ

ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ รวมถงึ เน้นการ

ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ (Professional) 

1. ขาดการสื่อสารและทำความเข้าใจ

ค่านยิมร่วม ไม่มีแผนรองรับการ

ขับเคลื่อนค่านิยมร่วม 

2. บุคลากรยังไม่ตระหนักในค่านิยมร่วม  

 

2.2 การวิเคราะห์ความท้าทายเชิงกลยทุธ์ (Strategic Challenge) และความได้เปรียบเชิงกลยทุธ ์

       (Strategic Advantage)  

    2.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขันด้วยแบบจำลองแรงผลกัดัน 5 ประการ  

  (Five Forces Model) 

    2.2.2 การวิเคราะห์ความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ด้วย BCG Matrix 

    2.2.3 การวิเคราะห์องคก์รด้วย GE McKinsey Matrix    

2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบขององคก์รด้วยแบบจำลอง Business Model Canvas 

2.4 การวิเคราะห์ผู้เรียน ลกูค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้กำหนดผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ออกเป็น 14 

กลุ่ม ดังตารางต่อไปนี้   
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 ตารางที่ 12  การแบ่งประเภทผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอืน่ ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ความต้องการและความ

คาดหวัง 

ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น  

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

การจัดการศึกษา 

ผู้เรยีน  

นิสิตระดับปรญิญาตรี 

    

 

นิสิตระดับบัณฑิตศกึษา 

         

 

 

ผู้เรยีนหลักสูตรระยะสั้น 

1. จบการศึกษาตามกำหนดเวลา 

2. มีงานทำหลังสำเร็จการศึกษาและมีเงินเดือนที่เหมาะสม 

3. มคีวามรู้ และทักษะ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่และเรยีนอย่างมีความสุข 

 

1. จบการศึกษาตามเวลาที่กำหนด 

2. ต่อยอดองค์ความรู้สู่การทำงานทางวิชาการและวิชาชีพ 

3. มคีวามรู้ และทักษะ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่และเรยีนอย่างมีความสุข 

 

1. เพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการทำงาน 

ผู้ปกครอง 1. บุตร/ธดิามีความรู ้สำเร็จการศกึษาและสามารถประกอบอาชีพได้ 

2. บุตร/ธดิามีทักษะการอยู่ร่วมกันและการปรับตัว 

3. บุตร/ธดิาได้เรยีนได้รับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูแ้ละการอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ดี 

โรงเรยีน 1. ได้รับการเตรียมความพรอ้มก่อนเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา 

2. นักเรยีนได้อยู่และเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข มีวุฒิการศึกษา 

ผู้ใชบ้ัณฑิต 1. ได้บัณฑิตที่พรอ้มทำงาน มีทั้งความรูแ้ละทักษะทางปฏิบัติ 

2. บัณฑิตมีทักษะทัง้ hard skills และ soft skills ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ศิษย์เก่า 1. มกีิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

2. มโีอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

นักเรยีนมัธยมศึกษาปทีี่ 

6 

1. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรอย่างทั่วถงึ 

2. ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  

ด้านการวจิัย  

ผู้ให้ทุนวิจัย 1. ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

2. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ และสามารถผลิตตัวชีว้ัดได้ ตามค่าเป้าหมาย 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการ

วิจัย (ชุมชน 

ผู้ประกอบการ) 

1. งานวิจัยตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน ผู้ประกอบการ เพิ่มรายได้ และแก้ปัญหา

ได้อย่างยั่งยืน 

2. ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับชุมชน/ ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 

ด้านการบรกิารวิชาการ

และวิชาชีพ 

 

ผู้สนับสนุนงบประมาณ 1. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ และสามารถตอบโจทย์ความตอ้งการของผู้รับบริการ

วิชาการ 
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ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น  

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ผู้รับประโยชน์จากการ

บริการวชิาการและ

วิชาชพี (ชุมชน 

ผู้ประกอบการ) 

1. งานบริการวิชาการตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ และแก้ปัญหาได้อย่าง

ยั่งยืน 

2. สัมพันธภาพที่ต่อเนื่องระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และผู้ประกอบการ 

ผู้สนับสนุนงบประมาณ 1. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ และสามารถตอบโจทย์ความตอ้งการของผู้รับบริการ

วิชาการ 

ผู้รับบริการด้านสุขภาพ 1. ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ  

2. การรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน 

ด้านทำนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 

ผู้รับบริการด้านทำนุ

บำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

. ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

2. สรา้งคุณค่าจากศลิปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มรายได้อย่างสร้างสรรค์ 

    

    ตารางที่ 13 คู่ความร่วมมือ บทบาทและข้อกำหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

คู่ความร่วมมือ บทบาท ข้อกำหนดที่สำคัญ วธิกีารสื่อสาร 

ด้านการจัดการศึกษา 

โรงเรยีน

มัธยมศกึษาที่มี

ความร่วมมือใน

โครงการ การ

รับเข้าศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

คัดเลือกนักเรียนที่มี

คุณสมบัติตามที่หลักสูตร

กำหนด 

การรับสมัครนักเรยีนเพื่อคัดเลือก

เข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตร ีโครงการรับตรง 

10% ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี

ที่ 6 

เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ 

(Facebook, Line) 

หนังสือราชการ 

โครงการ/กิจกรรม 

สถาน

ประกอบการที่

ร่วมพัฒนา

หลักสูตรแบบ 

intensive WIL 

ร่วมพัฒนาหลักสูตรและ

จัดการเรียนการสอนตาม

แผนการศึกษาและกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 

MOU ของสถาบัน หนังสือราชการ การ

ประชุม อเีมล์ 

แหล่งฝึกงานและ

สถาน

ประกอบการ

นิสิต 

สหกิจศกึษา 

ร่วมฝึกประสบการณ์           

ตามข้อกำหนดของหลักสูตร

และร่วมประเมินผล 

มาตรฐานและการประกันคุณภาพ  

การดำเนินงานสหกิจศึกษาและ    

การฝึกงาน 

หนังสือราชการ การ

ประชุม อเีมล์ โครงการ/

กจิกรรม 
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คู่ความร่วมมือ บทบาท ข้อกำหนดที่สำคัญ วธิกีารสื่อสาร 

ด้านการวจิัย 

แหล่งทุนวิจัย ร่วมสนับสนุนทุนวิจัย สัญญารับทุน หนังสือราชการ  

สัญญารับทุน 

ภาคีเครือข่าย ร่วมดำเนินโครงการวิจัย ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรากฏ

หน่วยงานเป็นผู้ร่วมโครงการ 

หนังสือราชการ  

สัญญารับทุน 

ด้านการบรกิารวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แหล่งทุน แหล่งทุน แหล่งทุน แหล่งทุน 

ชุมชน/

ผู้ประกอบการ 

ชุมชน/ผู้ประกอบการ ชุมชน/ผู้ประกอบการ ชุมชน/ผู้ประกอบการ 

 

ที่มา : รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (Self-Assessment Report) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 

เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2561 
 

2.5 การกำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ค่านิยมร่วม สมรรถนะหลกั และอัตลกัษณ ์

2.6 การกำหนดประเด็นยทุธศาสตรแ์ละเป้าประสงค ์  

     มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

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

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

จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ที่มีเป้าหมายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการพลิกโฉม

ประเทศ (Reinvent the nation) เพื่อสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21  

  มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้กำหนดพันธกิจหลักและประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน 

เชิงพื้นที่ (Area-based and Community) มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มี

คุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 พัฒนาระบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ระบบวิจัยและนวัตกรรม

คุณภาพสูง รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการพัฒนาระบบบริหารงาน

บุคคลที่มุ่งเน้นสมรรถนะและจริยธรรม พัฒนาระบบการเงินและงบประมาณ แก้ไขข้อจำกัด และมุ่งเน้น

บริหารงานแบบธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี 

อันจะนำมาซึ ่งชื ่อเสียงและเป็นที ่ยอมรับของชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตาม (ร่าง) แผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

 

 

 

 



26 
 

 

พันธกจิหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

1) ผลิตกำลังคนที่มี

สมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต  

1. การเตรยีมคนและ

เสริมสรา้งศักยภาพคน ให้มี

สมรรถนะและทักษะแห่ง

อนาคต ตอบสนองความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 

1.1) เพื่อผลิตกำลังคนให้มี

คุณลักษณะ สมรรถนะ

และทักษะแห่งอนาคต 

ตอบสนองความต้องการ

ของตลาดแรงงาน 

1.2) พัฒนากำลังคนให้มี

ทักษะการเรยีนรูต้ลอด

ชวีิต (Life Long 

Learning) 

1.1.1 ผลิตบัณฑิตให้มี

คุณลักษณะ เป็น 

Community Change 

Agent หรือ 5C+ 

1.1.2 พัฒนานสิิตให้มีอัต

ลักษณ์ (UP Identity)  

