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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมา 

 

 รัฐบาลไดกําหนดกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) มีเปาหมาย 

การพัฒนาที่ ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 6 ดาน ประกอบดวย 1) ความม่ันคง 

2) การสรางความสามารถในการแขงขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย 4) การสรางโอกาสความ

เสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิไดมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

แหงชาต ิฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยไดนอมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง” มาเปน

ปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศ และไดจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 บนพื้นฐานของกรอบ

ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่มีเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยนื (Sustainable Development 

Goals: SDGs) รวมทัง้การปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 และใหความสําคัญกับการมี

สวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทัง้ในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อมุงสู 

“ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยนื” และมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาต ิ เพื่อเตรยีมความพรอมคน สังคม 

และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยาง

เหมาะสม นําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ย่ังยนืของสังคมไทย   

 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ที่สอดคลองกับ 

กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  แผนการศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2560 - 2579 และมาตรฐานการศกึษา

ของชาติ พ.ศ. 2561 มุงเนนการพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานที่แข็งแกรงของประเทศ มีความ

พรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา และทักษะศตวรรษที่ 21 สอดคลองกับนโยบายการบริหารประเทศของ

รัฐบาล “ไทยแลนด 4.0” ที่มีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ เพื่อปรับแก จัดระบบ ปรับ

ทิศทาง และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ๆ 

ที่เปลี่ยนแปลงอยางเร็วรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได ความมุงม่ันที่จะปรับเปลี่ยนเปนเศรษฐกิจ 

ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Value-Based Economy) มีฐานคิดหลักคือการเปลี่ยนจากการผลิตสนิคา

โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม การเปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศดวยอุตสาหกรรมไปสูการ

ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลย ีความคดิสรางสรรค และนวัตกรรม เปลี่ยนระบบการเรยีนรูแบบเดมิไปสูการ

เรียนสมัยใหม (Smart Classroom) และรูปแบบการเรียนแบบใหม การพัฒนานักศึกษาไปสูการเปน
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Smart Enterprises และ Startup ที่มีศักยภาพสูง การจัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุใหมเพื่อเปลี่ยนทักษะ

แรงงานแบบเดมิที่มีมูลคาต่ํา (Traditional Services) ไปสูการเปนแรงงาน ที่มีความรู ทักษะ และความ

เช่ียวชาญสงู (High Value Services) เพื่อตอบสนองความตองการแรงงานในอุตสาหกรรมใหม (New S-

Curve) เปนตน  

 มหาวิทยาลัยพะเยา ถือกําเนิดข้ึนจากการเปนวิทยาเขตสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

นเรศวรเม่ือวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 มีวัตถุประสงคเพื่อกระจายโอกาสและความเสมอภาคทาง

การศึกษา แกปญหาการศึกษาและรายไดของประชากรในจังหวัดพะเยาซ่ึงเฉลี่ยอยูในระดับต่ํา 

โดยระยะเริ่มแรกใชอาคารของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเปนการช่ัวคราว และไดยายมาที่ตั้งถาวร

ปจจุบันในป พ.ศ. 2542 ณ ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พื้นที่ 5,727 ไร และสภา

มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 13 (4/2550) เม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 2550 ไดมีมต ิ

ใหเปลี่ยนช่ือ มหาวทิยาลัยนเรศวร วทิยาเขตสารสนเทศพะเยา เปน มหาวทิยาลัยนเรศวร พะเยา และ

ตอมาเม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยาข้ึน ประกาศในราช

กจิจานุเบกษา เม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2553  

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ที่มุงเนนการพัฒนาสูการเปน

มหาวทิยาลัยสมบูรณแบบ (Comprehensive University ) ดวยปรัชญา “ดํารงชีวติดวยปญญาประเสริฐ

ที่สุด (A life of wisdom is the most wondrous of all)” และปณิธานมุงม่ัน “ปญญาเพื่อความเขมแข็ง

ของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)” มหาวทิยาลัยพะเยาไดมีการพัฒนาดานกายภาพ 

และพัฒนาบุคลากรเรื่อยมา มีการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั้งทางดาน

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีและดานวทิยาศาสตรสุขภาพ ในระดบั

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อพัฒนาการศึกษาของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะ 

ในระยะแรกและตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม ใน 15 คณะ 3 วิทยาลัย (วิทยาลัยการ

จัดการตั้งอยู ณ อาคารเวฟเพลส เพลินจิต กรุงเทพมหานคร) และ 1 วิทยาเขต (เชียงราย) จํานวน

หลักสูตรทั้งสิ้น 97 หลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตรระดับปริญญาตร ี63 หลักสูตร ปริญญาโท 24 

หลักสูตร และปริญญาเอก 10 หลักสูตร และมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาซ่ึงจัดการเรียน 

การสอนในระดับประถมศึกษาตอนตน จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีโครงการสนับสนุน 

ก า ร จั ด ตั้ ง ห อ ง เ รี ย น วิ ท ยา ศ า สตร ใ น โ ร ง เ รี ย น โ ดย ก า รกํ า กั บ ดู แ ลข อ งม หา วิ ทยาลั ย 

ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(โครงการ วมว.) จํานวน 2 หองเรียน มหาวิทยาลัยพะเยา 

ไดมุงเนนการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยเพื่อเปนการพัฒนาการศึกษาและผลิตงานวิจัย 

เพื่อประโยชนตอชุมชนและสังคม มีนิสิตจํานวนทั้งสิ้น 20,208 คน แบงเปนนิสิตระดับปริญญาตรี

ทวิภาค ปกติ 15,516 คน โครงการพิเศษ 118 คน นิสิตหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
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3,569 คน นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 88 คน นิสิตระดับปริญญาโท 684 คน 

และนสิติระดับปรญิญาเอก 233 คน มีบุคลากรทัง้สิ้นจํานวน 1,967 คน แบงเปนบุคลากรสายวชิาการ

1,022 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 945 คน 

 ดังนั้น เพื่อใหนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา สอดคลองกับ 

กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มาตรฐานการศึกษา 

ของชาติ พ.ศ. 2561 และนโยบายไทยแลนด 4.0 มหาวิทยาลัยพะเยา จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนามหาวทิยาลัยพะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 เพื่อสนองตอบทศิทางการพัฒนา

ประเทศ สอดคลองกับวิสัยทัศนของผูบริหารและความตองการของผู มีสวน ไดสวน เสี ย 

เพื่อใหมหาวิทยาลัยพะเยามีการพัฒนาอยางย่ังยนื 

 

1.2 วัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตร  

 

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2565

มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหบรรลุวิสัยทัศน “มหาวิทยาลัยพะเยา เปนมหาวิทยาลัยท่ีมี

ช่ือเสียงระดับสากล ผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและ

สงเสริมศลิปวัฒนธรรมทองถิ่น ประสานความรวมมอืและสรางเครือขายกับองคกรภาครัฐและ

เอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือช้ีนํา และสรางสรรคปญญาเพ่ือความเขมแข็ง 

และความย่ังยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกัน

คุณภาพ ประเมิน และตรวจสอบไดในทุกพันธกิจ” และบรรลุตามเปาหมายการพัฒนา

มหาวทิยาลัยตามแผนยุทธศาสตร 6 ดาน ดังนี้ 

 (1) ยุทธศาสตรการเตรยีมคนและเสรมิสรางศักยภาพคน 

 (2) ยุทธศาสตรการสรางงานวจิัยและนวัตกรรมและการเปนผูนําทางดานวชิาการ 

 (3) ยุทธศาสตรการบรกิารวชิาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (4) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและสงเสรมิการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมใหย่ังยนื 

 (5) ยุทธศาสตรการเสรมิสรางและพัฒนาความเปนสากลหรอืนานาชาติ 

 (6) ยุทธศาสตรการบรหิารที่มีประสทิธภิาพและโปรงใส 
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1.3 ความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวทิยาลัยพะเยา กับกรอบยุทธศาสตร

ชาต ิและแผนพัฒนาของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 - 2565 ไดดําเนินการใหสอดคลองและเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(พ.ศ.2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแหงชาต ิ

พ.ศ. 2560 - 2579  และยุทธศาสตรการพัฒนามหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 - 2565  

 แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความตองการตลาด

ของสังคม และ ดานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู Research University เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม 

และสนองตอบตอภาคเศรษฐกจิในเชิงพาณชิยอยางเปนรูปธรรม ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 การเตรยีมคน

และเสริมสรางศักยภาพคน และยุทธศาสตรที่ 2 การสรางงานวิจัยและนวัตกรรมและการเปนผูนํา

ทางดานวิชาการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย 

และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ของแผนการศึกษาแหงชาต ิ

พ.ศ. 2560 - 2579 และมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย และยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีวจิัยและนวัตกรรม ของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 3 ดานการ

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน และยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ของยุทธศาสตรชาต ิ20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสังคมใหมีความเขมแข็ง สังคม 

เปนสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และความเปนอยูที่ดีอยางย่ังยืน (Sustainable Life Quality) ภายใต

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ มีความสอดคลอง 

กับยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ และ ยุทธศาสตรที่ 3 

การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู ของแผนการศึกษาแหงชาต ิ

พ.ศ. 2560 - 2579 และสอดคลองกับยุทธศาสตรที ่2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลือ่มล้าํ

ในสังคม ยุทธศาสตรที่  3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

และยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน ของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 1 

ดานความม่ันคง และยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเทาเทียมกันทางสังคม 

ของยุทธศาสตรชาต ิ20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 
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  แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการอนุรักษ ฟนฟู ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนาสูสากล และสงเสริมใหเกิดการสรางสรรคเชิงพาณิชย (Cultural 

Enterprise) ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ใหย่ังยืน มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียม 

ทางการศึกษา และยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอมของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 5 

การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและย่ังยืน ยุทธศาสตรที่ 7 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจสิตกิส และยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งมีความสอดคลอง 

กับยุทธศาสตรที ่5 ดานการสรางการเตบิโตบนคุณภาพชีวติที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ของยุทธศาสตร

ชาต ิ20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 โดยแสดงเปนแผนภาพความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 กับแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ของประเทศ ดังรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวทิยาลัยพะเยา  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 กบัแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ของประเทศ 

 

 

 

ยทุธ 1 ดา้นความ
มั �นคง

ยทุธ 2 ดา้นการสรา้ง
ความสามารถในการ

แข่งขนั

ยทุธ 3 ดา้นการ
พฒันาและเสริม
สรา้งศกัยภาพคน

ยทุธ 4 ดา้นการสรา้งโอกาสและความ
เทา่เทยีมกนัทางสงัคม

ยทุธ 5 ดา้นการสรา้งการตบิโตบน
คณุภาพชีวติที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม

ยทุธ 6 ดา้นการปรบัสมดลุและ
พฒันาระบบการบริหารจดัการ

ภาครฐั

ยทุธ 1 การ
เสริมสรา้งและ

พฒันาศกัยภาพ
ทนุมนุษย์

ยทุธ 2 การ
สรา้งความ
เป็นธรรม

และลดความ
เหลื�อมลํ�าใน

สงัคม

ยทุธ 3 การ
สรา้งความ
เขม้แข็งทาง

เศรษฐกจิและ
แข่งขนัได้
อยา่งย ั �งยนื

ยทุธ 4 การ
เตบิโตที�เป็น

มิตรกบั
สิ�งแวดลอ้มเพื�อ

การพฒันา
อยา่งย ั �งยนื

ยทุธ 5 การ
เสริมสรา้งความ
มั �นคงแหง่ชาติ
เพื�อการพฒันา
ประเทศสูค่วาม
มั �งค ั �งและย ั �งยนื

ยทุธ 6 การบริหารจดัการใน
ภาครฐั การป้องกนัการทจุรติ

ประพฤตมิิชอบและธรรมาภบิาล
ในสงัคมไทย

ยทุธ 7 การ
พฒันา

โครงสรา้ง
พื�นฐานและ
ระบบโลจิ
สตกิส ์

ยทุธ 8 การพฒันา
วทิยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีวจิยัและ
นวตักรรม

ยทุธ 9 การ
พฒันาภาค 
เมือง และ

พื�นที�
เศรษฐกจิ

ยทุธ 10 ความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศเพื�อ

การพฒันา

ยทุธ 1 การจดัการ
ศึกษาเพื�อความ

มั �นคงของสงัคมและ
ประเทศชาติ

ยทุธ 2 การผลติและพฒันากาํลงัคน

 การวจิยัและนวตักรรมเพื�อสรา้งขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

ยทุธ 3 การพฒันา
ศกัยภาพคนทกุช่วงวยั
และการสรา้งสงัคมแหง่

การเรียนรู ้

ยทุธ 4 การสรา้งโอกาส
ความเสมอภาคและ
ความเทา่เทยีมทาง

การศึกษา

ยทุธ 5 การจดัการศึกษา
เพื�อสรา้งเสริมคณุภาพ

ชีวติที�เป็นมิตรกบั
สิ�งแวดลอ้ม

ยทุธ 6 การพฒันาประสทิธิภาพ
ของระบบบริหารจดัการ

ยทุธศาสตรช์าต ิ

20 ปี 

(พ.ศ.2561-2580)

ยทุธ 6 การบริหารที�มี
ประสทิธิภาพและโปร่งใส

ยทุธ 1 การ
เตรียมคนและ

เสริมสรา้ง
ศกัยภาพคน

ยทุธ 2 การสรา้งงานวจิยัและ
นวตักรรมและการเป็นผูนํ้า

ทางดา้นวชิาการ

ยทุธ 4 การเสริมสรา้งและสง่เสริมการทาํนุบาํรงุศิลปะ
และวฒันธรรมใหย้ ั �งยนื

ยทุธ 3 การบริการวชิาการเพื�อพฒันาชมุชน 
สงัคม และประเทศ

ยทุธ 5 การ
เสริมสรา้งและ

พฒันาความเป็น
สากลหรือนานาชาติ

แผนพฒันา

เศรษฐกจิฯ 

ฉบบัที� 12 ปี

(พ.ศ.2560-2564)

แผนการศึกษา

แห่งชาติ

พ.ศ.2560-2579 

แผนยทุธศาสตร ์

มหาวทิยาลยั

พะเยา 

(พ.ศ.2562-2564)

ขบัเคลื�อนการพฒันาบคุลากรให ้
มีคณุภาพ ทศันคตดีิ ภมิูใจใน
องคก์ร ดว้ยระบบบริหารงานที�
ทนัสมยั (Smart University) 

คลอ่งตวั มีประสทิธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้

ขบัเคลื�อนการ
ผลติบณัฑติที�มี
คณุภาพตาม
ความตอ้งการ

ตลาดและสงัคม

ขบัเคลื�อนมหาวทิยาลยัไปสู่
Research University เพื�อ
พฒันาชมุชน สงัคม และ

สนองตอบตอ่ภาคเศรษฐกจิ
ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเป็น

รูปธรรม

ขบัเคลื�อนการอนุรกัษ ์ฟื� นฟู ทาํนุบาํรุงศิลปะและ
วฒันธรรมและภมิูปญัญาทอ้งถิ�น พฒันาสูส่ากล และ

สง่เสริมใหเ้กดิการสรา้งสรรคเ์ชิงพาณิชย ์

(Cultural Enterprise)

ขบัเคลื�อนการพฒันาชมุชนและสงัคมใหมี้
ความเขม้แข็ง สงัคมเป็นสขุ ประชาชนมี

คณุภาพชีวติ และความเป็นอยูท่ี�ดีอยา่งย ั �งยนื 
(Sustainable Life Quality)

ขบัเคลื�อนการพฒันา
มหาวทิยาลยัใหมี้
ชื�อเสยีง เป็นที�รูจ้กั

และยอมรบัใน
ระดบัชาตแิละ

นานาชาติ

แผนปฏบิตักิาร

มหาวทิยาลยั

พะเยา 4 ปี

(พ.ศ.2562-2564)
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 จากการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวทิยาลยัพะเยา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 -2565 สามารถนํามาสรปุเปนแผนภาพแสดง Strategic Map เชิงลําดับความสําคัญ 

ไดดังรูปที่ 2 

  

 

รูปที่ 2 แผนภาพแสดง Strategic Map เชิงลําดับความสาํคัญ 

 

1.4 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร   

 

   ตามที่ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งอธกิารบดีมหาวิทยาลัย

พะเยา รองศาสตราจารย ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ตั้งแตวันที่ 25 ธันวาคม 2561 และไดมีการแถลง

วิสัยทัศนและนโยบายการบริหารงานตอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เม่ือคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 

วันที่ 27 มกราคม 2562 จึงเปนจุดเริ่มตนในการปรับปรุงพัฒนาและจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและนโยบาย

ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จึงไดมีการกําหนดการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวทิยาลัยพะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนนิงานในชวงไตรมาส

ที่  3-4 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยไดจัดใหมีการประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ 

ข้ึนในเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 โดยการมีสวนรวมของประชาคมมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ทั้ งฝายบริหาร ฝายวิชาการ  ฝายปฏิบัติการ และนิสิต  รวมทั้ ง ผู มีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีกรอบเวลาในการจัดทํา และกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ

ดังตอไปนี้ 

 

 
 

รูปที่ 3 กรอบเวลาในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวทิยาลัยพะเยา  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

 

  กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ เริ่มตนข้ึนหลังจาก อธิการบดีแถลงวิสัยทัศน 

และนโยบายการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยาตอสภามหาวทิยาลัย จากนั้นอธิการบดไีดแถลงวสิัยทัศน

และนโยบายตอ คณบด ีผูอํานวยการ หัวหนาหนวยงาน และผูมีสวนเกี่ยวของของมหาวิทยาลัยพะเยา

และไดมีการจัดประชุมระดมสมองเพื่อรวมกันจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ รวมกัน โดยมีการวิเคราะห 

SWOT การกําหนดคานิยมหลัก (Core value) สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย สมรรถนะหลัก 

ของพนักงาน เอกลักษณมหาวิทยาลัย อัตลักษณบัณฑิต ฯลฯ จากนั้นคณะและหนวยงานตาง ๆ 

ไดมีการแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติโดยการกําหนดตัวช้ีวัด กําหนดโครงการและกิจกรรม 

ที่สอดคลองตามกลยุทธและเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งไดมีการนําเสนอ 

แผนและรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย นําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ จากนั้นไดมีการเผยแพร 

และถายทอดแผนยุทธศาสตรไปยังคณะ และหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมทั้งมีการขับเคลื่อน 

แผนยุทธศาสตร การตดิตามประเมินผล และรายงานผลการดาํเนนิงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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รูปที่ 4 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร   
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บทท่ี 2  

การวเิคราะหแผนพัฒนาของชาตแิละสภาพแวดลอม 

 

2.1 แนวโนมและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  

 

   กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนไทย ไดแก (1) กระแส

Globalization ที่เปนแรงขับเคลื่อนใหเกิดการไหลของทุน สินคาบริการ และแรงงาน อยางเสรีทําให

เกิดปรากฎการณเช่ือมโลกเขาดวยกัน (Connected World) (2) กระแส Digitization ที่เปลี่ยนรูปแบบ 

การตดิตอสื่อสารในโลกเสมือนหรอืโลกดจิติอลทําใหเศรษฐกจิเจรญิเตบิโตแบบ Exponential Return to 

Scale ไม เปนไปตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร (3)  กระแส Urbanization ที่ มีผลให วัฒนธรรม 

วิถีการดําเนินชีวิต และพฤติกรรม รวมทั้งการปฏิสัมพันธของผูคนเปลี่ยนแปลงไปจากสังคม 

และวัฒนธรรมแบบเดิม (4) กระแส Individualization ที่ทําใหมีความเปนปจเจกบุคคลมากข้ึนทําใหมีทั้ง

ขอดีขอเสีย เชน อาจทําใหเปนสังคมที่เขมแข็งข้ึน และอาจทําใหสังคมที่มีความขัดแยงและมีความ

ปจเจกมากข้ึน (5) กระแส Communization ทําใหเกิดกระแสการพ่ึงพากันมากข้ึน เกิดการผนึกพลัง

รวมกันแกปญหา หรอืเผชิญปญหารวมกันมากข้ึน กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทําใหเกดิประเด็น 

ที่ทาทาย ทั้งดานการติดตอสื่อสาร การคมนาคมขนสง การศึกษาเรียนรู สุขภาพและสาธารณสุข 

พลังงานและสภาพแวดลอม ฯลฯ การปรับตัวเขากับกระแสโลกที่เปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วเปนนโยบาย

สําคัญของหลายประเทศ รวมทัง้ประเทศไทย 

 

2.2 กรอบยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป  

 

 คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาตไิดดําเนนิการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป

(พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ป โดยกําหนดวสิัยทัศน 

วา “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน” และมีเปาหมายสําคัญ 

3 ดาน ไดแก (1) ความม่ันคง ประกอบดวย การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง 

ทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทัง้ระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรอืน และปจเจก

บุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง ประเทศมีความ

ม่ันคง  ในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย ที่เขมแข็ง เปนศูนยกลาง 

และที่ยึดเหนี่ยวจติใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความม่ันคง เปนกลไกที่นําไปสูการบรหิารประเทศ 



10 

 

ที่ตอเนื่อง และโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึก

กําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต 

มีงานและรายไดที่ม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

และฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา (2) ความม่ังค่ัง 

ประกอบดวย ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเปนประเทศในกลุม 

รายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา 

อยางเทาเทียมกันมากข้ึน เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดทั้งภายใน 

และภายนอกประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเช่ือมโยง 

ในภูมิภาค ทัง้การคมนาคมขนสง การผลติ การคาการลงทุน และการทําธุรกจิ มีบทบาทสําคัญในระดับ

ภูมิภาค และระดับโลก เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง และความสมบูรณ 

ในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาคนอยางตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน 

ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม (3) ความย่ังยนื

ประกอบดวย การพัฒนาที่สามารถสรางความเจรญิ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน ใหเพ่ิมข้ึน

อยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเตบิโตของเศรษฐกจิที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาตเิกนิพอด ีไมสรางมลภาวะ

ตอสิ่งแวดลอมจนเกนิความสามารถในการรองรับและเยยีวยาของระบบนเิวศน การผลติและการบรโิภค

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซ่ึงเปนที่ยอมรับรวมกัน 

ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบ 

ตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสยีสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม และประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือ

และปฏิบัตติามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

วัตถุประสงคของกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) คือ 

(1) เพื่อสรางความปรองดองสมานฉันท (2) เพื่อเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการใหบรกิารของรฐั

อยางท่ัวถึงเทาเทียม เปนธรรม (3) เพื่อลดตนทุนใหภาคการผลิตและบริการ และ (4) เพื่อเพ่ิมมูลคา

สินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการดวยนวัตกรรม รางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป  

(พ.ศ. 2560 - 2579) มี 6 ยุทธศาสตร ซ่ึงเกี่ยวของกับภารกจิของสํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 

6 ยุทธศาสตร ดังนี้  

 1. ดานความมั่นคง 

 (1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบรหิารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปช่ัน

สรางความเช่ือม่ันในกระบวนการยุตธิรรม 

 (3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบรหิาร

จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 
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 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และ

รักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง 

รูปแบบใหม 

 (5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบ

เรยีบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัต ิ

รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอม 

 (7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 

 2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกจิ สงเสรมิการคา การลงทุน พัฒนาสูชาตกิารคา  

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ย่ังยืน และ

สงเสรมิเกษตรกรรายยอยสูเกษตรย่ังยนืเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 (3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ 

ยกระดับผลติภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สูสากล  

 (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

และพัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจรญิ  

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความม่ันคงและพลังงาน 

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการวจิัยและพัฒนา  

 (6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน การพัฒนา 

กับนานาประเทศ สงเสรมิใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกจิ ฯลฯ 

 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวติ  

 (2) การยกระดบัการศกึษาและการเรยีนรูใหมีคุณภาพเทาเทยีมและท่ัวถงึ  

 (3) ปลูกฝงระเบยีบวนิัย คุณธรรม จรยิธรรม คานยิมทีพึ่งประสงค  

 (4) การสรางเสรมิใหคนมีสุขภาวะที่ด ี 

 (5) การสรางความอยูดมีีสุขของครอบครัวไทย 

 

 4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม 

 (1) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกจิและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบรกิารและระบบบรหิารจัดการสุขภาพ  

 (3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดาํรงชีวติในสังคมสูงวัย  
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 (4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเขมแข็งของ

ชุมชน  

 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ดานการสรางการเตบิโตบนคุณภาพชีวติท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟู และปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

 (2) วางระบบบรหิารจัดการน้ําใหมีประสทิธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการ

บรหิารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนเิวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 (5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ  

 (6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม 

 6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกจิของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดที่เหมาะสม  

 (2) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาระบบบรหิารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครฐั  

 (4) การตอตานการทุจรติและประพฤตมิิชอบ  

 (5) การปรบัปรุงกฎหมายและระเบยีบตาง ๆ ใหทนัสมัย เปนธรรม และเปนสากล  

 (6) พัฒนาระบบการใหบรกิารประชาชนของหนวยงานภาครัฐ  

 (7) ปรับปรุงการบรหิารจดัการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

 

2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรเพือ่การพัฒนามหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 มีความสัมพันธ

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

ทัง้ 10 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสรมิสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  

ยุทธศาสตรที่ 2  การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 3  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิและแขงขันไดอยางย่ังยนื 

ยุทธศาสตรที่ 4  การเตบิโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยนื 

ยุทธศาสตรที่ 5  การเสรมิสรางความม่ันคงแหงชาตเิพื่อการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง

และย่ังยนื 
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ยุทธศาสตรที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจสิตกิส 

ยุทธศาสตรที่ 8  การพัฒนาวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีวจิัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกจิ 

ยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา 

 

2.4 แผนการศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2560 – 2579 

 

 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ไดกําหนดวิสัยทัศนวา “คนไทยทุกคนไดรับ

การศกึษาและเรยีนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวติ อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงคในการจัดการศกึษา

4 ประการ ไดแก 

1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศกึษาที่มีคุณภาพและมีประสทิธภิาพ  

2) เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองด ีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับ

บทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาติ และยุทธศาสตร

ชาต ิ 

3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี

และรวมมือผนกึกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางย่ังยนื ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

4) เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา

ภายในประเทศลดลง  

 แผนการศกึษาแหงชาต ิวางเปาหมายไว 2 ดาน คอื  

 1) เปาหมายดานผูเรยีน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรยีนทุกคนใหมีคุณลักษณะ

และทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)  

 2) เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซ่ึงมีตัวช้ีวัดเพื่อการบรรลุ

เปาหมาย 53 ตัวช้ีวัด 

 แผนการศกึษาแหงชาติ กําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการศกึษาภายใต 6 ยุทธศาสตร

หลักที่สอดคลองกบักรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เพื่อใหแผนการศกึษาแหงชาตบิรรลุเปาหมาย

ตามจุดมุงหมาย วิสัยทัศนและแนวคดิการจัดการศกึษาดังกลาวขางตน ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศกึษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาต ิ

 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
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 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรยีนรู 

 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทยีมทางการศกึษา 

ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศกึษาเพื่อสรางเสรมิคุณภาพชีวติที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสทิธภิาพของระบบบรหิารจัดการศกึษา 

 

2.5 แผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ป พ.ศ. 2560 - 2574  

 

 แผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ป พ.ศ. 2560 – 2574 มีรายละเอียดประกอบดวย เจตนารมณแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป เปาหมายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระบบอุดมศึกษาในป 2574 

University 4.0 และสิ่งที่สังคมจะไดรับจากระบบอุดมศึกษาในป 2574 University 4.0 โดยมีเนื้อหา 

โดยสรุปดังนี้ 

 1. เจตนารมณแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 3 มี 3 ประการ ดังนี้ 

1) อุดมศกึษาตองการนําการพัฒนาประเทศ เปนผูสรางปญญาใหกับสังคม 

2) อุดมศกึษาตองเปนศูนยรวมความรูและศาสตรที่นําไปสรางทุนทางสังคม กอใหเกดิ 

นวัตกรรม ความรู งานวิจัย ที่ เสนอทางเลือกในการแกปญหาและการพัฒนาประเทศในบริบท 

ที่เปลี่ยนแปลง 

3) อุดมศึกษาใหโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงองคความรูและนวัตกรรม

อยางมีประสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิลตอการเรยีนรูและการพัฒนาวชิาการ 

2. เปาหมายการจดัการศกึษาระดับอุดมศกึษา พิจารณาจาก  5 องคประกอบ 

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

Age Group  

2) ความเทาเทียมและความเปนธรรมในการเขาสูระบบอุดมศึกษา (Equity): ผูเรียนมี

โอกาสเขาถงึการศกึษาทีมี่คุณภาพ  

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

Hard Skill 

4) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ (Efficiency): ธรรมาภิบาลและการจัดสรร

ทรัพยากร 

5) การตอบสนองตอบรบิทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy): บัณฑติและงานวจิัยตอบสนอง

ตอการพัฒนาประเทศ 

3. ระบบอุดมศกึษาในป 2574 University 4.0 

1) การสรางโอกาสการเขาถงึอุดมศกึษาอยางกวางขวางและเปนธรรม Accessibility 

2) การพัฒนานักศกึษา Student Development 
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3) โครงสรางพื้นฐานการวจิัยและนวัตกรรม Research and Innovation Infrastructure 

4) ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน Public – Private – Community Partnership 

5) การสรางความม่ันคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา Higher Education Financial 

Security 

6) นโยบายการสนับสนุนและประเมินผล Policy – Support – Assessment 

7) การบรหิารจัดการที่ดใีนระบบอุดมศกึษา Good Governance 

8) อุดมศกึษาดจิติอล Digital Higher Education 

4. สิ่งที่สังคมจะไดรับจากระบบอุดมศกึษาในป 2574 University 4.0 

1) โอกาสในการเขาถงึผลผลติจากทุกพันธกจิอุดมศกึษาที่มีคุณภาพของทุกภาคสวน 

2) ทุนทางสังคมใหเกดิผูนําทางความคิดที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดข้ึีน 

3) องคความรูและนวัตกรรมที่เสนอทางเลือกและตอบโจทยสังคม เพื่อการพัฒนา

ประเทศในบรบิทที่เปลี่ยนแปลง 

  

ที่มา: สุเมธ แยมนุน. 2559. การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศกึษาไทยในระยะ 15 ป, 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2574) และแผนพัฒนา

การศกึษาระดับอุดมศกึษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564).   
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2.6 การวเิคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 

  

(1) การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายใน (จุดแข็งและจุดออน) 

 จากการจัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรูและการวเิคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินสภาพแวดลอม

ภายในถึงจุดเดนที่สามารถสงเสริมพัฒนาไดและจุดดอยที่ตองปรับปรุงแกไข รวมทั้งประเมิน

สภาพแวดลอมภายนอกเพื่อพิจารณาถึงโอกาสในการพัฒนา และอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนในการ

ดําเนนิงานดานตาง ๆ โดยมีผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก โดยสรุปดังนี้  

 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

1. การดําเนนิงาน (Operational) 

1.1 มีระบบและกลไกการบรหิารจัดการ 

1.2 ผูบรหิารมีความรูความสามารถ และ

ประสบการณสูง 

1.3 มีจํานวนอัตรากําลังเพียงพอสําหรับรองรับ

การปฏิบัตงิานตามพันธกจิของมหาวทิยาลัย 

1.4 มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน 

1.5 มีการนําระบบสารสนเทศมาใชในการ

ดําเนนิงานทําใหอํานวยความสะดวกมากข้ึน 

1.6 บุคลากรมีการปฏิบัตงิานอยางมี

จรรยาบรรณและยดึถอืปฏิบัตติามกฎหมาย 

ระเบยีบ ประกาศ และวินัยอยางเครงครัด 

1.7 มีหลักเกณฑ แนวทาง วธิปีฏิบัตงิานที่ชัดเจน

และเปนไปในแนวทางเดยีวกนั 

1.8 มีโครงสรางการปฏิบัตงิานที่ชัดเจนตาม

ภาระหนาที่ที่รับผิดชอบ เพื่อใหสอดคลอง

กับการปฏิบัตงิาน 

1.9 บุคลากรมีการทํางานเปนทมี มีความสามัคคี

ชวยเหลอืในการแกไขปญหา 

1.10 เปนมหาวทิยาลัยในกํากับของรฐั มีความ

คลองตัวสูง 

 

1. การดําเนนิงาน (Operational) 

1.1 กลไกการตดิตามประเมินผลการ

ดําเนนิงานเชิงบูรณาการ (ขาดการวาง

ระบบประเมินทีส่ะทอนวสิัยทัศนและ

นโยบาย ไมมีระบบรายงานผลที่ชัดเจน) 

1.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรใหมี

สมรรถนะสอดคลองกับพันธกจิหลัก

ของมหาวทิยาลัย (ทัง้สายวชิาการ/ 

สายสนับสนนุ) 

1.3 การพัฒนาทักษะการบรหิารและการ

ปฏิบัตงิาน และการจัดบุคลากรให

เหมาะสมกับงาน (ขาดการวางแผน

พัฒนาอยางเปนระบบ) 

1.4 ระบบการสื่อสารองคกร และการ

ถายทอดนโยบายการดําเนนิงานระดบั

ตางๆ (งานประชาสัมพันธ/สายสัมพันธ

ระหวางหนวยงาน/ทําใหการถายทอด

นโยบายของผูบรหิารไมเปนอันหนึง่อัน

เดยีวกนั) 

1.5 ระบบประเมินคุณภาพการดําเนนิงาน

ของหนวยงานสนบัสนนุ (การประเมิน

คุณภาพกอง/ศูนย) 
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จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

1.6 การจดัโครงสรางองคกรและการจดั

องคกรทีไ่มมีการบูรณาการการทํางาน

รวมกัน (5ศนูย) 

1.7 การสือ่สารในองคกรยังไมสามารถ

เขาถงึและเขาใจไดทกุระดบัทั่วทัง้

องคกร และระบบการประชาสัมพันธ 

ยังไมสามารถเขาถงึกลุมเปาหมาย 

1.8 การใชประโยชนจากระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศยังไมเช่ือมโยงอยางทั่วถงึ 

1.9 บุคลากรขาดความม่ันใจในการ

ปฏิบัตงิานเนื่องจากภาระงานมีความ

เสี่ยงสงู มีข้ันตอนการปฏิบัตงิานและ

ปรมิาณงานมาก ทําใหเกดิความ

ผิดพลาดงาย  

1.10 ขอบังคับและกฎระเบยีบตาง ๆ ไมเอ้ือ

ตอการปฏิบัตงิาน 

2. การเงนิและสนิทรัพย (Financial and Asset) 

2.1 มีแหลงงบประมาณสนับสนุนจากภาครฐัอยาง

ตอเนื่องทกุป 

2.2 มีทรัพยากรเพื่อสนับสนนุการปฏิบตังิาน

ครบถวน 

2.3 มีการเช่ือมโยงการทํางานกบัภาคีภาครัฐ/ภาค

ประชาชน ไดอยางเปนรูปธรรม สามารถ

พัฒนาโครงการวิจัย/บรกิารวิชาการ เพื่อ

ตอบสนองนโยบายภาครฐั/ความตองการของ

พื้นที่/ชุมชนไดเปนรูปธรรมดยีิ่งข้ึน 

2. การเงนิและสนิทรัพย (Financial and Asset) 

2.1 รายไดจากการจัดสรรจากรฐับาลและการ

จัดการศกึษา ยังเปนรายไดหลกัของ

มหาวทิยาลัย 

2.4 หนวยงานยังไมสามารถสรางรายไดเอง

อยางเปนรูปธรรม 

2.2 ไดรับการจดัสรรงบประมาณไมเพียงพอ 

 

3. ผูมีสวนไดสวนเสยี (Stakeholder Feedback) 

3.1 ผูบรหิารสงเสรมิใหบุคลากร และนสิติไดรบั

การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

3.2 บุคลากรมีการเรยีนรูงานรวมกันสามารถ

ปฏิบัตงิานแทนกันได 

3. ผูมีสวนไดสวนเสยี (Stakeholder Feedback) 

