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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
รั ฐ บาลไดกํ าหนดกรอบยุ ทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) มีเปาหมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 6 ด า น ประกอบดวย 1) ความมั่ น คง
2) การสรางความสามารถในการแขงขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย 4) การสรางโอกาสความ
เสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่ง แวดลอม และ 6) การปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัด การภาครัฐ และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยไดนอมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปน
ปรัชญานําทางในการพั ฒนาประเทศ และไดจัด ทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 บนพื้น ฐานของกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่มีเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 และใหความสําคัญกับการมี
สวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อมุงสู
“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม
และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยาง
เหมาะสม นําไปสูก ารพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
กระทรวงศึก ษาธิก ารไดกําหนดมาตรฐานการอุด มศึก ษา พ.ศ. 2561 ที่ส อดคลองกับ
กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ พ.ศ. 2561 มุงเนนการพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานที่แข็งแกรงของประเทศ มีความ
พรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา และทักษะศตวรรษที่ 21 สอดคลองกับนโยบายการบริหารประเทศของ
รัฐบาล “ไทยแลนด 4.0” ที่มีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ เพื่อปรับแก จัดระบบ ปรับ
ทิศทาง และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ๆ
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย า งเร็ ว รุ น แรงในศตวรรษที่ 21 ได ความมุ ง มั่ น ที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นเป น เศรษฐกิ จ
ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Value-Based Economy) มีฐานคิดหลักคือการเปลี่ยนจากการผลิตสินคา
โภคภั ณ ฑ ไ ปสูสิ น คา เชิ ง นวั ต กรรม การเปลี่ย นการขั บเคลื่อ นประเทศดว ยอุ ต สาหกรรมไปสูก าร
ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม เปลี่ยนระบบการเรียนรูแบบเดิมไปสูการ
เรียนสมัยใหม (Smart Classroom) และรู ป แบบการเรียนแบบใหม การพัฒนานักศึกษาไปสูการเปน
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Smart Enterprises และ Startup ที่มีศั ก ยภาพสูง การจัด หลักสูต รบัณ ฑิต พัน ธุใหมเพื่อเปลี่ยนทักษะ
แรงงานแบบเดิมที่มีมูลคาต่ํา (Traditional Services) ไปสูการเปนแรงงาน ที่มีความรู ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญสูง (High Value Services) เพื่อตอบสนองความตองการแรงงานในอุตสาหกรรมใหม (New SCurve) เปนตน
มหาวิทยาลัยพะเยา ถือกําเนิด ขึ้น จากการเปน วิทยาเขตสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
นเรศวรเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 มีวัตถุประสงคเพื่อกระจายโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึ ก ษา แก ป ญ หาการศึก ษาและรายไดของประชากรในจัง หวั ด พะเยาซึ่ ง เฉลี่ ยอยูใ นระดับต่ํา
โดยระยะเริ่มแรกใชอาคารของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเปน การชั่วคราว และไดยายมาที่ตั้ง ถาวร
ป จ จุ บั น ในป พ.ศ. 2542 ณ ตํ า บลแม ก า อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด พะเยา พื้ น ที่ 5,727 ไร และสภา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้ง ที่ 13 (4/2550) เมื่อวัน ที่ 21 กรกฎาคม 2550 ไดมีมติ
ใหเปลี่ยนชื่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เปน มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และ
ตอมาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยาขึ้น ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553
มหาวิท ยาลั ยพะเยา เป น มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ที่มุง เนน การพัฒนาสูก ารเปน
มหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ (Comprehensive University ) ดวยปรัชญา “ดํารงชีวิตดวยปญญาประเสริฐ
ที่สุด (A life of wisdom is the most wondrous of all)” และปณิธานมุงมั่น “ปญญาเพื่อความเขมแข็ง
ของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)” มหาวิทยาลัยพะเยาไดมีการพัฒนาดานกายภาพ
และพั ฒ นาบุ ค ลากรเรื่ อ ยมา มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนครอบคลุ ม ทุ ก สาขาวิ ช า ทั้ ง ทางด า น
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อพัฒนาการศึก ษาของประชาชนในพื้น ที่โ ดยเฉพาะ
ในระยะแรกและตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม ใน 15 คณะ 3 วิทยาลัย (วิทยาลัยการ
จัดการตั้งอยู ณ อาคารเวฟเพลส เพลินจิต กรุงเทพมหานคร) และ 1 วิทยาเขต (เชียงราย) จํานวน
หลักสูตรทั้งสิ้น 97 หลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตรระดับปริญญาตรี 63 หลักสูตร ปริญญาโท 24
หลัก สูต ร และปริญญาเอก 10 หลั ก สู ต ร และมีโ รงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่ง จัดการเรียน
การสอนในระดับประถมศึกษาตอนตน จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีโครงการสนับสนุน
ก า ร จั ด ตั้ ง ห อ ง เ รี ย น วิ ท ย า ศ า ส ต ร ใ น โ ร ง เ รี ย น โ ด ย ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล ข อ ง ม ห า วิ ท ย าลั ย
ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) จํานวน 2 หองเรียน มหาวิทยาลัยพะเยา
ได มุ ง เน น การจั ด การเรีย นการสอนและงานวิ จัย เพื่ อ เปน การพั ฒ นาการศึก ษาและผลิต งานวิจัย
เพื่อประโยชนตอชุ มชนและสั งคม มีนิสิต จํานวนทั้งสิ้น 20,208 คน แบง เปน นิสิตระดับปริญญาตรี
ทวิภาค ปกติ 15,516 คน โครงการพิเศษ 118 คน นิสิต หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
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3,569 คน นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 88 คน นิสิตระดับปริญญาโท 684 คน
และนิสิตระดับปริญญาเอก 233 คน มีบุคลากรทั้งสิ้นจํานวน 1,967 คน แบงเปนบุคลากรสายวิชาการ
1,022 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 945 คน
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให น โยบายและทิ ศ ทางการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย พะเยา สอดคล อ งกั บ
กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสัง คมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ พ.ศ. 2561 และนโยบายไทยแลนด 4.0 มหาวิทยาลัยพะเยา จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 เพื่อสนองตอบทิศทางการพัฒนา
ประเทศ สอดคล อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น ข องผู บ ริ ห ารและความต อ งการของผู มี ส ว นได ส ว น เสี ย
เพื่อใหมหาวิทยาลัยพะเยามีการพัฒนาอยางยั่งยืน
1.2 วัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตร
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2565
มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ใช เ ปน หลัก การและแนวทางในการขั บเคลื่ อนการพั ฒ นามหาวิท ยาลัย พะเยา
ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหบรรลุวิสัยทัศน “มหาวิทยาลัยพะเยา เปน มหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียงระดับสากล ผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ประสานความรวมมือและสรางเครือขายกับองคกรภาครัฐและ
เอกชนทั้ ง ในประเทศและตา งประเทศ เพื่ อ ชี้ นํ า และสร า งสรรคปญ ญาเพื่ อ ความเขม แข็ง
และความยั่ง ยืนของชุมชน และสัง คม บริหารจัด การดวยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกัน
คุ ณ ภาพ ประเมิ น และตรวจสอบได ใ นทุ ก พั น ธกิ จ ” และบรรลุ ต ามเป า หมายการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร 6 ดาน ดังนี้
(1) ยุทธศาสตรการเตรียมคนและเสริมสรางศักยภาพคน
(2) ยุทธศาสตรการสรางงานวิจัยและนวัตกรรมและการเปนผูนําทางดานวิชาการ
(3) ยุทธศาสตรการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ
(4) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหยั่งยืน
(5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาความเปนสากลหรือนานาชาติ
(6) ยุทธศาสตรการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปรงใส
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1.3 ความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา กับกรอบยุทธศาสตร
ชาติ และแผนพัฒนาของหนวยงานที่เกี่ยวของ
การจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 - 2565 ได ดํ า เนิ น การให ส อดคล อ งและเชื่ อ มโยงกั บ แผนยุ ท ธศาสตร ช าติ 20 ป
(พ.ศ.2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสัง คมแหง ชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึก ษาแหง ชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579 และยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 - 2565
แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความตองการตลาด
ของสั ง คม และ ด า นขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย ไปสู Research University เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชน สั ง คม
และสนองตอบตอภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชยอยางเปนรูปธรรม ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสรางศักยภาพคน และยุทธศาสตรที่ 2 การสรางงานวิจัยและนวัตกรรมและการเปน ผูนํา
ทางด า นวิ ช าการมี ค วามสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 การผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คน การวิ จั ย
และนวัต กรรม เพื่อสรางขีด ความสามารถในการแขง ขัน ของประเทศ ของแผนการศึก ษาแหงชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579 และมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย และยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 3 ดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน และยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนปฏิบัติการดานการขั บเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสัง คมใหมีความเขมแข็ง สัง คม
เปน สุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และความเปน อยูที่ดีอยางยั่ง ยืน (Sustainable Life Quality) ภายใต
ยุ ท ธศาสตร ที่ 3 การบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชน สั ง คม และประเทศ มี ค วามสอดคล อ ง
กับยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ และ ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาศัก ยภาพคนทุก ชวงวัยและการสรางสัง คมแหง การเรียนรู ของแผนการศึก ษาแหง ชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579 และสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลือ่ มล้าํ
ในสั ง คม ยุ ท ธศาสตร ที่ 3 การสร า งความเข ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ และแข ง ขั น ได อ ย า งยั่ ง ยื น
และยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ ฯ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้ ง มี ค วามสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ที่ 1
ด า นความมั่ น คง และยุ ท ธศาสตร ที่ 4 ด า นการสร า งโอกาสและความเท า เที ย มกั น ทางสั ง คม
ของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)
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แผนปฏิบัติก ารดานการขั บ เคลื่อนการอนุรัก ษ ฟน ฟู ทํานุบํารุง ศิล ปะและวัฒนธรรม
และภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น พั ฒ นาสู ส ากล และส ง เสริ ม ให เ กิ ด การสรา งสรรค เ ชิ ง พาณิ ช ย (Cultural
Enterprise) ภายใตยุท ธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางและสงเสริมการทํานุบํารุง ศิล ปะและวัฒนธรรม
ใหยั่งยืน มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทา เทียม
ทางการศึ ก ษา และยุ ท ธศาสตร ที่ 5 การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ สร า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป น มิ ต ร
กับสิ่ง แวดลอมของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 5
การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตรที่ 7
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส และยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ ของแผนพั ฒนาเศรษฐกิจ ฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้ง มีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ของยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)
โดยแสดงเปน แผนภาพความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรก ารพัฒนามหาวิทยาลัย
พะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 กับแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ของประเทศ ดังรูปที่ 1
ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี
(พ.ศ.2561-2580)

ยุทธ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพคน

ยุทธ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที� 12 ปี
(พ.ศ.2560-2564)

ยุทธ 1 การ
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุ ษย์

ยุทธ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจยั และ
นวัตกรรม

แผนการศึกษา
แห่งชาติ
พ.ศ.2560-2579
แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
พะเยา
(พ.ศ.2562-2564)
แผนปฏิบตั กิ าร
มหาวิทยาลัย
พะเยา 4 ปี
(พ.ศ.2562-2564)

ยุทธ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน
การวิจยั และนวัตกรรมเพื�อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธ 1 ด้านความ
มัน� คง

ยุทธ 2 การ
สร้างความ
เป็ นธรรม
และลดความ
เหลื�อมลํ�าใน
สังคม

ยุทธ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียมกันทางสังคม

ยุทธ 3 การ
สร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้
อย่างยังยื
� น

ยุทธ 1 การจัดการ
ศึกษาเพื�อความ
มัน� คงของสังคมและ
ประเทศชาติ

ยุทธ 4 การ
เติบโตที�เป็ น
มิตรกับ
สิง� แวดล้อมเพือ�
การพัฒนา
อย่างยังยื
� น

ยุทธ 3 การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัย
และการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู ้

ยุทธ 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ยุทธ 5 ด้านการสร้างการติบโตบน
คุณภาพชีวติ ที�เป็ นมิตรกับสิง� แวดล้อม

ยุทธ 5 การ
เสริมสร้างความ
มัน� คงแห่งชาติ
เพื�อการพัฒนา
ประเทศสูค่ วาม
มัง� คังและยั
�
งยื
� น
ยุทธ 4 การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทาง
การศึกษา

ยุทธ 7 การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื�นฐานและ
ระบบโลจิ
สติกส์

ยุทธ 9 การ
พัฒนาภาค
เมือง และ
พื�นที�
เศรษฐกิจ

ยุทธ 10 ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื�อ
การพัฒนา

ยุทธ 5 การจัดการศึกษา
เพื�อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวติ ที�เป็ นมิตรกับ
สิง� แวดล้อม

ยุทธ 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้ องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย

ยุทธ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการ

ยุทธ 1 การ
เตรียมคนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ยุทธ 2 การสร้างงานวิจยั และ
นวัตกรรมและการเป็ นผูน้ ํ า
ทางด้านวิชาการ

ยุทธ 3 การบริการวิชาการเพื�อพัฒนาชุมชน
สังคม และประเทศ

ยุทธ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการทํานุ บาํ รุงศิลปะ
และวัฒนธรรมให้ยงยื
ั� น

ยุทธ 5 การ
เสริมสร้างและ
พัฒนาความเป็ น
สากลหรือนานาชาติ

ยุทธ 6 การบริหารที�มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส

ขับเคลื�อนการ
ผลิตบัณฑิตที�มี
คุณภาพตาม
ความต้องการ
ตลาดและสังคม

ขับเคลื�อนมหาวิทยาลัยไปสู่
Research University เพือ�
พัฒนาชุมชน สังคม และ
สนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจ
ในเชิงพาณิ ชย์อย่างเป็ น
รูปธรรม

ขับเคลื�อนการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มี
ความเข้มแข็ง สังคมเป็ นสุข ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ และความเป็ นอยูท่ �ดี ีอย่างยังยื
� น
(Sustainable Life Quality)

ขับเคลื�อนการอนุ รกั ษ์ ฟื� นฟู ทํานุ บาํ รุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาท้องถิ�น พัฒนาสูส่ ากล และ
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เชิงพาณิ ชย์
(Cultural Enterprise)

ขับเคลื�อนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้มี
ชื�อเสียง เป็ นที�รูจ้ กั
และยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

ขับเคลื�อนการพัฒนาบุคลากรให้
มีคณ
ุ ภาพ ทัศนคติดี ภูมใิ จใน
องค์กร ด้วยระบบบริหารงานที�
ทันสมัย (Smart University)
คล่องตัว มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้

รูปที่ 1 แสดงความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 กับแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ของประเทศ
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จากการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 -2565 สามารถนํามาสรุปเปนแผนภาพแสดง Strategic Map เชิงลําดับความสําคัญ
ไดดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 แผนภาพแสดง Strategic Map เชิงลําดับความสําคัญ

1.4 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ตามที่ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
พะเยา รองศาสตราจารย ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ตั้งแตวันที่ 25 ธันวาคม 2561 และไดมีการแถลง
วิสัยทัศ นแ ละนโยบายการบริห ารงานตอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อคราวประชุมครั้ง ที่ 1/2562
วันที่ 27 มกราคม 2562 จึงเปนจุดเริ่มตนในการปรับปรุงพัฒนาและจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและนโยบาย
ของอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จึ ง ได มี ก ารกํ า หนดการจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินงานในชวงไตรมาส
ที่ 3-4 ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได จั ด ให มี ก ารประชุ ม จั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร ฯ
ขึ้ น ในเดื อ นมกราคม – มี น าคม 2562 โดยการมี ส ว นร ว มของประชาคมมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
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ทั้ ง ฝ า ยบริ ห าร ฝ า ยวิ ช าการ ฝ า ยปฏิ บั ติ ก าร และนิ สิ ต รวมทั้ ง ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ทุ ก กลุ ม
ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีก รอบเวลาในการจัด ทํา และกระบวนการจัด ทําแผนยุทธศาสตรฯ
ดังตอไปนี้