พัฒนาสมรรถนะแห่ง

อนาคต 

1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะ

อาจารย์มืออาชีพ  

อาจารย์เชี่ยวชาญ

วิชาการ ชำนาญวิชาชีพ 

และเป็นต้นแบบด้านการ

สอน 

1.2.1 พัฒนาทักษะการ

เรียนรูต้ลอดชวีิต (Life 

Long Learning) ของนิสิต 

1.2.2 พัฒนาระบบนเิวศน์

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

1.2.3 ส่งเสรมิคุณภาพชวีิต

นิสิตให้อยู่และเรียนอย่าง

มีความสุข 

1.2.4 การยกระดับด้าน

วิชาการสู่สากล 

2) วิจัยและ

นวัตกรรมพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคม 

2. การสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมสู่ประโยชน์เชงิ

พาณชิย์ 

2.1) ผลงานด้านวิจัยและ

นวัตกรรม มีคุณภาพ 

เป็นประโยชน์ และ

ขับเคลื่อนชุมชนและ

สังคม สู่การมคีุณภาพ

ชวีิตที่ดีขึน้ 

2.2) ผลงานด้านวิจัย 

นวัตกรรม และทรัพย์สิน

ทางปัญญา ที่มีคุณภาพ

2.1.1. พัฒนาระบบนเิวศด้าน

วิจัยและนวัตกรรม 

2.2.2 การพัฒนาระบบ

บริหารงานวิจัย

นวัตกรรม และทรัพย์สิน

ทางปัญญาท่ียกระดับ

ชุมชนและก่อให้เกดิ

รายได้ 

2.3.1 ส่งเสรมิพัฒนา

งานวิจัยและนวัตกรรม 

ตารางที่ 14    ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค ์
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สามารถสร้างรายได้เชงิ

พาณชิย์ 

2.3) คุณภาพผลงานวิจัย

และนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่

ระดับสากล (World 

Ranking) และมุ่งสู่การ

เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม

การวิจัยระดับแนวหน้า

ของโลก (Global and 

Frontier Research) 

เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่

การจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยในระดับ

สากล (World Ranking) 

และการเป็น

มหาวิทยาลัยในกลุ่มการ

วิจัยระดับแนวหน้าของ

โลก (Global and Frontier 

Research) 

3. บริการวิชาการ  

ด้วยองค์ความรู้และ

นวัตกรรม2   

3. การบริการวิชาการแก่

สังคมและชุมชนให้มี

คุณภาพชวีิตและความ

เป็นอยู่อย่างยั่งยืน 

3.1) การบริการวิชาการแก่

สังคมและชุมชนให้มี

คุณภาพชวีิตและความ

เป็นอยู่อย่างยั่งยืน 

3.2) มีแหล่งเรยีนรูแ้ละ

พัฒนาการเรียนรูข้อง

สังคมและชุมชนทุกช่วง

วัย 

3.3) ผู้ประกอบการในพื้นที่ 

มีศักยภาพในการแข่งขัน

สูงขึน้ 

3.4) การบริการสุขภาพ และ

สาธารณสุขที่ทันสมัยแก่

ชุมชนและผู้สงูอายุ 

(Community Health 

Care) 

 

3.1.1. การพัฒนาระบบนเิวศ

ของการบริการวิชาการ 

3.2.1 ส่งเสรมิพัฒนาองค์

ความรู้ เพื่อพัฒนา

คุณภาพชวีิตของคนใน

ชุมชน3) พัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ชุมชนตน้แบบ 

3.2.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ชุมชนตน้แบบ 

3.3.1. ส่งเสริม/สร้างขีด

ความสามารถในการ

แข่งขันของ

ผู้ประกอบการท้องถิ่น 

และบ่มเพาะ

ผู้ประกอบการใหม่ 

 3.4.1 ส่งเสริมพัฒนาระบบ

บริการทางด้านสุขภาพ

และสาธารณสุขที่

ทันสมัย สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงสู่สังคม

ผู้สูงอายุ 

3.4.2 ส่งเสรมิการพัฒนา

สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ

ที่ดี  (Environment for 

Wellness) 
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4. การส่งเสริมการ

ทำนุบำรุง

ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อ

ความเป็นไทยและ

เอกลักษณ์ของชาติ 

 4.1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุง

ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

4.2) ยกระดับองค์ความรู้

ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

สู่งานสร้างสรรค์เชิง

พาณชิย์ (Cultural 

Enterprise) และความ

เป็นสากลEnterprise) 

และความเป็นสากล   

4.1.1 ส่งเสริม

ศิลปะวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

และเอกลักษณ์ความเป็น

ไทย ให้ได้รับการยอมรับ

ในระดับสากล

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น   

34.2.1 พัฒนาบริหารจัดการ

ทุนทางศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.2.2 พัฒนาองค์ความรูท้าง

ศิลปะและวัฒนธรรม สู่

งานสรา้งสรรค์เชงิ

พาณชิย์ (Cultural 

Enterprise)  

5) บริหารจัดการ

ทันสมัย  

มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส  

และมีธรรมาภิบาล 

5. การพัฒนาระบบบรหิาร

จัดการที่ทันสมัย  มี

ประสิทธิภาพโปร่งใส  และ

มีธรรมาภิบาล 

5.1 การพัฒนาคุณภาพ

องค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 

5.2 การบรหิารงานมีธรร

มาภิบาล และความ

โปร่งใสอย่างยั่งยืน 

5.3 สภาพแวดล้อมของ

บุคลากรเกื้อหนุนและมี

ประสิทธิภาพ 

5.4 บรรยากาศการทำงาน

ของบุคลากร 

(WORKFORCE Climate)  

5.5 ความผูกพันของ

บุคลากร (Workforce 

Engagement) 

5.6 วัฒนธรรมองค์กร 

(Organizational Culture)  

5.7 ผลการปฏิบัตงิานและ

การพัฒนาท่ีดีและมี

ประสิทธิภาพ 

(PERFORMANCE 

 5.1.1 การพัฒนาคุณภาพ

องค์กรตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพองค์กร

เพื่อความเป็นเลิศ 

(EdPEx) 

5.1.2 การพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพองค์กร 

5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรร

มาภิบาลภายใน

มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

5.3.1 พัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากร 

5.3.2 พัฒนาระบบการสรร

หา ว่าจ้าง และดูแล

บุคลากรใหม่ (New 

WORKFORCE Members) 

5.3.3 การเตรียมบุคลากร

ให้พรอ้มต่อการ

เปลี่ยนแปลง 
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พันธกจิหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

Management and 

Development)  

5.8 มหาวิทยาลัยได้รับการ

จัดอันดับ

สถาบันการศกึษาสีเขียว

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ระดับโลก (UI Green)    

 5.3.3 ส่งเสริม

ความก้าวหน้าตามสาย

งาน 

5.4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อม

ของการทำงาน 

(Workplace 

Environment) 

5.4.2 ส่งเสริมการ

ดำเนินงานตามนโยบาย

และสิทธิประโยชน์

สำหรับบุคลากร 

(WORKFORCE Benefits 

and Policies) 

5.5.1 สร้างค่านิยมความรัก 

ความผูกพัน และการมี

ส่วนร่วมในองค์กร 

(Assessment of 

Workeforce 

ENGAGEMENT) 

5.6.1 เสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กร ให้เกิดการ

สื่อสารค่านิยมและ

วัฒนธรรมองค์กรที่ดี

ร่วมกัน  

5.6.2 กำหนดวัฒนธรรม

องค์กรให้สนับสนุน

วิสัยทัศน์และค่านิยม  

5.7.1 พัฒนาระบบการ

จัดการผลการปฏิบัตงิาน

ของบุคลาการสาย

สนับสนุนให้เกิดการ

ทำงานที่ให้ผลการ

ดำเนินงานที่ดี 

5.7.2 พัฒนาผลการ

ปฏิบัติงาน 
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พันธกจิหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

(PERFORMANCE 

Development) 

5.7.3 พัฒนาประสิทธิผล

ของการเรยีนรูแ้ละการ

พัฒนา (LEARNING and 

Development 

EFFECTIVENESS) 

5.8.1 พัฒนากายภาพ และ

สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ 

UI Green สู่การเป็น

มหาวิทยาลัยต้นแบบใน

การสรา้งความยั่งยืน 
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ส่วนที่ 3 

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569) 
 

กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 – 2569 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) (ร่าง) แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่ 13 ประกาศราชกิจจานุเษกษาเรื ่อง คำแถลงนโยบายของ

คณะรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 แผนการ

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 

20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 และ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

พ.ศ. 2563 – 2570  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผล ตามแผนยุทธศาสตร์ไว้

อย่างชัดเจน เพื ่อขับเคลื ่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม   
ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและ

ทักษะ  แห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน   

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความ

เข้มแข็งของชุมชน   

3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและ

เอกลักษณ์ของชาติ 

3.5 ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส   

และมีธรรมาภิบาล  
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ส่วนที่ 4 

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการองค์ความรู้  (Measurement, Analysis, 

and Improvement of Organizational Performance) 
   

4.1 การวัดผลการดำเนินงาน PERFORMANCE Measurement)    

  4.1.1 ตัววัดผลการดำเนินการ (PERFORMANCE MEASURES) 