3.1 บุคลากร นสิติ ไมใหความสําคัญในการ

พัฒนาตนเอง  

3.2 บุคลากร นสิติสวนใหญขาดทักษะ

ภาษาตางประเทศ 
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จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

3.3 หนวยงานเปดโอกาสใหบุคลากรเขารับการ

อบรมตาง ๆ ในหลกัสูตรทีเ่กี่ยวของกับงานที่

ปฏิบัต ิ และเรื่องที่สนใจ 

3.4 มีการระดมความคดิ พัฒนาระบบใหม ๆ  

เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับบุคลากร 

3.5 มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการ

ปฏิบัตงิานเพื่อเพ่ิมประสทิธภิาพในการ

ปฏิบัตงิานและสามารถตรวจสอบได 

3.6 บุคลากรในหนวยงานเปนคนรุนใหมพรอมที่จะ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

3.7 เครอืขายศษิยเกามีความแนนแฟน 

3.3 บุคลากรยังขาดความรูดาน พระราชบัญญัติ

มหาวทิยาลยัพะเยา พ.ศ. 2558 ประกาศ 

ระเบยีบ และขอบังคับ เกดิความเขาใจผิดใน

ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 

3.4 ระบบการบรหิารงานทําใหบุคคลภายนอก 

เห็นมหาวทิยาลัยเปนแหลงหาผลประโยชน 

เชน ผลประโยชนทางการเมือง 

 

 

4. การเรยีนรูและพัฒนา (Learning and Growth) 

4.1 มีระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองและรองรับ

การใหบรกิารแกผูรับบรกิาร 

4.2 มีการรวมงานกับหนวยงานภายนอก 

4.3 บุคลากรเปนคนรุนใหม พรอมรับตอการ

เปลี่ยนแปลงของโลก 

4.4 มีคณะกรรมการการเงนิและทรัพยสนิของ

มหาวทิยาลัย เพื่อวนิจิฉัยและเสนอแนว

ทางแกไขปญหาที่เกดิเกี่ยวกับการปฏิบตังิาน

ดานการคลังและการจัดการทรัพยสนิของ

มหาวทิยาลัย 

4.5 บุคลากรมีคุณวุฒิที่ตรงสายงานที่ปฏิบัต ิ

4. การเรยีนรูและพัฒนา (Learning and Growth) 

4.1 บุคลากรขาดกระบวนการ ข้ันตอนในการ

สื่อสาร และการประสานงานทีด่ี ขาดทกัษะ

การสือ่สาร และการประสานงาน  

4.2 การเขาถงึเทคโนโลยบีางกรณยัีงตองรับการ

พัฒนาในการใหบรกิาร 

4.3 การเช่ือมโยงเครอืขายการทํางานกับ

ภาคเอกชนและตางประเทศ ยังคอนขาง

จํากัด 
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 (2) การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายภาครัฐ  

1.1 นโยบาย ยุทธศาสตรชาต ิที่เอ้ือให

มหาวทิยาลัยเปนหัวใจของการขับเคลื่อน

การสรางความเจรญิกาวหนาทางดาน

เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยตามยุทธศาสตร

ชาตแิละนโยบายไทยแลนด 4.0  

1.2 สังคมไทยเขาสูสังคมสงูอายุ (Ageing 

Society) ทําใหมหาวทิยาลัยมีโอกาสในการ

บรกิารวชิาการและบรกิารสุขภาพแกผูสงูวัย

และประชาชนท่ัวไป 

1.3 มีความตองการของตลาดแรงงานที่มีทักษะ

เพ่ิมข้ึนรวมทัง้อุตสาหกรรมในประเทศกําลงั

มองหาความรวมมือจากสถาบันการศกึษา

ในประเทศ 

1. นโยบายภาครัฐ  

1.1 กฎหมายและนโยบายภาครัฐมีกรอบ

ระยะเวลาในการปฏิบัตงิานบังคับใช 

ไมครอบคลมุ 

1.2 ระบบสารสนเทศภาครฐัทีก่ําหนดให

ปฏิบัตงิานไมรองรับกับระเบยีบบางสวนที่ได

กําหนดไว 

1.3 การบรหิารจดัการ/บูรณาการการทํางาน

ระหวางองคกรฯ ภาครฐั กับมหาวทิยาลัย 

ยังมีขอจํากัด/กตกิาทีไ่มเอ้ืออํานวยเทาที่ควร 

2. สภาวะเศรษฐกจิ 

2.1 การเงนิ การคา และการตลาดดจิทัิล 

2.2 ธุรกจิดจิทิลัเปนโอกาสที่มหาวทิยาลัยจะ

ผลติบัณฑติและพัฒนาเปนผูประกอบการ

ใหม 

2.3 มีชองทางดจิทัิลที่เอ้ือตอการดําเนนิงานของ

มหาวทิยาลัย 

 

2. สภาวะเศรษฐกจิ 

2.1 สภาวะเศรษฐกจิอาจสงผลตอการตัดสนิใจ

ในการเขาศกึษาระดบัอุดมศกึษาและ

บัณฑติศกึษา 

2.2 งบประมาณจากรฐับาลทีจ่ํากดั  

มีไมเพียงพอตอความตองการของ

มหาวทิยาลัย 

2.3 รัฐบาลมีการสงเสรมิใหศกึษาสายอาชีพมาก

ยิ่งข้ึนจงึมีผลทําใหนสิติภายในมหาวทิยาลัย

ลดลง 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

3. การเมือง สังคม วัฒนธรรม  

3.1 มีการสรางเครอืขายกับหนวยงานภายนอก 

เชน หนวยงานราชการ องคกรตางๆ หรอื

ภาคเอกชน ทัง้ในประเทศและตางประเทศ  

ซ่ึงเอ้ือประโยชนในการทํางาน 

3. การเมือง สังคม วัฒนธรรม  

3.1 จํานวนประชากรวัยเรยีนลดลง 

3.2 การเมืองไมมีเสถยีรภาพ 

3.3 นโยบายการจัดสรรงบประมาณไมแนนอน 

เพราะข้ึนอยูกับการเมืองและนโยบายของ

รัฐบาล 

3.5 ทศิทางการพัฒนาประเทศไมชัดเจน 

เนื่องจากเปลี่ยนแปลงตามรฐับาลแตละชุด

ทําใหมหาวทิยาลัยตองใชเวลาในการ

วางแผนพัฒนาและปรับตัวตามนโยบายของ

รัฐที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

4. สถานการณโลก 

4.1 นวัตกรรม Digital เปนปจจัยใหมในการสราง

เศรษฐกจิชาต ิเชน อินเดยี เอสโตรเนยี 

4.2 การเขามาลงทุนของจนี ในกลุมประเทศ 

อาเซียน 

4.3 ความตองการแรงงานของอุตสาหกรรมใหม 

New S-curve 

4. สถานการณโลก 

4.1 สภาวะแวดลอม และภัยธรรมชาตคุิกคาม 

เชน แผนดนิไหว ภัยแลง ไฟปา เปนตน 

4.2 Digital Disruption 

4.3 ความพรอม/ศกัยภาพของบุคลากร ในการ

สรางเครอืขายการทํางานในระดบัสากล 
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บทท่ี 3  

แผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนามหาวทิยาลัยพะเยา  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565  

   

3.1 โครงรางองคกร 

 (1) ปรัชญา (Philosophy) 

“ดํารงชีวิตดวยปญญา ประเสรฐิทีสุ่ด” “ปฺญาชีว ีเสฏฐชีว ีนาม” 

“A Life of Wisdom is the Most Wondrous of All” 
 

 (2) ปณิธาน (Determination) 

“ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน” 

“Wisdom for Community Empowerment” 
 

 (3) วสัิยทัศน (Vision) 

มหาวิทยาลัยพะเยา เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับสากล ผลิตกําลังคนที่มี

คุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและสงเสรมิศลิปวัฒนธรรมทองถิ่น ประสานความ

รวมมือและสรางเครือขายกับองคกรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อช้ีนํา และ

สรางสรรคปญญาเพื่อความเขมแข็งและความย่ังยนืของชุมชน และสังคม บริหารจัดการดวยหลักธรร

มาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบไดในทุกพันธกจิ 
 

 (4) พันธกจิ (Mission) 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ไดระบุ 

ใหมหาวิทยาลัยพะเยา “ใหการศึกษา สงเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน 

ทําการวจิัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ใหโอกาสทางการศกึษาแกประชาชน และทํานุบํารุงศลิปะ

และวัฒนธรรม เพื่อประโยชนตอการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาต”ิ และดวยความกาวหนาของ

เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาตองดําเนิน 

พันธกิจในการผลติกําลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรยีนรูที่เนนการพัฒนาผูเรยีนทุกชวงวัย

แบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยสังคมและนําไปใชประโยชนไดจรงิ เสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึงดําเนินพันธกิจ 5 ดาน สอดคลองตามมาตรฐาน 

การอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
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(4.1) ผลติคนไทยศตวรรษท่ี 21 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ

รูทันโลกทันเทคโนโลยี มีความรูภาษาอังกฤษที่สื่อสารได มีทักษะที่สนองตอบตอความตองการ 

ของตลาดแรงงานเปนมนุษยที่สมบูรณ รูรอบ รูกวาง เขาใจ และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม 

ศิลปะและวัฒนธรรม และธรรมชาต ิใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรูและพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม พรอมใหความชวยเหลือเพื่อนมนุษย และเปนพลเมืองที่มี

คุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก ปรับตัวไดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเปาหมายชีวิต 

มีทักษะการเปนผูนําและการทํางานเปนทีม รวมถึงทักษะ การจัดการและการเปนผูประกอบการ 

ดวยหลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุน ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม 

อาจารยมีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, 

PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาใหม ดวยเทคโนโลย ี

ที่ทันสมัย และวธิเีรยีนรูที่เนนทักษะและการปฏิบัตริวมกับผูใชบัณฑติ มีการบรหิารจัดการที่สรางความ

เช่ือม่ันกับผูเรียนและความเช่ือถือใหกับชุมชนและสังคม ระบบการศึกษารองรับและตอบโจทยพื้นที ่

ในการยกระดับการศึกษา ประเมิน และตรวจสอบไดในทุกระดับ พรอมกาวสูความเปนสากล 

และนานาชาติ 

(4.2) วจัิยและนวัตกรรม สูประโยชนเชิงพาณิชย 

นอกเหนือจากบทบาทการสรางคนใหมีทักษะชีวิตและวิชาชีพ ตอบสนองความ

ตองการตลาดแรงงานแลว การเปนสถาบันการศึกษาข้ันสูงที่พรอมดวยบุคลากรที่มีศักยภาพ  

(Talent and Skilled Human Resources)  มหาวิทยาลัยตองตระหนักว า  งานวิจั ย เปนรากฐาน 

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ การวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมนําไปสูการถายทอดและพัฒนา

สรางสรรค สรางนวัตกรรมใหกาวหนาและสามารถนําไปใชประโยชนตอชุมชน สังคม และ

ภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย สูการเติบโตอยางย่ังยืนของสังคม ลดปญหาความยากจน ชุมชน 

เกิดความเขมแข็ง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในเวทีโลก มหาวิทยาลัยพะเยา

ตองสงเสรมิบุคลากรใหมีศักยภาพในดานการวจิัยและนวัตกรรม สนับสนุนการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม มีการติดตามและการประเมินผลเปนระบบ 

สรางเครือขายนักวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกรทั้งภายในและภายนอก วิจัยและนวัตกรรม 

ที่ครอบคลุมทั้งดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และดานสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร เนนการวิจัยมุงเปาที่ตอบโจทยชุมชน สังคม และความตองการของประเทศ 

(Demand side) สงเสรมิการเผยแพรและการถายทอดผลงานวจิัยและนวัตกรรม การนําไปใชประโยชน

กับสังคม ดวยการรวมมือกับผูใชประโยชนในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตร 
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เพื่อประโยชนทางดานเศรษฐกจิ สามารถพัฒนายกระดับรายไดและเทคโนโลยีของประเทศใหเปนไป

ตามนโยบายการเขาสู Thailand 4.0  

 (4.3) บริการวชิาการ สรางความเขมแข็งใหชุมชนและสังคม 

มหาวิทยาลัยเปนแหลงรวมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาและแหลงรวมองคความรู 

ในทุกสาขาทั้งดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และดานสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร และดวยปณิธานมุงม่ัน “ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน (Wisdom for Community 

Empowerment)” มหาวิทยาลัยตองคํานึงถึงพันธกิจดานบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมที่ เปน 

พันธกิจหลักสําคัญอีกพันธกิจหนึ่งดวย มหาวิทยาลัยตองสามารถอยูรวมกับชุมชนและสังคมสราง

ความสัมพันธที่ด ีและเปนที่พ่ึงใหชุมชนและสังคม ยกระดับการศกึษา สรางรายได สงเสรมิสุขภาวะที่ดี 

และบรรเทาปญหาความเดอืดรอนของชุมชนและสังคมที่เกดิข้ึน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สังคมมีความ

เขมแข็ง ม่ันคง หลุดพนจากความแตกตางและเหลื่อมล้ํา เกดิสงัคมความสุข 

(4.4) ทํานุบํารุงศลิปะและวฒันธรรมทองถิ่นเพ่ือความเปนไทย 

การดํารงไวซ่ึงศลิปะและวัฒนธรรมของชาต ิ เปนสิ่งที่คนไทยทุกคนตองตระหนักและ

ใหความสําคัญเพื่อเสริมสรางความเปนชาติและการเปนเอกลักษณของชาติ การทํานุบํารุง อนุรักษ 

ฟนฟู สบืสาน สรางสรรคและพัฒนาศลิปะและวัฒนธรรม เปนภารกจิเพื่ออนุรักษภูมิปญญาและสมบัติ

ของประเทศชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยูในพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมลานนาที่สวยงามและมีความเปน

เอกลักษณ มหาวทิยาลัยตองสรางความรวมมือกับชุมชน (University engagement) เพื่อการทํานุบํารุง 

อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน สรางสรรค สรางจิตสํานึกปลูกฝงคานิยม และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงาม 

ของประเพณีและศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่พึงประสงคใหกับนิสิตและบุคลากร รวมถึงการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเช่ือมโยงกลมกลืนกับ

ธรรมชาติและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การพัฒนาประยุกต การใชประโยชนเชิงสรางสรรค ดวยการ

บรหิารจัดการ และการใชเทคโนโลยทีี่ทันสมัยและเปนระบบ 

(4.5) บริหารงานทันสมัยดวยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรู

เปลี่ยนแปลงรวมกัน 

  มีระเบียบ ขอบังคับ และประกาศกําหนดในการบริหารคน บริหารงาน ดวยความ

โปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได เพื่อเปาหมายองคกรที่ดีมีคุณภาพและประโยชนสุขของบุคลากร 

มีระบบและกลไกควบคุมการบริหารงานดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุกระดับ ยกระดับศักยภาพของ

บุคลากร ทั้งผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

กับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมี Mindset ของการทํางานและการ

บริหารรวมกัน และมีภาวะความเปนผูนํา (Leadership) และผูตามในโลกใหม เปดโอกาสใหผูมี 

สวนเกี่ยวของมีสวนรวมรับรูและแสดงความคิดเห็นในการดําเนินงาน เพื่อกระบวนการมีสวนรวม  



24 

 

สรางความรูความเขาใจในนโยบาย และเปาหมายการดําเนนิงานในพันธกจิตาง ๆ กระตือรอืรนในการ

แกปญหารวมกัน ผูบรหิารทุกระดับตองมีวสิัยทัศน (Vision) มีความมุงม่ัน และตองเห็นภาพและทศิทาง

ในระยะยาว (Visionary) ดวยหลักการทํางานรวมกัน “สานความคิด สรางจติใจ” รวมพลังของบุคลากร 

ศิษยปจจุบัน และศิษยเกา ในการสรางสรรคสิ่งที่ด ีรวมพัฒนาองคกรอยางมีประสทิธิภาพสรางระบบ

การบรหิารบนพื้นฐานขอมูลที่นาเช่ือถอืและมีการดําเนนิงานที่มีประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

 

 (5) ประเด็นยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา 

เพื่อการดําเนินการตามพันธกจิที่สอดคลองกบัมาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 

มหาวิทยาลัยพะเยาจึงมุงเนนสรางความเขมแข็งของสังคมดวยการเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพ 

ในศตวรรษ ที่  21 ที่ มีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 

สามารถทํางานเพื่อดํารงชีพและชวยเหลอืสังคม พรอมปรับตัวอยูในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

และการสงเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสูฐานนวัตกรรม เพื่อการแขงขันของประเทศ 

ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิด 

สรางจติใจ” ใหเกดิพลังความสามัคค ีรวมสรางแตสิ่งที่ด ีอันจะนํามาซ่ึงช่ือเสยีง การยอมรับของชุมชน 

สังคมประเทศชาต ิและนานาชาติ ดวยยุทธศาสตรหลัก 6 ดาน ไดแก  

 1) ยุทธศาสตรการเตรยีมคนและเสรมิสรางศกัยภาพคน 

 2) ยุทธศาสตรการสรางงานวจิัยและนวัตกรรมและการเปนผูนําทางดานวชิาการ 

 3) ยุทธศาสตรการบรกิารวชิาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 4) ยุทธศาสตรการเสรมิสรางและสงเสรมิการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมใหย่ังยนื 

 5) ยุทธศาสตรการเสรมิสรางและพัฒนาความเปนสากลหรอืนานาชาติ 

 6) ยุทธศาสตรการบรหิารที่มีประสทิธภิาพและโปรงใส 

 

 (6) วัตถุประสงคหลัก (Core Objectives) 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศกึษา มาตรฐานวิชาชีพ 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) สอดคลองกับความตองการของสังคม

และตลาดแรงงาน 

2. เพื่อพัฒนาไปสูมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

มีคุณภาพที่ ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ข้ึน และสนองตอบตอภาคเศรษฐกิจ 

ในเชิงพาณชิยอยางเปนรูปธรรม 

3. เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมใหมีความเขมแข็ง สังคมเปนสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

และความเปนอยูอยางย่ังยนื (Sustainable life quality) 
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4. เพื่ออนุรักษ ฟนฟู ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น และพัฒนา 

สูสากล และสงเสรมิใหเกดิการสรางสรรคเชิงพาณชิย (Cultural enterprise) 