รูปที่ 3 กรอบเวลาในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
กระบวนการจั ด ทํ า แผนยุ ทธศาสตร ฯ เริ่ ม ต น ขึ้ น หลั ง จาก อธิ ก ารบดี แ ถลงวิสัยทัศ น
และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาตอสภามหาวิทยาลัย จากนั้นอธิการบดีไดแถลงวิสัยทัศน
และนโยบายตอ คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาหนวยงาน และผูมีสวนเกี่ยวของของมหาวิทยาลัยพะเยา
และไดมีการจัดประชุมระดมสมองเพื่อรวมกันจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ รวมกัน โดยมีการวิเคราะห
SWOT การกํ า หนดค า นิ ย มหลั ก (Core value) สมรรถนะหลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย สมรรถนะหลั ก
ของพนัก งาน เอกลั ก ษณมหาวิท ยาลั ย อัต ลัก ษณบัณ ฑิต ฯลฯ จากนั้น คณะและหนวยงานตาง ๆ
ได มี ก ารแปลงยุ ทธศาสตรไ ปสูก ารปฏิ บัติโ ดยการกํา หนดตัว ชี้ วัด กํ า หนดโครงการและกิจ กรรม
ที่ส อดคลองตามกลยุทธแ ละเปาหมายเชิง ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง ไดมีก ารนําเสนอ
แผนและรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น จากผู มี ส ว นไดส ว นเสีย นํ า เสนอเพื่ อ ขอความเห็ น ชอบต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และสภามหาวิ ท ยาลัย ตามลํ า ดับ จากนั้ น ไดมี ก ารเผยแพร
และถ า ยทอดแผนยุ ท ธศาสตร ไ ปยั ง คณะ และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง พร อ มทั้ ง มี ก ารขั บ เคลื่ อ น
แผนยุทธศาสตร การติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
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รูปที่ 4 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร
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บทที่ 2
การวิเคราะหแผนพัฒนาของชาติและสภาพแวดลอม
2.1 แนวโนมและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนไทย ไดแก (1) กระแส
Globalization ที่เ ป น แรงขั บ เคลื่อนใหเ กิดการไหลของทุน สิน คาบริการ และแรงงาน อยางเสรีทําให
เกิด ปรากฎการณเชื่อมโลกเขาดวยกัน (Connected World) (2) กระแส Digitization ที่เปลี่ยนรูปแบบ
การติดตอสื่อสารในโลกเสมือนหรือโลกดิจิตอลทําใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตแบบ Exponential Return to
Scale ไม เ ป น ไปตามทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร (3) กระแส Urbanization ที่ มี ผ ลให วั ฒ นธรรม
วิ ถี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต และพฤติ ก รรม รวมทั้ ง การปฏิ สั ม พั น ธ ข องผู ค นเปลี่ ย นแปลงไปจากสั ง คม
และวัฒนธรรมแบบเดิม (4) กระแส Individualization ที่ทําใหมีความเปนปจเจกบุคคลมากขึ้นทําใหมีทั้ง
ขอดีขอเสีย เชน อาจทําใหเปนสังคมที่เขมแข็งขึ้น และอาจทําใหสังคมที่มีความขัด แยงและมีความ
ปจเจกมากขึ้น (5) กระแส Communization ทําใหเกิดกระแสการพึ่งพากันมากขึ้น เกิดการผนึกพลัง
รวมกันแกปญหา หรือเผชิญปญหารวมกันมากขึ้น กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทําใหเกิดประเด็น
ที่ทาทาย ทั้ง ดานการติด ตอสื่อสาร การคมนาคมขนสง การศึก ษาเรียนรู สุขภาพและสาธารณสุข
พลังงานและสภาพแวดลอม ฯลฯ การปรับตัวเขากับกระแสโลกที่เปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วเปนนโยบาย
สําคัญของหลายประเทศ รวมทัง้ ประเทศไทย
2.2 กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ป โดยกําหนดวิสัยทัศน
วา “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และมีเปาหมายสําคัญ
3 ดาน ไดแ ก (1) ความมั่น คง ประกอบดวย การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจก
บุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง ประเทศมีความ
มั่น คง ในเอกราชและอธิปไตย มีส ถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย ที่เขมแข็ง เปน ศูนยกลาง
และที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศ
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ที่ตอเนื่อง และโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึก
กําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต
มีง านและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
และฐานทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล อ ม มี ค วามมั่ น คงของอาหาร พลั ง งาน และน้ํ า (2) ความมั่ ง คั่ ง
ประกอบดวย ประเทศไทยมีก ารขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเปน ประเทศในกลุม
รายได สู ง ความเหลื่ อ มล้ํ า ของการพั ฒ นาลดลง ประชากรได รั บ ผลประโยชน จ ากการพั ฒ นา
อยางเทาเทียมกันมากขึ้น เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคาการลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับ
ภู มิ ภ าค และระดั บโลก เกิ ด สายสัม พั น ธท างเศรษฐกิจ และการค า อย า งมี พลัง และความสมบูร ณ
ในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาคนอยางตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน
ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม (3) ความยั่งยืน
ประกอบดวย การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน ใหเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะ
ตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน การผลิตและการบริโภค
เป น มิ ต รกับ สิ่ง แวดลอม และสอดคลอ งกั บกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่ง เป น ที่ ยอมรั บร วมกัน
ความอุ ด มสมบู ร ณข องทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดลอมมี คุ ณ ภาพดีขึ้ น คนมี ค วามรั บ ผิด ชอบ
ตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม และประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วั ต ถุ ป ระสงค ข องกรอบยุ ท ธศาสตร ช าติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) คื อ
(1) เพื่อสรางความปรองดองสมานฉันท (2) เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการใหบริการของรัฐ
อยางทั่วถึงเทาเทียม เปนธรรม (3) เพื่อลดตนทุนใหภาคการผลิตและบริการ และ (4) เพื่อเพิ่มมูลคา
สิ น ค า เกษตร อุ ต สาหกรรม และบริ ก ารด ว ยนวั ต กรรม ร า งกรอบยุ ท ธศาสตร ช าติ ระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2560 - 2579) มี 6 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ดานความมั่นคง
(1) เสริมสรางความมั่น คงของสถาบัน หลัก และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชัน่
สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล
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(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และ
รั ก ษาดุ ล ยภาพความสั ม พั น ธ กั บ ประเทศมหาอํ า นาจ เพื่ อ ป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาความมั่ น คง
รูปแบบใหม
(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
(6) การพั ฒ นาระบบการเตรีย มพรอ มแห ง ชาติ แ ละระบบบริห ารจัด การภัยพิบัติ
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และ
สงเสริมเกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(3) การพั ฒ นาผู ป ระกอบการและเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน พั ฒ นาทั ก ษะผู ป ระกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สูสากล
(4) การพั ฒนาพื้น ที่เ ศรษฐกิจ พิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจ พิเศษชายแดน
และพัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ
(5) การลงทุน พัฒ นาโครงสรา งพื้น ฐาน ด า นการขนส ง ความมั่ น คงและพลัง งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกั บภู มิภาคและเศรษฐกิจ โลก สรางความเปน หุน สวน การพัฒนา
กับนานาประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใ หมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีพ่ ึงประสงค
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม
(1) สรางความมัน่ คงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
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(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเขมแข็งของ
ชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟู และปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) การร ว มลดป ญ หาโลกร อ นและปรั บ ตั ว ให พ ร อ มกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ใหทนั สมัย เปนธรรม และเปนสากล
(6) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2555 - 2559)
การจัดทําแผนยุทธศาสตรเพือ่ การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 มีความสัมพันธ
และสอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2555 - 2559)
ทั้ง 10 ยุทธศาสตร ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
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ยุทธศาสตรที่ 6 การบริห ารจัด การในภาครัฐ การปองกัน การทุจ ริต ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
2.4 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ไดกําหนดวิสัยทัศนวา “คนไทยทุกคนไดรับ
การศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา
4 ประการ ไดแก
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตร
ชาติ
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี
และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา
ภายในประเทศลดลง
แผนการศึกษาแหงชาติ วางเปาหมายไว 2 ดาน คือ
1) เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)
2) เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่ง มีตัวชี้วัด เพื่อการบรรลุ
เปาหมาย 53 ตัวชี้วัด
แผนการศึกษาแหงชาติ กําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษาภายใต 6 ยุทธศาสตร
หลักที่สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เพื่อใหแผนการศึกษาแหงชาติบรรลุเปาหมาย
ตามจุดมุงหมาย วิสัยทัศนและแนวคิดการจัดการศึกษาดังกลาวขางตน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุ ทธศาสตรที่ 2 การผลิต และพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัต กรรรม เพื่อสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
2.5 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป พ.ศ. 2560 - 2574
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป พ.ศ. 2560 – 2574 มีรายละเอียดประกอบดวย เจตนารมณแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป เปาหมายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระบบอุดมศึกษาในป 2574
University 4.0 และสิ่ง ที่สั งคมจะไดรับ จากระบบอุดมศึกษาในป 2574 University 4.0 โดยมีเนื้อหา
โดยสรุปดังนี้
1. เจตนารมณแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 3 มี 3 ประการ ดังนี้
1) อุดมศึกษาตองการนําการพัฒนาประเทศ เปนผูสรางปญญาใหกับสังคม
2) อุดมศึกษาตองเปนศูนยรวมความรูและศาสตรที่นําไปสรางทุนทางสังคม กอใหเกิด
นวั ต กรรม ความรู งานวิ จั ย ที่ เ สนอทางเลื อ กในการแกป ญ หาและการพั ฒ นาประเทศในบริบท
ที่เปลี่ยนแปลง
3) อุ ด มศึก ษาใหโ อกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงองคความรูและนวัตกรรม
อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตอการเรียนรูและการพัฒนาวิชาการ
2. เปาหมายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พิจารณาจาก 5 องคประกอบ
1) การเขาถึงอุ ดมศึกษาของไทย (Accessibility): การรับนักศึกษา Age Group, NonAge Group
2) ความเทาเทียมและความเปนธรรมในการเขาสูระบบอุดมศึกษา (Equity): ผูเรียนมี
โอกาสเขาถึงการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
3) คุณ ภาพการศึก ษา (Quality): สมรรถนะบัณ ฑิต ความสมดุล ของ Soft Skill และ
Hard Skill
4) ประสิทธิภาพของการบริห ารจัด การ (Efficiency): ธรรมาภิบาลและการจัด สรร
ทรัพยากร
5) การตอบสนองตอบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy): บัณฑิตและงานวิจัยตอบสนอง
ตอการพัฒนาประเทศ
3. ระบบอุดมศึกษาในป 2574 University 4.0
1) การสรางโอกาสการเขาถึงอุดมศึกษาอยางกวางขวางและเปนธรรม Accessibility
2) การพัฒนานักศึกษา Student Development
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3) โครงสรางพื้นฐานการวิจัยและนวัตกรรม Research and Innovation Infrastructure
4) ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน Public – Private – Community Partnership
5) การสรางความมั่น คงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา Higher Education Financial
Security
6) นโยบายการสนับสนุนและประเมินผล Policy – Support – Assessment
7) การบริหารจัดการที่ดีในระบบอุดมศึกษา Good Governance
8) อุดมศึกษาดิจิตอล Digital Higher Education
4. สิ่งที่สังคมจะไดรับจากระบบอุดมศึกษาในป 2574 University 4.0
1) โอกาสในการเขาถึงผลผลิตจากทุกพันธกิจอุดมศึกษาที่มีคุณภาพของทุกภาคสวน
2) ทุนทางสังคมใหเกิดผูนําทางความคิดที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึ้น
3) องคความรูและนวัตกรรมที่เสนอทางเลือกและตอบโจทยสังคม เพื่อการพัฒนา
ประเทศในบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ที่มา: สุเมธ แยมนุน. 2559. การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศึกษาไทยในระยะ 15 ป,
กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ป ฉบั บ ที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2574) และแผนพั ฒ นา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564).
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2.6 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)
(1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (จุดแข็งและจุดออน)
จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินสภาพแวดลอม
ภายในถึ ง จุ ด เด น ที่ ส ามารถส ง เสริ ม พั ฒ นาได แ ละจุ ด ด อ ยที่ ต อ งปรั บ ปรุ ง แก ไ ข รวมทั้ ง ประเมิ น
สภาพแวดลอ มภายนอกเพื่ อ พิจ ารณาถึง โอกาสในการพัฒ นา และอุ ป สรรคที่อ าจเกิด ขึ้น ในการ
ดําเนินงานดานตาง ๆ โดยมีผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก โดยสรุปดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
จุดออน (Weakness)
1. การดําเนินงาน (Operational)
1. การดําเนินงาน (Operational)
1.1 มีระบบและกลไกการบริหารจัดการ
1.1 กลไกการติดตามประเมินผลการ
1.2 ผูบริหารมีความรูความสามารถ และ
ดําเนินงานเชิงบูรณาการ (ขาดการวาง
ประสบการณสูง
ระบบประเมินทีส่ ะทอนวิสัยทัศนและ
1.3 มีจํานวนอัตรากําลังเพียงพอสําหรับรองรับ
นโยบาย ไมมีระบบรายงานผลที่ชดั เจน)
การปฏิบัตงิ านตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
1.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรใหมี
1.4 มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน
สมรรถนะสอดคลองกับพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย (ทั้งสายวิชาการ/
1.5 มีการนําระบบสารสนเทศมาใชในการ
สายสนับสนุน)
ดําเนินงานทําใหอํานวยความสะดวกมากขึน้
1.3 การพัฒนาทักษะการบริหารและการ
1.6 บุคลากรมีการปฏิบตั ิงานอยางมี
ปฏิบัติงาน และการจัดบุคลากรให
จรรยาบรรณและยึดถือปฏิบัตติ ามกฎหมาย
เหมาะสมกับงาน (ขาดการวางแผน
ระเบียบ ประกาศ และวินัยอยางเครงครัด
พัฒนาอยางเปนระบบ)
1.7 มีหลักเกณฑ แนวทาง วิธปี ฏิบัติงานที่ชัดเจน
1.4 ระบบการสื่อสารองคกร และการ
และเปนไปในแนวทางเดียวกัน
ถายทอดนโยบายการดําเนินงานระดับ
1.8 มีโครงสรางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนตาม
ตางๆ (งานประชาสัมพันธ/สายสัมพันธ
ภาระหนาที่ที่รับผิดชอบ เพื่อใหสอดคลอง
ระหวางหนวยงาน/ทําใหการถายทอด
กับการปฏิบัติงาน
นโยบายของผูบริหารไมเปนอันหนึง่ อัน
1.9 บุคลากรมีการทํางานเปนทีม มีความสามัคคี
เดียวกัน)
ชวยเหลือในการแกไขปญหา
1.5 ระบบประเมินคุณภาพการดําเนินงาน
1.10 เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีความ
คลองตัวสูง
ของหนวยงานสนับสนุน (การประเมิน
คุณภาพกอง/ศูนย)
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จุดแข็ง (Strength)

จุดออน (Weakness)
1.6 การจัดโครงสรางองคกรและการจัด
องคกรทีไ่ มมีการบูรณาการการทํางาน
รวมกัน (5ศูนย)
1.7 การสือ่ สารในองคกรยังไมสามารถ
เขาถึงและเขาใจไดทกุ ระดับทั่วทั้ง
องคกร และระบบการประชาสัมพันธ
ยังไมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย
1.8 การใชประโยชนจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศยังไมเชื่อมโยงอยางทั่วถึง
1.9 บุคลากรขาดความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงานเนื่องจากภาระงานมีความ
เสี่ยงสูง มีขั้นตอนการปฏิบัตงิ านและ
ปริมาณงานมาก ทําใหเกิดความ
ผิดพลาดงาย
1.10 ขอบังคับและกฎระเบียบตาง ๆ ไมเอื้อ
ตอการปฏิบตั ิงาน
2. การเงินและสินทรัพย (Financial and Asset)
2. การเงินและสินทรัพย (Financial and Asset)
2.1 มีแหลงงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐอยาง 2.1 รายไดจากการจัดสรรจากรัฐบาลและการ
ตอเนื่องทุกป
จัดการศึกษา ยังเปนรายไดหลักของ
2.2 มีทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัย
ครบถวน
2.4 หนวยงานยังไมสามารถสรางรายไดเอง
2.3 มีการเชื่อมโยงการทํางานกับภาคีภาครัฐ/ภาค
อยางเปนรูปธรรม
2.2 ไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ
ประชาชน ไดอยางเปนรูปธรรม สามารถ
พัฒนาโครงการวิจัย/บริการวิชาการ เพื่อ
ตอบสนองนโยบายภาครัฐ/ความตองการของ
พื้นที่/ชุมชนไดเปนรูปธรรมดียิ่งขึน้
3. ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Feedback)
3. ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Feedback)
3.1 ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากร และนิสิตไดรบั
3.1 บุคลากร นิสิต ไมใหความสําคัญในการ
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
พัฒนาตนเอง
3.2 บุคลากรมีการเรียนรูง านรวมกันสามารถ
3.2 บุคลากร นิสิตสวนใหญขาดทักษะ
ปฏิบัติงานแทนกันได
ภาษาตางประเทศ
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จุดแข็ง (Strength)
3.3 หนวยงานเปดโอกาสใหบุคลากรเขารับการ
อบรมตาง ๆ ในหลักสูตรทีเ่ กี่ยวของกับงานที่
ปฏิบัติ และเรื่องที่สนใจ
3.4 มีการระดมความคิด พัฒนาระบบใหม ๆ
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับบุคลากร
3.5 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได
3.6 บุคลากรในหนวยงานเปนคนรุนใหมพรอมที่จะ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
3.7 เครือขายศิษยเกามีความแนนแฟน
4. การเรียนรูแ ละพัฒนา (Learning and Growth)
4.1 มีระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองและรองรับ
การใหบริการแกผรู ับบริการ
4.2 มีการรวมงานกับหนวยงานภายนอก
4.3 บุคลากรเปนคนรุนใหม พรอมรับตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
4.4 มีคณะกรรมการการเงินและทรัพยสนิ ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อวินจิ ฉัยและเสนอแนว
ทางแกไขปญหาที่เกิดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
ดานการคลังและการจัดการทรัพยสนิ ของ
มหาวิทยาลัย
4.5 บุคลากรมีคณ
ุ วุฒิที่ตรงสายงานที่ปฏิบัติ