                (1) ระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร ์

                     คณะมีการกำหนดตัวช้ีวัดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้อง

กัน ตั้งแต่ระดบัมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดี) และระดับส่วนงานวิชาการ (คณะ/วิทยาลัย) โดย 

        1) วางระบบการประเมนิผลแผนยุทธศาสตรฯ์ เชิงบูรณาการที่มุ่งนำเสนอผลผลิต 

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

เรียนรู้และให้มีการติดตามประเมนิผลจากคณะกรรมการที่เปน็กลาง กำหนดเกณฑ์การประเมนิที่ชัดเจน 

โปร่งใส มีมาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ  

       2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้างาน และ

บุคลากรรายบุคคล  

        3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตาม

ตัวชี้วัด และตามรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้

บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

                (2) การรายงานความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงาน  

 คณะมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อคณะกรรมการประจำ

คณะ และกองแผนงานตามลำดับ 

                 (3) การทบทวนผลการดำเนินงาน (PERFORMANCE ANALYSIS and Review)   

            มหาวิทยาลัยพะเยามีกลยุทธ์มุ ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมิน

คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทาง และดำเนินการบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยแห่ง

ความสุข โดยใช้ วงจรคุณภาพ (Approch Deploy Learning Integration : ADLI) วงจรการเรียนรู ้ผ่าน

กระบวนการจัดการความรู ้ (KM) ให้หน่วยงานนำไปปรับใช้ในการพัฒนางานของตนและองค์กร 

นอกจากนี้ ในระดับหลักสูตรมีการนำเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการ

ประกันคุณภาพของการให้บริการทางการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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           (4) แนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินการ (PERFORMANCE Improvement) 

          การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการเพื่อให้เกิดการ

ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย  

1) การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

2) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ ่งเน้นลูกค้า ของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน และ

หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

3) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ ่งเน้นบุคลากร ทั ้งด้านขีดความสามารถของ

บุคลากร สมรรถนะ 

และสวัสดิการต่างๆ การประเมินผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 3.1) การ

ประเมินผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์พลังงาน และ 3.2)

การประเมินผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและตลาด 

4.2 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)   

 4.2.1 แนวทางการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

         กระบวนการจัดการความรู้ขององค์กร   ประกอบด้วย  1)  Knowledge Vision วิสยัทัศนข์อง

การจัดการความรู้ (Knowledge Vision) หมายถึง ส่วนที่เป็นทิศทางของการจัดการความรู้ กลา่วคือ ส่วน

หัวจะทำหน้าที่มองว่ากำลงัจะไปทางไหนต้องตอบได้ว่า “ทำ KM ไปเพื่ออะไร” 2) knowledge Sharing 

หมายถึง การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) คือ การที่กลุ่มคนทีม่ีความสนใจในเรื่องใดเรื่อง

หนึง่ร่วมกนั มารวมตัวกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยความสมัครใจ เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจหรือ

พัฒนาแนวปฏิบัติในเรื่องนัน้ๆ และ 3)  Knowledge Assets สนิทรัพย์ความรู้ (Knowledge Assets) ของ

คณะฯ ที่เกิดขึ้นจากระบบการจัดการความรู้ในคณะฯ การสร้าง/ยกระดับความรู้ ประมวลผลเป็นองค์

ความรู้   

       4.2.2 วิธีปฏิบตัิที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

               แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ วิธีการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ที่จะส่งเสริมให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

และวิสัยทัศน์   แนวทางการพิจารณาผลงาน 1) ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ  2) 

จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการดำเนินงาน สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการจำเป็น 3) 

กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน การนำไปใช้และการพัฒนาผลงาน โดยมีขั้นตอน

ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4) ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ - 

ระบุผลสำเร็จของการดำเนินงานที่เกิดจากการนำไปใช้ คุณค่าของผลงาน/นวัตกรรม และประโยชน์ที่

ได้รับจากผลงาน/นวัตกรรม 5) ปัจจัยความสำเร็จ - ระบุบุคคล / หน่วยงาน / องค์กร หรือ วิธีการที่ช่วย

ให้งานประสบผลสำเร็จตาม จุดประสงค์ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน/
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นวัตกรรม 6) บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) - ระบุข้อสรุป ข้อสังเกต /ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวัง 

ที่เป็นแนวทางในการนำผลงานไป ใช้/พัฒนาต่อ หรือดำเนินการให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นต่อไป 7) 

การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ - ระบุข้อมูลที่ทำให้เห็นร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่

ผลงาน/ นวัตกรรม และการยกย่อง 

   4.2.3 การเรียนรูร้ะดับองค์กร (Organizational LEARNING)  

      มหาวิทยาลัยพะเยามีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทาง และดำเนินการบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 

โดยใช้ วงจรคุณภาพ (Approch Deploy Learning Integration : ADLI) วงจรการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ

จัดการความรู ้ (KM) ให้หน่วยงานนำไปปรับใช้ในการพัฒนางานของตนและองค์กร นอกจากนี ้ 

ในระดับหลักสูตรมีการนำเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพ 

ของการให้บริการทางการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569

เป้าประสงค์

1.1  เพ่ือผลิตก ำลังคนให้มี
คุณลักษณะ สมรรถนะและ
ทักษะแห่งอนำคต ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน

1.1.1 ผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะ เป็น 
Community Change 
Agent หรือ 5C+

1.1.1.1 พัฒนำและปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิต ให้มี
ทักษะ Community Change 
Agent หรือ 5C+

จ ำนวนหลักสูตรได้รับกำรปรับปรุงตำมแนวทำง 
Community Change Agent

2 2 2 2 2 ร้อยละของบัณฑิตมหำวิทยำลัยพะเยำมีทักษะ
 Community Change Agent หรือ 5C+

60 65 70 75 80

ผลประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ
คุณลักษณะของบัณฑิตด้ำน Community 
Change Agent หรือ 5C+ แบ่งเป็นรำยด้ำน ดังน้ี
1. Creativity and Innovation Skill 
2. Critical Thinking and Problem solving 
skills 
3. Communication Skill 
4. Collaboration skill 
5. Community Skill

3.51 3.61 3.71 3.81 4

จ ำนวนหลักสูตร CWIE เพ่ือผลิตผู้ประกอบกำร 
Entrepreneur Ship หรือนักนวัตกร Innovator

1 2 2 2 2 ร้อยละของบัณฑิตมหำวิทยำลัยพะเยำมี
คุณลักษณะเป็นบัณฑิตพร้อมใช้ (CWIE)

60 65 70 75 80

จ ำนวนผู้ประกอบกำรท่ีเป็นคู่ควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำหลักสูตร ร่วมจัดกำรศึกษำเชิง
ประสบกำรณ์ กำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำร
ท ำงำน

1 2 2 2 2 ผลกำรจัดอันดับ SDGs 4 Quality 
Education (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

1.1.1.3 ส่งเสริมกำรบริหำร
จัดกำรหลักสูตรวิชำกำรช้ันสูง

จ ำนวนหลักสูตรควบสองปริญญำ (Integrated 
Program) ท่ีปรับปรุงหลักสูตรเดิม หรือจัดคู่
หลักสูตรใหม่

xx xx xx xx xx ผลกำรจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for 
the goals  (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

จ ำนวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ เพ่ือสร้ำง
งำนวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชน 
[Reinventing University]

1 1 1 1 1

มีระบบและกระบวนกำรท ำงำน (Work process)
 ท่ีครอบคลุมเครือข่ำยอุปทำน (Supply 
network) ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต [EdPEx 6.1]

1 1 1 1 1

1.1.2 พัฒนานิสิตให้มีอัต
ลักษณ์ (UP Identity)  
พัฒนาสมรรถนะแห่งอนาคต

1.1.2.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำ
ทักษะแห่งอนำคตให้แก่นิสิต

จ ำนวนหลักสูตรท่ีปรับปรุงให้มุ่งเน้นกำรพัฒนำ
ทักษะแห่งอนำคต

2 2 2 2 2 ผลกำรจัดอันดับ SDGs 3 Good Health and
 Well-being (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

กลยุทธ์ มาตรการ

1.1.1.2 พัฒนำหลักสูตรเพ่ือ
ส่งเสริมควำมเป็นผู้ประกอบกำร
 Entrepreneur Ship หรือ
นักนวัตกร Innovator  (สร้ำง
หลักสูตรในลักษณะร่วมผลิต
บัณฑิตกับเครือข่ำย
ผู้ประกอบกำรเพ่ือผลิตบัณฑิต
พร้อมใช้ (CWIE))

ข้อมูลเชิงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569

ตัวช้ีวัด

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
เป้าประสงค์



กลยุทธ์ มาตรการ

ข้อมูลเชิงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569

ตัวช้ีวัด

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
เป้าประสงค์

ร้อยละของควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีมีทักษะแห่งอนำคต
1. ด้ำนทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม
2. ด้ำนทักษะชีวิตและกำรท ำงำน
3. ด้ำนสำรสนเทศ ส่ือเทคโนโลยี

60 65 70 75 80 ผลกำรจัดอันดับ SDGs 4 Quality 
Education (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