5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาใหมีช่ือเสียง เปนที่รูจักและยอมรับในระดับชาต ิ

และนานาชาติ 

6. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองคกร ดวยระบบ

บรหิารงานที่ทันสมัย (Smart University) คลองตัวและมีประสทิธภิาพ โปรงใสตรวจสอบได 
 

 (7) สมรรถนะหลักของมหาวทิยาลัยพะเยา (Core Competency) 

1. ความสามารถในการเอ้ืออํานวยใหเกิดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีมาตรฐาน

วิชาการและวิชาชีพ มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต สนองตอบตอความตองการของตลาดแรงงาน 

และเปนพลเมือง   ที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก   

2. ความสามารถในการสงเสริมและพัฒนาอาจารยใหมีคุณภาพการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย 

มีความ กาวหนาทางวชิาการ และประพฤตปิฏิบัตติามประกาศจรรยาบรรณของพนักงานสายวิชาการ 

เปนตนแบบใหแกนสิติ ชุมชน และสังคม   

3. ความสามารถในการศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม นําไปสูการถายทอดและ

พัฒนาสรางสรรคนวัตกรรม และสามารถนําไปสู เ ชิงพาณิชยเพื่อประโยชนตอชุมชน สังคม 

และภาคอุตสาหกรรม   

4. ความสามารถในการบริการวิชาการ การเสริมสรางความสัมพันธที่ดีและเปนที่พ่ึง

ใหแกชุมชนและสังคม ยกระดับการศกึษา สงเสรมิสุขภาวะที่ด ีและสรางรายได เพื่อความเขมแข็งของ

ชุมชน   

5. ความสามารถในการสงเสริมใหบุคลากรและนิสิต รวมมือกับชุมชนและสังคมในการ

สรางความตระหนักและใหความสําคัญตอการเสรมิสรางความเปนชาตแิละการเปนเอกลักษณของชาติ

การทํานุบํารุง อนุรักษ ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ใหเกดิการใชประโยชนในเชิงสรางสรรค   

6. ความสามารถในการเอ้ืออํานวยใหเกิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู

เปลี่ยนแปลงรวมกัน และทํางานรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย ดวยหลัก “สานความคิด สรางจิตใจ” 

รวมพลังผูมีสวนไดสวนเสยีทุกกลุม และใชเทคโนโลยทีี่ทันสมัย Smart University เช่ือมโยงและบรกิาร

สารสนเทศที่ ทันสมัยและถูกตอง และตอบสนองผู มีสวนไดสวนเสียทุกกลุมไดอยางรวดเร็ว 

ทันเหตุการณ   
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 (8) สมรรถนะหลักของพนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา (Personal Competency)  

  (8.1) สมรรถนะของผูบริหาร 

1. ทักษะบริหารงาน (Managerial Skill) มีทักษะการบริหารงานและสามารถ

ประยุกต  ใชความรู เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือมาใชในการบริหารงาน สามารถเปนโคช 

เปนผูบริหาร การเปลี่ยนแปลง เปนผูกํากับและติดตามการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด 

ใหดํา เนินงานตามระเบียบ ขอบัง คับ ประกาศ คําสั่ ง  และแนวปฏิบัติตางๆ ตามนโยบาย 

ของมหาวทิยาลัย และเพื่อมุงสูการบรรลุเปาหมายและวสิัยทัศนของหนวยงานและของมหาวทิยาลัย   

2. ทักษะการบรหิารงานบุคคล (Personnel Management Skill) มีทักษะการบรหิาร

และพัฒนาบุคลากร ใหมีสมรรถนะและศักยภาพรองรับการดําเนนิงานตามพันธกจิหลักของหนวยงาน

และพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอยางมีคุณภาพและมีความสุข มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจ 

ในองคกร สามารถจัดบุคลากรสมดุลกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ พัฒนาอาจารยสูมืออาชีพ 

ดานการสอนตามกรอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยพะเยา (UP-PSF)  พัฒนาระบบสวัสดิการ 

และสรางแรงจูงใจในการทํางาน   

3.  มุ ง เนนกระบวนการทํางานเ ชิงดิจิ ทัล  (Digital Process Oriented)  พัฒนา

กระบวนการทํางาน และบูรณาการการทํางานรวมกันทั้งภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน  

“สานความคิด สรางจิตใจ” ดวยพลังความสามัคคีและความสัมพันธที่ดี เพื่อสงมอบบริการ 

ที่ดี มีคุณภาพแกนิสิต และผู มีสวนไดสวนเสียทุกกลุม พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการทํางาน 

ดวยเทคโนโลยดีจิทัิล ตามนโยบาย Smart Operation และจดัสภาวะแวดลอมที่เสรมิสุขภาวะการทํางาน   

4. ความสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสรางสรรค (Empowerment 

Evaluation) สามารถออกแบบการประเมินการปฏิบัตงิานของบุคลากร และประเมินผลการดําเนนิงาน

ของหนวยงานแบบกาวหนาและใชแนวคิดการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuous 

Improvement) สอดคลองและมุงสูเปาหมายเดียวกันคือ การบรรลุตัวช้ีวัดระดับสูง (Super KPI)  

เพื่อการบรรลุวสิัยทัศนของมหาวทิยาลัยพะเยา    

 (8.2) สมรรถนะของพนักงาน 

 พนักงานสายวชิาการ  

1. ทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวชิาชีพ (Professional Standard  

Framework, PSF)   

2. ทักษะการผลิตและใชสื่อการสอนเทคโนโลยีที่ ทันสมัย และทักษะการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรยีนรูของผูเรยีน   

3. ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความสัมพันธที่ดีกับชุมชนและสังคม 

และมีทักษะทางภาษาเพื่อมุงสูความเปนสากลและนานาชาต ิ  

4. ยดึม่ันในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)   
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5. มุงสานความคิดสรางจิตใจ ใหเกิดพลังความสามัคคี รวมสรางสิ่งที่ด ี

ใหมหาวทิยาลัยพะเยาไดรับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาต ิและนานาชาติ 

 

พนักงานสายสนบัสนุน 

1. มุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

2. บรกิารทีด่ ี(Service Mind) 

3. เช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  

4. ทํางานเปนทมี (Teamwork) 

5. ยดึม่ันในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)  

6. มุงสานความคิดสรางจิตใจ ใหเกิดพลังความสามัคคี รวมสรางสิ่งที่ดีให

มหาวทิยาลัยพะเยาไดรับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาต ิและนานาชาติ 

 

 (9) เอกลักษณมหาวทิยาลัยพะเยา 

“ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน” 

 

 (10) อัตลักษณบัณฑิตมหาวทิยาลัยพะเยา 

อัตลักษณทางวชิาชีพ: มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศกึษา มาตรฐาน

วิชาชีพ ทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามความตองการของอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)  

 อัตลักษณทั่วไป: มีสุนทรยีภาพ มีสุขภาพด ีมีบุคลกิภาพด ี

 

3.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวทิยาลัยพะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565  

 

 (1) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสรางศักยภาพคน 

  กระแสการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก จํานวนประชากรวัยเรยีนที่ลดลง 

จํานวนผูสูงอายุมากข้ึน จํานวนสถาบันการศึกษาที่มีใหเลือกจํานวนมาก มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตองมุงเนนคุณภาพการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคม 

ที่มีคุณภาพ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีศักยภาพตรงตามความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน 

รวมทั้งความตองการแรงงานของภาคอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ซ่ึงเปนอุตสาหกรรม

เปาหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศในอนาคต (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

คุณภาพชีวิตไดตามศกัยภาพ 
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 (1.2) ตัวช้ีวดั คาเปาหมาย และผูรับผดิชอบ 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กจิกรรม ผูรับผดิชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. บัณฑิตมีคุณภาพ 

มีสมรรถนะตามมาตรฐาน

การศกึษาและมาตรฐาน

วชิาชพีทักษะในศตวรรษที่ 21 

และอุตสาหกรรมอนาคต 

(New S-curve) 

1.1 จํานวนผูเรยีนที่มาจากความรวมมือ

กับโรงเรียนและจากองคกรที่พัฒนา

หลักสูตรรวมกัน (รอยละ) 

 

40 50 60 70 1. โครงการผูบรหิารสถานศกึษา

และอาจารยแนะแนวเย่ียมชม

มหาวทิยาลัย 

2. โครงการผูบรหิารมหาวทิยาลัย

พบผูบรหิารสถานศกึษาและแนะ

แนวสัญจร  

3. โครงการเตรยีมความพรอม

ดานวชิาการและทักษะการใชชวีติ

ในมหาวทิยาลัยของนสิิต ชัน้ปที่ 1 

ประจําปการศกึษา 2562 

รองอธกิารบดฝีาย

วชิาการและ

ประกันคุณภาพ 

 1.2 จํานวนหลักสูตร Degree และ 

Non-degree ที่ทันสมัย ตอบสนอง

ความตองการของสังคมและเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ 

3 3 3 3 จํานวนหลักสูตร รองอธกิารบดฝีาย

วชิาการและ

ประกันคุณภาพ 

 1.3 ทุกหลักสูตร ไดรับการรับรอง

มาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธกิาร 

(รอยละ) 

100 100 100 100 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีน 

การสอน และการประเมินผล ของ

ทุกคณะ 

- รองอธกิารบดี

ฝายวชิาการและ

ประกันคุณภาพ 

- ทุกคณะ/

วทิยาลัย 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กจิกรรม ผูรับผดิชอบ 
2562 2563 2564 2565 

2. พัฒนาทรัพยากรมนุษยให

ไดรับการพัฒนาการเรยีนรู

ตลอดชวีติ และพัฒนา

คุณภาพชวีติไดตามศักยภาพ 

2.1 บัณฑิตมีคุณภาพ มีสมรรถนะและ

ทักษะในศตวรรษที่ 21 

3 วชิา 3 วชิา 3 วชิา 3 วชิา โครงการสงเสรมิกจิกรรมพัฒนา

นสิติ บูรณาการรวมกับการ

จัดการเรยีนการสอนในหมวดวชิา

ศกึษาทั่วไป ที่เนนผลการเรยีนรูให

ผูเรยีนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 

- รองอธกิารบดี

ฝายวชิาการและ

ประกันคุณภาพ

การศกึษา 

- อธกิารบดฝีาย

คุณภาพนสิติ 

 2.2 อาจารยมีคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานวชิาชพีอาจารยดานการสอน 

(PSF) 

1 

หลักสูตร 

1 

หลักสูตร 

1 

หลักสูตร 

1 

หลักสูตร 

โครงการกําหนดหลักสูตรการ

อบรมและการประเมินอาจารย

เขาสูกรอบมาตรฐาน UP-PSF ใน

แตละระดับ 

- รองอธกิารบดี

ฝายวชิาการและ

ประกันคุณภาพ 
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  (1.3) กลยุทธการพัฒนาและมาตรการ 

กลยุทธ 

 1. ใหโอกาส สนับสนุนการศกึษาและการเรยีนรู   

  มาตรการ 1) สรางความรวมมือกับโรงเรยีนในการพัฒนาศักยภาพผูเรยีนตัง้แตระดับ

มัธยมศกึษา เพื่อสงตอเขาศกึษาในระดับอุดมศกึษาของมหาวทิยาลัยพะเยา 

 มาตรการ 2) รวมมือกับหนวยงานหรือองคกรวิชาชีพในการพัฒนาบุคลากร 

ใหมีศักยภาพสูงข้ึน มีทักษะทางวิชาชีพที่ตรงตามความตองการ ดวยการจัดหลักสูตรระยะสัน้และระยะยาว 

รวมถึงการเก็บสะสมหนวยกติ (Micro credential) เพื่อใหผูเรยีนสามารถเก็บสะสมหนวยกติเขาสูหลักสูตร

ระดับปรญิญา 

 2. พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบสนองและตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 

  มหาวทิยาลัยพะเยาตองพัฒนาหลักสูตรในระดบัปรญิญา (Degree program) และหลกัสตูร

ระยะสั้นและระยะยาว (Non-degree program) ที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติและมาตรฐานวิชาชีพ มุงผลการเรยีนรูที่ใหผูเรยีนมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 (21st century 

skills) มีสมรรถนะของการเปนแรงงานทักษะสูง (Sophisticated worker) การวจิัยและนวัตกรรม (Innovator) 

การเปนนักคิด (Thinker) กลาแสดงออก มีทักษะการคิดเชิงบริหารที่ดี  การจัดการและการเปน

ผูประกอบการ (Entrepreneurship) มีศักยภาพดานภาษาอังกฤษ และมาตรฐานดานเทคโนโลยี 

  มาตรการ 1) มีระบบและกลไกการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การบริหารจัดการ 

ติดตามและกํากับใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ มีการรายงาน 

ผลการดําเนินการเพื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และมีความเปนปจจุบัน เพื่อนําสูการปรับปรุงหลักสูตร 

ใหทันสมัย ตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

 มาตรการ 2) สง เสริมการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษา ท่ัว ไป 

แบบบูรณาการ ที่เนนผลการเรียนรูใหผูเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ไดแก ทักษะในการคิดวิเคราะห 

(Critical thinking) และคิดสรางสรรค (Creativity and imagination) ทักษะการแกปญหา (Problem solving)

การทํางานเปนทีม (Collaboration and teamwork) และภาวะผูนํา มี Digital literacy ที่สงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิต (Life-long learning) นําไปสูการเปนคนไทยที่เปนมนุษยที่สมบูรณ มีความพรอมทางกาย ใจ 

และสติปญญา มีการดูแลเอาใจใสรักษาสุขภาพตนเองอยางถูกตองเหมาะสม มีอัตลักษณ “บุคลิกภาพด ี

สุขภาพดี และมีสุนทรียภาพ” และเรียนรูการอยูในสังคมที่แตกตางทางวัฒนธรรม สามารถอยูรวม 

และทํางานกับผูอ่ืนไดภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม 

  มาตรการ 3) พัฒนาเครือขายความรวมมือและทํางานรวมกัน (Cooperative 

partnership) กับหนวยงานเอกชนหรือองคกรภาครัฐอ่ืน ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิต 
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และพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 

มีการบูรณาการการเรยีนการสอนกับการปฏิบัตงิานจรงิในสถานประกอบการ เนนการเช่ือมโยงและพัฒนา

ทักษะการเรียนรูจากประสบการณ และการทํางานหลายรูปแบบ (Work-education experiences) 

เชน  การจัดการศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษา (Cooperative education)  ซ่ึง เปนการเสริมทักษะ 

และประสบการณจริงใหกับผู เรียน เตรียมผู เรียนใหพรอมเขาสูระบบการทํางาน (Employability)  

และเปดโอกาสใหผูเรยีนไดรับการคัดเลอืกเขาสูการมีงานทํา อีกทางหนึ่งดวย 

  มาตรการ 4) ยุบรวมหรือบูรณาการหลักสูตรที่มีเนื้อหาใกลเคียงกัน สงเสริม 

การจัดการเรียนการสอนแบบ Double degree ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อใหผูเรียนมีความรู 

ใน 2 ศาสตร (การเรยีนหลักสูตรควบระดับปรญิญาตร ี2 ปรญิญา) หรอืพัฒนาสูการวจิัย (หลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีควบปริญญาโท) ซ่ึงเปนการลดระยะเวลาการศึกษาและไดผูสําเร็จการศึกษาที่มีความรู 

และความสามารถหลายดานตามความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน 

 มาตรการ 5) พัฒนาระบบการเทียบโอนหนวยกิตทั้งในระบบและนอกระบบ 

ที่ครอบคลุมเพื่อรองรับการพัฒนาหลักสูตรการอบรม (Non-degree program) ระยะสั้นและระยะยาว 

ที่พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีความรูและทักษะเฉพาะที่เปนความตองการในปจจุบันและอนาคต ใหเอ้ือ 

ตอการไดรับปรญิญา 

 3. จัดการศึกษาที่มุงเนนผลลัพธการเรียนรู (Outcome-based education) และทักษะ 

การเรยีนรูดวยตนเอง (Life-long learning) 

 บริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหเกิดการปฏิรูปวิธีการจัดการ

เรยีนการสอนใหเหมาะสมกับลักษณะของผูเรยีน เพื่อใหเกดิผลลัพธที่ดตีอผูเรยีน เปนบัณฑติศตวรรษที่ 21 

ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเพ่ิมประสบการณทางการเรยีนอยางมีประสทิธภิาพ เพ่ิมพูนและพัฒนาความรู

ตัวเองไดงายข้ึนการใชระบบการเรยีนการสอนออนไลน หองเรยีน iClassroom การพัฒนาการจัดทํา Course 

Online ของผูสอนและการเรียนออนไลนของนิสิตใหเต็มศักยภาพและใหมีปฏิสัมพันธมากข้ึน เพ่ิมทักษะ

ผูเรยีนดวยประสบการณการเรยีนรูจรงิในสถานประกอบการ มีหองสมุดเปนศูนยทรัพยากรแหงการเรยีนรู 

(Resource center) 

 มาตรก าร  1 )  มีหน ว ย ง านส ง เ ส ริ ม วิ ช าก าร  Academic excellence รอง รั บ 

การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนที่ เปลี่ยนไป (Transformation of Teaching and Learning) สงเสริม

สนับสนุนและพัฒนาอาจารยใหใชความรูและใชทักษะที่หลากหลายในการสอน เพื่อการพัฒนาผูเรียน 

ตามทักษะศตวรรษที่ 21 ใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (Life-long learning) ทั้งทักษะการเรยีนรู

และทักษะการทํางาน (Learning skill & Working skill) จัดการเรยีนการสอนดวยวธิกีารเรยีนรูที่หลากหลาย

สรางความรักในการเรยีนรูและพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา 



33 

 

  มาตรการ 2) จับคูความรวมมือในการผลิตบัณฑิต เพื่อสงเสริมการบูรณาการ 

การเรียนกับการทํางานและการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work integrated learning, WIL) 

เพื่อเนนการพัฒนาทักษะการเรียนรูจากประสบการณและการทํางานหลายรูปแบบ (Work-education 

experiences) รวมถึงทักษะชีวิต สามารถอยูรวมและทํางานกับผูอ่ืนไดภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งตรงกับความตองการ 

