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บทสรุปผู้บริหาร
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ปรัชญา
“ดารงชีวิตด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด” “ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม”
“A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All”
ปณิธาน
“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” หรือ “Wisdom for Community Empowerment”
วิสัยทัศน์
“ มหาวิทยาลั ยพะเยา มุ่ งสู่การเป็ นมหาวิท ยาลั ยสมบูรณ์ แบบ (Comprehensive University)
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล พัฒนาองค์ความรู้ ให้ชุมชนเข้มแข็งและสังคมเป็นสุข เพื่อ
นาไปสูก่ ารแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในประชาคมโลก”
คาอธิบายวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการพัฒนาไปสูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์
แบบ (Comprehensive University) มุ่ งปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ และได้
มาตรฐานสากล และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุ ข ทั้งนี้ต้องสามารถรองรับ
นโยบายหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด และนโยบายการเป็นส่วนหนึ่งของ ASEAN COMMUNITY ในปี
ค.ศ.2015 ซึ่ง จะเป็น รากฐานที่ส าคัญ ของการพัฒ นาประเทศ ให้น าไปสู่การแข่งขันได้แบบยั่ งยื นใน
ประชาคมโลก
พันธกิจ
ให้ ก ารศึ ก ษา ส่ ง เสริม และพั ฒ นาการวิ ช าการและวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ท าการสอน ท าการวิ จั ย
ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คม ให้ โอกาสทางการศึ ก ษาแก่ ป ระชาชน และท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
(ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6)
ภารกิจ
1. จัดการเรียนการศึ กษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของชุมชน และการกระจายโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ภาคเหนือตอนบน
2. วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในประชาคมโลก
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3. บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม
4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของภาคเหนือตอนบน
ค่านิยมร่วม 7 ประการ
“ความรู้ความสามารถ เสรีภาพ ถูกต้อง ยุติธรรม มีน้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทางานเป็นทีม
มีเป้าหมายร่วมกัน และการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและสากล”
คาอธิบาย ใช้ค่านิยมร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย (Core Values) โดยยึดหลักคิด 7 ประการ เพื่อให้
เกิดวัฒนธรรมองค์กร ที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน (Mutual Trust) เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization) และทาให้เกิดความเป็นสากล (Internationalization) ประกอบด้วย
1. Competence - หลักความรู้ความสามารถ ให้ความสาคัญกับผู้ที่มีความสามารถสูง
เป็ น อั น ดั บ แรกก่ อ นเสมอจึ ง เป็ น หน้ า ที่ ข องทุ ก คนในองค์ ก รที่ จ ะต้ อ งช่ ว ยกั น ยกระดั บ ความรู้
ความสามารถของตนเองให้ ดี ยิ่ งขึ้ น ตลอดเวลาเพื่ อ ส่ งเสริม สนั บ สนุ น ให้ เกิ ด Competitiveness และ
Leadership
2. Freedom – หลัก เสรีภาพ มีเสรีภ าพที่จะคิ ดที่จะท างานให้ บรรลุวัต ถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยเพื่ อส่งเสริม สนับ สนุนให้เกิด Excellence ทาให้เกิ ดความเป็น เลิศที่ห ลากหลาย ตามที่
ตนเองถนัดหรือเชี่ยวชาญ
3. Justice – หลักความถูกต้อง ยุติธรรมมีความถูกต้องและยุติธรรมในหัวใจตลอดเวลา
มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทาให้เกิดความเคารพนับถือ และความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน
4. Generosity – หลักความมีน้าใจ มีน้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยให้ถือ เป็น “สิทธิ”
ของผู้ ที่ อ่ อนแอกว่าที่ จะได้ รั บความช่ วยเหลื อ และเป็ น “หน้ าที่ ” ของผู้ ที่ เข้ มแข็ งกว่ าที่ จ ะต้ อ งให้ ก าร
ช่วยเหลือ ทาให้เกิดวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5. Team Learning and Working – หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทางานเป็นทีม เน้น
การเรียนรู้จากการทางานและการดาเนินชีวิต ทาให้เกิดปัญญารวมหมู่
6. Shared Vision – หลักการมีเป้าหมายร่วมกัน มีเป้าหมายในการทางานร่วมกัน ทาให้เกิด
พลังสามัคคีทาให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
7. Local and Global Spirit - หลักความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและสากล ยึดคติ “องค์
ความรู้ที่ผลิตและที่ใช้เป็นระดับสากล ส่วนจิตวิญญาณอยู่ที่การรับใช้ชุมชนและสังคมไทย” ทาให้เกิด
ความเป็นสากล หรือ Internationalization
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้ม าตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และตอบสนองต่อ
การพัฒนาประเทศ
2. เพื่อกระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในภาคเหนือตอนบน
3. เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยสู่ระดับนานาชาติ โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ของ
ชุมชน ท้องถิ่น และองค์ความรู้ที่เป็นสากลเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ให้นาไปสู่การแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืนในประชาคมโลก
4. เพื่อบริการวิชาการแบบมีสว่ นร่วมที่ช่วยพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม
(Community Empowerment)
5. เพื่อทานุบารุงภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สูส่ ากล
6. เพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล (Good Governance)
7. การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัย
8. การพัฒนาระบบการให้บริการและวิชาการด้านสาธารณสุขแก่ภาคเหนือตอนบน
เป้าประสงค์หลักของการพัฒนา
1. สังคมให้การยอมรับและเชื่อมั่นในบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
2. ผลงานการวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม สร้ า งเอกลั ก ษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
3. ก ารบ ริ ห า รจั ด ก า รมี ป ระ สิ ท ธิ ภ า พ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ภ า ย ใต้ ห ลั ก ธ ร รม า ภิ บ า ล
(Good Governance)
4. บุคลากรและนิสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางความเป็นธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี
5. มีขดี ความสามารถในการให้บริการด้านสาธารณสุขและรองรับการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพของภาคเหนือตอนบน
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาที่มีคุณ ภาพได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของ
ประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผลงานวิจัยสูค่ วามเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและ
สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุ บารุ ง ภู มิ ปั ญ ญา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และสิ่ ง แวดล้ อ มของ
ท้ อ งถิ่ น ( Local Wisdom ) สู่ ส ากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล ( Good Governance )
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของ
มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการให้บริการและวิชาการด้านสาธารณสุขแก่
ภาคเหนือตอนบน
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยาได้กาหนดผลลัพธ์สาคัญสูค่ วามสาเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
ในช่ ว งแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ.2555 -2559) ภายใต้ 7 ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของ
ประเทศ
มิติ
ประสิทธิผล
คุณภาพ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