1.1.2.2 พัฒนำกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์
นิสิตมหำวิทยำลัยพะเยำ (UP 
Identity)

ร้อยละของนิสิตท่ีมีอัตลักษณ์ UP Identity และ
Thainess 
1. ด้ำนสุนทรียภำพ ร้อยละ xxx ของหลักสูตร
2. ด้ำนบุคลิกภำพ  ร้อยละ xxx ของหลักสูตร
3. ด้ำนสุขภำพ ร้อยละ xxx ของหลักสูตร
4. ด้ำน Thainess ร้อยละ xxx ของหลักสูตร

60 65 70 75 80 ผลกำรจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for 
the goals (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์มืออาชีพ  อาจารย์
เช่ียวชาญวิชาการ ช านาญ
วิชาชีพ และเป็นต้นแบบด้าน
การสอน

1.1.3.1 ส่งเสริมพัฒนำอำจำรย์
มีสมรรถนะทำงวิชำกำร และ
วิชำชีพ

จ ำนวนอำจำรย์ท่ีผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะด้ำน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน UP PSF
ระดับ 1 จ ำนวน xx คน 
ระดับ 2 จ ำนวน xx คน
ระดับ 3 จ ำนวน xx คน
ระดับ 4 จ ำนวน xx คน

40 45 50 55 60 ผลกำรจัดอันดับ SDGs 4 Quality 
Education  (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

1.1.3.2 พัฒนำอำจำรย์มือ
อำชีพต้นแบบด้ำนกำรสอน

จ ำนวนอำจำรย์ท่ีได้รับกำรพัฒนำเป็นอำจำรย์มือ
อำชีพต้นแบบระดับมหำวิทยำลัย

5 7 9 10 12

จ ำนวนอำจำรย์ท่ีได้รับกำรพัฒนำเป็นอำจำรย์มือ
อำชีพต้นแบบระดับระดับประเทศ

5 7 9 10 12

1.2  พัฒนำก ำลังคนให้มีทักษะ
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life 
Long Learning)

1.2.1 พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Life Long 
Learning) ของนิสิต

1.2.1.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำ
ทักษะภำษำอังกฤษ

จ ำนวนนิสิตท่ีมีผลกำรสอบวัดระดับภำษำอังกฤษ 
 อยู่ในระดับ B1 ตำมประกำศมหำวิทยำลัย

50 60 65 70 75 ผลกำรจัดอันดับ SDGs 4 Quality 
Education  (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

1.2.1.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำ
ทักษะดิจิทัล

จ ำนวนนิสิตท่ีมีผลกำรสอบวัดระดับทักษะดิจิทัล 
ตำมประกำศมหำวิทยำลัย

50 60 65 70 75 ผลกำรจัดอันดับ SDGs 11 Sustainable 
Cities and Communities  (ระดับประเทศ/
ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

1.2.1.3 สนับสนุนกำรแข่งขัน
ทักษะทำงวิชำกำรในเวที
ระดับชำติและนำนำชำติ

จ ำนวนนิสิตท่ีได้รับรำงวัลในเวทีระดับชำติและ
นำนำชำติ

xx xx xx xx xx ผลกำรจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for 
the goals  (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

1.2.2 พัฒนาระบบนิเวศน์เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.2.2.1 พัฒนำระบบ
สำรสนเทศสนับสนุนกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต

จ ำนวนระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต

1 2 3 4 5 ผลกำรจัดอันดับ SDGs 4 Quality 
Education  (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

1.2.2.2  พัฒนำส่ือกำรเรียนรู้
แบบออนไลน์เพ่ือสนับสนุนกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Digital 
Content)

จ ำนวนส่ือกำรเรียนรู้แบบออนไลน์ท่ีน ำมำใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

1 2 3 4 5 ผลกำรจัดอันดับ SDGs 11 Sustainable 
Cities and Communities  (ระดับประเทศ/
ระดับโลก)

xx xx xx xx xx



กลยุทธ์ มาตรการ

ข้อมูลเชิงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569

ตัวช้ีวัด

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
เป้าประสงค์

1.2.2.3 พัฒนำแหล่งเรียนรู้ 
และสภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้

จ ำนวนแหล่งเรียนรู้ และสภำพแวดล้อมในกำร
เรียนรู้ใหม่
1. ศูนย์กำรเรียนรู้  1 แห่ง
2. ห้องเรียน Hybrid Classroom xx แห่ง
3. ห้องปฏิบัติกำร 1 แห่ง 
4. Learning Space 1 แห่ง
[Super KPI]

2 2 3 3 4 ผลกำรจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for 
the goals (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

1.2.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
นิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมี
ความสุข

1.2.3.1 พัฒนำคุณภำพชีวิต
นิสิตให้อยู่และเรียนอย่ำงมี
ควำมสุข

ควำมพึงพอใจของนิสิต ด้ำน
1. ระบบสวัสดิกำร 
2. หอพัก
3. ระบบกำรให้ค ำปรึกษำ
4. ระบบกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนสุขภำพจิต
5. บริกำรรักษำพยำบำล
6. โรงอำหำร
7. สนำมกีฬำ
8. คุณภำพชีวิตนิสิตพิกำร
9. ทุนกำรศึกษำ
ฯลฯ

3.51 3.61 3.71 3.81 3.91 ผลกำรจัดอันดับ SDGs 3 Good Health and
 Well-being  (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

1.2.4 การยกระดับด้าน
วิชาการสู่สากล

1.2.4.1 สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำรกับองค์กร
และสถำบันในต่ำงประเทศ

จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 1 1 2 2 2 ผลกำรจัดอันดับ SDGs 4 Quality 
Education  (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

1.2.4.2 ส่งเสริมกิจกรรมควำม
เป็นสำกลทำงวิชำกำร

มีนโยบำย เป้ำหมำย และแนวทำงกำรด ำเนินงำน
เก่ียวกับควำมเป็นสำกล  (Internationalization)

1 1 2 2 2 ผลกำรจัดอันดับ SDGs 5 Gender Equaity  
(ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

จ ำนวนนิสิตแลกเปล่ียน จ ำนวนนิสิตต่ำงชำติ ท้ัง
นิสิตแลกเปล่ียนขำเข้ำ/ขำออก (Inbound / 
Outbound)

4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 ลกำรจัดอันดับ SDGs 11 Sustainable Cities
 and Communities (ระดับประเทศ/ระดับ
โลก)

xx xx xx xx xx

จ ำนวนนิสิตท่ีเข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำรระดับ
สำกล (International Conferrence)

2 2 2 2 2 ผลกำรจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for 
the goals (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

จ ำนวนผู้เช่ียวชำญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิชำวต่ำงชำติ 
ท่ีเข้ำมำถ่ำยทอดควำมรู้ในมหำวิทยำลัย (Visiting 
Professor)

1 1 2 2 2 ผลกำรจัดอันดับ SDGs 4 Quality 
Education  (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

1.2.4.3 พัฒนำหลักสูตรท่ีมีกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับ
มหำวิทยำลัยหรือสถำบันใน
ต่ำงประเทศ

จ ำนวนหลักสูตรท่ีมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ร่วมกับมหำวิทยำลัยหรือสถำบันในต่ำงประเทศ
[Super KPI]

0 0 1 1 1 ผลกำรจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for 
the goals (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 



กลยุทธ์ มาตรการ
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ตัวช้ีวัด

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
เป้าประสงค์

2.1  ผลงำนด้ำนวิจัยและ
นวัตกรรม มีคุณภำพ เป็น
ประโยชน์ และขับเคล่ือนชุมชน
และสังคม สู่กำรมีคุณภำพชีวิต
ท่ีดีข้ึน

2.1.1. พัฒนาระบบนิเวศด้าน
วิจัยและนวัตกรรม

2.1.1.1 ส่งเสริมและพัฒนำกำร
จัดระบบทรัพยำกรกำรวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ และ
ขับเคล่ือนชุมชนและสังคม สู่
กำรมีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน

มีระบบและกระบวนกำรท ำงำน (Work process)
 ท่ีครอบคลุมเครือข่ำยอุปทำน (Supply 
network) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและ
นวัตกรรม 
[EdPEx 6.1]  
1. งบประมำณกำรวิจัย  
2. บุคลำกรด้ำนกำรวิจัย 
3. โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
4. กฎระเบียบข้อบังคับ
5. แผนงำนวิจัยและนวัตกรรม
6. ระบบบริหำรกำรวิจัยและนวัตกรรม
7. ระบบแลกเปล่ียนเรียนรู้และกำรถ่ำยทอด Best
 practices
ฯลฯ

1 1 1 1 1 ผลกำรจัดอันดับ SDGs 9 Industry, 
Innovation and Infrastructure  
(ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยและ 
เครือข่ำยแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้ำนกำรวิจัยท่ีเป็น
ประโยชน์ และขับเคล่ือนชุมชนและสังคม สู่กำรมี
คุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน

1 1 1 1 1 ผลกำรจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for 
the goals  (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

จ ำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ท่ีได้รับกำรพัฒนำเพ่ิมข้ึน 1 1 1 1 1