ของตลาดแรงงาน ซ่ึงเปนการเสริมทักษะและประสบการณใหพรอมที่จะเขาสูระบบการทํางาน 

(Employability)  มหาวิทยาลัยเกิดความรวมมือและการทํางานรวมกัน (Cooperative partnership) 

กับหนวยงานเอกชน หรือองคกรภาครัฐอ่ืนๆ ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สงเสริมหนวยงาน start up  

เพื่อมุงเนนใหนสิติ มีความรูความเขาใจ และแนวคิดการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship) ตลอดจน

ประสบการณตางประเทศ 

 มาตรการ 3) จัดการดิจิทัลเปนพื้นฐานเพื่อใหผูสอนไดพัฒนารูปแบบการสอน 

ที่หลากหลายและผูเรียนสามารถเขาถึงการศึกษาไดสะดวกและงายข้ึน พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู 

Learning Management System (LMS) ของมหาวทิยาลัยเพื่อการใชหองเรยีน iClassroom ที่มีประสทิธภิาพ

มากยิ่งข้ึน ปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยใหกับผูสอน สงเสริมการเรียนรู

ออนไลน การเรียนในและนอกหองเรียนดวย MOOCS (Massive Open Online Courses) การพัฒนา 

การจัดทํา Online course และการเรียนออนไลนของนิสิตใหเต็มศักยภาพ เพื่อเพ่ิมประสบการณทางการ

เรียนดวยตนเองไดงายข้ึนและอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใชเทคโนโลยีดิจิทัล สงเสริมหองสมุด 

ใหเปนหองสมุดที่ทันสมัยมีชีวิต เอ้ือใหผูเรียนเขาถึงการเรียนรู และเปนศูนยทรัพยากรแหงการเรียนรู 

(Resource center) 

 มาตรการ 4) กําหนดทักษะภาษาอังกฤษข้ันต่ําของนสิติมหาวิทยาลัยพะเยา เทยีบกับ

มาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เพื่อยกระดับมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของผูเรียนทุกระดับ ใหผูเรียนไดสามารถเรียนรูและพัฒนาตนไดเต็มศักยภาพ มีความ 

สามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือศึกษา คนควาองคความรูที่เปนสากลและกาวทันโลก ทั้งในระดับ

ปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก 

 4. มีระบบประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 มหาวิทยาลัยพะเยาตองดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหทุกหลักสูตรเปนไปตาม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 

และสอดคลองตามวัตถุประสงคของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อสรางมาตรฐาน ความม่ันใจ 

และตรวจสอบไดใหกับสังคมและสาธารณะ 
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 มาตรการ 1) กํากับ ดูแลใหมีการดําเนนิการตามองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน

ตามประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธกิาร 

 มาตรการ 2) ใช เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ASEAN 

University Network Quality Assurance (AUN QA)  ซ่ึ ง เป น เกณฑระดับสากล ที่ ส ามารถประยุกต 

ไดกับทุกสาขาวิชาที่เปนการพัฒนาสู Expected Learning Outcome (ELO) สอดคลองกับการจัดการศกึษา

ในศตวรรษที่ 21 และความตองการของผูใชบัณฑติ 

 5. พัฒนาอาจารยสูมืออาชีพดานการสอนตามกรอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยพะเยา 

(Professional Standard Frameworks, UP-PSF) 

 เพื่อใหอาจารยมีสมรรถนะและประสทิธภิาพในการจัดการเรยีนการสอน เขาใจในบทบาท

หนาที่ความรับผิดชอบและเทคนคิการจัดการเรยีนการสอนในรูปแบบตางๆ ทุกดาน ไดแก  

   1) ดานองคความรู (Knowledge) ทั้งความรูในศาสตรสาขาวิชา และความรู 

ในศาสตรการสอนและการเรยีนรู  

   2) ดานสมรรถนะ (Competencies) ประกอบดวย การออกแบบและวางแผน 

การจัดกจิกรรมการเรยีนรูของผูเรยีน การดําเนนิกจิกรรมการเรยีนรูไดอยางมีประสิทธภิาพ การเสรมิสราง

บรรยากาศการเรียนรูและสนับสนุนการเรียนรู และการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

พรอมทัง้สามารถใหขอมูลปอนกลับอยางสรางสรรค  

   3) ดานคานิยม (Values) ประกอบดวยคุณคาในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย 

และการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ทั้งคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ และการธํารงไวซ่ึงจรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพอาจารย ตลอดรวมถึงความสามารถในทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  มาตรการ 1) พัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารยดานการสอนของมหาวิทยาลัย

พะเยา (UP Professional Standard Framework, UP-PSF) และการสนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหบุคลากร 

สายวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยาทุกคนไดรับการพัฒนาและไดใชเปนเกณฑในการแสดงสมรรถนะ  

ดานการสอนในระดับตาง ๆ 

 มาตรการ 2 )  กํ าหนดหลักสูตรการอบรมและการประเ มินอาจารย เขาสู 

กรอบมาตรฐาน UP-PSF ในแตละระดับ เพื่อความกาวหนาในวิชาชีพอาจารยดานการสอน 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัยพะเยาหรือโดยหนวยงานหรือองคกรระดับอุดมศึกษา 

ของประเทศ 

 มาตรการ 3) มีระบบการยกยองหรือประกาศเกียรติคุณแกอาจารย และการให

แรงจูงใจแกอาจารยที่ผานเขาสูระดับสมรรถนะสูงสุดของกรอบมาตรฐานฯ 
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 (2) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางงานวจัิยและนวัตกรรมและการเปนผูนาํทางดาน

วชิาการ 

  มหาวิทยาลัยพะเยาตองพัฒนาไปสูมหาวิทยาลัยวิจัย (Research university) ที่เกิดการ

ผลติผลงานวจิัยคุณภาพ สนองตอบตอความตองการของชุมชน สังคม และตอภาคเศรษฐกจิในเชิงพาณชิย

อยางเปนรูปธรรม เกดิการเพ่ิมของบุคลากรทีมุ่งสูการทําวจิัยมากข้ึน เพ่ิมคุณภาพงานวจิยัมากข้ึน สงเสรมิ

และสนับสนุนการทําวจิัยที่สมดุลที่จะทําใหคุณภาพชีวติของคนในชุมชนดข้ึีน ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ มหาวิทยาลัยตองเปนแหลงความรู แหลงถายทอด

ความรูสูสังคม กอใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ แกไขความยากจนของประเทศ 

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดวย 

 

  (2.1) เปาประสงค 

1) ผลงานวจิัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ 

2) ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนชุมชน สงัคม สูการมีคุณภาพชีวติที่ดข้ึีน
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(2.2) ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และผูรับผดิชอบ 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กจิกรรม ผูรับผดิชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. ผลงานวจัิยและ

นวัตกรรมมีคุณภาพ 

1.1 จํานวนงบประมาณ

สนับสนุนงานวจัิยและ

นวัตกรรม 

10 

รอยละของทุน

ที่ไดรับจัดสรร

เพิ่มขึ้น 

 

15 

รอยละของทุน

ที่ไดรับจัดสรร

เพิ่มขึ้น 

 

20 

รอยละของ

ทุนที่ไดรับ

จัดสรร

เพิ่มขึ้น 

 

25 

รอยละของทุน

ที่ไดรับจัดสรร

เพิ่มขึ้น 

 

1. การจัดสรรทุนอุดหนุน

โครงการวจัิย Unit of 

Excellence 

2. การจัดสรรทุดอุดหนุน      

การวจัิยภายใตความรวมมือ 

สกว.- มพ. (ทนุฝายวชิาการ 

สกว.) 

3. การจัดสรรทุนอุดหนุนการ

วจัิยภายใตความรวมมือ      

สวช.- มพ. 

4. การจัดสรรทุนอุดหนุน       

การวจัิยในแผนปฏิบัตกิาร 

ประจําปงบประมาณ        

พ.ศ. 2562 

5. การจัดสรรทุนอุดหนุนวจัิย

งบประมาณแผนดิน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

6. การจัดสรรงบประมาณ     

เพื่อจัดกจิกรรมสงเสรมิ    

ดานการวจัิย (10%) 

-รองอธกิารบดี

ฝายวจัิยและ

นวัตกรรม 

-ทุกคณะ/วทิยาลัย 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กจิกรรม ผูรับผดิชอบ 
2562 2563 2564 2565 

7. การจัดสรรทุนอุดหนุน

โครงการวจัิย 1 คณะ 1 โมเดล 

8. โครงการวจัิยจากแหลงทุน

ภายนอก 

1.2 จํานวนผลงานวจัิย

ที่ไดรับการตพีมิพ

เผยแพรในวารสาร

นานาชาติ 

0.14 0.30 0.50 0.80 1. โครงการพัฒนานักวจัิยสูการ

ตพีมิพ  

2. โครงการประชุมวชิาการพะเยา

วจัิยครัง้ที่ 8  

3. การจัดทําวารสารนเรศวร

พะเยาและวารสารมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร  

-รองอธกิารบดี

ฝายวจัิยและ

นวัตกรรม 

-ทุกคณะ/วทิยาลัย 

1.3 จํานวนผลงานที่

ไดรับการอางอิง 

(Citation) 

10 10 10 10 คาเฉลี่ยการอางอิง (Cited)        

ในฐานขอมูล SCOPUS  

(คาเฉลี่ยการอางอิงตอครัง้ตอ

ผลงานตอป) 

-รองอธกิารบดี

ฝายวจัิยและ

นวัตกรรม 

-ทุกคณะ/วทิยาลัย 

1.4 รอยละของนักวจัิย

ใหมที่ไดรับการจัดสรร

ทุนวจัิยและพัฒนา 

10 

รอยละของ

นักวจัิยใหมที่

ไดรับจัดสรร

ทุนวจัิย 

10 

รอยละของ

นักวจัิยใหมที่

ไดรับจัดสรร

ทุนวจัิย 

10 

รอยละของ

นักวจัิยใหมที่

ไดรับจัดสรร

ทุนวจัิย 

10 

รอยละของ

นักวจัิยใหมที่

ไดรับจัดสรรทุน

วจัิย 

1. การจัดสรรทุนอุดหนุน

โครงการวจัิย Unit of Excellence 

2. การจัดสรรทุดอุดหนุนการวจัิย

ภายใตความรวมมือ สกว.- มพ. 

(ทุนฝายวชิาการ สกว.) 

-รองอธกิารบดี

ฝายวจัิยและ

นวัตกรรม 

-ทุกคณะ/วทิยาลัย 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กจิกรรม ผูรับผดิชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1.5 รอยละของนักวจัิย

ใหมไดรับการพัฒนา 

50 

รอยละ ตอ

จํานวน

บุคลากรสาย

วชิาการ 

 

60 

รอยละ ตอ

จํานวน

บุคลากรสาย

วชิาการ 

 

70 

รอยละ ตอ

จํานวน

บุคลากรสาย

วชิาการ 

 

80 

รอยละ ตอ

จํานวน

บุคลากรสาย

วชิาการ 

 

 -รองอธกิารบดี

ฝายวจัิยและ

นวัตกรรม 

-ทุกคณะ/วทิยาลัย 

2. ผลงานวจัิย และ

นวัตกรรม ขับเคลื่อน

ชุมชน สังคม สูการ  

มีคุณภาพชวีติที่ดขีึ้น 

2.1 จํานวนงานวิจัย

และนวัตกรรมที่

นําไปใชประโยชนเพื่อ

พัฒนาชุมชน สังคม 

300 

จํานวนผลงาน 

350 

จํานวนผลงาน 

400 

จํานวน

ผลงาน 

450 

จํานวนผลงาน 

1. การจัดสรรทุนอุดหนุนการวจัิย

ในแผนปฏิบัตกิาร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. การจัดสรรทุนอุดหนุนวจัิย

งบประมาณแผนดนิ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัด

กจิกรรมสงเสรมิดานการวจัิย 

(10%) 

4. การจัดสรรทุนอุดหนุน 

5. โครงการวจัิย 1 คณะ 1 โมเดล 

6. โครงการวจัิยจากแหลงทุน

ภายนอก 

7. โครงการ Signature Product 

สกว. 

-รองอธกิารบดี

ฝายวจัิยและ

นวัตกรรม 

-ทุกคณะ/วทิยาลัย 



39 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กจิกรรม ผูรับผดิชอบ 
2562 2563 2564 2565 

2.2 จํานวนงานวจัิย

และนวัตกรรมที่สราง

ประโยชนเชงิพาณิชย

ใหกับมหาวทิยาลัย 

1 ศูนย - - - โครงการศูนยบรกิารเชงิพาณิชย/ 

ศูนยใหคําปรกึษาดานวชิาการเพื่อ

การใชประโยชนเชงิพาณิชย 

โดยตอยอดเชงิพาณิชยเพื่อมุงเนน

สรางรายไดจากผลงานวจัิย 

-รองอธกิารบดี

ฝายวจัิยและ

นวัตกรรม 

-ทุกคณะ/วทิยาลัย 
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(2.3) กลยุทธการพัฒนาและมาตรการ 

  กลยุทธ 

  1. พัฒนาบุคลากรใหมีศกัยภาพสูงดานการวจิัยและนวัตกรรม 

  ภาระงานอาจารยและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาสวนหนึ่งคือ การแสวงหา 

องคความรูใหม การสรางสรรค ถายทอดและการนําไปใชประโยชน ดังนัน้ บุคลากรในทุกสวนงานจงึตองมี

คุณภาพเพื่อสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพ บุคลากรควรไดรับการสงเสริมสนับสนุนและกระตุนใหมี 

จติวิญญาณและวัฒนธรรมการวิจัย 

 มาตรการ 1) สรางกลไกการพัฒนานักวจิยัอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ เพื่อกาวสูการเปน

นักวิจัยที่มีศักยภาพ สามารถสรรหาแหลงทุน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพบุคลากร การวิจัยและนวัตกรรม 

ในภาคการผลติ การบรกิาร แกสังคมและชุมชน 

 มาตรการ 2) สรางระบบการทําวิจัยที่บูรณาการกับการเรียนการสอน โดยเฉพาะ 

ในระดับบัณฑติศกึษาในศาสตรที่มีความเช่ียวชาญหรอืชํานาญ 

 มาตรการ 3) สรางกลุมวจิัย (Research cluster) และเครอืขายดานวจิัยและนวัตกรรม 

ระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย (Mentorship) และระบบชวยเหลือการตีพิมพ เพื่อการทํางานวิจัยแบบบูรณาการ 

และการใชทรัพยากรรวมกัน 

 2. พัฒนาระบบการบรหิารงานวจิัยและนวัตกรรม 

 การวิจัยเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนใหสรางองคความรูใหมในสถาบันอุดมศึกษา 

เพื่อความเปนเลศิทางวิชาการ และตอยอดสูการนําไปใชประโยชนในเชิงพาณชิย วจิัยและนวัตกรรมจงึเปน

รากฐานของการขับเคลื่อนเศรษฐกจิ สังคม และคุณภาพชีวติที่ด ีมหาวทิยาลัยตองมีระบบและกลไกรองรบั

การบรหิารการดําเนนิการ ตดิตามและประเมินผลที่มีประสทิธภิาพ ถูกตอง และเหมาะสม 

 มาตรการ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวิจัย

และนวัตกรรม และเปนแหลงขอมูลการวจิัย (Research map) เพื่อกําหนดทศิทางการวจิัยของมหาวทิยาลัย 

ตดิตาม ตรวจสอบ และวเิคราะหผลสําเร็จของงานวจิัย 

 มาตรการ 2) พัฒนาแผนงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม เพื่อรองรับแผนงานวิจัย

เปาหมายและที่เปนประโยชนเชิงพาณชิย 

 3. การสรางผลงานวจิยัและนวัตกรรมที่ใหผลกระทบเชิงบวกกับชุมชนและสังคม 

 มหาวิทยาลัยพะเยามีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

สามารถนําผลงานวจิัยตอยอด จนกระทั่งเกดิเปนนวัตกรรม และสามารถถายทอดเทคโนโลยนีําสูประโยชน

การใชจริงกับชุมชนและสังคม ตลอดจนการใชประโยชนในเชิงพาณิชย ตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย

พะเยา 



41 

 

 มาตรการ 1) จัดตั้งศนูยกลางการวิจัยและนวัตกรรม (Research and innovation hub) 

เพื่อเปนหนวยงานสนับสนุนการวิจัยมุงเปา (Agenda-based research) งานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area-based 

research) งานวิจัยเชิงสรางสรรค และงานวิจัยใชประโยชนในเชิงพาณิชย รองรับยุทธศาสตรการวิจัย 

ของประเทศ และสงเสรมิสนับสนุนการสรางผูประกอบการ (Entrepreneurship) บรษัิท Start-up และ Spin-off 

 มาตรการ 2) จัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานดานการวจิัยและนวัตกรรม ใหมีความพรอม

และทันสมัย โดยเฉพาะศาสตรที่มีความโดดเดนของมหาวทิยาลัย รวมทัง้พัฒนาศูนยสนับสนุนดานการวิจยั

ใหเขมแข็งอยางเปนระบบ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม สูการขับเคลื่อนใหเกิดผล

กระทบเชิงบวก 

 มาตรการ 3) สรางภาคีเครอืขายการวิจัยและนวัตกรรม ทั้งสถาบันการศกึษาภาครัฐ

และเอกชนอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม มีการสื่อสารในเวทรีะดับชาตแิละนานาชาติ 

 มาตรการ 4) สรางศูนยบรกิารเชิงพาณิชยที่มีประสทิธภิาพ ที่สงเสรมิการนํางานวิจัย

และนวัตกรรมไปใชประโยชนเชิงพาณชิย ใหบรกิารถายทอดงานวจิัยสูภาคอุตสาหกรรม ชุมชน รวมทัง้การ

เปนที่ปรกึษาธุรกจิและการจัดอบรม 

 

 
 

 

 



42 

 

  (3) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การบริการวชิาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาจัดตั้งข้ึนเพื่อวัตถุประสงคหลัก คือการใหโอกาสและกระจายโอกาส 

ทางการศึกษาของประชากรในพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยาเติบโตจาก 4 คณะ 

สู  18 คณะ/  วิทยาลัย  1 วิทยาเขต และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีปณิธานแนวแน 

“ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน” จึงตองสรางความเขมแข็งของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต การกนิดี