- สังคมให้ก ารยอมรับ และเชื่ อมั่ น ใน
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
- บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
ของมหาวิทยาลัย
- นิสติ มีขีดความสามารถในด้าน
ภาษาต่างประเทศสูงขึ้น

มหาวิทยาลัยพะเยา

-จ–
มิติ
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

- มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
- มีกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะ
นิสติ ที่พงึ ประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. ส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอน
เพื่ อ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ บั ณ ฑิ ต ให้ ได้
มาตรฐานสากล ตรงตามความต้องการ
ของประเทศ และตามเป้ า หมายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการพัฒนา
คุณลักษณะนิสติ ให้เป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ และอัต
ลักษณ์นสิ ติ และก่อให้เกิดการเรียนรู้ทมี่ ี
ประสิทธิภาพสูงสุด
3. ส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการทางาน (Work-Integrated
Learning) ในรูปแบบสหกิจศึกษา
(Cooperative Education) และในรูปแบบ
ต่างๆ ในการเชื่อมโยงระหว่าง
มหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการ
4. ส่งเสริมและพั ฒ นากระบวนการเรียนรู้
เพื่ อเพิ่ มขีดความสามารถของนิสิตด้าน
ภาษาต่างประเทศ

การพัฒนาองค์กร - นิสติ มีความพร้อมพืน้ ฐานเพือ่ การ

5. ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการ

เรียนการสอนที่สูงขึ้น
เรียนของนิสติ ให้สูงขึ้น
- มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและตรงกับ 6. ส่งเสริมและพัฒ นาการจัดการศึกษาให้
ความต้องการของประเทศ
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
- มีปัจจัยเกือ้ หนุนต่อการจัดการเรียน
7. ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการ
การสอน
พั ฒ นาปั จ จั ย เกื้ อ หนุ น ต่ อ การจั ด การ
- อาจารย์มีขีดความสามารถสูง ใน
เรียนการสอนให้สงู ขึ้น
การจัดการเรียนการสอน
8. ส่งเสริมและพัฒ นาขีดความสามารถใน
การจั ด การเรีย นการสอนของอาจารย์
อย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยพะเยา

-ฉ–
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผลงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
มิติ
ประสิทธิผล