มีระบบและกระบวนกำรท ำงำน (Work process)
 ท่ีครอบคลุมเครือข่ำยอุปทำน (Supply 
network) ด้ำนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรม
 [EdPEx 6.1]

xx xx xx xx xx

จ ำนวนผลงำนวิจัยและนวัตกรรมท่ีน ำไปใช้
ประโยชน์จริงในชุมชน 
[Super KPI]

xx xx xx xx xx

และจ ำนวนงำนวิจัยท่ีน ำไปขยำยผลหรือต่อยอด
กำรใช้ประโยชน์สู่เชิงพำณิชย์ 
[Super KPI]

xx xx xx xx xx

2.2  ผลงำนด้ำนวิจัย นวัตกรรม
 และทรัพย์สินทำงปัญญำ ท่ีมี
คุณภำพสำมำรถสร้ำงรำยได้
เชิงพำณิชย์

2.2.1 พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านวิจัยและนวัตกรรม
 และทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีมี
คุณภาพสามารถสร้างรายได้
เชิงพาณิชย์

2.2.1.1 สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับพ้ืนท่ีชุมชน 
หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน 
สถำบันในต่ำงประเทศ  เพ่ือ
ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ควำม
ต้องกำรด้ำนกำรสร้ำงรำยได้
เชิงพำณิชย์

มีระบบและกระบวนกำรท ำงำน (Work process)
 ท่ีครอบคลุมเครือข่ำยอุปทำน (Supply 
network) ด้ำนกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ด้ำนวิจัยและนวัตกรรม และทรัพย์สินทำงปัญญำ 
ท่ีมีคุณภำพสำมำรถสร้ำงรำยได้เชิงพำณิชย์ 
[EdPEx 6.1]

xx xx xx xx xx ผลกำรจัดอันดับ SDGs 9 Industry, 
Innovation and Infrastructure

xx xx xx xx xx

จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือกับพ้ืนท่ีชุมชน xx xx xx xx xx

2.1.1.2 ส่งเสริมและพัฒนำกำร
เผยแพร่ผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรม
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ตัวช้ีวัด

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
เป้าประสงค์

2.2.2 การพัฒนาระบบบริหาร
งานวิจัยนวัตกรรม และ
ทรัพย์สินทางปัญญาท่ี
ยกระดับชุมชนและก่อให้เกิด
รายได้

2.2.2.1 สร้ำงผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือสิทธิบัตร และอนุ
สิทธิบัตร ท่ีก่อให้เกิดรำยได้

จ ำนวนผลงำนวิจัยและนวัตกรรมท่ีได้รับกำรรับรอง
1 จ ำนวนสิทธิบัตร
2 จ ำนวนอนุสิทธิบัตร
3 จ ำนวนลิขสิทธ์ิ
[Super KPI]

xx xx xx xx xx ผลกำรจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for 
the goals

xx xx xx xx xx

2.3 คุณภำพผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือมุ่งสู่ระดับสำกล 
(World Ranking) และมุ่งสู่กำร
เป็นมหำวิทยำลัยในกลุ่มกำร
วิจัยระดับแนวหน้ำของโลก 
(Global and Frontier 
Research)

2.3.1 ส่งเสริมพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุน
การเข้าสู่การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยในระดับสากล 
(World Ranking) และการ
เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มการ
วิจัยระดับแนวหน้าของโลก 
(Global and Frontier 
Research)

2.3.1.1 ส่งเสริมกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรมในวำรสำรท่ีอยู่ใน
ฐำนข้อมูลท่ีได้รับกำรยอมรับใน
ระดับชำติและนำนำชำติ

จ ำนวนผลงำนวิจัยและนวัตกรรมท่ีได้รับกำร
ตีพิมพ์ในวำรสำรท่ีอยู่ในฐำนข้อมูลท่ีได้รับกำร
ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ

10 10 15 15 20 ผลกำรจัดอันดับ SDGs 9 Industry, 
Innovation and Infrastructure  
(ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

2.3.1.2 เข้ำร่วมรับกำรจัด
อันดับมหำวิทยำลัยโลก จำก
สถำบันและหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ี
ได้รับกำรยอมรับในระดับ
นำนำชำติ

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

xx xx xx xx xx ผลกำรจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for 
the goals  (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

2.3.1.3 ส่งเสริมพัฒนำนักวิจัย
ผ่ำนกำรจัดต้ังหน่วยวิจัยเพ่ือ
ควำมเป็นเลิศ Unit of 
Excellent

จ ำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ท่ีได้รับกำรพัฒนำ เสริม
ศักยภำพนักวิจัย สู่กำรผลิตผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรมสู่กำรตีพิมพ์ระดับนำนำชำติ

1 1 2 2 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน

3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่
สังคมและชุมชนให้มีคุณภำพ
ชีวิตและควำมเป็นอยู่อย่ำงย่ังยืน

3.1.1. การพัฒนาระบบนิเวศ
ของการบริการวิชาการ

3.1.1.1 ส่งเสริมและพัฒนำ
ระบบนิเวศของกำรบริกำร
วิชำกำร

มีระบบและกระบวนกำรท ำงำน (Work process)
 ท่ีครอบคลุมเครือข่ำยอุปทำน (Supply 
network) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงำนบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม และชุมชนให้มีคุณภำพชีวิตและ
ควำมเป็นอยู่อย่ำงย่ังยืน  [EdPEx 6.1]  
1. งบประมำณกำรบริกำรวิชำกำร
2. บุคลำกรด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร
3. โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
4. กฎระเบียบข้อบังคับ
5. แผนงำนกำรบริกำรวิชำกำร
6. ระบบบริหำรจัดกำรบริกำรวิชำกำร
7. ระบบแลกเปล่ียนเรียนรู้และกำรถ่ำยทอด Best
 practices
ฯลฯ
[Reinventing University]

2 3 4 5 6 ผลกำรจัดอันดับ SDGs 3 Good Health and
 Well-being  (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx
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ตัวช้ีวัด

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
เป้าประสงค์

จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือกับผู้เก่ียวข้องกับ
กำรบริกำรวิชำกำร

1 1 2 2 2 ผลกำรจัดอันดับ SDGs 4 Quality 
Education  (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

จ ำนวนบุคลำกรท่ีได้รับกำรพัฒนำด้ำนงำนบริกำร
วิชำกำร

1 1 2 2 2 ผลกำรจัดอันดับ SDGs 9 Industry, 
Innovation and Infrastructure  
(ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

3.1.1.2  ส่งเสริมและ
พัฒนำกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
นวัตกรรม เพ่ือสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 
(Engagement)

จ ำนวนเครือข่ำยแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้ำนกำรบริกำร
วิชำกำร เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชนและ
สังคม (Engagement)

1 1 2 2 2 ผลกำรจัดอันดับ SDGs 11 Sustainable 
Cities and Communities  (ระดับประเทศ/
ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

จ ำนวนผลงำนบริกำรวิชำกำรท่ีน ำไปใช้ประโยชน์
จริงในชุมชนหรือท้องถ่ินท่ีเป็นพ้ืนท่ีเป้ำหมำย

1 1 2 2 2 ผลกำรจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for 
the goals (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

จ ำนวนผลงำนบริกำรวิชำกำรท่ีน ำไปขยำยผลหรือ
น ำไปใช้งำนในพ้ืนท่ีใหม่หรือชุมชนแห่งใหม่

1 1 2 2 2 xx xx xx xx xx

3.2 มีแหล่งเรียนรู้และ
พัฒนำกำรเรียนรู้ของสังคมและ
ชุมชนทุกช่วงวัย

3.2.1 ส่งเสริมพัฒนาองค์
ความรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน

3.2.1.1 สร้ำงองค์ควำมรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของคนในชุมชน

จ ำนวนองค์ควำมรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของคนในชุมชน

1 1 2 2 2 ผลกำรจัดอันดับ SDGs 4 Quality 
Education  (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

3.2.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ชุมชนต้นแบบ

3.2.2.1  กำรพัฒนำแหล่ง
เรียนรู้ของมหำวิทยำลัย ให้เป็น
ศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ท่ีส ำคัญ
ของสังคมและชุมชนทุกช่วงวัย 
(Learning Space)

จ ำนวนศูนย์กำรเรียนรู้หรือแหล่งกำรเรียนรู้ใหม่ ท่ี
เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ท่ีส ำคัญของสังคมและ
ชุมชนทุกช่วงวัย (Learning Space)
[Reinventing University]

1 1 2 2 2 ผลกำรจัดอันดับ SDGs 9 Industry, 
Innovation and Infrastructure  
(ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

ผลกำรจัดอันดับ SDGs 11 Sustainable 
Cities and Communities  (ระดับประเทศ/
ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

ผลกำรจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for 
the goals   (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

3.3 ผู้ประกอบกำรในพ้ืนท่ี มี
ศักยภำพในกำรแข่งขันสูงข้ึน

3.3.1. ส่งเสริม/สร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการท้องถ่ิน 
และบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่