จุดออน (Weakness)
3.3 บุคลากรยังขาดความรูดาน พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 ประกาศ
ระเบียบ และขอบังคับ เกิดความเขาใจผิดใน
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
3.4 ระบบการบริหารงานทําใหบุคคลภายนอก
เห็นมหาวิทยาลัยเปนแหลงหาผลประโยชน
เชน ผลประโยชนทางการเมือง

4. การเรียนรูแ ละพัฒนา (Learning and Growth)
4.1 บุคลากรขาดกระบวนการ ขั้นตอนในการ
สื่อสาร และการประสานงานทีด่ ี ขาดทักษะ
การสือ่ สาร และการประสานงาน
4.2 การเขาถึงเทคโนโลยีบางกรณียังตองรับการ
พัฒนาในการใหบริการ
4.3 การเชื่อมโยงเครือขายการทํางานกับ
ภาคเอกชนและตางประเทศ ยังคอนขาง
จํากัด
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(2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค)
โอกาส (Opportunities)
1. นโยบายภาครัฐ
1.1 นโยบาย ยุทธศาสตรชาติ ที่เอื้อให
มหาวิทยาลัยเปนหัวใจของการขับเคลื่อน
การสรางความเจริญกาวหนาทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยตามยุทธศาสตร
ชาติและนโยบายไทยแลนด 4.0
1.2 สังคมไทยเขาสูส ังคมสูงอายุ (Ageing
Society) ทําใหมหาวิทยาลัยมีโอกาสในการ
บริการวิชาการและบริการสุขภาพแกผูสงู วัย
และประชาชนทั่วไป
1.3 มีความตองการของตลาดแรงงานที่มีทกั ษะ
เพิ่มขึ้นรวมทั้งอุตสาหกรรมในประเทศกําลัง
มองหาความรวมมือจากสถาบันการศึกษา
ในประเทศ

อุปสรรค (Threats)
1. นโยบายภาครัฐ
1.1 กฎหมายและนโยบายภาครัฐมีกรอบ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานบังคับใช
ไมครอบคลุม
1.2 ระบบสารสนเทศภาครัฐทีก่ ําหนดให
ปฏิบตั ิงานไมรองรับกับระเบียบบางสวนที่ได
กําหนดไว
1.3 การบริหารจัดการ/บูรณาการการทํางาน
ระหวางองคกรฯ ภาครัฐ กับมหาวิทยาลัย
ยังมีขอจํากัด/กติกาทีไ่ มเอื้ออํานวยเทาที่ควร

2. สภาวะเศรษฐกิจ
2.1 การเงิน การคา และการตลาดดิจิทลั
2.2 ธุรกิจดิจิทลั เปนโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะ
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาเปนผูประกอบการ
ใหม
2.3 มีชองทางดิจิทลั ที่เอื้อตอการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

2. สภาวะเศรษฐกิจ
2.1 สภาวะเศรษฐกิจอาจสงผลตอการตัดสินใจ
ในการเขาศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
บัณฑิตศึกษา
2.2 งบประมาณจากรัฐบาลทีจ่ ํากัด
มีไมเพียงพอตอความตองการของ
มหาวิทยาลัย
2.3 รัฐบาลมีการสงเสริมใหศึกษาสายอาชีพมาก
ยิ่งขึ้นจึงมีผลทําใหนสิ ิตภายในมหาวิทยาลัย
ลดลง
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โอกาส (Opportunities)
3. การเมือง สังคม วัฒนธรรม
3.1 มีการสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอก
เชน หนวยงานราชการ องคกรตางๆ หรือ
ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ซึ่งเอื้อประโยชนในการทํางาน

อุปสรรค (Threats)
3. การเมือง สังคม วัฒนธรรม
3.1 จํานวนประชากรวัยเรียนลดลง
3.2 การเมืองไมมีเสถียรภาพ
3.3 นโยบายการจัดสรรงบประมาณไมแนนอน
เพราะขึ้นอยูกับการเมืองและนโยบายของ
รัฐบาล
3.5 ทิศทางการพัฒนาประเทศไมชัดเจน
เนื่องจากเปลี่ยนแปลงตามรัฐบาลแตละชุด
ทําใหมหาวิทยาลัยตองใชเวลาในการ
วางแผนพัฒนาและปรับตัวตามนโยบายของ
รัฐที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
4. สถานการณโลก
4. สถานการณโลก
4.1 นวัตกรรม Digital เปนปจจัยใหมในการสราง 4.1 สภาวะแวดลอม และภัยธรรมชาติคุกคาม
เศรษฐกิจชาติ เชน อินเดีย เอสโตรเนีย
เชน แผนดินไหว ภัยแลง ไฟปา เปนตน
4.2 การเขามาลงทุนของจีน ในกลุมประเทศ
4.2 Digital Disruption
อาเซียน
4.3 ความพรอม/ศักยภาพของบุคลากร ในการ
4.3 ความตองการแรงงานของอุตสาหกรรมใหม
สรางเครือขายการทํางานในระดับสากล
New S-curve
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บทที่ 3
แผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565
3.1 โครงรางองคกร
(1) ปรัชญา (Philosophy)
“ดํารงชีวิตดวยปญญา ประเสริฐทีส่ ุด” “ปฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม”
“A Life of Wisdom is the Most Wondrous of All”
(2) ปณิธาน (Determination)
“ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน”
“Wisdom for Community Empowerment”
(3) วิสัยทัศน (Vision)
มหาวิท ยาลั ยพะเยา เปน มหาวิทยาลัยที่มีชื่อ เสียงระดับสากล ผลิต กําลัง คนที่มี
คุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ประสานความ
รวมมือและสรางเครือขายกับองคกรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อชี้นํา และ
สรางสรรคปญญาเพื่อความเขมแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการดวยหลักธรร
มาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบไดในทุกพันธกิจ
(4) พันธกิจ (Mission)
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได ร ะบุ
ใหมหาวิทยาลัยพะเยา “ใหก ารศึก ษา สง เสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้น สูง ทําการสอน
ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน และทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม เพื่อประโยชนตอ การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และดวยความกาวหนาของ
เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาตองดํา เนิน
พันธกิจในการผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนทุกชวงวัย
แบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยสังคมและนําไปใชประโยชนไดจริง เสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึงดําเนินพันธกิจ 5 ดาน สอดคลองตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้
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(4.1) ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
รูทัน โลกทัน เทคโนโลยี มีความรูภาษาอัง กฤษที่สื่ อสารได มีทัก ษะที่ส นองตอบตอความตองการ
ของตลาดแรงงานเปนมนุษยที่ส มบูรณ รูรอบ รูกวาง เขาใจ และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม
ศิลปะและวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม พรอมใหความชวยเหลือเพื่อนมนุษย และเปนพลเมืองที่มี
คุณ คาของสั ง คมไทยและสั งคมโลก ปรั บตัวไดใ นสัง คมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเปาหมายชีวิต
มีทัก ษะการเป น ผูนํ าและการทํ างานเป น ทีม รวมถึง ทัก ษะ การจัด การและการเปน ผูประกอบการ
ดวยหลัก สูต รที่ทัน สมัย ยืด หยุน ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน และอุต สาหกรรมใหม
อาจารยมีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework,
PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาใหม ดวยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย และวิธีเรียนรูที่เนนทักษะและการปฏิบัติรวมกับผูใชบัณฑิต มีการบริหารจัดการที่สรางความ
เชื่อมั่นกับผูเรียนและความเชื่อถือใหกับชุมชนและสังคม ระบบการศึกษารองรับและตอบโจทยพื้นที่
ในการยกระดั บ การศึ ก ษา ประเมิ น และตรวจสอบได ใ นทุ ก ระดั บ พร อ มก า วสู ค วามเป น สากล
และนานาชาติ
(4.2) วิจัยและนวัตกรรม สูประโยชนเชิงพาณิชย
นอกเหนือ จากบทบาทการสรา งคนใหมี ทัก ษะชี วิ ต และวิช าชี พ ตอบสนองความ
ต อ งการตลาดแรงงานแลว การเป น สถาบั น การศึ ก ษาขั้ น สูง ที่ พ ร อ มดว ยบุ ค ลากรที่มี ศั ก ยภาพ
(Talent and Skilled Human Resources) มหาวิ ท ยาลั ย ต อ งตระหนั ก ว า งานวิ จั ย เป น รากฐาน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ การวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมนําไปสูการถายทอดและพัฒนา
สร า งสรรค สร า งนวั ต กรรมให ก า วหน า และสามารถนํ า ไปใช ป ระโยชน ต อ ชุ ม ชน สั ง คม และ
ภาคอุต สาหกรรมในเชิง พาณิชย สูก ารเติบโตอยางยั่งยืนของสังคม ลดปญหาความยากจน ชุมชน
เกิดความเขมแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในเวทีโลก มหาวิทยาลัยพะเยา
ตองสงเสริมบุคลากรใหมีศักยภาพในดานการวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย และนวั ต กรรม มี ก ารติ ด ตามและการประเมิ น ผลเป น ระบบ
สรางเครือขายนัก วิจัยระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกรทั้ง ภายในและภายนอก วิจัยและนวัต กรรม
ที่ครอบคลุมทั้ง ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และดานสัง คมศาสตรและ
มนุ ษ ยศาสตร เน น การวิ จั ย มุ ง เป า ที่ ต อบโจทย ชุ ม ชน สั ง คม และความต อ งการของประเทศ
(Demand side) สงเสริมการเผยแพรและการถายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การนําไปใชประโยชน
กับสัง คม ดวยการรวมมือกับผูใ ชประโยชนใ นภาคอุต สาหกรรม ภาคบริก ารและภาคการเกษตร