คุณภาพ

ประสิทธิภาพ

การพัฒนาองค์กร

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

- ผลงานการวิจัย บริการวิชาการ การ
ทานุฯ สร้างเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย
พะเยา
- บูรณาการการวิจัยที่เน้นการสร้าง
ปัญญารวมหมู่(Collective
intelligence) บริการวิชาการโดยเน้น
การใช้ปัญญาเพื่อพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชน ทานุบารุงภูมิ
ปัญญาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นสู่
สากล
1. ส่งเสริมงานวิจัย บริการวิชาการ การ
- มีกระบวนการพัฒนาการบริหาร
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ตอบสนอง
จัดการการวิจัย การบริการวิชาการ
ความต้องการของชุมชน สังคมและของ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่มี
ประเทศ
ประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบและ
กระบวนการสนับสนุนงานวิจัย บริการ
วิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่อง
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร
- มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อการ
วิจัย การบริการวิชาการ การทานุ
พัฒนาผลงาน
บารุงศิลปวัฒนธรรม กับองค์กร
4. สนับสนุนการสร้างนักวิชาการและเพิ่ม
ภายนอก ทั้งระดับท้องถิ่น
ขีดความสามารถให้สูงขึ้น
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
5. สร้างองค์กรให้เป็นแหล่งค้นคว้าและ
- มีปัจจัยเกือ้ หนุน ที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้ของ
ดาเนินงานอย่างเพียงพอ
ชุมชนและท้องถิ่นเข้าด้วยกันอย่างเป็น
ระบบ เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาและ
แก้ปัญหาให้กับชุมชน สังคม และ
ประเทศ
6. สนับสนุนให้มีปัจจัยเกือ้ หนุนต่อการ
ดาเนินงานอย่างเพียงพอ

มหาวิทยาลัยพะเยา

-ช–
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและ
สังคม
มิติ
ประสิทธิผล

คุณภาพ

ประสิทธิภาพ

การพัฒนาองค์กร

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

- ผลงานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยช่วยสร้างความเข้มแข็ง
แก่ชุมชนและสังคม (Community
Empowerment)อย่างยั่งยืน
- ผลงานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยสร้างชุมชนและสังคม
ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และนาไปต่อ
ยอดทางธุรกิจให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และ
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
- ผลงานบริการวิชาการแก้ปัญหาและ
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชนและสังคม ได้อย่างเหมาะสม
และทันเวลา
- มีระบบการบริหารจัดการด้าน
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้าน
บริการวิชาการทีม่ ีประสิทธิภาพ
บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
- มีผลงานบริการวิชาการที่มคี ุณภาพ 2. สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อถ่ายทอด พัฒนา และ
สอดคล้องกับความต้องการของ
แก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม
ชุมชนและสังคม
3. พัฒนาเครือข่ายการให้บริการวิชาการ
- มีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อ
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
เชื่อมโยงการนาผลงานบริการ
รวมทั้งองค์กรภายนอก เพื่อการให้บริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน
วิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ
และสังคม
- มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน 4. ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถใน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริการวิชาการที่มีมาตรฐาน
เพื่อการบริการวิชาการ
และมีประสิทธิภาพ
- มีบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งความรู้ 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมทั้ง
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ
ความสามารถ และทักษะในการ
ให้บริการวิชาการที่สูงขึ้น
ให้บริการวิชาการที่ดี
มหาวิทยาลัยพะเยา

-ซ–
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงภูมิปัญ ญา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
( Local Wisdom ) สู่สากล
มิติ
ประสิทธิผล

คุณภาพ

ประสิทธิภาพ

การพัฒนาองค์กร

เป้าประสงค์
- วัฒนธรรมและค่านิยมที่พงึ ประสงค์
ของภาคเหนือตอนบนได้รับการ
อนุรักษ์ให้คงอยู่และสืบสานต่อไปยัง
บุคคล องค์กร และสังคม สามารถ
เผยแพร่สู่สากล
- การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมคงอยู่
และสืบสานต่อไปยังบุคคล องค์กร
และสังคม อย่างเป็นรูปธรรม
- มีระบบการบริหารจัดการด้านการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ
- มีเครือข่ายความร่วมมือในการ
แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
- มีพ้นื ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และ
สร้างสรรค์ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
- มีบุคลากรและนิสิตที่มคี วามรู้
ความสามารถด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการงานด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความ
เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมกับนานา
ประเทศ
3. พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งค้นคว้า
อนุรักษ์ สืบทอด และบูรณาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ
4. ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรและนิสิตด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้สูงขึ้น