3.3.1.1 พัฒนำระบบนิเวศด้ำน
กำรสร้ำงนวัตกรรมชุมชน เพ่ือ
เร่งพัฒนำผู้ประกอบกำร

มีระบบและกระบวนกำรท ำงำน (Work process)
 ท่ีครอบคลุมเครือข่ำยอุปทำน (Supply 
network) ด้ำนกำรสร้ำงนวัตกรรมชุมชนเพ่ือเร่ง
พัฒนำผู้ประกอบกำร [EdPEx 6.1] 
1. แหล่งทุน/แหล่งงบประมำณ
2. บุคลำกร และนักวิชำชีพเช่ือมโยงหุ้นส่วนสังคม
3. โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
4. กฎระเบียบข้อบังคับ 
5. ระบบบริหำรจัดกำร 1 คณะ 1 สัญลักษณ์
ควำมส ำเร็จ
6. ระบบแลกเปล่ียนเรียนรู้และกำรถ่ำยทอด Best
 practices
ฯลฯ

xx xx xx xx xx ผลกำรจัดอันดับ SDGs 9 Industry, 
Innovation and Infrastructure  
(ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx
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3.3.1.2 ส่งเสริมและพัฒนำกำร
จัดระบบบริหำรจัดกำรด้ำนกำร
สร้ำงนวัตกรรมชุมชนเพ่ือเร่ง
พัฒนำผู้ประกอบกำร

จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือและเครือข่ำย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้ำนกำรสร้ำงนวัตกรรมชุมชน
เพ่ือเร่งพัฒนำผู้ประกอบกำร

xx xx xx xx xx ผลกำรจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for 
the goals (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

จ ำนวนบุคลำกรท่ีได้รับกำรพัฒนำเป็น
ผู้ประกอบกำรและบ่มเพำะเป็นผู้ประกอบกำรรุ่น
ใหม่

xx xx xx xx xx

3.3.1.3 กำรพัฒนำชุมชนผ่ำน
กระบวนกำรส่งเสริม 1 คณะ 1 
สัญลักษณ์ควำมส ำเร็จ

จ ำนวนชุมชนท่ีได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำ 1 คณะ 1
 สัญลักษณ์ควำมส ำเร็จ

xx xx xx xx xx

จ ำนวนผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมท่ีเป็นสัญลักษณ์
ควำมส ำเร็จ น ำไปสู่เชิงพำณิชย์ได้
 [Super KPI]

xx xx xx xx xx

3.4.1.1 พัฒนำระบบบริกำร
ด้ำนสุขภำพและสำธำรณสุข

จ ำนวนสถำนพยำบำลท่ีได้รับมำตรฐำน HA xx xx xx xx xx ผลกำรจัดอันดับ SDGs 3 Good Health and
 Well-being  (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

ร้อยละของรำยได้ของสถำนพยำบำลของ
มหำวิทยำลัยมีรำยได้เพ่ิมข้ึน 

xx xx xx xx xx ผลกำรจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for 
the goals (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

3.4.2 ส่งเสริมการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือสุขภาวะท่ีดี  
(Environment for 
Wellness)

3.4.2.1 ส่งเสริมกำรให้บริกำร
ของศูนย์ส่งเสริมสุขภำพและ
คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ

จ ำนวนหน่วยงำนท่ีมีบริกำรด้ำนส่งเสริมสุขภำวะ
ของผู้สูงอำยุ

1 1 2 2 2

จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือกับชุมชนเพ่ือกำร
ส่งเสริมป้องกันสุขภำพผู้สูงอำยุ

1 1 2 2 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมเพ่ือความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ

4.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ท ำนุบ ำรุง
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถ่ิน

4.1.1 ส่งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถ่ินและ
เอกลักษณ์ความเป็นไทย ให้
ได้รับการยอมรับในระดับสากล

4.1.1.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ท ำนุ
บ ำรุงศิลปะวัฒนธรรมท้องถ่ิน
และเอกลักษณ์ควำมเป็นไทยให้
เป็นท่ียอมรับในระดับสำกล

มีระบบและกระบวนกำรท ำงำน (Work process)
 ท่ีครอบคลุมเครือข่ำยอุปทำน (Supply 
network) ด้ำนกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ท ำนุบ ำรุงศิลปะ
 วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถ่ิน
[EdPEx 6.1]

1 1 1 1 1 ผลกำรจัดอันดับ SDGs 11 Sustainable 
Cities and Communities  (ระดับประเทศ/
ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

จ ำนวนเครือข่ำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนท ำนุ
ภูมิปัญญำ ศิลปะ วัฒนธรรม ให้กับชุมชน และ
ยกระดับเศรษฐกิจฐำนรำกจำกทุนทำงวัฒนธรรม
ไปสู่กำรพัฒนำเชิงพ้ืนท่ีอย่ำงย่ังยืน

1 1 1 1 1 ผลกำรจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for 
the goals   (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

จ ำนวนชุมชนท่ีได้รับกำรพัฒนำ โดยกำรบูรณำ
กำรงำนวิจัยและนวัตกรรมกับงำนด้ำนกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม

1 1 1 1 1

3.4 กำรบริกำรสุขภำพ และ
สำธำรณสุขท่ีทันสมัยแก่ชุมชน
และผู้สูงอำยุ (Community 
Health Care)

3.4.1 ส่งเสริมพัฒนาระบบ
บริการทางด้านสุขภาพและ
สาธารณสุขท่ีทันสมัย 
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง
สู่สังคมผู้สูงอายุ



กลยุทธ์ มาตรการ

ข้อมูลเชิงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569

ตัวช้ีวัด

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
เป้าประสงค์

4.2 ยกระดับองค์ควำมรู้ทำง
ศิลปะและวัฒนธรรม สู่งำน
สร้ำงสรรค์เชิงพำณิชย์ 
(Cultural Enterprise) และ
ควำมเป็นสำกล

4.2.1 พัฒนาบริหารจัดการ
ทุนทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

4.2.1.1 พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำร วิจัยและนวัตกรรมด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจเชิง
สร้ำงสรรค์

จ ำนวนทุนทำงศิลปะวัฒนธรรมท้องถ่ินและควำม
เป็นไทย ได้รับกำรพัฒนำไปสู่เชิงพำณิชย์  
[Super KPI]

xx xx xx xx xx ผลกำรจัดอันดับ SDGs 9 Industry, 
Innovation and Infrastructure  
(ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

4.2.1.2 ส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์
ผลงำนทำงด้ำน
ศิลปะวัฒนธรรมและควำมเป็น
ไทย เพ่ือก่อให้เกิดรำยได้แก่
ชุมชนและท้องถ่ิน อย่ำงย่ังยืน

ร้อยละของรำยได้ของชุมชนและท้องถ่ินท่ีเพ่ิมข้ึน xx xx xx xx xx ผลกำรจัดอันดับ SDGs 11 Sustainable 
Cities and Communities (ระดับประเทศ/
ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

4.2.2  พัฒนาองค์ความรู้ทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม สู่งาน
สร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ 
(Cultural Enterprise)

4.2.2.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำองค์
ควำมรู้ทำงศิลปะและวัฒนธรรม
 สู่งำนสร้ำงสรรค์เชิงพำณิชย์ 
(Cultural Enterprise)

จ ำนวนองค์ควำมรู้ทำงศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีไปสู่
งำนสร้ำงสรรค์เชิงพำณิชย์ (Cultural Enterprise)
[Super KPI]

xx xx xx xx xx ผลกำรจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for 
the goals (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล

5.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กร
เพ่ือความเป็นเลิศ

5.1.1 การพัฒนาคุณภาพ
องค์กรตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพองค์กรเพ่ือความเป็น
เลิศ (EdPEx)

จ ำนวนคณะ/หน่วยงำนท่ีน ำเกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพองค์กรเพ่ือควำมเป็นเลิศ (EdPEx) มำใช้
ในกำรพัฒนำองค์กร 
[Super KPI]

1 1 1 1 1 ผลกำรจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for 
the goals (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

จ ำนวนคณะ/หน่วยงำนท่ีมีผลประเมินภำยใน อยู่
ในระดับ EdPEx 200  
[Super KPI]

- - - 1 1 - - - - -

จ ำนวนคณะ/หน่วยงำนท่ีมีผลประเมินภำยใน อยู่
ในระดับ EdPEx 300 
[Super KPI]

- - - - - - - - - -

จ ำนวนคณะ/หน่วยงำนท่ีผ่ำนกำรประเมิน TQA 
[Super KPI]

- - - - - - - - - -

จ ำนวนคณะ/หน่วยงำนท่ีผ่ำนกำรประเมิน TQC
[Super KPI]

- - - - - - - - - -

5.1.2 การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
องค์กร

5.1.2.1 พัฒนำและบูรณำกำร
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพ
องค์กร

จ ำนวนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนกำร
พัฒนำคุณภำพองค์กร

5 5 5 5 5

5.2 การบริหารงานมีธรรมาภิ
บาล และความโปร่งใสอย่าง
ย่ังยืน 

5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรร
มาภิบาลภายในมหาวิทยาลัย
อย่างย่ังยืน