23

เพื่อประโยชนทางดานเศรษฐกิจ สามารถพัฒนายกระดับรายไดและเทคโนโลยีของประเทศใหเปนไป
ตามนโยบายการเขาสู Thailand 4.0
(4.3) บริการวิชาการ สรางความเขมแข็งใหชมุ ชนและสังคม
มหาวิท ยาลั ยเป น แหลง รวมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณ คาและแหลง รวมองคความรู
ในทุก สาขาทั้ง ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และดานสัง คมศาสตรแ ละ
มนุษยศาสตร และดวยปณิธานมุงมั่น “ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน (Wisdom for Community
Empowerment)” มหาวิทยาลัยตองคํานึ ง ถึง พัน ธกิจ ด านบริก ารวิ ช าการแก ชุม ชนและสัง คมที่ เ ป น
พัน ธกิจหลักสําคัญอีกพันธกิจหนึ่งดวย มหาวิทยาลัยตองสามารถอยูรวมกับชุมชนและสังคมสราง
ความสัมพันธที่ดี และเปนที่พึ่งใหชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา สรางรายได สงเสริมสุขภาวะที่ดี
และบรรเทาปญหาความเดือดรอนของชุมชนและสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความ
เขมแข็ง มั่นคง หลุดพนจากความแตกตางและเหลื่อมล้ํา เกิดสังคมความสุข
(4.4) ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อความเปนไทย
การดํารงไวซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เปนสิ่งที่คนไทยทุกคนตองตระหนักและ
ใหความสําคัญเพื่อเสริมสรางความเปนชาติและการเปนเอกลักษณของชาติ การทํานุบํารุง อนุรักษ
ฟนฟู สืบสาน สรางสรรคและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เปนภารกิจเพื่ออนุรักษภูมิปญญาและสมบัติ
ของประเทศชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยูในพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมลานนาที่สวยงามและมีความเปน
เอกลักษณ มหาวิทยาลัยตองสรางความรวมมือกับชุมชน (University engagement) เพื่อการทํานุบํารุง
อนุรัก ษ ฟน ฟู สืบสาน สรางสรรค สรางจิต สํานึก ปลูก ฝง คานิยม และภาคภูมิใ จในวิถีชีวิต ที่ดีงาม
ของประเพณีแ ละศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่พึงประสงคใ หกับนิสิต และบุคลากร รวมถึง การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเชื่อมโยงกลมกลืนกับ
ธรรมชาติและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การพัฒนาประยุกต การใชประโยชนเชิงสรางสรรค ดวยการ
บริหารจัดการ และการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปนระบบ
(4.5) บริหารงานทัน สมัยดว ยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรู
เปลี่ยนแปลงรวมกัน
มีร ะเบียบ ขอบัง คับ และประกาศกําหนดในการบริห ารคน บริห ารงาน ดวยความ
โปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได เพื่อเปาหมายองคกรที่ดีมีคุณภาพและประโยชนสุขของบุคลากร
มีระบบและกลไกควบคุมการบริหารงานดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุกระดับ ยกระดับศักยภาพของ
บุคลากร ทั้ง ผูบริห าร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
กับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมี Mindset ของการทํางานและการ
บริ ห ารร ว มกั น และมี ภ าวะความเป น ผู นํ า (Leadership) และผู ต ามในโลกใหม เป ด โอกาสให ผูมี
สวนเกี่ยวของมีสวนรวมรับรูและแสดงความคิดเห็น ในการดําเนินงาน เพื่อกระบวนการมีสวนรวม
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สรางความรูความเขาใจในนโยบาย และเปาหมายการดําเนินงานในพันธกิจตาง ๆ กระตือรือรนในการ
แกปญหารวมกัน ผูบริหารทุกระดับตองมีวิสัยทัศน (Vision) มีความมุงมั่น และตองเห็นภาพและทิศทาง
ในระยะยาว (Visionary) ดวยหลักการทํางานรวมกัน “สานความคิด สรางจิตใจ” รวมพลังของบุคลากร
ศิษยปจจุบัน และศิษยเกา ในการสรางสรรคสิ่งที่ดี รวมพัฒนาองคกรอยางมีประสิทธิภาพสรางระบบ
การบริหารบนพื้นฐานขอมูลที่นาเชื่อถือและมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
(5) ประเด็นยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา
เพื่อการดําเนินการตามพันธกิจที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานการศึก ษาของชาติ พ.ศ. 2561 และยุ ท ธศาสตร ชาติ ร ะยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาจึ ง มุ ง เน น สร า งความเข ม แข็ ง ของสั ง คมด ว ยการเตรี ย มคนไทยที่ มี คุ ณ ภาพ
ในศตวรรษ ที่ 21 ที่ มี ทั ก ษะชี วิ ต และทั ก ษะวิ ช าชี พ ตรงตามความต อ งการของตลาดแรงงาน
สามารถทํางานเพื่อดํารงชีพและชวยเหลือสังคม พรอมปรับตัวอยูในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
และการสง เสริมการปฏิรู ประบบเศรษฐกิจ สัง คมไปสูฐ านนวัต กรรม เพื่อการแขง ขัน ของประเทศ
ในประชาคมอาเซี ยนและประชาคมโลก บริ ห ารงานดว ยหลัก ธรรมาภิ บ าล เพื่ อ “สานความคิด
สรางจิตใจ” ใหเกิดพลังความสามัคคี รวมสรางแตสิ่งที่ดี อันจะนํามาซึ่งชื่อเสียง การยอมรับของชุมชน
สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ ดวยยุทธศาสตรหลัก 6 ดาน ไดแก
1) ยุทธศาสตรการเตรียมคนและเสริมสรางศักยภาพคน
2) ยุทธศาสตรการสรางงานวิจัยและนวัตกรรมและการเปนผูนําทางดานวิชาการ
3) ยุทธศาสตรการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ
4) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาความเปนสากลหรือนานาชาติ
6) ยุทธศาสตรการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปรงใส
(6) วัตถุประสงคหลัก (Core Objectives)
1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) สอดคลองกับความตองการของสังคม
และตลาดแรงงาน
2. เพื่อพัฒนาไปสูมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม
มี คุ ณ ภาพที่ ขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชน สั ง คม สู ก ารมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น และสนองตอบต อ ภาคเศรษฐกิ จ
ในเชิงพาณิชยอยางเปนรูปธรรม
3. เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมใหมีความเขมแข็ง สังคมเปนสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และความเปนอยูอยางยั่งยืน (Sustainable life quality)
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4. เพื่ออนุ รั กษ ฟน ฟู ทํ านุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น และพัฒนา
สูสากล และสงเสริมใหเกิดการสรางสรรคเชิงพาณิชย (Cultural enterprise)
5. เพื่ อ พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย พะเยาให มี ชื่ อ เสี ย ง เป น ที่ รู จั ก และยอมรั บ ในระดั บ ชาติ
และนานาชาติ
6. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีคุณ ภาพ มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองคกร ดวยระบบ
บริหารงานที่ทันสมัย (Smart University) คลองตัวและมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได
(7) สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา (Core Competency)
1. ความสามารถในการเอื้ออํานวยใหเกิดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ มีทัก ษะการเรียนรูต ลอดชีวิต สนองตอบตอความตองการของตลาดแรงงาน
และเปนพลเมือง ที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก
2. ความสามารถในการสง เสริมและพัฒนาอาจารยใ หมีคุณ ภาพการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย
มีความ กาวหนาทางวิชาการ และประพฤติปฏิบัติตามประกาศจรรยาบรรณของพนักงานสายวิชาการ
เปนตนแบบใหแกนิสิต ชุมชน และสังคม
3. ความสามารถในการศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรูใ หม นําไปสูก ารถายทอดและ
พั ฒ นาสร า งสรรค น วั ต กรรม และสามารถนํ า ไปสู เ ชิ ง พาณิ ช ย เ พื่ อ ประโยชน ต อ ชุ ม ชน สั ง คม
และภาคอุตสาหกรรม
4. ความสามารถในการบริการวิชาการ การเสริมสรางความสัมพันธที่ดีแ ละเปนที่พึ่ง
ใหแกชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา สงเสริมสุขภาวะที่ดี และสรางรายได เพื่อความเขมแข็งของ
ชุมชน
5. ความสามารถในการสงเสริมใหบุคลากรและนิสิต รวมมือกับชุมชนและสังคมในการ
สรางความตระหนักและใหความสําคัญตอการเสริมสรางความเปนชาติและการเปนเอกลักษณของชาติ
การทํานุบํารุ ง อนุ รัก ษ ฟน ฟูศิล ปวั ฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล อ ม
ใหเกิดการใชประโยชนในเชิงสรางสรรค
6. ความสามารถในการเอื้อ อํานวยใหเกิด การบริห ารตามหลัก ธรรมาภิบ าล เรียนรู
เปลี่ยนแปลงรวมกัน และทํางานรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย ดวยหลัก “สานความคิด สรางจิต ใจ”
รวมพลังผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม และใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย Smart University เชื่อมโยงและบริการ
สารสนเทศที่ ทั น สมั ย และถู ก ต อ ง และตอบสนองผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ทุ ก กลุ ม ได อ ย า งรวดเร็ ว
ทันเหตุการณ
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(8) สมรรถนะหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (Personal Competency)
(8.1) สมรรถนะของผูบ ริหาร
1. ทั ก ษะบริ ห ารงาน (Managerial Skill) มี ทั ก ษะการบริ ห ารงานและสามารถ
ประยุ ก ต ใช ค วามรู เทคนิ ค วิ ธี ก าร และเครื่ อ งมื อ มาใช ใ นการบริ ห ารงาน สามารถเป น โคช
เป น ผู บ ริ ห าร การเปลี่ ย นแปลง เป น ผู กํ า กั บ และติ ด ตามการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานในสัง กัด
ให ดํ า เนิ น งานตามระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ประกาศ คํ า สั่ ง และแนวปฏิ บั ติ ต า งๆ ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และเพื่อมุงสูการบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนของหนวยงานและของมหาวิทยาลัย
2. ทักษะการบริหารงานบุคคล (Personnel Management Skill) มีทักษะการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร ใหมีสมรรถนะและศักยภาพรองรับการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของหนวยงาน
และพัน ธกิจ หลัก ของมหาวิทยาลัยอยางมีคุณ ภาพและมีความสุ ข มีทัศ นคติที่ดีแ ละมีความภู มิ ใ จ
ในองค ก ร สามารถจั ด บุ ค ลากรสมดุ ล กับ การปฏิ บั ติ ง านตามภารกิจ พั ฒ นาอาจารย สู มื อ อาชีพ
ด า นการสอนตามกรอบมาตรฐานมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา (UP-PSF) พั ฒ นาระบบสวั ส ดิ ก าร
และสรางแรงจูงใจในการทํางาน
3. มุ ง เน น กระบวนการทํ า งานเชิ ง ดิ จิ ทั ล (Digital Process Oriented) พั ฒ นา
กระบวนการทํางาน และบูร ณาการการทํางานรวมกันทั้ ง ภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน
“สานความคิ ด สร า งจิ ต ใจ” ด ว ยพลั ง ความสามั ค คี แ ละความสั ม พั น ธ ที่ ดี เพื่ อ ส ง มอบบริ ก าร
ที่ ดี มี คุ ณ ภาพแก นิ สิ ต และผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ทุ ก กลุ ม พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น การทํ า งาน
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ตามนโยบาย Smart Operation และจัดสภาวะแวดลอมที่เสริมสุขภาวะการทํางาน
4. ความสามารถประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเชิ ง สร า งสรรค (Empowerment
Evaluation) สามารถออกแบบการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร และประเมินผลการดําเนินงาน
ของหนวยงานแบบกาวหนาและใชแนวคิดการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuous
Improvement) สอดคล อ งและมุ ง สู เ ป า หมายเดี ย วกั น คื อ การบรรลุ ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ สู ง (Super KPI)
เพื่อการบรรลุวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยพะเยา
(8.2) สมรรถนะของพนักงาน
พนักงานสายวิชาการ
1. ทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard
Framework, PSF)
2. ทั ก ษะการผลิ ต และใช สื่ อ การสอนเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย และทั ก ษะการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูของผูเรียน
3. ทัก ษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความสัมพันธที่ดีกับชุมชนและสังคม
และมีทักษะทางภาษาเพื่อมุงสูความเปนสากลและนานาชาติ
4. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)
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5. มุ ง สานความคิ ด สร า งจิ ต ใจ ให เ กิ ด พลั ง ความสามั ค คี ร ว มสร า งสิ่ ง ที่ ดี
ใหมหาวิทยาลัยพะเยาไดรับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ
พนักงานสายสนับสนุน
1. มุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
2. บริการทีด่ ี (Service Mind)
3. เชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
4. ทํางานเปนทีม (Teamwork)
5. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)
6. มุ ง สานความคิ ด สรา งจิต ใจ ให เ กิ ด พลัง ความสามั ค คี ร ว มสร า งสิ่ง ที่ดีใ ห
มหาวิทยาลัยพะเยาไดรับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ
(9) เอกลักษณมหาวิทยาลัยพะเยา
“ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน”
(10) อัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา
อัตลักษณทางวิชาชีพ: มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน
วิชาชีพ ทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามความตองการของอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)
อัตลักษณทั่วไป: มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพดี มีบคุ ลิกภาพดี
3.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
(1) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสรางศักยภาพคน
กระแสการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก จํานวนประชากรวัยเรียนที่ลดลง
จํ า นวนผู สู ง อายุ ม ากขึ้ น จํ า นวนสถาบั น การศึ ก ษาที่ มี ใ ห เ ลื อ กจํ า นวนมาก มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
ต อ งมุ ง เน น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาคนและสั ง คม
ที่มีคุณภาพ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีศักยภาพตรงตามความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน
รวมทั้ง ความตองการแรงงานของภาคอุต สาหกรรมอนาคต (New S-curve) ซึ่ง เปน อุต สาหกรรม
เปาหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต (New Engine of Growth) ผลักดันใหประเทศ
กาวเขาสูประเทศไทย 4.0
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(1.1) เปาประสงค
1. บัณฑิตมีคุณภาพ มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหไดรับการพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต และพัฒนา
คุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ
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(1.2) ตัวชี้วดั คาเปาหมาย และผูรับผิดชอบ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

1. บัณฑิตมีคุณภาพ
มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพทักษะในศตวรรษที่ 21
และอุตสาหกรรมอนาคต
(New S-curve)

1.1 จํานวนผูเรียนที่มาจากความรวมมือ
กับโรงเรียนและจากองคกรที่พัฒนา
หลักสูตรรวมกัน (รอยละ)

1.2 จํานวนหลักสูตร Degree และ
Non-degree ที่ทันสมัย ตอบสนอง
ความตองการของสังคมและเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ
1.3 ทุกหลักสูตร ไดรับการรับรอง
มาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
(รอยละ)

คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ.
2562
2563 2564 2565
40
50
60
70

3

3

3

3

100

100

100

100

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

1. โครงการผูบริหารสถานศึกษา
และอาจารยแนะแนวเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัย
2. โครงการผูบริหารมหาวิทยาลัย
พบผูบริหารสถานศึกษาและแนะ
แนวสัญจร
3. โครงการเตรียมความพรอม
ดานวิชาการและทักษะการใชชีวิต
ในมหาวิทยาลัยของนิสิต ชั้นปที่ 1
ประจําปการศึกษา 2562
จํานวนหลักสูตร

รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและ
ประกันคุณภาพ

รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและ
ประกันคุณภาพ

โครงการพัฒนาการจัดการเรียน - รองอธิการบดี
การสอน และการประเมินผล ของ ฝายวิชาการและ
ทุกคณะ
ประกันคุณภาพ
- ทุกคณะ/
วิทยาลัย
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด

2. พัฒนาทรัพยากรมนุษยให
ไดรับการพัฒนาการเรียนรู
ตลอดชีวิต และพัฒนา
คุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ

2.1 บัณฑิตมีคุณภาพ มีสมรรถนะและ
ทักษะในศตวรรษที่ 21

2.2 อาจารยมีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพอาจารยดา นการสอน
(PSF)

คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ.
2562
2563 2564 2565
3 วิชา
3 วิชา 3 วิชา 3 วิชา

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนา - รองอธิการบดี
นิสิต บูรณาการรวมกับการ
ฝายวิชาการและ
จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชา
ประกันคุณภาพ
ศึกษาทั่วไป ที่เนนผลการเรียนรูให การศึกษา
ผูเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21
- อธิการบดีฝาย
คุณภาพนิสิต
1
1
1
1
โครงการกําหนดหลักสูตรการ
- รองอธิการบดี
หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร อบรมและการประเมินอาจารย
ฝายวิชาการและ
เขาสูก รอบมาตรฐาน UP-PSF ใน
ประกันคุณภาพ
แตละระดับ
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(1.3) กลยุทธการพัฒนาและมาตรการ
กลยุทธ
1. ใหโอกาส สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู
มาตรการ 1) สรางความรวมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาศักยภาพผูเ รียนตัง้ แตระดับ
มัธยมศึกษา เพื่อสงตอเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา
มาตรการ 2) ร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานหรื อ องค ก รวิ ช าชี พ ในการพั ฒ นาบุ ค ลากร
ใหมีศักยภาพสูงขึ้น มีทักษะทางวิชาชีพที่ตรงตามความตองการ ดวยการจัดหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว
รวมถึงการเก็บสะสมหนวยกิต (Micro credential) เพื่อใหผูเรียนสามารถเก็บสะสมหนวยกิตเขาสูหลักสูตร
ระดับปริญญา
2. พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบสนองและตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
มหาวิทยาลัยพะเยาตองพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญา (Degree program) และหลักสูตร
ระยะสั้นและระยะยาว (Non-degree program) ที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติและมาตรฐานวิชาชีพ มุงผลการเรียนรูที่ใหผูเรียนมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 (21st century
skills) มีสมรรถนะของการเปนแรงงานทักษะสูง (Sophisticated worker) การวิจัยและนวัตกรรม (Innovator)
การเป น นั ก คิ ด (Thinker) กล า แสดงออก มี ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารที่ ดี การจั ด การและการเป น
ผูประกอบการ (Entrepreneurship) มีศักยภาพดานภาษาอังกฤษ และมาตรฐานดานเทคโนโลยี
มาตรการ 1) มีระบบและกลไกการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การบริหารจัดการ
ติด ตามและกํากับใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ มีก ารรายงาน
ผลการดําเนินการเพื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และมีความเปนปจจุบัน เพื่อนําสูการปรับปรุงหลักสูตร
ใหทันสมัย ตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
มาตรการ 2) ส ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอนในหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
แบบบูร ณาการ ที่เ นน ผลการเรียนรูใหผูเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ไดแ ก ทัก ษะในการคิดวิเคราะห
(Critical thinking) และคิดสรางสรรค (Creativity and imagination) ทักษะการแกปญหา (Problem solving)
การทํางานเปนทีม (Collaboration and teamwork) และภาวะผูนํา มี Digital literacy ที่สงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต (Life-long learning) นําไปสูการเปนคนไทยที่เปน มนุษยที่สมบูรณ มีความพรอมทางกาย ใจ
และสติปญญา มีการดูแลเอาใจใสรักษาสุขภาพตนเองอยางถูกตองเหมาะสม มีอัตลักษณ “บุคลิกภาพดี
สุขภาพดี และมีสุน ทรียภาพ” และเรียนรูก ารอยูใ นสัง คมที่แ ตกตางทางวั ฒนธรรม สามารถอยูร ว ม
และทํางานกับผูอื่นไดภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม
มาตรการ 3) พั ฒ นาเครื อ ข า ยความร ว มมื อ และทํ า งานร ว มกั น (Cooperative
partnership) กั บ หน ว ยงานเอกชนหรื อ องค ก รภาครั ฐ อื่ น ๆ ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รเพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิต

32

และพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เนนการเชื่อมโยงและพัฒนา
ทั ก ษะการเรี ย นรู จ ากประสบการณ และการทํ า งานหลายรู ป แบบ (Work-education experiences)
เช น การจั ด การศึ ก ษาในรายวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษา (Cooperative education) ซึ่ ง เป น การเสริ ม ทั ก ษะ
และประสบการณ จ ริ ง ให กั บ ผู เ รี ย น เตรี ย มผู เ รี ย นให พ ร อ มเข า สู ร ะบบการทํ า งาน (Employability)
และเปดโอกาสใหผูเรียนไดรับการคัดเลือกเขาสูการมีงานทํา อีกทางหนึ่งดวย
มาตรการ 4) ยุ บ รวมหรื อ บู ร ณาการหลั ก สู ต รที่ มี เ นื้ อ หาใกล เ คี ย งกั น ส ง เสริ ม
การจั ด การเรี ย นการสอนแบบ Double degree ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให ผู เ รี ย นมี ค วามรู
ใน 2 ศาสตร (การเรียนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) หรือพัฒนาสูการวิจัย (หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีควบปริญญาโท) ซึ่ง เปน การลดระยะเวลาการศึก ษาและไดผูสําเร็ จ การศึก ษาที่มีค วามรู
และความสามารถหลายดานตามความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน
มาตรการ 5) พั ฒ นาระบบการเที ย บโอนหน ว ยกิ ต ทั้ ง ในระบบและนอกระบบ
ที่ครอบคลุมเพื่อรองรั บการพั ฒนาหลั กสูตรการอบรม (Non-degree program) ระยะสั้น และระยะยาว
ที่พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีความรูและทักษะเฉพาะที่เปนความตองการในปจจุบันและอนาคต ใหเอื้อ
ตอการไดรับปริญญา
3. จั ด การศึ ก ษาที่ มุ ง เน น ผลลั พ ธก ารเรีย นรู (Outcome-based education) และทั ก ษะ
การเรียนรูดวยตนเอง (Life-long learning)
บริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหเกิดการปฏิรูปวิธีการจัด การ
เรียนการสอนใหเหมาะสมกับลักษณะของผูเรียน เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ดีตอผูเรียน เปนบัณฑิตศตวรรษที่ 21
ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสบการณทางการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เพิ่มพูนและพัฒนาความรู
ตัวเองไดงายขึ้นการใชระบบการเรียนการสอนออนไลน หองเรียน iClassroom การพัฒนาการจัดทํา Course
Online ของผูสอนและการเรียนออนไลนของนิสิตใหเต็มศักยภาพและใหมีปฏิสัมพันธมากขึ้น เพิ่มทักษะ
ผูเรียนดวยประสบการณการเรียนรูจริงในสถานประกอบการ มีหองสมุดเปนศูนยทรัพยากรแหงการเรียนรู
(Resource center)
ม าต ร ก าร 1 ) มี ห น ว ย ง าน ส ง เ ส ริ ม วิ ชาก าร Academic excellence ร อ ง รั บ
การปรั บ เปลี่ ย นการเรี ย นการสอนที่ เ ปลี่ ย นไป (Transformation of Teaching and Learning) ส ง เสริ ม
สนับสนุนและพัฒนาอาจารยใ หใชความรูและใชทักษะที่หลากหลายในการสอน เพื่อการพัฒนาผูเรียน
ตามทักษะศตวรรษที่ 21 ใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (Life-long learning) ทั้งทักษะการเรียนรู
และทักษะการทํางาน (Learning skill & Working skill) จัดการเรียนการสอนดวยวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย
สรางความรักในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา
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มาตรการ 2) จั บ คู ค วามร ว มมื อ ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต เพื่ อ ส ง เสริม การบูร ณาการ
การเรียนกับการทํางานและการปฏิบัติง านจริง ในสถานประกอบการ (Work integrated learning, WIL)
เพื่อเนน การพั ฒนาทั กษะการเรียนรูจ ากประสบการณและการทํางานหลายรูปแบบ (Work-education
experiences) รวมถึงทักษะชีวิต สามารถอยูรวมและทํางานกับผูอื่น ไดภายใตสัง คมที่เปน พหุวัฒนธรรม
เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามมาตรฐานวิ ช าการและวิ ช าชี พ รวมทั้ ง ตรงกั บ ความต อ งการ
ของตลาดแรงงาน ซึ่ ง เป น การเสริ ม ทั ก ษะและประสบการณ ใ ห พ ร อ มที่ จ ะเข า สู ร ะบบการทํ า งาน
(Employability) มหาวิ ท ยาลั ย เกิ ด ความร ว มมื อ และการทํ า งานร ว มกั น (Cooperative partnership)
กับหนวยงานเอกชน หรือองคกรภาครัฐอื่นๆ ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สงเสริมหนวยงาน start up
เพื่อมุงเนนใหนิสิต มีความรูความเขาใจ และแนวคิดการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship) ตลอดจน
ประสบการณตางประเทศ
มาตรการ 3) จั ด การดิ จิ ทั ล เป น พื้ น ฐานเพื่ อ ให ผู ส อนได พั ฒ นารู ป แบบการสอน
ที่หลากหลายและผูเรียนสามารถเขาถึงการศึกษาไดส ะดวกและงายขึ้น พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู
Learning Management System (LMS) ของมหาวิทยาลัยเพื่อการใชหองเรียน iClassroom ที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่ง ขึ้น ปรั บเปลี่ยนและพั ฒนารูป แบบการเรียนการสอนที่ทัน สมัยใหกับผูส อน สง เสริมการเรียนรู
ออนไลน การเรี ย นในและนอกห อ งเรี ย นด ว ย MOOCS (Massive Open Online Courses) การพั ฒ นา
การจัดทํา Online course และการเรียนออนไลนของนิสิตใหเต็มศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสบการณทางการ
เรียนดวยตนเองไดงายขึ้น และอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สง เสริมหองสมุด
ใหเปน หองสมุดที่ทันสมัยมีชีวิต เอื้อใหผูเรียนเขาถึง การเรียนรู และเปน ศูนยทรัพยากรแหง การเรียนรู
(Resource center)
มาตรการ 4) กําหนดทักษะภาษาอังกฤษขั้นต่ําของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เทียบกับ
มาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอัง กฤษของผูเ รียนทุ ก ระดั บ ใหผูเ รียนไดส ามารถเรียนรูแ ละพัฒนาตนไดเต็มศัก ยภาพ มีความ
สามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือศึกษา คนควาองคความรูที่เปนสากลและกาวทันโลก ทั้งในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
4. มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตร
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาต อ งดํ า เนิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รให ทุ ก หลั ก สู ต รเป น ไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับอุด มศึกษาแหงชาติ และเกณฑมาตรฐานหลักสูต รและมาตรฐานวิชาชีพ
และสอดคล อ งตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ สร า งมาตรฐาน ความมั่ น ใจ
และตรวจสอบไดใหกับสังคมและสาธารณะ
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มาตรการ 1) กํากับ ดูแลใหมีการดําเนินการตามองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตามประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรการ 2) ใช เ กณฑ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต ร ASEAN
University Network Quality Assurance (AUN QA) ซึ่ ง เป น เกณฑ ร ะดั บ สากล ที่ ส ามารถประยุ ก ต
ไดกับทุกสาขาวิชาที่เปนการพัฒนาสู Expected Learning Outcome (ELO) สอดคลองกับการจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 และความตองการของผูใชบัณฑิต
5. พั ฒ นาอาจารย สูมื อ อาชี พ ดา นการสอนตามกรอบมาตรฐานมหาวิ ทยาลัย พะเยา
(Professional Standard Frameworks, UP-PSF)
เพื่อใหอาจารยมีสมรรถนะและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน เขาใจในบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ ทุกดาน ไดแก
1) ด า นองค ค วามรู (Knowledge) ทั้ ง ความรู ใ นศาสตร ส าขาวิ ช า และความรู
ในศาสตรการสอนและการเรียนรู
2) ด า นสมรรถนะ (Competencies) ประกอบด ว ย การออกแบบและวางแผน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูข องผูเรียน การดําเนินกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ การเสริมสราง
บรรยากาศการเรี ย นรู แ ละสนั บ สนุ น การเรี ย นรู และการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย น
พรอมทั้งสามารถใหขอมูลปอนกลับอยางสรางสรรค
3) ด า นค า นิ ย ม (Values) ประกอบด ว ยคุ ณ ค า ในการพั ฒ นาวิ ช าชี พ อาจารย
และการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ทั้งคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ และการธํารงไวซึ่งจรรยาบรรณ
แหง วิชาชีพอาจารย ตลอดรวมถึง ความสามารถในทัก ษะภาษาอัง กฤษ และทัก ษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มาตรการ 1) พัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารยดานการสอนของมหาวิทยาลัย
พะเยา (UP Professional Standard Framework, UP-PSF) และการสนับสนุน การเรียนรู เพื่อใหบุคลากร
สายวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยาทุกคนไดรับการพัฒนาและไดใชเปนเกณฑในการแสดงสมรรถนะ
ดานการสอนในระดับตาง ๆ
มาตรการ 2) กํ า หนดหลั ก สู ต รการอบรมและการประเมิ น อาจารย เ ข า สู
กรอบมาตรฐาน UP-PSF ในแต ล ะระดั บ เพื่ อ ความก า วหน า ในวิ ช าชี พ อาจารย ด า นการสอน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัยพะเยาหรือโดยหนวยงานหรือองคกรระดับอุดมศึกษา
ของประเทศ
มาตรการ 3) มีร ะบบการยกยองหรือประกาศเกียรติคุณ แกอาจารย และการให
แรงจูงใจแกอาจารยที่ผานเขาสูระดับสมรรถนะสูงสุดของกรอบมาตรฐานฯ
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(2) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางงานวิจัยและนวัตกรรมและการเปนผูนาํ ทางดาน
วิชาการ
มหาวิทยาลั ยพะเยาตองพัฒนาไปสูมหาวิทยาลัยวิจัย (Research university) ที่เกิด การ
ผลิตผลงานวิจัยคุณภาพ สนองตอบตอความตองการของชุมชน สังคม และตอภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย
อยางเปนรูปธรรม เกิดการเพิ่มของบุคลากรทีม่ ุงสูการทําวิจัยมากขึ้น เพิ่มคุณภาพงานวิจยั มากขึ้น สงเสริม
และสนับสนุนการทําวิจัยที่สมดุลที่จะทําใหคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ มหาวิทยาลัยตองเปนแหลงความรู แหลง ถายทอด
ความรูสูสังคม กอใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แกไขความยากจนของประเทศ
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดวย
(2.1) เปาประสงค
1) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ
2) ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สูก ารมีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้
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(2.2) ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และผูรบั ผิดชอบ
เปาประสงค
1. ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมมีคุณภาพ

คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ.
โครงการ/กิจกรรม
2562
2563
2564
2565
1.1 จํานวนงบประมาณ
10
15
20
1. การจัดสรรทุนอุดหนุน
25
สนับสนุนงานวิจัยและ รอยละของทุน รอยละของทุน รอยละของ รอยละของทุน
โครงการวิจัย Unit of
นวัตกรรม
ที่ไดรับจัดสรร ที่ไดรับจัดสรร ทุนที่ไดรับ ทีไ่ ดรับจัดสรร
Excellence
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
จัดสรร
2. การจัดสรรทุดอุดหนุน
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
การวิจัยภายใตความรวมมือ
สกว.- มพ. (ทุนฝายวิชาการ
สกว.)
3. การจัดสรรทุนอุดหนุนการ
วิจัยภายใตความรวมมือ
สวช.- มพ.
4. การจัดสรรทุนอุดหนุน
การวิจัยในแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
5. การจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย
งบประมาณแผนดิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
6. การจัดสรรงบประมาณ
เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม
ดานการวิจัย (10%)
ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ
-รองอธิการบดี
ฝายวิจัยและ
นวัตกรรม
-ทุกคณะ/วิทยาลัย
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ตัวชี้วัด

2562

คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ.
2563
2564

2565

1.2 จํานวนผลงานวิจัย
ที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในวารสาร
นานาชาติ

0.14

0.30

0.50

0.80

1.3 จํานวนผลงานที่
ไดรับการอางอิง
(Citation)

10

10

10

10

1.4 รอยละของนักวิจัย
ใหมที่ไดรับการจัดสรร
ทุนวิจัยและพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม
7. การจัดสรรทุนอุดหนุน
โครงการวิจัย 1 คณะ 1 โมเดล
8. โครงการวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอก
1. โครงการพัฒนานักวิจัยสูการ
ตีพิมพ
2. โครงการประชุมวิชาการพะเยา
วิจัยครั้งที่ 8
3. การจัดทําวารสารนเรศวร
พะเยาและวารสารมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
คาเฉลี่ยการอางอิง (Cited)
ในฐานขอมูล SCOPUS
(คาเฉลี่ยการอางอิงตอครั้งตอ
ผลงานตอป)

10
รอยละของ
นักวิจัยใหมที่
ไดรับจัดสรร
ทุนวิจัย

10
รอยละของ
นักวิจัยใหมที่
ไดรับจัดสรร
ทุนวิจัย

10
10
รอยละของ
รอยละของ
นักวิจัยใหมที่ นักวิจัยใหมที่
ไดรับจัดสรร ไดรับจัดสรรทุน
ทุนวิจัย
วิจัย

1. การจัดสรรทุนอุดหนุน
โครงการวิจัย Unit of Excellence
2. การจัดสรรทุดอุดหนุนการวิจัย
ภายใตความรวมมือ สกว.- มพ.
(ทุนฝายวิชาการ สกว.)

ผูรับผิดชอบ

-รองอธิการบดี
ฝายวิจัยและ
นวัตกรรม
-ทุกคณะ/วิทยาลัย

-รองอธิการบดี
ฝายวิจัยและ
นวัตกรรม
-ทุกคณะ/วิทยาลัย
-รองอธิการบดี
ฝายวิจัยและ
นวัตกรรม
-ทุกคณะ/วิทยาลัย
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ตัวชี้วัด
1.5 รอยละของนักวิจัย
ใหมไดรับการพัฒนา

2. ผลงานวิจัย และ
นวัตกรรม ขับเคลื่อน
ชุมชน สังคม สูการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.1 จํานวนงานวิจัย
และนวัตกรรมที่
นําไปใชประโยชนเพื่อ
พัฒนาชุมชน สังคม

คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ.
2562
2563
2564
2565
50
60
70
80
รอยละ ตอ
รอยละ ตอ
รอยละ ตอ
รอยละ ตอ
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
บุคลากรสาย บุคลากรสาย บุคลากรสาย บุคลากรสาย
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
300
จํานวนผลงาน

350
จํานวนผลงาน

400
จํานวน
ผลงาน

450
จํานวนผลงาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
-รองอธิการบดี
ฝายวิจัยและ
นวัตกรรม
-ทุกคณะ/วิทยาลัย

1. การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
ในแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
2. การจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย
งบประมาณแผนดิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
3. การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัด
กิจกรรมสงเสริมดานการวิจัย
(10%)
4. การจัดสรรทุนอุดหนุน
5. โครงการวิจัย 1 คณะ 1 โมเดล
6. โครงการวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอก
7. โครงการ Signature Product
สกว.

-รองอธิการบดี
ฝายวิจัยและ
นวัตกรรม
-ทุกคณะ/วิทยาลัย
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ตัวชี้วัด
2.2 จํานวนงานวิจัย
และนวัตกรรมที่สราง
ประโยชนเชิงพาณิชย
ใหกับมหาวิทยาลัย

2562
1 ศูนย

คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ.
2563
2564
-

2565
-

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

โครงการศูนยบริการเชิงพาณิชย/
ศูนยใหคําปรึกษาดานวิชาการเพื่อ
การใชประโยชนเชิงพาณิชย
โดยตอยอดเชิงพาณิชยเพื่อมุงเนน
สรางรายไดจากผลงานวิจัย

-รองอธิการบดี
ฝายวิจัยและ
นวัตกรรม
-ทุกคณะ/วิทยาลัย
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(2.3) กลยุทธการพัฒนาและมาตรการ
กลยุทธ
1. พัฒนาบุคลากรใหมีศกั ยภาพสูงดานการวิจัยและนวัตกรรม
ภาระงานอาจารย แ ละบุ ค ลากรของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาส ว นหนึ่ ง คื อ การแสวงหา
องคความรูใหม การสรางสรรค ถายทอดและการนําไปใชประโยชน ดังนั้น บุคลากรในทุกสวนงานจึงตองมี
คุ ณ ภาพเพื่ อ สร า งงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพ บุ ค ลากรควรได รั บ การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และกระตุ น ให มี
จิตวิญญาณและวัฒนธรรมการวิจัย
มาตรการ 1) สรางกลไกการพัฒนานักวิจยั อยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ เพื่อกาวสูการเปน
นัก วิจัยที่มีศักยภาพ สามารถสรรหาแหลงทุน รวมทั้ง พัฒนาคุณภาพบุคลากร การวิจัยและนวัตกรรม
ในภาคการผลิต การบริการ แกสังคมและชุมชน
มาตรการ 2) สรางระบบการทําวิจัยที่บูรณาการกับการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
ในระดับบัณฑิตศึกษาในศาสตรที่มีความเชี่ยวชาญหรือชํานาญ
มาตรการ 3) สรางกลุมวิจัย (Research cluster) และเครือขายดานวิจัยและนวัตกรรม
ระบบพี่เลี้ยงนั กวิจัย (Mentorship) และระบบชวยเหลือการตีพิมพ เพื่อการทํางานวิจัยแบบบูรณาการ
และการใชทรัพยากรรวมกัน
2. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
การวิจั ยเปน กลไกสําคั ญในการขับเคลื่อนใหสรางองคความรูใ หมในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ และตอยอดสูการนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย วิจัยและนวัตกรรมจึงเปน
รากฐานของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี มหาวิทยาลัยตองมีระบบและกลไกรองรับ
การบริหารการดําเนินการ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ถูกตอง และเหมาะสม
มาตรการ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวิจัย
และนวัตกรรม และเปนแหลงขอมูลการวิจัย (Research map) เพื่อกําหนดทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะหผลสําเร็จของงานวิจัย
มาตรการ 2) พัฒนาแผนงบประมาณวิจัยและนวัต กรรม เพื่อรองรับแผนงานวิจัย
เปาหมายและที่เปนประโยชนเชิงพาณิชย
3. การสรางผลงานวิจยั และนวัตกรรมที่ใหผลกระทบเชิงบวกกับชุมชนและสังคม
มหาวิ ท ยาลัย พะเยามี ผ ลงานวิ จัยที่ มี คุณ ภาพ เป น ที่ ย อมรั บระดับ ชาติแ ละนานาชาติ
สามารถนําผลงานวิจัยตอยอด จนกระทั่งเกิดเปนนวัตกรรม และสามารถถายทอดเทคโนโลยีนําสูประโยชน
การใชจริงกับชุมชนและสังคม ตลอดจนการใชประโยชนในเชิงพาณิชย ตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย
พะเยา
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มาตรการ 1) จัดตั้งศูนยกลางการวิจัยและนวัตกรรม (Research and innovation hub)
เพื่อเปน หนวยงานสนั บ สนุน การวิจัยมุง เปา (Agenda-based research) งานวิจัยเชิง พื้น ที่ (Area-based
research) งานวิจัยเชิง สรางสรรค และงานวิจัยใชประโยชนใ นเชิง พาณิชย รองรับยุทธศาสตรการวิจัย
ของประเทศ และสงเสริมสนับสนุนการสรางผูประกอบการ (Entrepreneurship) บริษัท Start-up และ Spin-off
มาตรการ 2) จัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยและนวัตกรรม ใหมีความพรอม
และทันสมัย โดยเฉพาะศาสตรที่มีความโดดเดนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งพัฒนาศูนยสนับสนุนดานการวิจยั
ใหเขมแข็ง อยางเป นระบบ เพื่อขั บเคลื่อนการพัฒนางานวิจัยและนวัต กรรม สูก ารขั บเคลื่อนใหเกิดผล
กระทบเชิงบวก
มาตรการ 3) สรางภาคีเครือขายการวิจัยและนวัตกรรม ทั้งสถาบันการศึกษาภาครัฐ
และเอกชนอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม มีการสื่อสารในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
มาตรการ 4) สรางศูนยบริการเชิงพาณิชยที่มีประสิทธิภาพ ที่สงเสริมการนํางานวิจัย
และนวัตกรรมไปใชประโยชนเชิงพาณิชย ใหบริการถายทอดงานวิจัยสูภาคอุตสาหกรรม ชุมชน รวมทั้งการ
เปนที่ปรึกษาธุรกิจและการจัดอบรม
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(3) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาจั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ วั ต ถุป ระสงค ห ลัก คื อ การให โ อกาสและกระจายโอกาส
ทางการศึกษาของประชากรในพื้นที่ โดยเฉพาะจัง หวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยาเติบโตจาก 4 คณะ
สู 18 คณะ/ วิ ท ยาลั ย 1 วิ ท ยาเขต และโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา มี ป ณิ ธ านแน ว แน
“ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน” จึงตองสรางความเขมแข็งของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต การกินดี
อยูดี สังคมเปนสุข และการมีสวนรวมกับสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระจายความเจริญที่เปนนโยบาย
ของรัฐ บาล ดวยระบบการขนสงทางรถไฟ (รถไฟทางคู เดน ชัย – เชียงของ) ที่จ ะทําใหเกิด การพัฒนา
ทางดานเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย พื้นที่ใกลเคียง ตลอดจนประเทศเพื่อนบาน
(3.1) เปาประสงค
1) ชุมชนและสังคมมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูอยางยั่งยืน (Sustainable life)
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(3.2) ตัวชี้วดั คาเปาหมาย และผูรับผิดชอบ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