มหาวิทยาลัยพะเยา

-ฌ–
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
( Good Governance )
มิติ
ประสิทธิผล

คุณภาพ

ประสิทธิภาพ

การพัฒนาองค์กร

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

- การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
(Good Governance)
- การบริหารจัดการที่คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ มีการกระจายอานาจ
เพื่อตอบสนองและขับเคลื่อนภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยได้
- มีระบบการบริหารจัดการทรัพยา
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
การที่ดี มีความโปร่งใส ทั่วถึง และ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
เป็นธรรม
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good
Governance)
2. พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหาร
- มีบุคลากร ที่มี ทักษะในงาน
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย เพื่อ
ทัศนคติที่ดี ความพึงพอใจ มีขีด
สนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจ
ความสามารถและศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัย
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
3. ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถใน
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีระบบ และเครื่องมือในการบริหาร
เพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
จัดการที่ชัดเจนและเหมาะสม
4. ส่งเสริมการสร้างเครื่องมือในการ
- มีการบริหารจัดการงบประมาณ
บริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนและ
การหารายได้ ที่ชัดเจน และ
ปรับปรุงการดาเนินงานของ
มาตรการในการติดตามประเมินผล
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและ
- มีการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ประสิทธิผลที่สูงขึ้น
เชิงรุก
5. ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการงบประมาณ เพือ่
การใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
6. สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์เชิง
รุกให้แพร่หลาย ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยพะเยา

-ญ–
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของ
มหาวิทยาลัย
มิติ
ประสิทธิผล

คุณภาพ
ประสิทธิภาพ

การพัฒนาองค์กร

เป้าประสงค์
- บุคลากรและนิสิตมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมที่ดี
- มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมแบบ
Botanical University ที่สมบูรณ์แบบ
- มีการดาเนินการตามแผนแม่บทการ
พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีบุคลากรที่มีความรู้ และมีความ
เชี่ยวชาญในการพัฒนา อนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- มีทรัพยากรด้านงบประมาณ
เครือ่ งมือ/อุปกรณ์ ทีเ่ พียงพอและ
เหมาะสมในการดาเนินงาน
- บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัย มี
ความรู้ มีความตระหนัก และมีสว่ น
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์
พลังงาน
- มีเครือข่ายความร่วมมือจาก
ภายนอกในการร่วมพัฒนา อนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์

1. เร่งรัดการนาแผนแม่บทการพัฒนา

2.

3.

4.

5.

อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยไปสูก่ าร
ปฏิบัตใิ ห้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
แสวงหาทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและ
นอกมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแกนหลักใน
การจัดระบบการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนการแสวงหางบประมาณทั้ง
จากภายในและจากแหล่งทุนภายนอก
เพื่อจัดหาเครือ่ งมือและอุปกรณ์ตา่ งๆ
ที่จาเป็นต่อการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และการดาเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตาม
แผนที่กาหนดไว้
รณรงค์และสร้างความตระหนักให้
บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยในการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์
พลังงานของมหาวิทยาลัย
แสวงหาความร่วมมือและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกใน
การร่วมพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา

-ฎ–
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการให้บริการและวิชาการด้านสาธารณสุขแก่
ภาคเหนือตอนบน
มิติ
ประสิทธิผล

คุณภาพ

ประสิทธิภาพ

การพัฒนาองค์กร

เป้าประสงค์
- มีขีดความสามารถในการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขและรองรับการเรียน
การสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ของภาคเหนือตอนบน
- ระบบการให้บริการด้านสาธารณสุข
และการสนับสนุนการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้
มาตรฐานตามเกณฑ์วิชาชีพ
- ระบบการบริหารจัดการและการ
ให้บริการด้านสาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพสูง
- มีศูนย์การแพทย์และหน่วยให้บริการ
ที่สามารถรองรับการให้บริการและ
การสนับสนุนการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่สมบูรณ์
- มีเครือ่ งมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
ชั้นสูงเพื่อรองรับการเรียนการสอน
และการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
- มีบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขที่มีขีดความสามารถสูง
ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย
และการให้บริการ
- มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพในโรคที่เป็นภัยพิบัติ และ/
หรือโรคที่เกิดขึน้ บ่อยครั้งในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน

กลยุทธ์

1. พัฒ นาคุณ ภาพ มาตรฐานการบริหาร

2.

3.

4.

5.