อยูดี สังคมเปนสุข และการมีสวนรวมกับสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระจายความเจรญิที่เปนนโยบาย

ของรัฐบาล ดวยระบบการขนสงทางรถไฟ (รถไฟทางคู เดนชัย – เชียงของ) ที่จะทําใหเกิดการพัฒนา

ทางดานเศรษฐกจิของชุมชนโดยรอบมหาวทิยาลัย พื้นที่ใกลเคียง ตลอดจนประเทศเพื่อนบาน 

 

  (3.1) เปาประสงค 

1) ชุมชนและสังคมมีคุณภาพชีวติและความเปนอยูอยางย่ังยนื (Sustainable life) 
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 (3.2) ตัวช้ีวดั คาเปาหมาย และผูรับผดิชอบ 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กจิกรรม ผูรับผดิชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. ชุมชนและ

สังคมมีคุณภาพ

ชีวิตและความ

เปนอยูอยางย่ังยนื 

(Sustainable life) 

1.1 มีแหลงเรยีนรู

และพัฒนาการ

เรยีนรูของชุมชน 

สังคม ทุกชวงวัย 

1 ศูนย 2 ศูนย 2 ศูนย 2 ศูนย ศูนยศกึษาเศรษฐกจิพอเพียง

ดานการเกษตรและความ   

อยูรอดของมนุษยชาต ิ

ผูอํานวยการ

ศูนยศกึษา

เศรษฐกจิ

พอเพียงฯ 

1.2 จํานวนงาน

บรกิารวชิาการ 

ที่เกดิประโยชนตอ

ชุมชน สังคมและ

ประเทศ 

1 ศูนย 1 ศูนย 1 ศูนย 1 ศูนย มีอุทยานการเรยีนรู (UP 

Learning Center)/ ศูนยการ

เรยีนรูเพื่อการตอยอด

ผลงานวจิัยและนวัตกรรม 

(UP Space) 

รองอธกิารบดี

ทุกฝาย 

คณะ/ สํานัก/

ศูนย 

1.3 จํานวน

ผูรับบรกิารทาง

การแพทยและ

สาธารณสุข และ

เขารวมกจิกรรม

ดาน 

สาธารณสขุ 

10 15 20 30 ศูนยการแพทยและ

โรงพยาบาลมหาวทิยาลัย

พะเยา และโรงพยาบาล 

ทันตกรรม  

(รอยละจากสถติผูิใชบรกิาร

ที่เพ่ิมข้ึนจากเดมิ) 

ผูอํานวยการ

ศูนยการแพทย

และโรงพยาบาล 

มหาวทิยาลัย

พะเยา 

คณะทางดาน

วทิยาศาสตร

สุขภาพทัง้หมด 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กจิกรรม ผูรับผดิชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1.4 ความพึงพอใจ

ของชุมชนตอการ

จัดการสิ่งแวดลอม

และสาธารณปูโภค

ของมหาวทิยาลัย 

รอยละ 60 

ของพื้นที่

สิ่งแวดลอม

ทางกายภาพ

ไดรับการ

พัฒนา 

รอยละ 70 

ของพื้นที่

สิ่งแวดลอม

ทางกายภาพ

ไดรับการ

พัฒนา 

รอยละ 80 

ของพื้นที่

สิ่งแวดลอม

ทาง

กายภาพ

ไดรับการ

พัฒนา 

รอยละ 90 

ของพื้นที่

สิ่งแวดลอม

ทางกายภาพ

ไดรับการ

พัฒนา 

1. โครงการจดัทําแผนและ

พัฒนาภูมิทัศนและระบบ

นเิวศของมหาวิทยาลัย 

2. โครงการมหาวิทยาลัย

รักษสิ่งแวดลอม 

รองอธกิารบดี

ฝายสิ่งแวดลอม

และภูมิทัศน 
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  (3.3) กลยุทธการพัฒนาและมาตรการ 

  กลยุทธ 

 1. จัดใหมีศูนยการเรียนรู (Learning center) และสงเสริมการพัฒนาการเรียนรูทุกชวงวัย 

ดวยแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง และรองรับสังคมผูสูงอายุ (Aging society) 

 ใหความรู และการเรียนรู ในทุกชวง วัย จากการรวบรวม การถายทอดความรู 

และเทคโนโลยสีูชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ และการสรางอาชีพ ใหมีความเปนสากล 

 มาตรการ 1) จัดตั้งอุทยานการเรียนรู (UP-Learning Center) ตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียงเพื่อเปนแหลงเผยแพรความรูและแหลงเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวติ ของชุมชน สังคม

และประเทศเพื่อนบาน 

 มาตรการ 2) พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาใหเขมแข็ง เพื่อเปนโรงเรียน

ตัวอยางที่สงเสริมกระบวนการเรียนรู การคิดวิเคราะห ความเปนเลิศทางวิชาการ และเปนคนด ี

ของนักเรยีนในพื้นที ่

 มาตรการ 3) สงเสริมวิทยาเขตเชียงรายใหเปนศูนยรวมการใหบริการวิชาการ และ

การสรางอาชีพใหกับชุมชนและประเทศเพื่อนบาน รวมถงึการสรางรายไดใหกับมหาวทิยาลัย 

 2. นําความรูทางวิชาการ วชิาชีพ งานวจิัยและนวัตกรรมสูการพัฒนาชุมชน (Professional – 

Community engagement) 

  เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนที่พ่ึงของชุมชน และสรางความเขมแข็งแกชุมชนอยางแทจริง 

มหาวทิยาลัยตองมีหนวยงานที่ชวยขับเคลื่อนการเช่ือมโยงในการดําเนนิการทัง้เชิงรุกและเชิงรับ 

 มาตรการ 1) ใหอุทยานการเรียนรู (UP-Learning center) ทําหนาที่เปนศูนยกลาง

ประสานงานดานบริการวิชาการ ที่ทํางานอยางเปนระบบและบูรณาการรวมกันกับคณะ/ สาขาวิชา 

จัดทําระบบสารสนเทศฐานขอมูลชุมชน และรวบรวมการบริการวิชาการ 1 คณะ 1 โมเดล (1 Faculty  

1 Model) สํารวจความตองการของชุมชน “Need assessment” และใหบริการวิชาการที่สงเสริมคุณภาพ

ชีวิตของชุมชนทัง้ดานเศรษฐกจิและสังคม 

 มาตรการ 2) พัฒนาระบบและกลไกการตดิตาม ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ของการบรกิารวิชาการ รวมทัง้กระจายแผนงานใหครอบคลุมนักวชิาการที่มีความเช่ียวชาญอยางท่ัวถงึ 

 มาตรการ 3) บูรณาการการบริการวิชาการ กับทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

อยางเปนรูปธรรม 

 มาตรการ 4) พัฒนานักวิชาชีพเช่ือมโยงหุนสวนสังคม (Community engagement 

professional) เพื่อเปนพ่ีเลี้ยง (Facilitator) ใหกับนักวิชาการ นักวิจัยในการนําผลงานวิชาการ วิจัย 

และนวัตกรรมไปพัฒนาชุมชน (Community engagement embedding) 
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 3. บรกิารทางดานสุขภาพและสาธารณสุข (Community health care) 

  กระบวนการสรางความเขมแข็งของชุมชนที่สําคัญอีกดานหนึ่ง คือ การจัดระบบบริการ

สุขภาพ ทั้งการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันและการรักษา ปญหาที่เกิดกับชุมชนที่อยูในพื้นที่หางไกล 

คือ การขาดโอกาสเขาถึงสถานบริการสุขภาพ และขาดการสุขาภิบาลที่ดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เปนมหาวทิยาลัยสมบูรณแบบ ที่มีการจัดการเรยีนการสอนดานวทิยาศาสตรสุขภาพครบ มีศูนยการแพทย

และโรงพยาบาล มีโรงพยาบาลทันตกรรม จงึสามารถเปนที่พ่ึงในการใหบรกิารสุขภาพแกชุมชนในพื้นที่ตั้ง

และพื้นที่ใกลเคียงได เปนการพัฒนาสุขภาพชุมชน เพื่อการมีสุขภาวะที่สมบูรณของทุกคนในชุมชนและ

พื้นที่ใกลเคียง 

 มาตรการ 1) ใหบริการของศูนยการแพทยและโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม 

และศูนยบริการสุขภาพอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย ใหสามารถดูแลและรักษาสุขภาพ เปนที่พ่ึงของประชาชน 

ในชุมชน สังคม และประเทศเพื่อนบาน ตัง้แตแรกเกดิจนถงึวัยชรา 

 มาตรการ 2) สงเสรมิการจัดกจิกรรมใหความรูแกชุมชน เพื่อสงเสรมิสุขภาวะที่ด ี

 4. พัฒนาสิ่งแวดลอมเพื่อสขุภาวะที่ด ี(Green and clean university) 

  มหาวิทยาลัยเปนตัวอยางแหงองคกรที่มีภูมิทัศนสวยงาม มีการสัญจรอยางเปนระบบ 

มีระบบสาธารณูปโภคที่ด ีมีการใชพลังงานอยางประหยัด เปนแบบอยางชุมชนที่ดขีองการพัฒนาคุณภาพ

ชีวติที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 มาตรการ 1) จัดการและอนุรักษพื้นที่ สิ่งแวดลอมทางกายภาพภายในมหาวิทยาลัย 

และนําไปใชอยางเกดิประโยชนสูงสุด 

 มาตรการ 2) พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค รวมทั้งการจัดการ

ของเสยี การจัดการน้ํา การใชพลังงานสะอาด การลดคารบอนไดออกไซด 

 มาตรการ 3) ปรับปรุงระบบการสัญจรดวยรถไฟฟาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมถึง

ทางเดนิ ทางวิ่ง และทางจักรยาน 

 มาตรการ 4) รณรงคการใหความรูเรื่องการใชพลังงานอยางมีประสทิธภิาพ การใชน้ํา 

ดูแลอนุรักษสิ่งแวดลอม พลังงาน การลดภาวะโลกรอน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สรางจิตสํานึกในการ 

ลดปรมิาณขยะ 
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(4) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางและสงเสริมการทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรมใหย่ังยืน 

 พะเยาเปนจังหวัดในกลุมลานนาตะวันออก มีประวัติศาสตรยาวนานตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 16 

กอนไดรับการจัดตั้งข้ึนเปนจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2520 มีช่ือเดิมวา เมืองภูกามยาว 

หรือ พยาว มีการปกครองแรกเริ่มในราชวงศลาวจก หิรัญนครเงินยางเชียงแสน กอนจะอยูภายใต 

การปกครองของอาณาจักรลานนา ที่มีศิลปะลักษณะเกาแก และวัฒนธรรมทองถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะ 

รวมถึงสถานที่สําคัญทางศาสนา การดํารงรักษาไวซ่ึงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติเปนสิ่งที่คนไทย 

และทุกหนวยงานของชาติตองใหความสําคัญ รวมถึงการทํานุบํารุง อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน สรางสรรค 

และพัฒนาใหเปนสมบัติของชาติ ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงคใหกับนิสติ บุคลากร ชุมชน

และสังคม 

 

  (4.1) เปาประสงค 

1. อนุรกัษ ฟนฟู ทํานุบํารงุศลิปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น และพัฒน 

สูสากล 

2. สงเสรมิใหเกดิการสรางสรรคเชิงพาณชิย (Cultural enterprise) 
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(4.2) ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และผูรับผดิชอบ 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กจิกรรม ผูรับผดิชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. อนุรกัษ ฟนฟู 

ทํานุบํารุงศลิปะ

และวัฒนธรรม

และภูมิปญญา

ทองถิ่น และ

พัฒนาสูสากล 

1.1 มีฐานขอมูลดานศลิปะ

และวัฒนธรรมที่ใชเปนแหลง

อางอิงและเรยีนรู 

1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 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 นที่ จั ด แสด งและจัด

กิ จ ก ร ร ม ด า น ศิ ล ป ะและ

วัฒนธรรมของชาติพันธุไต    

ในอาเซียน 

-ผูชวยอธกิารบด ี

(จารุวรรณ 

โปษยานนท) 

-โครงการจดัตัง้

ศูนยศลิป-

วัฒนธรรมลานนา 

(ไต) 

 1.2 มีแหลงเรยีนรูดาน

วัฒนธรรมของชาตพัินธุไต 

ในอาเซียน 

1 แหง - - - โครงการพัฒนาศูนย

ศลิปวัฒนธรรมลานนา (ไต) 

ทําหนาที่เปนแหลงเรยีนรูดาน

วัฒนธรรมชาติพันธุไตใน

อาเซียน  

 

-ผูชวยอธกิารบด ี 

(จารุวรรณ 

โปษยานนท) 

-โครงการจดัตัง้

ศูนยศลิป- 

วัฒนธรรมลานนา 

(ไต) 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กจิกรรม ผูรับผดิชอบ 
2562 2563 2564 2565 

 1.3 มีผลงานวจิัยและ

นวัตกรรมดานศลิปะและ

วัฒนธรรม 

1 ศูนย - - - ศูนยวิจัยและนวัตกรรมดาน

ศลิปะและวัฒนธรรม เพื่อ

ดํารงไวซ่ึงคุณคาของมรดก

ทางวัฒนธรรมทองถิน่ 

-ผูชวยอธกิารบด ี 

(จารุวรรณ 

โปษยานนท) 

-โครงการจดัตัง้

ศูนยศลิป- 

วัฒนธรรมลานนา 

(ไต) 

 1.4 บุคลากรและนสิติ

แสดงออกถงึความเปนไทย 

มากข้ึน 

รอยละ 30 

 

 

มากข้ึน 

รอยละ 40 

 

 

มากข้ึน 

รอยละ 50 

 

มากข้ึน 

รอยละ 60 

 

1. โครงการปลูกฝงความเปน

ไทยตามคานยิมหลกั 12 

ประการ 

2. โครงการประเพณ ี12 

เดอืน 

รองอธกิารบดี

ฝายคุณภาพนสิติ 

2. สงเสรมิใหเกดิ

การสรางสรรคเชิง

พาณชิย (Cultural 

enterprise) 

2.1 จํานวนผลติภัณฑและ

บรกิารดานศลิปะและ

วัฒนธรรม และการทองเที่ยว 

ที่สรางมูลคาและพัฒนา

เศรษฐกจิชุมชน 

จํานวน 10 

ผลติภัณฑ 

จํานวน 20 

ผลติภัณฑ 

จํานวน 30 

ผลติภัณฑ 

จํานวน 40 

ผลติภัณฑ 

1. กจิกรรมวัฒนธรรมเชิง

สรางสรรค  

เพื่อสรางและเพ่ิมศักยภาพ

การเปนผูประกอบการทาง

วัฒนธรรมในระดับ ประเทศ/

นานาชาติ 

-ผูชวยอธกิารบด ี 

(จารุวรรณ 

โปษยานนท) 

-โครงการจดัตัง้

ศูนยศลิป- 

วัฒนธรรมลานนา 

(ไต) 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กจิกรรม ผูรับผดิชอบ 
2562 2563 2564 2565 

2. จํานวนผลติภัณฑและ

บรกิารดานศลิปะและ

วัฒนธรรม และการทองเที่ยว

ที่สรางมูลคาและพัฒนา

เศรษฐกจิชุมชน 

  1 เครอืขาย 

 

1 เครอืขาย 

 

1 เครอืขาย 

 

1 เครอืขาย 

 

3.เครอืขายความรวมมือใน

ระดับประเทศและระดับ

นานาชาตเิพื่อสงเสรมิและ

พัฒนาเศรษฐกจิเชิง

สรางสรรคดานศลิปะและ

วัฒนธรรมใหแกชุมชน 

-ผูชวยอธกิารบด ี 

(จารุวรรณ 

โปษยานนท) 

-โครงการจดัตัง้

ศูนยศลิป- 

วัฒนธรรมลานนา 

(ไต) 
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  (4.3) กลยุทธการพัฒนาและมาตรการ 

  กลยุทธ 

 1. อนุรกัษ ฟนฟู พัฒนาภูมิปญญาทองถิน่ ศลิปะและวัฒนธรรม 

  จัดระบบสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น วิถีการดํารงชีวิต 

และขนบธรรมเนยีมประเพณ ีดวยเทคโนโลยีใหม ๆ  เพื่อการรวบรวม อนุรักษ และการสบืคน เพื่อปลูกฝง

และสรางจิตสํานึกรักและช่ืนชมในศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

ใหกับนสิติ บุคลากร ชุมชน และสังคมดวยระบบและกลไกที่กําหนด 

 มาตรการ 1) พัฒนาศูนยศลิปวัฒนธรรมลานนา (ไต) ทําหนาที่เปน 

   1.1) แหลงเรยีนรูดานวัฒนธรรมชาตพัินธุไตในอาเซียน 

   1.2) ศูนยวิจัยและนวัตกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อดํารงไวซ่ึงคุณคาของ

มรดกทางวัฒนธรรมทองถิ่น 

   1.3) ศูนยประสานงานขอมูลศลิปะและวัฒนธรรม ที่เช่ือมโยงกับเครอืขายวชิาการ

และเครอืขายประชาคมผูใชประโยชนดานศลิปะและวัฒนธรรม 

   1.4) พื้นที่จัดแสดงและจัดกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติพันธุไต 

ในอาเซียน 

 มาตรการ 2) จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติพันธุไต 

และแผนที่วัฒนธรรม เพื่อกําหนดแนวทางในการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนา 

 2. พัฒนาเศรษฐกจิสรางสรรคแกชุมชนดวยศลิปะและวัฒนธรรม (Cultural enterprise) 

 จังหวัดพะเยาเปนจังหวัดในกลุมลานนาตะวันออก ที่มีตนทุนทางศลิปวัฒนธรรมสูง ทัง้ดาน

ประเพณีการแตงกาย ศิลปะและวัฒนธรรม มีแหลงเรียนรูและสถานที่สําคัญทางศาสนาจํานวนมาก 

ที่สามารถสรางสรรคเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิต 

ที่ดข้ึีนของชุมชนได หากไดรับการพัฒนาและสงเสรมิ 

 มาตรการ 1) สรางภาคีความรวมมือในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อสงเสริม 