5.2.1.1 ส่งเสริมกำรบริหำรงำน
ด้วยหลักธรรมำภิบำลท่ัวท้ัง
องค์กร

มีระบบและกระบวนกำรท ำงำน (Work process)
 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิ
บำลท่ัวท้ังองค์กร  
[EdPEx 6.1],  [EdPEx 1]

2 3 4 5 6 ผลกำรจัดอันดับ SDGs 16 Peace, Justice 
and Strong Institutions (ระดับประเทศ/
ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

5.2.1.2 ส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส

ผลกำรประเมิน ITA ระดับมหำวิทยำลัยไม่ต่ ำกว่ำ 
ระดับ A

1 1 1 1 1 ผลกำรจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for 
the goals (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

ผลกำรประเมิน ITA ระดับคณะ/หน่วยงำนไม่ต่ ำ
กว่ำ ระดับ B

1  -  -  -  -

5.1.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้
คณะ/หน่วยงำนน ำเกณฑ์กำร
ประกันคุณภำพองค์กรเพ่ือควำม
เป็นเลิศ (EdPEx) มำใช้ในกำร
พัฒนำองค์กร
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ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
เป้าประสงค์

ผลกำรประเมิน ITA ระดับคณะ/หน่วยงำนไม่ต่ ำ
กว่ำ ระดับ A

 - 1 1 1 1

5.2.1.3 ส่งเสริมให้ผู้บริหำร 
บุคลำกร นิสิต และนักเรียน 
ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรรม
อย่ำงเคร่งครัด

จ ำนวนเร่ืองหรือจ ำนวนข้อร้องเรียนด้ำนคุณธรรม
และควำมโปร่งใส ท่ีเข้ำสู่กระบวนกำรรับเร่ือง ท่ี
ได้รับกำรแก้ไขและส่งข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้
ร้องเรียน

1 1 1 1 1

5.3 สภาพแวดล้อมของ
บุคลากรเก้ือหนุนและมี
ประสิทธิภาพ

5.3.1 พัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากร

5.3.1.1 ส่งเสริมพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถและอัตรำก ำลัง
บุคลำกรตำมควำมต้องกำร
พัฒนำของมหำวิทยำลัย 
(CAPABILITY and CAPACITY)

มีระบบและกระบวนกำรท ำงำน (Work process)
 ท่ีครอบคลุมเครือข่ำยอุปทำน (Supply 
network) ด้ำนกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของ
บุคลำกร 
[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5] 
1. ระบบประเมินควำมต้องกำรด้ำนขีด
ควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังบุคลำกร
2. วิธีกำรประเมินทักษะ และสมรรถนะบุคลำกร 
3. ระบบให้กำรรับรองคุณวุฒิ (certifications) 
หรือประกำศนียบัตรด้ำนทักษะควำมสำมำรถของ
บุคลำกร
4. ระบบควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกรในระดับต่ำงๆ
 (staffing levels)
5. ระบบกำรสรรหำ ว่ำจ้ำง และดูแลบุคลำกรใหม่ 
(New WORKFORCE Members) 
6.ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR SMART)
ฯลฯ

1 2 3 4 5 ผลประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรท่ีมีต่อ
กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร

3.51 3.61 3.71 3.81 3.91

5.3.2 การเตรียมบุคลากรให้
พร้อมต่อการเปล่ียนแปลง

5.3.2.1 บริหำรจัดกำรกำร
เปล่ียนแปลงด้ำนบุคลำกร 
(WORKFORCE Change 
Management)

มีกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรกำรเรียนรู้
เปล่ียนแปลงร่วมกัน สำนควำมคิดสร้ำงจิตใจ 
(Ideas and Thinking) 
[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]

1 1 1 1 1 ผลประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรท่ีมีต่อ
วัฒนธรรมองค์กรกำรเรียนรู้เปล่ียนแปลง
ร่วมกัน สำนควำมคิดสร้ำงจิตใจ (Ideas and 
Thinking)

3.51 3.61 3.71 3.81 3.91

ผลกำรจัดอันดับ SDGs 16 Peace, Justice 
and Strong Institutions  (ระดับประเทศ/
ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

ผลกำรจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for 
the goals (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx



กลยุทธ์ มาตรการ

ข้อมูลเชิงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569

ตัวช้ีวัด

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
เป้าประสงค์

 5.3.3 ส่งเสริมความก้าวหน้า
ตามสายงาน

 5.3.3.1 ควำมส ำเร็จในงำน 
(Work Accomplishment)

มีระบบและกระบวนกำรท ำงำน (Work process)
 ด้ำนกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำตำมสำยงำน 
 [EdPEx 6.1],  [EdPEx 5] 
1. ระบบและกลไกใช้ประโยชน์อย่ำงเต็มท่ีจำก
สมรรถนะหลักขององค์กร
2. ระบบและกลไกกำรส่งเสริมสนับสนุนกำร
มุ่งเน้นลูกค้ำและธุรกิจ
3. ระบบและกลไกผลักดันให้ผลกำรด ำเนินกำรท่ี
เหนือกว่ำควำมคำดหมำย

1 1 2 2 2 ผลประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรท่ีมีต่อ
รูปแบบกำรท ำงำนและกำรบริหำรบุคลำกร
เพ่ือควำมส ำเร็จในงำน

3.51 3.61 3.71 3.81 3.91

5.4 บรรยากาศการท างาน
ของบุคลากร (WORKFORCE
 Climate)

5.4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อม
ของการท างาน (Workplace 
Environment)

5.4.1.1 สร้ำงควำมม่ันใจด้ำน
สุขภำพ ควำมปลอดภัย 
(security) และควำมสะดวกใน
กำรเข้ำถึงสถำนท่ีท ำงำนของ
บุคลำกร

มีระบบและกระบวนกำรท ำงำน (Work process)
 ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและควำมปลอดภัย
บุคลำกรและระบบกำรเข้ำถึงสถำนท่ีท ำงำนของ
บุคลำกร  [EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]

1 1 1 1 1 ควำมพึงพอใจของบุคลำกรท่ีมีต่อระบบกำร
ส่งเสริมสุขภำพและควำมปลอดภัยบุคลำกร 
และระบบกำรเข้ำถึงสถำนท่ีท ำงำนของ
บุคลำกร

3.51 3.61 3.71 3.81 3.91

5.4.1.2 ปรับปรุงสภำพแวดล้อม
ในกำรท ำงำน

จ ำนวนอำคำรสถำนท่ีและสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำนท่ีได้รับกำรปรับปรุงพัฒนำ

1 1 1 1 1 ควำมพึงพอใจของบุคลำกรท่ีมีต่อ
สภำพแวดล้อมของกำรท ำงำน

3.51 3.61 3.71 3.81 3.91

5.4.2 ส่งเสริมการด าเนินงาน
ตามนโยบายและสิทธิ
ประโยชน์ส าหรับบุคลากร 
(WORKFORCE Benefits 
and Policies)

5.4.2.3 สนับสนุนบุคลำกรโดย
จัดให้มีสวัสดิกำร สิทธิประโยชน์
 และนโยบำยสนับสนุนควำม
ต้องกำรของบุคลำกรท่ี
หลำกหลำย

มีระบบและกระบวนกำรท ำงำน (Work process)
 ด้ำนระบบสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ของ
บุคลำกร 
[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]

1 1 1 1 1 ควำมพึงพอใจของบุคลำกรท่ีมีต่อสวัสดิกำร
และสิทธิประโยชน์

3.51 3.61 3.71 3.81 3.91

ผลกำรจัดอันดับ SDGs 16 Peace, Justice 
and Strong Institutions  (ระดับประเทศ/
ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

ผลกำรจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for 
the goals (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

5.5 ความผูกพันของบุคลากร 
(Workforce Engagement)

5.5.1 สร้างค่านิยมความรัก 
ความผูกพัน และการมีส่วน
ร่วมในองค์กร (Assessment 
of Workeforce 
ENGAGEMENT)

5.5.1.1 ส่งเสริมกำรสร้ำง
ค่ำนิยมให้บุคลำกรเกิดควำมรัก 
ผูกพันธ์ และกำรมีส่วนร่วมใน
องค์กร (Drivers of 
ENGAGEMENT) ตำมกลุ่มและ
ประเภทบุคลำกร

มีระบบและกระบวนกำรท ำงำน (Work process)
 ด้ำนควำมผูกพันของบุคลำกร และขับเคล่ือน
ควำมผูกพัน
 [EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]

1 1 1 1 1 ควำมพึงพอใจของบุคลำกรท่ีมีต่อกำรสร้ำง
ค่ำนิยมให้บุคลำกรเกิดควำมรัก ผูกพันธ์ และ
กำรมีส่วนร่วมในองค์กร

3.51 3.61 3.71 3.81 3.91

5.5.1.2 พัฒนำระบบกำร
ประเมินควำมผูกพัน และกำรมี
ส่วนร่วมในองค์กร 
(Assessment of 
ENGAGEMENT)

 มีระบบกำรประเมินควำมผูกพัน  
[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]