1. ชุมชนและ
สังคมมีคุณภาพ
ชีวิตและความ
เปนอยูอ ยางยั่งยืน
(Sustainable life)

1.1 มีแหลงเรียนรู
และพัฒนาการ
เรียนรูของชุมชน
สังคม ทุกชวงวัย
1.2 จํานวนงาน
บริการวิชาการ
ที่เกิดประโยชนตอ
ชุมชน สังคมและ
ประเทศ
1.3 จํานวน
ผูรับบริการทาง
การแพทยและ
สาธารณสุข และ
เขารวมกิจกรรม
ดาน
สาธารณสุข

2562

คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ.
2563
2564

2565

1 ศูนย

2 ศูนย

2 ศูนย

2 ศูนย

1 ศูนย

1 ศูนย

1 ศูนย

1 ศูนย

10

15

20

30

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ศูนยศกึ ษาเศรษฐกิจพอเพียง ผูอํานวยการ
ดานการเกษตรและความ
ศูนยศกึ ษา
อยูรอดของมนุษยชาติ
เศรษฐกิจ
พอเพียงฯ
มีอุทยานการเรียนรู (UP
รองอธิการบดี
Learning Center)/ ศูนยการ ทุกฝาย
เรียนรูเพื่อการตอยอด
คณะ/ สํานัก/
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ศูนย
(UP Space)
ศูนยการแพทยและ
ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ศูนยการแพทย
พะเยา และโรงพยาบาล
และโรงพยาบาล
ทันตกรรม
มหาวิทยาลัย
(รอยละจากสถิติผูใชบริการ พะเยา
ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม)
คณะทางดาน
วิทยาศาสตร
สุขภาพทั้งหมด
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด

1.4 ความพึงพอใจ
ของชุมชนตอการ
จัดการสิ่งแวดลอม
และสาธารณูปโภค
ของมหาวิทยาลัย

2562

คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ.
2563
2564

2565

โครงการ/กิจกรรม

รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 1. โครงการจัดทําแผนและ
ของพื้นที่
ของพื้นที่
ของพื้นที่
ของพื้นที่ พัฒนาภูมิทัศนและระบบ
สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม นิเวศของมหาวิทยาลัย
ทางกายภาพ ทางกายภาพ
ทาง
ทางกายภาพ 2. โครงการมหาวิทยาลัย
ไดรับการ
ไดรับการ
กายภาพ
ไดรับการ รักษสิ่งแวดลอม
พัฒนา
พัฒนา
ไดรับการ
พัฒนา
พัฒนา

ผูรับผิดชอบ

รองอธิการบดี
ฝายสิ่งแวดลอม
และภูมิทัศน
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(3.3) กลยุทธการพัฒนาและมาตรการ
กลยุทธ
1. จัดใหมีศูนยการเรียนรู (Learning center) และสงเสริมการพัฒนาการเรียนรูทุกชวงวัย
ดวยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และรองรับสังคมผูสูงอายุ (Aging society)
ให ค วามรู แ ละการเรี ย นรู ใ นทุ ก ช ว งวั ย จากการรวบรวม การถ า ยทอดความรู
และเทคโนโลยีสูชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสรางอาชีพ ใหมีความเปนสากล
มาตรการ 1) จัด ตั้ง อุทยานการเรียนรู (UP-Learning Center) ตามแนวคิด ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปนแหลงเผยแพรความรูและแหลงเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ของชุมชน สังคม
และประเทศเพื่อนบาน
มาตรการ 2) พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาใหเขมแข็ง เพื่อเปนโรงเรียน
ตั ว อย า งที่ ส ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู การคิ ด วิ เ คราะห ความเป น เลิ ศ ทางวิ ช าการ และเป น คนดี
ของนักเรียนในพื้นที่
มาตรการ 3) สงเสริมวิทยาเขตเชียงรายใหเปนศูนยรวมการใหบริการวิชาการ และ
การสรางอาชีพใหกับชุมชนและประเทศเพื่อนบาน รวมถึงการสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย
2. นําความรูทางวิชาการ วิชาชีพ งานวิจัยและนวัตกรรมสูการพัฒนาชุมชน (Professional –
Community engagement)
เพื่อใหมหาวิทยาลั ยเป น ที่พึ่ง ของชุมชน และสรางความเขมแข็ง แกชุมชนอยางแทจ ริ ง
มหาวิทยาลัยตองมีหนวยงานที่ชวยขับเคลื่อนการเชื่อมโยงในการดําเนินการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
มาตรการ 1) ใหอุทยานการเรียนรู (UP-Learning center) ทําหนาที่เปน ศูน ยก ลาง
ประสานงานดานบริก ารวิชาการ ที่ทํางานอยางเปน ระบบและบูร ณาการรวมกัน กับคณะ/ สาขาวิช า
จัด ทําระบบสารสนเทศฐานขอมู ล ชุ มชน และรวบรวมการบริการวิชาการ 1 คณะ 1 โมเดล (1 Faculty
1 Model) สํารวจความตองการของชุมชน “Need assessment” และใหบริการวิชาการที่สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม
มาตรการ 2) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของการบริการวิชาการ รวมทั้งกระจายแผนงานใหครอบคลุมนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญอยางทั่วถึง
มาตรการ 3) บู ร ณาการการบริ ก ารวิ ช าการ กั บ ทุ ก พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย
อยางเปนรูปธรรม
มาตรการ 4) พั ฒ นานั ก วิช าชี พ เชื่ อ มโยงหุน ส วนสั ง คม (Community engagement
professional) เพื่ อ เป น พี่ เ ลี้ ย ง (Facilitator) ให กั บ นั ก วิ ช าการ นั ก วิ จั ย ในการนํ า ผลงานวิ ช าการ วิ จั ย
และนวัตกรรมไปพัฒนาชุมชน (Community engagement embedding)
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3. บริการทางดานสุขภาพและสาธารณสุข (Community health care)
กระบวนการสรางความเขมแข็งของชุมชนที่สําคัญอีกดานหนึ่ง คือ การจัดระบบบริการ
สุขภาพ ทั้งการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันและการรักษา ปญหาที่เกิดกับชุมชนที่อยูในพื้นที่หางไกล
คื อ การขาดโอกาสเข า ถึ ง สถานบริ ก ารสุ ข ภาพ และขาดการสุ ข าภิ บ าลที่ ดี มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
เปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ ที่มีการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพครบ มีศูนยการแพทย
และโรงพยาบาล มีโรงพยาบาลทันตกรรม จึงสามารถเปนที่พึ่งในการใหบริการสุขภาพแกชุมชนในพื้นที่ตั้ง
และพื้นที่ใกลเคียงได เปนการพัฒนาสุขภาพชุมชน เพื่อการมีสุขภาวะที่สมบูรณของทุกคนในชุมชนและ
พื้นที่ใกลเคียง
มาตรการ 1) ใหบริการของศูนยการแพทยและโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม
และศูนยบริการสุขภาพอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ใหสามารถดูแลและรักษาสุขภาพ เปนที่พึ่งของประชาชน
ในชุมชน สังคม และประเทศเพื่อนบาน ตั้งแตแรกเกิดจนถึงวัยชรา
มาตรการ 2) สงเสริมการจัดกิจกรรมใหความรูแกชุมชน เพื่อสงเสริมสุขภาวะที่ดี
4. พัฒนาสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาวะที่ดี (Green and clean university)
มหาวิทยาลัยเปน ตัวอยางแหงองคก รที่มีภูมิทัศ นสวยงาม มีก ารสัญจรอยางเปน ระบบ
มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี มีการใชพลังงานอยางประหยัด เปนแบบอยางชุมชนที่ดีของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มาตรการ 1) จัดการและอนุรักษพื้นที่ สิ่งแวดลอมทางกายภาพภายในมหาวิทยาลัย
และนําไปใชอยางเกิดประโยชนสูงสุด
มาตรการ 2) พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค รวมทั้งการจัดการ
ของเสีย การจัดการน้ํา การใชพลังงานสะอาด การลดคารบอนไดออกไซด
มาตรการ 3) ปรับปรุงระบบการสัญจรดวยรถไฟฟาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึง
ทางเดิน ทางวิ่ง และทางจักรยาน
มาตรการ 4) รณรงคการใหความรูเรื่องการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การใชน้ํา
ดูแ ลอนุรักษสิ่ง แวดลอม พลัง งาน การลดภาวะโลกรอน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สรางจิต สํานึกในการ
ลดปริมาณขยะ
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(4) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางและสงเสริมการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมใหยั่งยืน
พะเยาเปนจังหวัดในกลุมลานนาตะวันออก มีประวัติศาสตรยาวนานตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 16
กอนไดรับการจัดตั้งขึ้นเปนจัง หวัดที่ 72 ของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2520 มีชื่อเดิมวา เมืองภูก ามยาว
หรือ พยาว มีก ารปกครองแรกเริ่มในราชวงศล าวจก หิรัญนครเงิน ยางเชียงแสน กอนจะอยูภายใต
การปกครองของอาณาจักรลานนา ที่มีศิลปะลักษณะเกาแก และวัฒนธรรมทองถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะ
รวมถึง สถานที่สําคัญทางศาสนา การดํารงรัก ษาไวซึ่ง ศิล ปะและวัฒนธรรมของชาติเปน สิ่ง ที่คนไทย
และทุกหนวยงานของชาติตองใหความสําคัญ รวมถึงการทํานุบํารุง อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน สรางสรรค
และพัฒนาใหเปนสมบัติของชาติ ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงคใหกับนิสิต บุคลากร ชุมชน
และสังคม
(4.1) เปาประสงค
1. อนุรกั ษ ฟน ฟู ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น และพัฒน
สูสากล
2. สงเสริมใหเกิดการสรางสรรคเชิงพาณิชย (Cultural enterprise)

48

(4.2) ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และผูรบั ผิดชอบ
เปาประสงค

1. อนุรกั ษ ฟน ฟู
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ทองถิ่น และ
พัฒนาสูสากล

ตัวชี้วัด

2562

คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ.
2563
2564

2565

1.1 มีฐานขอมูลดานศิลปะ
และวัฒนธรรมที่ใชเปนแหลง
อางอิงและเรียนรู

1 ระบบ

1 ระบบ

1 ระบบ

1 ระบบ

1.2 มีแหลงเรียนรูดาน
วัฒนธรรมของชาติพนั ธุไต
ในอาเซียน

1 แหง

-

-

-

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

1. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศ
ทางศิลปะและวัฒนธรรมของ
ช า ติ พั น ธุ ไ ต แ ล ะ แ ผ น ที่
วั ฒ น ธ ร ร ม เ พื่ อ กํ า ห น ด
แนวทางในการอนุรักษ ฟนฟู
และพัฒนา
2. พื้ น ที่ จั ด แ ส ด ง แ ละจั ด
กิ จ ก ร ร ม ด า น ศิ ล ป ะแ ล ะ
วั ฒ นธรรมของชาติ พั น ธุ ไ ต
ในอาเซียน
โครงการพัฒนาศูนย
ศิลปวัฒนธรรมลานนา (ไต)
ทําหนาที่เปนแหลงเรียนรูดาน
วัฒนธรรมชาติพันธุไตใน
อาเซียน

-ผูชวยอธิการบดี
(จารุวรรณ
โปษยานนท)
-โครงการจัดตั้ง
ศูนยศลิ ปวัฒนธรรมลานนา
(ไต)

-ผูชวยอธิการบดี
(จารุวรรณ
โปษยานนท)
-โครงการจัดตั้ง
ศูนยศลิ ปวัฒนธรรมลานนา
(ไต)
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เปาประสงค

2. สงเสริมใหเกิด
การสรางสรรคเชิง
พาณิชย (Cultural
enterprise)

ตัวชี้วัด

2562

คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ.
2563
2564

2565

1.3 มีผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมดานศิลปะและ
วัฒนธรรม

1 ศูนย

-

-

-

1.4 บุคลากรและนิสิต
แสดงออกถึงความเปนไทย

มากขึ้น
รอยละ 30

มากขึ้น
รอยละ 40

มากขึ้น
รอยละ 50

มากขึ้น
รอยละ 60

2.1 จํานวนผลิตภัณฑและ
จํานวน 10
บริการดานศิลปะและ
ผลิตภัณฑ
วัฒนธรรม และการทองเที่ยว
ที่สรางมูลคาและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน

จํานวน 20
ผลิตภัณฑ

จํานวน 30
ผลิตภัณฑ

จํานวน 40
ผลิตภัณฑ

โครงการ/กิจกรรม

ศูนยวิจัยและนวัตกรรมดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ
ดํารงไวซึ่งคุณคาของมรดก
ทางวัฒนธรรมทองถิน่

ผูรับผิดชอบ

-ผูชวยอธิการบดี
(จารุวรรณ
โปษยานนท)
-โครงการจัดตั้ง
ศูนยศลิ ปวัฒนธรรมลานนา
(ไต)
1. โครงการปลูกฝงความเปน รองอธิการบดี
ไทยตามคานิยมหลัก 12
ฝายคุณภาพนิสิต
ประการ
2. โครงการประเพณี 12
เดือน
1. กิจกรรมวัฒนธรรมเชิง
-ผูชวยอธิการบดี
สรางสรรค
(จารุวรรณ
เพื่อสรางและเพิ่มศักยภาพ โปษยานนท)
การเปนผูประกอบการทาง
-โครงการจัดตั้ง
วัฒนธรรมในระดับ ประเทศ/ ศูนยศลิ ปนานาชาติ
วัฒนธรรมลานนา
(ไต)
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ตัวชี้วัด

2562

1 เครือขาย

คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ.
2563
2564

1 เครือขาย

1 เครือขาย

2565

1 เครือขาย

โครงการ/กิจกรรม

2. จํานวนผลิตภัณฑและ
บริการดานศิลปะและ
วัฒนธรรม และการทองเที่ยว
ที่สรางมูลคาและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
3.เครือขายความรวมมือใน
ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติเพื่อสงเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจเชิง
สรางสรรคดานศิลปะและ
วัฒนธรรมใหแกชมุ ชน