และพัฒนาเศรษฐกจิเชิงสรางสรรคดานศลิปะและวัฒนธรรมใหแกชุมชน 

 มาตรการ 2) จัดกิจกรรมวัฒนธรรมเชิงสรางสรรค เพื่อสรางและเพ่ิมศักยภาพ 

การเปนผูประกอบการทางวัฒนธรรม (Cultural entrepreneur) 

 3. สรางความตระหนักและรับรู ปลูกฝงความเปนไทย (Thainess) 

 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความภาคภูมิใจในความเปนไทย เปนสิ่งสําคัญ 

ที่คนไทยทุกคนตองตระหนักและพึงปฏิบัต ิองคกรตองใหการสงเสรมิสนับสนุนและชักจูง 
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 มาตรการ 1) บูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับทุกพันธกิจ 

ของมหาวทิยาลัยอยางเปนรูปธรรม 

 มาตรการ 2) จัดกจิกรรมสงเสรมิความเปนไทย 

 

 
 

  (5) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางและพัฒนาความเปนสากลหรือนานาชาต ิ

  เม่ือโลกกาวเขาสูโลกาภิวัตน การเปนสังคมโลกเกดิข้ึน เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดลอม 

และวัฒนธรรมถูกหลอมรวม และแลกเปลี่ยนกันอยางรวดเร็ว มหาวทิยาลัยพะเยาตองกาวตอไปและพรอม

ปรับตัวเพื่อใหเปนที่รูจักและยอมรับ ทั้งในสวนภูมิภาคและในระดับสากล หรือนานาชาติ ดวยคุณภาพ 

ของอาจารย นสิติ หลักสูตรผลงาน และสิ่งแวดลอมที่ด ี

 

  (5.1) เปาประสงค 

 1. มหาวทิยาลัยพะเยามีช่ือเสียง เปนทีรู่จกัและยอมรบัในระดับชาตแิละนานาชาต ิ
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(5.2) ตัวช้ีวดั คาเปาหมาย และผูรับผดิชอบ 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. โครงการ/กจิกรรม ผูรับผดิชอบ 

2562 2563 2564 2565   

1. มหาวทิยาลัย

พะเยามีช่ือเสยีง 

เปนที่รูจกัและ

ยอมรับในระดับ 

ชาตแิละนานาชาต ิ

1.1 จัดระบบกลไกและ

สิ่งแวดลอม สนับสนนุ

ทุกพันธกจิใหเปนสากล 

เพื่อรองรับการกาวสู

นานาชาติ 

3 โครงการ 3 โครงการ 3 โครงการ 3 โครงการ โครงการที่เกีย่วของกับ

ความเปนสากล 

รองอธกิารบด ี

ฝายสื่อสาร

องคกร 

1.2 จํานวนเครอืขายกับ

สถาบันในตางประเทศ 

3 เครอืขาย 3 เครอืขาย 3 เครอืขาย 3 เครอืขาย โครงการสรางเครอืขาย

ความสัมพันธเพื่อความเปน

สากล 

รองอธกิารบด ี

ฝายสื่อสาร

องคกร 

 1.3 จํานวนนสิติและ

บุคลากรที่มีการ

เคลื่อนยายและ

แลกเปลี่ยนทัง้ inbound 

และ outbound 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 5 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 5 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 5 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 5 

 

1.4 จํานวนหลักสูตร

ความรวมมือกับสถาบัน

ในตางประเทศ 

3 หลักสูตร 3 หลักสูตร 3 หลักสูตร 3 หลักสูตร  



54 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. โครงการ/กจิกรรม ผูรับผดิชอบ 

2562 2563 2564 2565   

1.5 นสิติและบุคลากรมี

ทักษะดานภาษาอังกฤษ 

ในระดับทีส่ามารถ

สื่อสารได 

ผลวัดระดับ

ภาษาอังกฤษ

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 10 

ผลวัดระดับ

ภาษาอังกฤ

ษเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 15 

ผลวัดระดับ

ภาษาอังกฤ

ษเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 20 

ผลวัดระดับ

ภาษาอังกฤษ

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 25 

พัฒนา Application  

การเรยีนภาษาอังกฤษ 

วันละประโยค 

 

 

รองอธกิารบด ี

ฝายสื่อสาร

องคกร 
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  (5.3) กลยุทธการพัฒนาและมาตรการ 

  กลยุทธ 

  1. จัดระบบ กลไก และสิ่งแวดลอม สนับสนุนทุกพันธกจิใหเปนสากล เพื่อรองรับการกาวสู

นานาชาตเิพื่อใหนสิติ และบุคลากร ไดตระหนักถงึความสําคัญและสงเสรมิความรู ความเขาใจ การสราง  

สิ่งแวดลอม ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในการเขาถงึขอมูล 

  มาตรการ 1) จัดทําแผนกลยุทธดานการเสริมสรางและพัฒนาความเปนสากล 

และนานาชาติ 

  มาตรการ 2) พัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับงานวิเทศสัมพันธใหทํางานเชิงรุก 

ในการประสานงานกับหนวยงานตางประเทศ รองรับทุกพันธกจิของมหาวทิยาลัย และจัดกจิกรรมสงเสรมิ

ความเปนนานาชาติ 

  มาตรการ 3) จัดสิ่งแวดลอมและระบบสนบัสนนุความเปนนานาชาตทิุกมิต ิที่เกี่ยวของ

กับทุกพันธกจิของมหาวทิยาลัย เชน เว็บไซต เอกสาร ปายตางๆ 

 มาตรการ 4) พัฒนาศูนยภาษา ใหเปนศูนยอบรมพัฒนาดานภาษาและวัฒนธรรม 

ทางภาษา และศูนยทดสอบภาษาอังกฤษ 

 2. ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักและยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ 

 การเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติที่สําคัญ ตองเกิดจากการเปนที่รูจัก มีความรวมมือ

ที่มาจากการปฏิบัตจิรงิในพันธกจิดานตางๆ ของมหาวทิยาลัยและมีผลสําเร็จตามมา 

 มาตรการ 1) สรางเครือขายความรวมมือ (Network) กับสถาบันในตางประเทศ 

เพื่อเคลื่อนยายและแลกเปลี่ยน (Mobility) นิสิต และบุคลากร ดวยกิจกรรม/ความรวมมือดานวิชาการ 

เชน UMAP วจิัยและนวัตกรรม เชน ASEA-UNINET การบรกิารวชิาการ และทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

การจัดสหกจิศกึษาตางประเทศ การจัดระบบเทยีบโอนหนวยกติ ทัง้ในและนอกระบบ 

 มาตรการ 2) พัฒนาหลักสูตรความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ ในสาขาที่มี

ความเช่ียวชาญ และสงเสรมิการจัดการเรยีนการสอนเปนภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับนสิติตางชาต ิ

 มาตรการ 3) เพ่ิมจํานวนอาจารย นักวิชาการ นักวิจัยชาวตางชาติ เพื่อสรางความ

เขมแข็งสูสากล 

 มาตรการ 4) วิ เคราะหขอมูลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุน 

ความเปนนานาชาต ิ(International outlook) เพื่อการประชาสัมพันธในตางประเทศ 

 มาตรการ 5) จัดเวทีการประชุม/สัมมนาทางวชิาการ ในระดับนานาชาติ 
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  (6) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารท่ีมปีระสทิธภิาพและโปรงใส 

  การเปลี่ยนแปลงของกลุมประชากร ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริบท

ของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยจึงตองปรับเปลี่ยน 

ใหทันกับการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยพะเยาตองเปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับของสังคม 

สูการเปน Smart University และที่สําคัญคือการแขงขัน มหาวิทยาลัยตองคํานึงถึงทางอยูรอดของการ

บริหารจัดการในดานงบประมาณ ยึดม่ันในหลักบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล (Good governance) 

ในทุกระดับการบริหาร การยดึถอืปฏิบัตติามระเบยีบ ขอบังคับ และประกาศกําหนด ยดึม่ันในความถูกตอง

ดงีาม โปรงใสตรวจสอบได เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมรับรูและแสดงความคิดเห็น มีความรับผิดชอบ 

กระตอืรอืรนในการแกปญหา และบรหิารจัดการทรัพยากรอยางคุมคาและเกดิประโยชนสงูสุดตอสวนรวม 

ปฏิบัตงิานบรรลุผลสําเร็จและมีประสทิธภิาพ บุคลากรไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม 

 

  (6.1) เปาประสงค 

1. บุคลากรมีคุณภาพ มีทัศนคตทิีด่แีละมีความภูมิใจในองคกร 

  2. มหาวิทยาลยัพะเยามีการบรหิารงานที่ทันสมัย คลองตัวและมีประสทิธภิาพ 

โปรงใสตรวจสอบได 
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(6.2) ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และผูรับผดิชอบ 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. โครงการ/กจิกรรม ผูรับผดิชอบ 

2562 2563 2564 2565   

1. บุคลากรมี

คุณภาพ มีทัศนคติ

ที่ดแีละมีความ

ภูมิใจในองคกร 

1.1 จํานวนบุคลากร

สมดุลกับการ

ปฏิบัตงิานตาม

ภารกจิ  

ทุก

หนวยงาน 

ทุก 

หนวยงาน 

ทุก

หนวยงาน 

ทุก

หนวยงาน 

โครงการวิเคราะหอัตรากําลงั

และสํารวจความสมดุลของ

ภาระงานและจํานวนบุคลากร 

 

รองอธกิารบดี

ฝายบรหิาร 

 1.2 บุคลากรมี

สมรรถนะในการ

ปฏิบัตงิานตาม

ภารกจิที่ไดรบั

มอบหมาย 

มีเกณฑ

สมรรถนะ

บุคลากร

สาย

วชิาการ

และสาย

สนับสนุน 

มีโครงการ

พัฒนา

บุคลากร

ตามเกณฑ

สมรรถนะ 1 

โครงการ 

บุคลากรมี

สมรรถนะ

ตามเกณฑ

รอยละ 50 

บุคลากรมี

สมรรถนะ

ตามเกณฑ

รอยละ 70 

1. โครงการปฐมนเิทศ 

2.โครงการใหความรูดาน

ความรูเกี่ยวกบัการใชขอบังคับ 

ระเบยีบ ประกาศ คําสัง่ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

โครงการจัดทําสมรรถนะ 

ที่เกี่ยวของกับหนาที่ของ

บุคลากรมหาวทิยาลัย 

3. กจิกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู

เพื่อสรางความสัมพันธและ

รายงานปญหาในการ

ปฏิบัตงิาน เชน กองคลงัสัญจร 

รองอธกิารบดี

ฝายบรหิาร 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. โครงการ/กจิกรรม ผูรับผดิชอบ 

2562 2563 2564 2565   

 1.3 จํานวนบุคลากร

ที่มีความกาวหนา

ตามสายงาน 

  1) บุคลากรสาย

วชิาการยื่นขอ

ตําแหนงทางวชิาการ

เพ่ิม 

  2) บุคลากรสาย

บรกิารไดรับการ

อบรมพัฒนาตาม

เกณฑสมรรนะ  

 

 

 

ไมนอยกวา

รอยละ 5 

 

 

รอยละ 30 

 

 

 

ไมนอยกวา

รอยละ 10 

 

 

รอยละ 50 

 

 

 

ไมนอยกวา

รอยละ 20 

 

 

รอยละ 70 

 

 

 

ไมนอยกวา

รอยละ 30 

 

 

รอยละ 80 

1. โครงการพัฒนาศกัยภาพ

ผูบรหิาร 

2. โครงการพัฒนาศกัยภาพ

บุคลากรเฉพาะตําแหนง 

3. โครงการใหความรูการขอ

กําหนดตําแหนงทางวชิาการ 

4. โครงการพัฒนาบุคลากร

สายบรกิาร (Training Road 

Map) 

รองอธกิารบดี

ฝายบรหิาร 

 1.4 ความพึงพอใจ

ของบุคลากรตอ

สวัสดกิารและ

สภาวะแวดลอมใน

การทํางาน 

ไมนอยกวา

รอยละ 80 

ไมนอยกวา

รอยละ 80 

ไมนอยกวา

รอยละ 90 

ไมนอยกวา

รอยละ 90 

1. มีระบบสวัสดกิารและ

ผลประโยชนใหกับบุคลากร 

2. โครงการศูนยสงเสรมิ

สุขภาพบุคลากรมหาวทิยาลัย

พะเยา (Happy Body) 

3. การสรางคานยิมและ

วัฒนธรรมองคกร 

รองอธกิารบดี

ฝายบรหิาร 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. โครงการ/กจิกรรม ผูรับผดิชอบ 

2562 2563 2564 2565   

เชน การสวมเครื่องแตงกายสี

ประจํามหาวทิยาลัย 

 

 1.5 Turnover rate 

ของบุคลากร 

 

อัตราการ Turnover 

rate ลดลงจากปที่

ผานมา 

 

 

 

รอยละ 20 

 

 

 

รอยละ 30 

 

 

 

รอยละ 40 

 

 

 

รอยละ 50 

1. โครงการ positive thinking 

2. โครงการ Work Life Balance 

รองอธกิารบดี

ฝายบรหิาร 

 1.6 มหาวทิยาลัย

เปนที่รูจกัและมี

ภาพลักษณทีด่ ี

 

จํานวนผูสมัครเขา

ศกึษาเพ่ิมมากข้ึน

จากปที่ผานมา 

จํานวนผูเขาชม

เว็บไซตและชองทาง 

social media เพ่ิม

 

 

 

 

รอยละ 10 

 

 

 

 

รอยละ 15 

 

 

 

 

รอยละ 20 

 

 

 

 

รอยละ 25 

1. โครงการแนะแนวสัญจร 

2. โครงการผูบรหิาร

มหาวทิยาลัยพะเยาพบ

ผูบรหิารสถานศกึษา 

3. กจิกรรมมวลชนสัมพันธ 

สรางความเขาใจและเช่ือม

สัมพันธกบัชุมชนรอบ

มหาวทิยาลัยและสื่อมวลชนฯ 

 

-รองอธกิารบดี

ฝายบรหิาร 

-รองอธกิารบดี

ฝายสื่อสาร

องคกร 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. โครงการ/กจิกรรม ผูรับผดิชอบ 

2562 2563 2564 2565   

มากข้ึนจากปที่ผาน

มา 

 1.7 จํานวนเครอืขาย

ศษิยเกา

มหาวทิยาลัยพะเยา 

จํานวน 2 

เครอืขาย

ตอป 

จํานวน 2 

เครอืขาย

ตอป 

จํานวน 2 

เครอืขาย

ตอป 

จํานวน 2 

เครอืขาย

ตอป 

1. สรางเครอืขายศษิยเกา      

ในแตละภูมิภาค 

2. โครงการศษิยเกาสัมพันธ 

ราตรฟีามุย 

รองอธกิารบดี

ฝายคุณภาพ

นสิติ 

2. มหาวทิยาลัย

พะเยา มีการ

บรหิารงานที่

ทันสมัย คลองตัว

และมีประสทิธภิาพ 

โปรงใสตรวจสอบ

ได 

2.1 รายงานการ

ตรวจสอบบัญชีและ

การตรวจสอบ

ภายในไดรับการ

รับรอง 

รายงาน

ทางการเงนิ

ประจําป

ไดรับการ

รับรอง 

 

รายงาน

ทางการเงนิ

ประจําป

ไดรับการ

รับรอง 

 

รายงาน

ทางการเงนิ

ประจําป

ไดรับการ

รับรอง 

 

รายงาน

ทางการเงนิ

ประจําป

ไดรับการ

รับรอง 

 

1. จัดทํารายงานทางการเงนิ

ประจําปโดยไดรับการรบัรอง

จากสํานกังานการตรวจเงนิ

แผนดนิหรอืผูสอบบัญชีอ่ืนที่

สํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิ

เห็นชอบ 

2. จัดทํารายงานทางการเงนิ

รายไตรมาสและรายปเสนอตอ

สภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อ

รับรอง 

 

 

 

รองอธกิารบดี

ฝายบรหิาร 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. โครงการ/กจิกรรม ผูรับผดิชอบ 

2562 2563 2564 2565   

 2.2 มีผลการ

ประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสใน

การดําเนนิงาน (ITA) 

ไมนอยกวา  

รอยละ 80 

ผลการ

ประเมิน 

ไมนอยกวา

รอยละ 85 

ผลการ

ประเมิน 

ไมนอยกวา

รอยละ 85 

ผลการ

ประเมิน 

ไมนอยกวา

รอยละ 85 

ผลการ

ประเมิน 

ไมนอยกวา

รอยละ 85 

โครงการเตรยีมความพรอม

สําหรับการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสของ

หนวยงานภาครฐัประจําป (ITA) 

รองอธกิารบดี

ฝายบรหิาร 

 2.4 จํานวนงานทีน่ํา

เทคโนโลยมีาใชใน

การลดข้ันตอนการ

ปฏิบัตงิาน 

ไมนอยกวา 

5 

ระบบงาน 

ไมนอยกวา 

20 

ระบบงาน 

ไมนอยกวา 

5  

ระบบงาน 

ไมนอยกวา 

5 

ระบบงาน 

1. โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ UP-eDocument 

2. โครงการพัฒนาระบบ

ไปรษณยีอิเล็กทรอนกิส 

3. โครงการพัฒนาระบบ UP-

Meeting 

4. ระบบการรับเงนิผาน QR 

Code 

5. จดัทําใบเสร็จรบัเงิน

ออนไลน 

 

 

 

รองอธกิารบดี

ฝายบรหิาร 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. โครงการ/กจิกรรม ผูรับผดิชอบ 
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 2.5 สวนงาน

ปฏิบัตงิานบรรลตุาม

ภารกจิ 

 

จํานวนสวนงานที่มี

ผลการการประเมิน

ตัง้แตระดับดข้ึีนไป 

 

 

 

 

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

 

 

 

 

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

 

 

 

 

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

 

 

 

 

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

การประเมินการปฏิบัตงิาน รองอธกิารบดี

ฝายบรหิาร 

 2.6 ทุกหนวยงานมี

การพัฒนาตาม

กระบวนการประกัน

คุณภาพการศกึษา 

 

จํานวนหนวยงานที่มี

การพัฒนาการ

ดําเนนิงานตาม

เกณฑ EdPEx 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 100 

 

 

 

 

 

รอยละ 100 

 

 

 

 

 

รอยละ 100 

 

 

 

 

 