1 1 1 1 1 ควำมพึงพอใจของบุคลำกรท่ีมีต่อระบบกำร
ประเมินควำมผูกพัน และกำรมีส่วนร่วมใน
องค์กร

3.51 3.61 3.71 3.81 3.91

ผลกำรจัดอันดับ SDGs 16 Peace, Justice 
and Strong Institutions  (ระดับประเทศ/
ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

ผลกำรจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for 
the goals (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx



กลยุทธ์ มาตรการ

ข้อมูลเชิงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569

ตัวช้ีวัด

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
เป้าประสงค์

5.6 วัฒนธรรมองค์กร 
(Organizational Culture) 

5.6.1 เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ให้เกิดการส่ือสาร
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ท่ีดีร่วมกัน

5.6.1.1 ส่งเสริมให้หน่วยงำน
สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ให้เกิด
กำรส่ือสำรค่ำนิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรท่ีดีร่วมกัน

มีระบบและกระบวนกำรท ำงำน (Work process)
 ด้ำนสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ให้เกิดกำร
ส่ือสำรค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีร่วมกัน 
 [EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]  
1. มีระบบและกลไกกำรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
2. มีวัฒนธรรมกำรส่ือสำรองค์กรท่ีเปิดกว้ำง
3. วัฒนธรรมกำรท ำงำนท่ีดีมีประสิทธิภำพ

1 2 3 3 3 ควำมพึงพอใจของบุคลำกรท่ีมีต่อกำรส่ือสำร
ค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีร่วมกัน

3.51 3.61 3.71 3.81 3.91

5.6.2 ก าหนดวัฒนธรรม
องค์กรให้สนับสนุนวิสัยทัศน์
และค่านิยม

5.6.2.1 ส่งเสริมให้บุคลำกร
ปฏิบัติตำมวิสัยทัศน์และค่ำนิยม
ร่วมของมหำวิทยำลัย

มีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติตำมวิสัยทัศน์และ
ค่ำนิยมร่วมของมหำวิทยำลัย

1 1 1 1 1 ควำมพึงพอใจของบุคลำกรท่ีมีต่อกำรปฏิบัติ
ตำมวิสัยทัศน์และค่ำนิยมร่วมของมหำวิทยำลัย

3.51 3.61 3.71 3.81 3.91

5.6.3 สร้างวัฒนธรรมการ
ท างานสู่ผลลัพธ์ท่ีมีต่อลูกค้า

5.6.3.1 ส่งเสริมกำรสร้ำง
วัฒนธรรมกำรท ำงำนสู่ผลลัพธ์
ท่ีมีต่อลูกค้ำ

มีวัฒนธรรมกำรท ำงำนสู่ผลลัพธ์ท่ีมีต่อลูกค้ำ 1 1 1 1 1 ควำมพึงพอใจของบุคลำกรท่ีมีต่อกำรฒน
ธรรมกำรท ำงำนสู่ผลลัพธ์ท่ีมีต่อลูกค้ำ

3.51 3.61 3.71 3.81 3.91

ผลกำรจัดอันดับ SDGs 16 Peace, Justice 
and Strong Institutions (ระดับประเทศ/
ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

ผลกำรจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for 
the goals (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx



กลยุทธ์ มาตรการ

ข้อมูลเชิงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569

ตัวช้ีวัด

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
เป้าประสงค์

5.7 ผลการปฏิบัติงานและ
การพัฒนาท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพ 
(PERFORMANCE 
Management and 
Development)

5.7.1 พัฒนาระบบการจัดการ
ผลการปฏิบัติงานของบุคลา
การสายสนับสนุนให้เกิดการ
ท างานท่ีให้ผลการด าเนินงาน
ท่ีดี

5.7.1.1 ส่งเสริมำรปฏิบัติงำน
และกำรพัฒนำท่ีดีและมี
ประสิทธิภำพ และน ำแนว
ปฏิบัติท่ีดี (Best Practise) ไป
ใช้ประโยชน์ กำรพัฒนำผลกำร
ปฏิบัติงำน (PERFORMANCE 
Development)

มีระบบและกระบวนกำรท ำงำน (Work process)
 ด้ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และแนว
ปฏิบัติท่ีดี (Best Practise) 
[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]  
1. กำรบริหำรค่ำตอบแทน กำรให้รำงวัล กำรยก
ย่องชมเชย และกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำน
2. กำรบริหำรค่ำตอบแทน กำรให้รำงวัล กำรยก
ย่องชมเชย และกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำน
3. กำรยอมรับควำมเส่ียงท่ีผ่ำนกำรประเมินผล
ได้ผลเสียอย่ำงรอบด้ำน (INTELLIGENT RISK 
taking)
4. กำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำและธุรกิจ
5. กำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรด้ำน
กำรบรรลุผลส ำเร็จของแผนปฏิบัติกำร
6. กำรเรียนรู้และสนับสนุนควำมต้องกำรพัฒนำ
ตนเองของบุคลำกร ตำมทิศทำงกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัย
7. กำรเรียนรู้และพัฒนำขององค์กรด้ำนควำม
ปรำรถนำในกำรเรียนรู้และพัฒนำของบุคลำกร
8. ระบบกำรเรียนรู้และพัฒนำขององค์กรด้ำน
สนับสนุนกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรของ
องค์กร และควำมเส่ียงท่ีผ่ำนกำรประเมินผลได้ผล
เสียอย่ำงรอบด้ำน
9. กำรเรียนรู้และพัฒนำขององค์กรด้ำนกำร
สนับสนุนจริยธรรม และวิธีปฏิบัติทำงธุรกิจอย่ำง
มีจริยธรรม

1 2 3 4 5

5.7.2 พัฒนาประสิทธิผลของ
การเรียนรู้และการพัฒนา 
(LEARNING and 
Development 
EFFECTIVENESS)

5.7.2.1 ก ำหนดวิธีประเมิน
ประสิทธิผลและประสิทธิภำพ
ของระบบกำรเรียนรู้และกำร
พัฒนำ

มีระบบและกระบวนกำรท ำงำน (Work process)
 ด้ำนเพัฒนำประสิทธิผลของกำรเรียนรู้และกำร
พัฒนำ และควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพ
[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]  
1. มีระบบกำรจัดกำรกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำ
ตำมสำยอำชีพของบุคลำกรและผู้น ำในอนำคต
ขององค์กร
2. มีแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของต ำแหน่งบริหำร
 ผู้น ำ และต ำแหน่งอ่ืนท่ีส ำคัญ

2 2 2 2 2

ผลกำรจัดอันดับ SDGs 16 Peace, Justice 
and Strong Institutions  (ระดับประเทศ/
ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

ผลกำรจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for 
the goals   (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx
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ตัวช้ีวัด

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
เป้าประสงค์

5.8 มหาวิทยาลัยได้รับการจัด
อันดับสถาบันการศึกษาสี
เขียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ระดับโลก (UI Green)   

5.8.1 พัฒนากายภาพ และ
ส่ิงแวดล้อมตามเกณฑ์ UI 
Green สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยต้นแบบในการ
สร้างความย่ังยืน

5.8.1.1 ส่งเสริมกำรด ำเนินกำร
ตำมประเด็นหลักของเกณฑ์ UI
 Green Metric เพ่ือพัฒนำสู่
กำรเป็นมหำวิทยำลัยต้นแบบใน
กำรสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนคณะ/หน่วยงำนท่ีเข้ำร่วมกำรจัดอันดับตำม
เกณฑ์กำรประเมินมหำวิทยำลัยสีเขียว (UI 
Green)  
[Super KPI]

1 1 1 1 1 1) ผลกำรจัดอันดับตำมเกณฑ์กำรประเมิน
มหำวิทยำลัยสีเขียว (UI Green)  
1. Setting and Infrastructures (SI) 
2. Setting and Infrastructures (SI) 
3. Waste (WS)
4. Water (WR)
5. Transportation (TR)
6. Education (ED)
[Super KPI]

2) ผลกำรจัดอันดับส ำนักงำนสีเขียว (Green 
Office)
ระดับเหรียญทอง จ ำนวน xx หน่วยงำน
ระดับเหรียญเงิน
ระดับเหรียญทองแดง
[Super KPI]

xx xx xx xx xx

จ ำนวนคณะ/หน่วยงำนท่ีเข้ำร่วมกำรจัดอันดับ
ส ำนักงำนสีเขียว (Green Office)
1. จ ำนวนหน่วยงำนระดับเหรียญทอง  
2. จ ำนวนหน่วยงำนระดับเหรียญเงิน
3. จ ำนวนหน่วยงำนระดับเหรียญทองแดง
4. จ ำนวนหน่วยงำนท่ีเร่ิมต้นเข้ำร่วมจัดอันดับ (ปี
ท่ี 1)
[Super KPI]

1 1 1 1 1 ผลกำรจัดอันดับ SDGs 11 Sustainable 
Cities and Communities  (ระดับประเทศ/
ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

ผลกำรจัดอันดับ SDGs 15 Life On Land  
(ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx

ผลกำรจัดอันดับ SDGs 17 Partnerships for 
the goals   (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

xx xx xx xx xx