ผูรับผิดชอบ

-ผูชวยอธิการบดี
(จารุวรรณ
โปษยานนท)
-โครงการจัดตั้ง
ศูนยศลิ ปวัฒนธรรมลานนา
(ไต)
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(4.3) กลยุทธการพัฒนาและมาตรการ
กลยุทธ
1. อนุรกั ษ ฟน ฟู พัฒนาภูมิปญญาทองถิน่ ศิลปะและวัฒนธรรม
จั ด ระบบสารสนเทศด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมและภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น วิ ถี ก ารดํ า รงชี วิ ต
และขนบธรรมเนียมประเพณี ดวยเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อการรวบรวม อนุรักษ และการสืบคน เพื่อปลูกฝง
และสรางจิต สํ านึก รั ก และชื่น ชมในศิล ปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทอ งถิ่ น
ใหกับนิสิต บุคลากร ชุมชน และสังคมดวยระบบและกลไกที่กําหนด
มาตรการ 1) พัฒนาศูนยศิลปวัฒนธรรมลานนา (ไต) ทําหนาที่เปน
1.1) แหลงเรียนรูดานวัฒนธรรมชาติพันธุไตในอาเซียน
1.2) ศูนยวิจัยและนวัตกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อดํารงไวซึ่งคุณคาของ
มรดกทางวัฒนธรรมทองถิ่น
1.3) ศูนยประสานงานขอมูลศิลปะและวัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงกับเครือขายวิชาการ
และเครือขายประชาคมผูใชประโยชนดานศิลปะและวัฒนธรรม
1.4) พื้น ที่จัด แสดงและจัด กิจ กรรมดานศิล ปะและวั ฒนธรรมของชาติ พั น ธุ ไ ต
ในอาเซียน
มาตรการ 2) จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติพัน ธุไ ต
และแผนที่วัฒนธรรม เพื่อกําหนดแนวทางในการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนา
2. พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคแกชุมชนดวยศิลปะและวัฒนธรรม (Cultural enterprise)
จังหวัดพะเยาเปนจังหวัดในกลุมลานนาตะวันออก ที่มีตนทุนทางศิลปวัฒนธรรมสูง ทั้งดาน
ประเพณีก ารแตง กาย ศิล ปะและวัฒนธรรม มีแ หลง เรียนรูแ ละสถานที่สําคัญทางศาสนาจํานวนมาก
ที่สามารถสรางสรรคเปนแหลงทองเที่ยวเชิง วัฒนธรรม และเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นของชุมชนได หากไดรับการพัฒนาและสงเสริม
มาตรการ 1) สรางภาคีความรวมมือในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อสง เสริม
และพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคดานศิลปะและวัฒนธรรมใหแกชุมชน
มาตรการ 2) จัด กิจ กรรมวัฒนธรรมเชิง สรางสรรค เพื่อสรางและเพิ่มศัก ยภาพ
การเปนผูประกอบการทางวัฒนธรรม (Cultural entrepreneur)
3. สรางความตระหนักและรับรู ปลูกฝงความเปนไทย (Thainess)
การสง เสริมคุณ ธรรมจริยธรรม และความภาคภูมิ ใ จในความเปน ไทย เปน สิ่ง สํา คั ญ
ที่คนไทยทุกคนตองตระหนักและพึงปฏิบัติ องคกรตองใหการสงเสริมสนับสนุนและชักจูง
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มาตรการ 1) บู ร ณาการงานดา นทํ า นุ บํา รุ ง ศิล ปะและวั ฒ นธรรมกับ ทุก พัน ธกิจ
ของมหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรม
มาตรการ 2) จัดกิจกรรมสงเสริมความเปนไทย

(5) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางและพัฒนาความเปนสากลหรือนานาชาติ
เมื่อโลกกาวเขาสูโลกาภิวัตน การเปนสังคมโลกเกิดขึ้น เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรมถูกหลอมรวม และแลกเปลี่ยนกันอยางรวดเร็ว มหาวิทยาลัยพะเยาตองกาวตอไปและพรอม
ปรับตัวเพื่อใหเปนที่รูจักและยอมรับ ทั้งในสวนภูมิภาคและในระดับสากล หรือนานาชาติ ดวยคุณภาพ
ของอาจารย นิสิต หลักสูตรผลงาน และสิ่งแวดลอมที่ดี
(5.1) เปาประสงค
1. มหาวิทยาลัยพะเยามีชื่อเสียง เปนทีร่ ูจกั และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

53

(5.2) ตัวชี้วดั คาเปาหมาย และผูรับผิดชอบ
เปาประสงค

1. มหาวิทยาลัย
พะเยามีชื่อเสียง
เปนที่รูจกั และ
ยอมรับในระดับ
ชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัด

2562

1.1 จัดระบบกลไกและ 3 โครงการ
สิ่งแวดลอม สนับสนุน
ทุกพันธกิจใหเปนสากล
เพื่อรองรับการกาวสู
นานาชาติ
1.2 จํานวนเครือขายกับ 3 เครือขาย
สถาบันในตางประเทศ
1.3 จํานวนนิสิตและ
เพิ่มขึ้น
บุคลากรที่มกี าร
รอยละ 5
เคลื่อนยายและ
แลกเปลี่ยนทั้ง inbound
และ outbound
1.4 จํานวนหลักสูตร
3 หลักสูตร
ความรวมมือกับสถาบัน
ในตางประเทศ

คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ.
2563
2564

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

3 โครงการ 3 โครงการ

3 โครงการ โครงการที่เกีย่ วของกับ
ความเปนสากล

รองอธิการบดี
ฝายสื่อสาร
องคกร

3 เครือขาย 3 เครือขาย

3 เครือขาย โครงการสรางเครือขาย
รองอธิการบดี
ความสัมพันธเพื่อความเปน ฝายสื่อสาร
องคกร
สากล
เพิ่มขึ้น
รอยละ 5

เพิ่มขึ้น
รอยละ 5

เพิ่มขึ้น
รอยละ 5

3 หลักสูตร 3 หลักสูตร

2565

3 หลักสูตร
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โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

1.5 นิสิตและบุคลากรมี
พัฒนา Application
ผลวัดระดับ ผลวัดระดับ ผลวัดระดับ ผลวัดระดับ
ทักษะดานภาษาอังกฤษ
การเรียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤ ภาษาอังกฤ ภาษาอังกฤษ
วันละประโยค
ในระดับทีส่ ามารถ
เพิ่มขึน้
ษเพิ่มขึน้
ษเพิ่มขึน้
เพิ่มขึน้
สื่อสารได
รอยละ 10 รอยละ 15 รอยละ 20 รอยละ 25

รองอธิการบดี
ฝายสื่อสาร
องคกร

ตัวชี้วัด

2562

คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ.
2563
2564

2565
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(5.3) กลยุทธการพัฒนาและมาตรการ
กลยุทธ
1. จัดระบบ กลไก และสิ่งแวดลอม สนับสนุนทุกพันธกิจใหเปนสากล เพื่อรองรับการกาวสู
นานาชาติเพื่อใหนิสิต และบุคลากร ไดตระหนักถึงความสําคัญและสงเสริมความรู ความเขาใจ การสราง
สิ่งแวดลอม ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูล
มาตรการ 1) จั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ ด า นการเสริม สร า งและพั ฒ นาความเป น สากล
และนานาชาติ
มาตรการ 2) พัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับงานวิเทศสัมพันธใหทํางานเชิงรุก
ในการประสานงานกับหนวยงานตางประเทศ รองรับทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมสงเสริม
ความเปนนานาชาติ
มาตรการ 3) จัดสิ่งแวดลอมและระบบสนับสนุนความเปนนานาชาติทุกมิติ ที่เกี่ยวของ
กับทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย เชน เว็บไซต เอกสาร ปายตางๆ
มาตรการ 4) พัฒนาศูน ยภาษา ใหเปน ศูนยอบรมพัฒนาดานภาษาและวัฒนธรรม
ทางภาษา และศูนยทดสอบภาษาอังกฤษ
2. ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
การเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติที่สําคัญ ตองเกิดจากการเปนที่รูจัก มีความรวมมือ
ที่มาจากการปฏิบัติจริงในพันธกิจดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยและมีผลสําเร็จตามมา
มาตรการ 1) สร า งเครื อข า ยความร วมมื อ (Network) กั บ สถาบั น ในต า งประเทศ
เพื่อเคลื่อนยายและแลกเปลี่ยน (Mobility) นิสิต และบุคลากร ดวยกิจกรรม/ความรวมมือดานวิชาการ
เชน UMAP วิจัยและนวัตกรรม เชน ASEA-UNINET การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การจัดสหกิจศึกษาตางประเทศ การจัดระบบเทียบโอนหนวยกิต ทั้งในและนอกระบบ
มาตรการ 2) พัฒนาหลัก สูตรความรวมมือกับสถาบัน ในตางประเทศ ในสาขาที่มี
ความเชี่ยวชาญ และสงเสริมการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับนิสิตตางชาติ
มาตรการ 3) เพิ่มจํานวนอาจารย นักวิชาการ นักวิจัยชาวตางชาติ เพื่อสรางความ
เขมแข็งสูสากล
มาตรการ 4) วิ เ คราะห ข อ มู ล การดํ า เนิ น การของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ส นั บ สนุ น
ความเปนนานาชาติ (International outlook) เพื่อการประชาสัมพันธในตางประเทศ
มาตรการ 5) จัดเวทีการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ ในระดับนานาชาติ
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(6) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารที่มปี ระสิทธิภาพและโปรงใส
การเปลี่ยนแปลงของกลุมประชากร ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริบท
ของสั ง คมไทยและสัง คมโลกที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป การบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ยจึ ง ตอ งปรั บ เปลี่ยน
ใหทันกับการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยพะเยาตองเปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับของสังคม
สูก ารเปน Smart University และที่สําคัญคือการแขง ขัน มหาวิทยาลัยตองคํานึง ถึงทางอยูรอดของการ
บริ ห ารจั ด การในด า นงบประมาณ ยึ ด มั่ น ในหลั ก บริ ห ารด ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good governance)
ในทุกระดับการบริหาร การยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และประกาศกําหนด ยึดมั่นในความถูกตอง
ดีงาม โปรงใสตรวจสอบได เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมรับรูและแสดงความคิดเห็น มีความรับผิดชอบ
กระตือรือรนในการแกปญหา และบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสงู สุดตอสวนรวม
ปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ บุคลากรไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม
(6.1) เปาประสงค
1. บุคลากรมีคุณภาพ มีทัศนคติทดี่ ีและมีความภูมิใจในองคกร
2. มหาวิทยาลัยพะเยามีการบริหารงานที่ทันสมัย คลองตัวและมีประสิทธิภาพ
โปรงใสตรวจสอบได
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(6.2) ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และผูรับผิดชอบ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

1. บุคลากรมี
คุณภาพ มีทัศนคติ
ที่ดีและมีความ
ภูมิใจในองคกร

1.1 จํานวนบุคลากร
สมดุลกับการ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ
1.2 บุคลากรมี
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจที่ไดรบั
มอบหมาย

2562

ทุก
หนวยงาน

คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ.
2563
2564

ทุก
หนวยงาน

มีเกณฑ มีโครงการ
สมรรถนะ
พัฒนา
บุคลากร
บุคลากร
สาย
ตามเกณฑ
วิชาการ สมรรถนะ 1
และสาย
โครงการ
สนับสนุน

ทุก
หนวยงาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

2565

ทุก
โครงการวิเคราะหอัตรากําลัง
หนวยงาน และสํารวจความสมดุลของ
ภาระงานและจํานวนบุคลากร

รองอธิการบดี
ฝายบริหาร

บุคลากรมี บุคลากรมี 1. โครงการปฐมนิเทศ
รองอธิการบดี
สมรรถนะ สมรรถนะ 2.โครงการใหความรูดาน
ฝายบริหาร
ตามเกณฑ ตามเกณฑ ความรูเกี่ยวกับการใชขอบังคับ
รอยละ 50 รอยละ 70 ระเบียบ ประกาศ คําสัง่
มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการจัดทําสมรรถนะ
ที่เกี่ยวของกับหนาที่ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อสรางความสัมพันธและ
รายงานปญหาในการ
ปฏิบัติงาน เชน กองคลังสัญจร
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด

1.3 จํานวนบุคลากร
ที่มีความกาวหนา
ตามสายงาน
1) บุคลากรสาย
วิชาการยื่นขอ
ตําแหนงทางวิชาการ
เพิ่ม
2) บุคลากรสาย
บริการไดรับการ
อบรมพัฒนาตาม
เกณฑสมรรนะ
1.4 ความพึงพอใจ
ของบุคลากรตอ
สวัสดิการและ
สภาวะแวดลอมใน
การทํางาน

2562

คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ.
2563
2564

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

2565

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหาร
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา บุคลากรเฉพาะตําแหนง
รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 30 3. โครงการใหความรูการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ
4. โครงการพัฒนาบุคลากร
รอยละ 30 รอยละ 50 รอยละ 70 รอยละ 80 สายบริการ (Training Road
Map)

รองอธิการบดี
ฝายบริหาร

ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา 1. มีระบบสวัสดิการและ
รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 90 ผลประโยชนใหกับบุคลากร
2. โครงการศูนยสงเสริม
สุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย
พะเยา (Happy Body)
3. การสรางคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกร

รองอธิการบดี
ฝายบริหาร
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ตัวชี้วัด

2562

คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ.
2563
2564

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

2565

เชน การสวมเครื่องแตงกายสี
ประจํามหาวิทยาลัย
1.5 Turnover rate
ของบุคลากร

1. โครงการ positive thinking รองอธิการบดี
2. โครงการ Work Life Balance ฝายบริหาร

อัตราการ Turnover รอยละ 20
rate ลดลงจากปที่
ผานมา
1.6 มหาวิทยาลัย
เปนที่รูจกั และมี
ภาพลักษณทดี่ ี

รอยละ 30

จํานวนผูสมัครเขา รอยละ 10
ศึกษาเพิ่มมากขึ้น
จากปที่ผานมา
จํานวนผูเขาชม
เว็บไซตและชองทาง
social media เพิ่ม

รอยละ 15

รอยละ 40

รอยละ 20

รอยละ 50

1. โครงการแนะแนวสัญจร
2. โครงการผูบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพบ
ผูบริหารสถานศึกษา
รอยละ 25 3. กิจกรรมมวลชนสัมพันธ
สรางความเขาใจและเชื่อม
สัมพันธกบั ชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัยและสื่อมวลชนฯ

-รองอธิการบดี
ฝายบริหาร
-รองอธิการบดี
ฝายสื่อสาร
องคกร
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ตัวชี้วัด

2562

มากขึ้นจากปที่ผาน
มา
1.7 จํานวนเครือขาย จํานวน 2
ศิษยเกา
เครือขาย
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตอป

คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ.
2563
2564

จํานวน 2
เครือขาย
ตอป

จํานวน 2
เครือขาย
ตอป

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

2565

จํานวน 2
เครือขาย
ตอป

1. สรางเครือขายศิษยเกา
ในแตละภูมิภาค
2. โครงการศิษยเกาสัมพันธ
ราตรีฟามุย
2. มหาวิทยาลัย 2.1 รายงานการ
รายงาน
รายงาน
รายงาน
รายงาน 1. จัดทํารายงานทางการเงิน
พะเยา มีการ
ตรวจสอบบัญชีและ ทางการเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ประจําปโดยไดรับการรับรอง
บริหารงานที่
การตรวจสอบ
ประจําป
ประจําป
ประจําป
ประจําป จากสํานักงานการตรวจเงิน
ทันสมัย คลองตัว ภายในไดรับการ
ไดรับการ ไดรับการ ไดรับการ ไดรับการ แผนดินหรือผูสอบบัญชีอนื่ ที่
รับรอง
รับรอง
รับรอง
รับรอง สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
และมีประสิทธิภาพ รับรอง
เห็นชอบ
โปรงใสตรวจสอบ
ได
2. จัดทํารายงานทางการเงิน
รายไตรมาสและรายปเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อ
รับรอง

รองอธิการบดี
ฝายคุณภาพ
นิสิต
รองอธิการบดี
ฝายบริหาร
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ตัวชี้วัด

2.2 มีผลการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสใน
การดําเนินงาน (ITA)
ไมนอยกวา
รอยละ 80
2.4 จํานวนงานทีน่ ํา
เทคโนโลยีมาใชใน
การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

2562

คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ.
2563
2564

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

2565

ผลการ
ผลการ
ผลการ
ผลการ
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา
รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85

โครงการเตรียมความพรอม
รองอธิการบดี
สําหรับการประเมินคุณธรรม ฝายบริหาร
และความโปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐประจําป (ITA)

ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา 1. โครงการพัฒนาระบบ
5
20
5
5
สารสนเทศ UP-eDocument
ระบบงาน ระบบงาน ระบบงาน ระบบงาน 2. โครงการพัฒนาระบบ
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
3. โครงการพัฒนาระบบ UPMeeting
4. ระบบการรับเงินผาน QR
Code
5. จัดทําใบเสร็จรับเงิน
ออนไลน

รองอธิการบดี
ฝายบริหาร
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ตัวชี้วัด

2562

คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ.
2563
2564

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

2565

2.5 สวนงาน
ปฏิบัติงานบรรลุตาม
ภารกิจ
จํานวนสวนงานที่มี ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา
ผลการการประเมิน รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80
ตั้งแตระดับดีขึ้นไป
2.6 ทุกหนวยงานมี
การพัฒนาตาม
กระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษา
จํานวนหนวยงานที่มี รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100
การพัฒนาการ
ดําเนินงานตาม
เกณฑ EdPEx

การประเมินการปฏิบตั ิงาน

รองอธิการบดี
ฝายบริหาร

โครงการใหความรูประกัน
คุณภาพการศึกษาดวยเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพื่อความ
เปนเลิศ EdPEx