รอยละ 100 

โครงการใหความรูประกัน

คุณภาพการศกึษาดวยเกณฑ

คุณภาพการศกึษาเพื่อความ

เปนเลศิ EdPEx 

รองอธกิารบดี

ฝายบรหิาร 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. โครงการ/กจิกรรม ผูรับผดิชอบ 
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 2.7 มีการสื่อสาร

ภายในองคกรอยาง

ทั่วถงึ 

 

จํานวนชองทางการ

สื่อสาร 

 

 

 

 

 

ไมนอยกวา 

5 ชองทาง 

 

 

 

 

 

ไมนอยกวา 

5 ชองทาง 

 

 

 

 

 

ไมนอยกวา 

5 ชองทาง 

 

 

 

 

 

ไมนอยกวา 

5 ชองทาง 

 

พัฒนาชองทางการสื่อสาร

ภายในองคกร 

 

รองอธกิารบดี

ฝายวชิาการและ

ประกันคุณภาพ 

รองอธกิารบดี

ฝายสื่อสาร

องคกร 

 2.8 มีการสื่อสาร

ภายในองคกรอยาง

ทั่วถงึ  

 

จํานวนหนวยงานที่

เขารวมโครงการ 

 

 

 

 

 

รอยละ 100 

 

 

 

 

รอยละ 100 

 

 

 

 

รอยละ 100 

 

 

 

 

รอยละ 100 

โครงการพัฒนาระบบการ

สื่อสารภายใน 

รองอธกิารบดี

ฝายสื่อสาร

องคกร 
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  (6.3) กลยุทธการพัฒนาและมาตรการ 

 กลยุทธ 

 1. พัฒนาระบบบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 บุคลากรทุกระดับตองเขาใจงาน มีเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน มีความรูและทักษะในการ

ทํางานมีความรับผิดชอบและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีภาวะผูนําและผูตาม มุงม่ันในความย่ังยืน 

ขององคกร มีเจตคตทิี่ด ีมุงประโยชนสวนรวมและมีความสุขกับการทํางาน 

 มาตรการ 1) พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร เกณฑกําหนดอัตรากําลัง 

เกณฑภาระงาน เกณฑพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทักษะและความกาวหนา ทั้งบุคลากรสายวชิาการและบุคลากร

สายสนับสนุน สงเสรมิคนดมีีความสามารถ ใหบุคลากรมีคุณภาพชีวติในการทํางานที่ด ีเตรยีมความพรอม

ของบุคลากรเพื่อความกาวหนาในการเขาสูตําแหนงตามสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน บุคลากร 

สายวชิาการ และการเขาสูตําแหนงผูบรหิารทุกระดับ 

 มาตรการ 2) ปรับเจตคติบุคลากร (Mindset) คานิยมและวัฒนธรรม จิตวิญญาณ 

รักความเปนธรรม และมีความผูกพันจงรักภักดี (Loyalty) เพื่อสรางบุคลากรที่มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย 

มีการพัฒนาตนเอง รักในการเรียนรูอยูตลอดเวลา บุคลากรทุกคนมีความรูความเขาใจในพันธกิจ 

ของมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) 

อยางตอเนื่อง สรางความสมดุลในชีวิตการทํางาน ชีวติสวนตัว และชีวติครอบครัว 

 มาตรการ 3) สรางวัฒนธรรมการมีสวนรวม (Partnership culture) และวัฒนธรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู จัดเวทีพบปะ พูดคุย หารือประจําเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางสัมพันธที่ดี 

กับทีมงานบริหาร และเวทีสาธารณะ สรางความเช่ือมโยงของการบริหารและการดําเนินการแตละสวน 

และใหมีการสื่อสาร 2 ทาง 

 มาตรการ 4) สงเสริมใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี มีระบบสวัสดิการ

และผลประโยชนของบุคลากร ยกระดับความเปนอยูและมาตรฐานการทํางานของบุคลากร สงผลทางออม

ใหกับครอบครัวและชุมชนของบุคลากร สรางแรงจูงใจ และรักษาสัมพันธภาพทางบวกระหวางบุคลากร 

ในหนวยงาน สรางความผูกพันและความจงรักภักดตีอมหาวทิยาลัย 

 มาตรการ 5) สรางสภาวะแวดลอมในการทํางาน (Workforce environment) ที่เอ้ือตอ

สุขภาวะที่ดีของบุคลากรในดานสุขภาพ ทั้งรางกายและจิตใจ มีความปลอดภัยในการทํางานทั้งในดาน

กายภาพ รางกาย และทรัพยสนิ ใหมีการใชพลังงานอยางรูคา เช่ือมโยงกลมกลนืกับธรรมชาตแิละเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม 
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 2. พัฒนาระบบบรหิารจัดการงบประมาณ และการวเิคราะหตนทุนดําเนนิการที่ดี 

 มีระบบบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหการจัดการบริหารไดอยาง

คลองตัว สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธภิาพ มีการวเิคราะหตนทุน ดําเนนิการและการวางแผนที่ดี 

 มาตรการ 1) พัฒนาระบบการบัญชีและการตรวจสอบบัญชีตามระบบบัญชีที่ถูกตอง 

มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดําเนินงานตางๆ และรายงานผลการตรวจสอบตอสภา

มหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการเงนิสงผูสอบบัญชี และรายงานผลการสอบบัญชีและการเงนิเสนอตอสภา

มหาวทิยาลัย 

 มาตรการ 2) มีระบบ Big Data และ Analytics ดวยเทคโนโลยีที่ดีและทันสมัย 

เพื่อสนับสนุนการตัดสนิใจของผูบรหิารไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

 มาตรการ 3) มีระบบการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตรวจสอบจัดสรรงบประมาณใหสมดุลกับภาระงาน 

 มาตรการ 4) จัดหารายไดจากการบรหิารทรัพยากรที่มีอยู รวมทัง้จากการดําเนนิงาน

ดานการศึกษาการใหความรูในหลักสูตร อบรม จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ 

และการพัฒนาเศรษฐกจิเชิงสรางสรรคจากศลิปะและวัฒนธรรม 

 3. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการองคกรใหมีความคลองตัวและมีประสทิธภิาพ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาจะเติบโตและขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองมีระบบการ

ทํางานที่ดแีละอยางตอเนื่องดวยระบบปฏิบัตกิาร (Operation) ซ่ึงถอืเปนตัวขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ภายใต

การกํากับดูแลของผูบริหารสูงสุดที่ตองมีขอมูลจากฝายปฏิบัติการเพียงพอตอการตัดสินใจ และตอง

รวดเร็ว เพื่อพัฒนาปรับปรุงมหาวิทยาลัยใหเกดิความกาวหนามากที่สุด และเกดิความผิดพลาดนอยที่สุด 

 มาตรการ 1) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานทุกภารกิจใหมีความคลองตัว 

ไมทับซอน 

 มาตรการ 2) นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Smart 

operation) ใชระบบสารสนเทศที่ทันสมัยในการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล เพื่อพัฒนาการทํางาน มีการ

เช่ือมตอระหวางเครื่องมืออุปกรณอยางทั่วถงึทําใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดและเปนปจจุบัน 

 มาตรการ 3) พัฒนาการทํางานแบบบูรณาการ (Organization integration) 

 มาตรการ 4) ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทดิจิทัล 

ที่เกดิข้ึน 

 มาตรการ 5) บริหารและจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและหนวยงานอยางเปน

รูปธรรม 
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 4. ประกันคุณภาพการศกึษาดวยเกณฑคุณภาพการศกึษาเพื่อความเปนเลศิ EdPEx 

 เพื่อใหการบริหารมหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธผิลตามบรบิทการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อใหสังคมม่ันใจในการผลติกําลังคน 

ที่มีคุณภาพ การบรหิารงานที่เกดิประสทิธผิล มีการประกันคุณภาพในทุกดานและทุกระดับ เพื่อนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการบรหิารงาน 

 มาตรการ 1) ใชระบบประกันคุณภาพดวยเกณฑคุณภาพการศกึษาเพื่อความเปนเลิศ 

(Educational Criteria for Performance Excellence, EdPEx) ในหนวยงานที่มีความพรอม เพื่อใหมหาวทิยาลัย

มีการพัฒนาสอดคลองกับบรบิทของตนเอง ใหเขาใจตัวตนที่แทจรงิและเขาใจตรงกัน และทํางานในทศิทาง

เดยีวกันที่ถูกตองที่สุด 

 มาตรการ 2) สรางความเขาใจกับผูบริหารและบุคลากรในหนวยงานใหมีวัฒนธรรม

และเจตคติที่ดีตอการประกันคุณภาพในทุกพันธกจิ ดวยการบูรณาการกับงานประจําเพื่อนําไปสูองคกร

การพัฒนาและเรยีนรู 

 มาตรการ 3) พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพและสงเสรมิการดําเนนิงาน เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 มาตรการ 4) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพและการตรวจสอบ จัดทํา

รายงานการประกันคุณภาพการศกึษา รวมทัง้การนําผลการประเมินไปใชเพื่อนําไปสูองคกรแหงการพัฒนา 

 5. พัฒนาการสื่อสารองคกรและกจิกรรมสัมพันธ 

 การเปลี่ยนแปลงของบรบิทสังคมไทยและสังคมโลก ทําใหมหาวทิยาลัยตองปรับตัวในการ

ทํางานทั้งในการพัฒนาศักยภาพคน การผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม 

มหาวิทยาลัยตองมีระบบและกลไกสื่อสารใหทุกสวนงานไดเขาใจนโยบายการบรหิาร เช่ือมความสัมพันธ

ระหวางบุคลากร เกดิการประสานงานกัน ทําใหการปฏิบัตงิานและภาพลักษณขององคกรเปนไปในทศิทาง

เดยีวกัน 

 มาตรการ 1) พัฒนาระบบการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยหลายชองทางใหมี

ประสิทธิภาพ มีแบบแผนรวดเร็ว สามารถติดตามและตรวจสอบได เชน การจัดประชุม หนังสือเวียน 

และจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 มาตรการ 2) พัฒนาระบบประชาสัมพันธใหทําหนาที่วิเคราะหขอมูลการดําเนนิการ

ตามพันธกิจที่สรางช่ือเสยีง ประชาสัมพันธในชองทางตางๆ สรางการรับรูและใชในการตดิตอกับองคกร

ภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและวเิคราะหผลกระทบจากขอมูลภายนอก 
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 มาตรการ 3) จัดเวทีสาธารณะ กิจกรรมสัมพันธตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ เพื่อพบปะ 

สรางสัมพันธภาพและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น มุมมองกับผูบริหารและบุคลากร เพื่อเปนการสรางขวัญ 

และกําลังใจใหเกดิกับผูปฏิบัตงิาน 

 มาตรการ 4) พัฒนาเครือขายศิษยเกามหาวิทยาลัยพะเยา (UP alumni association) 

ใหเปนระบบและเปนสวนหนึ่งของการพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัย ศิษยเกาไดกลับมารวมงานและ

สนับสนุนงานของมหาวทิยาลัยในทุกพันธกจิ การใหทุนสนับสนุนการศกึษาของรุนนอง ประสานประโยชน

และความผูกพันของศษิยเกากับมหาวิทยาลัย จัดใหมีหนวยงานประสานและตดิตามดูแล จัดทําระบบขอมูล

สารสนเทศและทําเนยีบศษิยเกา จัดผังเครอืขาย (Network) แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางมหาวทิยาลยั

กับศษิยเกา และใหมีการยกยองและประกาศเกยีรตคุิณศษิยเกาดเีดน 
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บทท่ี 4 

แนวทางการตดิตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร 

 

4.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 

 

 (1) การสรางความรูความเขาใจแกผูมีสวนไดสวนเสยีของมหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อสรางความ

ตระหนักถึงความสําคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสูการปฏิบัติ โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

(1.1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวทิยาลัยพะเยา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ตอประชาคมมหาวทิยาลัยพะเยา  

(1.2) การสื่อสารและประชาสัมพันธสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรฯ ไปยังผูมีสวนได

สวนเสียทุกกลุมผานชองทางที่หลากหลาย และมีการตดิตามขอมูลยอนกลับจาก 

ผูมีสวนไดสวนเสยีเปนระยะ ๆ 

  (2) กําหนดผูรับผิดชอบยุทธศาสตรรายประเด็น โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

(2.1) กําหนดตัวผูรับผิดชอบยุทธศาสตรรายประเด็น และกําหนดตัวช้ีวัดการดําเนนิงาน

ตามแผนยุทธศาสตรที่ เ ช่ือมโยงและสอดคลองกัน ตั้งแตระดับมหาวิทยาลัย 

(รองอธิการบด)ี ระดับสวนงานวิชาการ (คณะ/วิทยาลัย) ระดับสวนงานสนบัสนุน 

(สํานัก กอง ศูนย) และระดับบุคคล 

(2.2) จัดตัง้คณะกรรมการ หรอืคณะทํางาน เพื่อปฏิบัตหินาที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ 

โดยการมีองคประกอบเปนสวนงานวิชาการ (คณะ วิทยาลัย) และสวนงาน

สนับสนุน (สํานัก กอง ศูนย)  

  (3) การติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของ 

แผนยุทธศาสตร โดยมีระบบและกลไกดังนี้ 

(3.1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ เชิงบูรณาการที่มุงนําเสนอผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยใหมีการประเมินตนเอง

เพื่อสรางกระบวนการเรียนรู และใหมีการตดิตามประเมินผลจากคณะกรรมการ 

ที่เปนกลาง กําหนดเกณฑการประเมินที่ชัดเจน โปรงใส มาตรฐานและถูกตอง 

ตามหลักวชิาการ 
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(3.2) สรางความสอดคลองของการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ 

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวช้ีวัดการดําเนินงาน ตั้งแตระดับ

หัวหนาสวนงาน ผูอํานวยการ หัวหนางาน และบุคลากรรายบุคคล  

(3.3) ดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ ตามตัวบงช้ี 

และตามรอบเวลาที่กําหนดอยางตอเนื่อง พรอมทั้งการนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงพัฒนาใหบรรลุเปาหมายทัง้ในเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ 

(3.4) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ ตออธิการบดี คณะกรรมการ

บรหิารมหาวทิยาลัย และสภามหาวทิยาลัย ตามลําดับ 

 (4) สรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ การจัดสรรทรัพยากร

สนับสนุนตามความเหมาะสม การปรับปรุงขอบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศใหคลองตัวและตอบสนอง

ตอการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการบรรลุวสิัยทัศนของมหาวทิยาลัย 

 (5) พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการติดตามประเมินผล มีการนําขอมูลไปวิเคราะหและนํารายงานผลการวิเคราะหไปใชสนับสนุน 

การตัดสนิใจของผูบรหิารไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

 

4.2 การตดิตามประเมนิผลและการรายงานผลการดําเนนิงาน 

 

 กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนรายไตรมาส โดยกําหนดใหมีการประเมินปงบประมาณละ 4 ครัง้ ตามวิธกีาร

และข้ันตอน ดังนี้ 
 

 (1) ระดับของการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร 

  แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 นี้ ไดกําหนดใหมีการเช่ือมโยง 

ตัวบงช้ีของแผน 3 ระดับ ไดแก ระดับมหาวิทยาลัย ระดับสวนงาน และระดับบุคคล จึงกําหนดใหมีการ

ตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ สอดคลองกับตัวบงช้ีของแผน 
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 (2) การรายงานผล 

  (2.1) การรายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได

ประจําปงบประมาณ)  

1) รายงานผลการใชจายเงนิงบประมาณตอมหาวทิยาลัย กรมบัญชีกลาง และ

สํานักงบประมาณ ปละ 4 ครัง้ (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน)   

2) รายงานผลการดําเนินงานตามเปาหมายยุทธศาสตรและตัวช้ีวัดตอ

มหาวทิยาลัย กรมบัญชีกลาง และสํานักงบประมาณ ปละ 4 ครัง้ (มกราคม 

เมษายน กรกฎาคม กันยายน)   

3) รายงานสรุปผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย และ

สภามหาวทิยาลัย (สิ้นภาคการศกึษา) 

  (2.2) การรายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร แผนงานพื้นฐาน 

แผนงานบุคลากรภาครฐั และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ)  

1) รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณตอสํานักงบประมาณ และ สกอ. 

ปละ 4 ครัง้ (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

2) รายงานผลการดําเนินงานตามเปาหมายยุทธศาสตรและตัวช้ีวัดตอสํานัก

งบประมาณ และ สกอ. ปละ 4 ครัง้ (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

3) รายงานผลการดําเนนิโครงการตามคําขอของรัฐบาล กระทรวงเจาภาพ และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ  

4) รายงานสรุปผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย และ

สภามหาวทิยาลัย (สิ้นภาคการศกึษา) 

  (2.3) การรายงานผลการดําเนินโครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ 

ประจําปงบประมาณ) 

1) รายงานผลการใชจายเงนิงบประมาณตอสํานักงบประมาณ สกอ. กระทรวง

เจาภาพ กลุมจังหวัด และจังหวัดที่เกี่ยวของ ปละ 4 ครัง้ (มกราคม เมษายน 

กรกฎาคม กันยายน) 

2) รายงานผลการดําเนินงานตามเปาหมายยุทธศาสตรและตัวช้ีวัด ตอสํานัก

งบประมาณ สกอ. กระทรวงเจาภาพ กลุมจังหวัด และจังหวัด ที่เกี่ยวของ 

ปละ 4 ครัง้ (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

3) รายงานผลการดําเนนิโครงการตามคําขอของรัฐบาล กระทรวงเจาภาพ และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ  
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4) รายงานผลการดําเนินงานบูรณาการภาค สกอ. ในระบบ e-MENSCR ปละ 

4 ครัง้ (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

5) รายงานผลการดําเนนิงานงบประมาณจังหวัดตอจังหวัด ในระบบ PADME   

6) รายงานสรุปผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย และ

สภามหาวทิยาลัย ปละ 2 ครัง้ (สิ้นภาคการศกึษา) 

   (2.4) การรายงานผลการดําเนนิโครงการตามแหลงทุนอ่ืน ๆ ตามคําขอของแหลงทุน 

และรายงานสรุปผลการดําเนนิงานตอคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัย และสภามหาวทิยาลัย (เมษายน 

กันยายน) 

 

******************************** 