รองอธิการบดี
ฝายบริหาร
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ตัวชี้วัด

2562

คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ.
2563
2564

โครงการ/กิจกรรม
2565

2.7 มีการสื่อสาร
ภายในองคกรอยาง
ทั่วถึง

พัฒนาชองทางการสื่อสาร
ภายในองคกร

รองอธิการบดี
ฝายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดี
ฝายสื่อสาร
องคกร

โครงการพัฒนาระบบการ
สื่อสารภายใน

รองอธิการบดี
ฝายสื่อสาร
องคกร

จํานวนชองทางการ ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา
5 ชองทาง 5 ชองทาง 5 ชองทาง 5 ชองทาง
สื่อสาร
2.8 มีการสื่อสาร
ภายในองคกรอยาง
ทั่วถึง
จํานวนหนวยงานที่
เขารวมโครงการ

ผูรับผิดชอบ

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100
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(6.3) กลยุทธการพัฒนาและมาตรการ
กลยุทธ
1. พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากรทุกระดับตองเขาใจงาน มีเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน มีความรูและทักษะในการ
ทํางานมีความรับผิดชอบและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีภาวะผูนําและผูตาม มุงมั่นในความยั่งยืน
ขององคกร มีเจตคติที่ดี มุงประโยชนสวนรวมและมีความสุขกับการทํางาน
มาตรการ 1) พัฒนาระบบบริห ารและพัฒนาบุคลากร เกณฑกําหนดอัต รากําลัง
เกณฑภาระงาน เกณฑพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทักษะและความกาวหนา ทั้งบุคลากรสายวิชาการและบุคลากร
สายสนับสนุน สงเสริมคนดีมีความสามารถ ใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี เตรียมความพรอม
ของบุคลากรเพื่อความกาวหนาในการเขาสูตําแหนง ตามสายงานของบุ คลากรสายสนับสนุน บุคลากร
สายวิชาการ และการเขาสูตําแหนงผูบริหารทุกระดับ
มาตรการ 2) ปรั บเจตคติบุคลากร (Mindset) คานิยมและวัฒนธรรม จิต วิญญาณ
รักความเปนธรรม และมีความผูกพันจงรักภักดี (Loyalty) เพื่อสรางบุคลากรที่มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย
มี ก ารพั ฒ นาตนเอง รั ก ในการเรี ยนรูอ ยูต ลอดเวลา บุ ค ลากรทุก คนมี ความรูค วามเขา ใจในพัน ธกิจ
ของมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิด ชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR)
อยางตอเนื่อง สรางความสมดุลในชีวิตการทํางาน ชีวิตสวนตัว และชีวิตครอบครัว
มาตรการ 3) สรางวัฒนธรรมการมีสวนรวม (Partnership culture) และวัฒนธรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู จัดเวทีพบปะ พูดคุย หารือประจําเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางสัมพัน ธที่ดี
กับทีมงานบริหาร และเวทีสาธารณะ สรางความเชื่อมโยงของการบริหารและการดําเนินการแตละสวน
และใหมีการสื่อสาร 2 ทาง
มาตรการ 4) สงเสริมใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี มีระบบสวัสดิการ
และผลประโยชนของบุคลากร ยกระดับความเปนอยูและมาตรฐานการทํางานของบุคลากร สงผลทางออม
ใหกับครอบครัวและชุมชนของบุคลากร สรางแรงจูงใจ และรักษาสัมพันธภาพทางบวกระหวางบุคลากร
ในหนวยงาน สรางความผูกพันและความจงรักภักดีตอมหาวิทยาลัย
มาตรการ 5) สรางสภาวะแวดลอมในการทํางาน (Workforce environment) ที่เอื้อตอ
สุขภาวะที่ดีของบุคลากรในดานสุขภาพ ทั้งรางกายและจิตใจ มีความปลอดภัยในการทํางานทั้ง ในดาน
กายภาพ รางกาย และทรัพยสิน ใหมีการใชพลังงานอยางรูคา เชื่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
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2. พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ และการวิเคราะหตนทุนดําเนินการที่ดี
มีร ะบบบริห ารจั ด การงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหก ารจัด การบริหารไดอยาง
คลองตัว สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะหตนทุน ดําเนินการและการวางแผนที่ดี
มาตรการ 1) พัฒนาระบบการบัญชีและการตรวจสอบบัญชีตามระบบบัญชีที่ถูกตอง
มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดําเนินงานตางๆ และรายงานผลการตรวจสอบตอสภา
มหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการเงินสงผูสอบบัญชี และรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย
มาตรการ 2) มี ร ะบบ Big Data และ Analytics ด ว ยเทคโนโลยี ที่ ดี แ ละทั น สมั ย
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารไดอยางรวดเร็วและถูกตอง
มาตรการ 3) มี ร ะบบการบริ ห ารงบประมาณที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ทธิผล
ตรวจสอบจัดสรรงบประมาณใหสมดุลกับภาระงาน
มาตรการ 4) จัดหารายไดจากการบริหารทรัพยากรที่มีอยู รวมทั้งจากการดําเนินงาน
ดานการศึก ษาการใหความรูใ นหลัก สูต ร อบรม จากผลงานวิจัยและนวัต กรรม การบริก ารวิชาการ
และการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคจากศิลปะและวัฒนธรรม
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยพะเยาจะเติบโตและขั บเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองมีร ะบบการ
ทํางานที่ดีและอยางตอเนื่องดวยระบบปฏิบัติการ (Operation) ซึ่งถือเปนตัวขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ภายใต
การกํากับดูแลของผูบริหารสูง สุด ที่ตองมีขอมูลจากฝายปฏิบัติการเพียงพอตอการตัด สิน ใจ และตอง
รวดเร็ว เพื่อพัฒนาปรับปรุงมหาวิทยาลัยใหเกิดความกาวหนามากที่สุด และเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด
มาตรการ 1) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานทุกภารกิจใหมีความคลองตัว
ไมทับซอน
มาตรการ 2) นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการสนับสนุนการปฏิบัติง าน (Smart
operation) ใชระบบสารสนเทศที่ทันสมัยในการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล เพื่อพัฒนาการทํางาน มีการ
เชื่อมตอระหวางเครื่องมืออุปกรณอยางทั่วถึงทําใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดและเปนปจจุบัน
มาตรการ 3) พัฒนาการทํางานแบบบูรณาการ (Organization integration)
มาตรการ 4) ปรั บ ปรุ ง กฎระเบีย บเพื่ อรองรับ การเปลี่ย นแปลงของบริบทดิจิทัล
ที่เกิดขึ้น
มาตรการ 5) บริหารและจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและหนวยงานอยางเปน
รูปธรรม
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4. ประกันคุณภาพการศึกษาดวยเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ EdPEx
เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด
ประสิทธิผลตามบริบทการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อใหสังคมมั่นใจในการผลิตกําลังคน
ที่มีคุณภาพ การบริหารงานที่เกิดประสิทธิผล มีการประกันคุณภาพในทุกดานและทุกระดับ เพื่อนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการบริหารงาน
มาตรการ 1) ใชระบบประกันคุณภาพดวยเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ
(Educational Criteria for Performance Excellence, EdPEx) ในหนวยงานที่มีความพรอม เพื่อใหมหาวิทยาลัย
มีการพัฒนาสอดคลองกับบริบทของตนเอง ใหเขาใจตัวตนที่แทจริงและเขาใจตรงกัน และทํางานในทิศทาง
เดียวกันที่ถูกตองที่สุด
มาตรการ 2) สรางความเขาใจกับผูบริหารและบุคลากรในหนวยงานใหมีวัฒนธรรม
และเจตคติที่ดีตอการประกันคุณภาพในทุกพันธกิจ ดวยการบูรณาการกับงานประจําเพื่อนําไปสูองคกร
การพัฒนาและเรียนรู
มาตรการ 3) พั ฒนาระบบสารสนเทศที่ส นับสนุน การดําเนิน งานดานการประกัน
คุณภาพและสงเสริมการดําเนินงาน เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง
มาตรการ 4) พัฒนาระบบและกลไกการประกัน คุณภาพและการตรวจสอบ จัดทํา
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการนําผลการประเมินไปใชเพื่อนําไปสูอ งคกรแหงการพัฒนา
5. พัฒนาการสื่อสารองคกรและกิจกรรมสัมพันธ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก ทําใหมหาวิทยาลัยตองปรับตัวในการ
ทํางานทั้ง ในการพัฒนาศัก ยภาพคน การผลิต งานวิจัยและนวัต กรรม และการใชเทคโนโลยีส มัยใหม
มหาวิทยาลัยตองมีระบบและกลไกสื่อสารใหทุกสวนงานไดเขาใจนโยบายการบริหาร เชื่อมความสัมพันธ
ระหวางบุคลากร เกิดการประสานงานกัน ทําใหการปฏิบัติงานและภาพลักษณขององคกรเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
มาตรการ 1) พั ฒ นาระบบการสื่ อ สารภายในมหาวิ ท ยาลั ย หลายช อ งทางให มี
ประสิทธิภาพ มีแ บบแผนรวดเร็ว สามารถติด ตามและตรวจสอบได เชน การจัด ประชุม หนัง สือเวียน
และจดหมายอิเล็กทรอนิกส
มาตรการ 2) พัฒนาระบบประชาสัมพันธใหทําหนาที่วิเคราะหขอมูลการดําเนินการ
ตามพันธกิจที่สรางชื่อเสียง ประชาสัมพันธในชองทางตางๆ สรางการรับรูและใชในการติดตอกับองคกร
ภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและวิเคราะหผลกระทบจากขอมูลภายนอก
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มาตรการ 3) จัดเวทีสาธารณะ กิจกรรมสัมพันธตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อพบปะ
สรางสัมพันธภาพและแลกเปลี่ยนขอคิด เห็น มุมมองกับผูบริหารและบุคลากร เพื่อเปน การสรางขวัญ
และกําลังใจใหเกิดกับผูปฏิบัติงาน
มาตรการ 4) พัฒนาเครือขายศิษยเกามหาวิทยาลัยพะเยา (UP alumni association)
ใหเปน ระบบและเปน สวนหนึ่งของการพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัย ศิษยเกาไดกลับมารวมงานและ
สนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยในทุกพันธกิจ การใหทุนสนับสนุนการศึกษาของรุนนอง ประสานประโยชน
และความผูกพันของศิษยเกากับมหาวิทยาลัย จัดใหมีหนวยงานประสานและติดตามดูแล จัดทําระบบขอมูล
สารสนเทศและทําเนียบศิษยเกา จัดผังเครือขาย (Network) แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางมหาวิทยาลัย
กับศิษยเกา และใหมีการยกยองและประกาศเกียรติคุณศิษยเกาดีเดน
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บทที่ 4
แนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร
4.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร
(1) การสรางความรูความเขาใจแกผูมีสวนไดสวนเสียของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสรางความ
ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการผลั ก ดัน แผนยุ ทธศาสตรก ารพั ฒ นามหาวิ ทยาลั ย พะเยา ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสูการปฏิบัติ โดยมีระบบและกลไก ดังนี้
(1.1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
พะเยา ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ตอประชาคมมหาวิทยาลัยพะเยา
(1.2) การสื่อสารและประชาสัมพันธสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรฯ ไปยังผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุมผานชองทางที่หลากหลาย และมีการติดตามขอมูลยอนกลับจาก
ผูมีสวนไดสวนเสียเปนระยะ ๆ
(2) กําหนดผูรับผิดชอบยุทธศาสตรรายประเด็น โดยมีระบบและกลไก ดังนี้
(2.1) กําหนดตัวผูรับผิดชอบยุทธศาสตรรายประเด็น และกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงาน
ตามแผนยุ ท ธศาสตรที่ เ ชื่ อ มโยงและสอดคลอ งกัน ตั้ ง แต ร ะดั บ มหาวิ ท ยาลัย
(รองอธิการบดี) ระดับสวนงานวิชาการ (คณะ/วิทยาลัย) ระดับสวนงานสนับสนุน
(สํานัก กอง ศูนย) และระดับบุคคล
(2.2) จัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติหนาที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ
โดยการมี อ งค ป ระกอบเป น ส ว นงานวิ ช าการ (คณะ วิ ท ยาลั ย ) และส ว นงาน
สนับสนุน (สํานัก กอง ศูนย)
(3) การติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ให บ รรลุ ต ามเป า หมายและตั ว ชี้ วั ด ของ
แผนยุทธศาสตร โดยมีระบบและกลไกดังนี้
(3.1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ เชิง บูร ณาการที่มุง นําเสนอผลผลิต
(Output) ผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยใหมีการประเมินตนเอง
เพื่อสรางกระบวนการเรียนรู และใหมีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการ
ที่เ ป น กลาง กํ าหนดเกณฑการประเมิน ที่ชัดเจน โปรง ใส มาตรฐานและถูกตอง
ตามหลักวิชาการ
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(3.2) สรางความสอดคลองของการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ
กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการดําเนินงาน ตั้งแตระดับ
หัวหนาสวนงาน ผูอํานวยการ หัวหนางาน และบุคลากรรายบุคคล
(3.3) ดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ ตามตัวบง ชี้
และตามรอบเวลาที่กําหนดอยางตอเนื่อง พรอมทั้ง การนําผลการประเมิ น มา
ปรับปรุงพัฒนาใหบรรลุเปาหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(3.4) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ ตออธิก ารบดี คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ
(4) สรางสภาพแวดลอมที่เ อื้อตอการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ การจัด สรรทรัพยากร
สนับสนุนตามความเหมาะสม การปรับปรุงขอบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศใหคลองตัวและตอบสนอง
ตอการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพื่อสง เสริมและ
สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
(5) พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการติด ตามประเมิน ผล มีก ารนําขอมูล ไปวิเคราะหแ ละนํารายงานผลการวิเคราะหไ ปใชส นับ สนุ น
การตัดสินใจของผูบริหารไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
4.2 การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดําเนินงาน
กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนรายไตรมาส โดยกําหนดใหมีการประเมินปงบประมาณละ 4 ครั้ง ตามวิธีการ
และขั้นตอน ดังนี้
(1) ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 นี้ ไดกําหนดใหมีการเชื่อมโยง
ตัวบงชี้ของแผน 3 ระดับ ไดแก ระดับมหาวิทยาลัย ระดับสวนงาน และระดับบุคคล จึงกําหนดใหมีการ
ติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ สอดคลองกับตัวบงชี้ของแผน
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(2) การรายงานผล
(2.1) การรายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติก าร (งบประมาณรายได
ประจําปงบประมาณ)
1) รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณตอมหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลาง และ
สํานักงบประมาณ ปละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน)
2) รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามเป า หมายยุ ท ธศาสตร แ ละตั ว ชี้ วั ด ต อ
มหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลาง และสํานักงบประมาณ ปละ 4 ครั้ง (มกราคม
เมษายน กรกฎาคม กันยายน)
3) รายงานสรุปผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัย (สิ้นภาคการศึกษา)
(2.2) การรายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร แผนงานพื้นฐาน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ)
1) รายงานผลการใชจายเงิน งบประมาณตอสํานัก งบประมาณ และ สกอ.
ปละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน)
2) รายงานผลการดําเนินงานตามเปาหมายยุทธศาสตรและตัวชี้วัดตอสํานัก
งบประมาณ และ สกอ. ปละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน)
3) รายงานผลการดําเนินโครงการตามคําขอของรัฐบาล กระทรวงเจาภาพ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
4) รายงานสรุปผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัย (สิ้นภาคการศึกษา)
(2.3) การรายงานผลการดํา เนิ น โครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูร ณาการ
ประจําปงบประมาณ)
1) รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณตอสํานักงบประมาณ สกอ. กระทรวง
เจาภาพ กลุมจังหวัด และจังหวัดที่เกี่ยวของ ปละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน
กรกฎาคม กันยายน)
2) รายงานผลการดําเนินงานตามเปาหมายยุทธศาสตรและตัวชี้วัด ตอสํานัก
งบประมาณ สกอ. กระทรวงเจาภาพ กลุมจังหวัด และจังหวัด ที่เกี่ยวของ
ปละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน)
3) รายงานผลการดําเนินโครงการตามคําขอของรัฐบาล กระทรวงเจาภาพ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
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4) รายงานผลการดําเนินงานบูรณาการภาค สกอ. ในระบบ e-MENSCR ปละ
4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน)
5) รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณจังหวัดตอจังหวัด ในระบบ PADME
6) รายงานสรุปผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัย ปละ 2 ครั้ง (สิ้นภาคการศึกษา)
(2.4) การรายงานผลการดําเนินโครงการตามแหลงทุนอื่น ๆ ตามคําขอของแหลงทุน
และรายงานสรุปผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย (เมษายน
กันยายน)
********************************