จั ด ก า ร แ ล ะ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ด้ า น
สาธารณสุขให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เร่งรั ด การพั ฒ นาศู น ย์ก ารแพทย์แ ละ
หน่วยให้บริการให้เป็นไปตามแผนงานที่
กาหนด
เร่งรัดการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทาง
การแพทย์ ที่ จ าเป็ น และพร้ อ มรองรั บ
การเรี ยนการสอน การวิจั ย และการ
ให้บริการ
เร่งรัดการแสวงหาและพัฒนาบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขให้มีขีด
ความสามารถสูงทั้งด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย และการให้บริการ
ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และการสร้ า งองค์
ความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุข
ในโรคที่ เ ป็ นปั ญ หาของภาคเหนื อ
ตอนบน

มหาวิทยาลัยพะเยา

1
บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมนำ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย พะเยา ระยะ 10 ปี
พ.ศ. 2555-2564 เพื่อใช้ประกอบการจัดทาแผนพั ฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงแผนพัฒ นาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ต่อไป
การด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย พะเยาในช่ ว งที่ ผ่ า นมา ได้ ด าเนิ น งานตาม
แผนพั ฒ นาการศึ กษาระดับ อุดมศึกษา ฉบับ ที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ของมหาวิทยาลั ยนเรศวร
และในปี พ.ศ.2554 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
พะเยาของสภามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2553-2556) มหาวิทยาลัยได้จัดทาแผนการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนดไว้ อาทิ การ
รับนักศึกษาและการเปิดหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของประเทศ การกระจายโอกาสทางการศึ ก ษา
ให้ ทั ่ ว ถึ ง ตลอดจนการมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประสิท ธิผ ลในการบริห ารจัด การ ซึ่งความสาเร็ จ
ดังกล่ าวได้สะท้ อนให้ เห็นเป็ นรูปธรรม ทั้งนี้ ทิ ศทางการพั ฒนามหาวิทยาลัยพะเยาในช่วง พ.ศ.2555-2564
เป็ น แผนด าเนิ น งานที่ มี เ ป้ า หมาย เพื่ อ พั ฒ นาไป สู่ ค วามเป็ น มหาวิ ท ยาลั ยสมบู ร ณ์ แบ บ
(Comprehensive University) และได้ดาเนินงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553
โดยการศึ ก ษาวิเคราะห์ ค วามต้ องการก าลั งคนตามแผนพั ฒ นาการศึก ษาระดั บ อุ ดมศึ ก ษาและ
นโยบายของแผนอุดมศึกษาระยะยาว
จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ เป็นไปอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาและแนวโน้มการ
เปลี่ ย นแปลงใหม่ ที่ เริ่ ม ปรากฏให้ เห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนตามล าดั บ อาทิ ศตวรรษแห่ ง เอเชี ย การ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้าและเงินทุน การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ ระบบ
นิเวศ การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก เป็นต้น มีผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด เกิดการเคลื่อนย้ายของคนอย่างเสรีภายในกลุ่มประเทศอาเซียน และ
จากภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกดัง กล่าว ประเทศไทยต้องเผชิญและได้รับผลกระทบใน
หลายประการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จากผลการศึกษา
วิเคราะห์ของสานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ประเทศไทยยัง
มีโอกาสในการปรับตัวและได้รับประโยชน์จากกระแสการเปลี่ย นแปลง แต่จาเป็นต้องมีการพัฒนา
โครงสร้างของประเทศหลายประการ รวมทั้งการปรับตัวเป็นเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ การน้อมนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทยให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
มหาวิทยาลัยพะเยา

2
สังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) จึงได้กาหนดประเด็นหลักที่เป็นจุดเน้นสาคัญในการ
พัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและรับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ โดยอัญเชิญ “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวปฏิบัติในการ
พั ฒ นาแบบบู ร ณาการ ซึ่ ง เป็ น องค์ ร วมที่ มี “คนเป็ น ศู น ย์ ก ลำงกำรพั ฒ นำ” ที่ ต่ อ เนื่ อ งจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 8 ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 กอปรกับกรอบแนวคิดของแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ รู ป อุ ด มศึ ก ษารอบสอง (พ.ศ.2552-2561) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ มุ่ ง เน้ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ในด้านการผลิตการพัฒนากาลังคนตามความต้องการของประเทศ การสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศ การปฏิรูประบบการบริหารจัดการในระบบอุดมศึกษา และ
การพัฒนาการอุดมศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสมดุลในสังคม
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ซึ่ งเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของระบบสั งคมและระบบการศึ ก ษาระดั บ สู งของ
ประเทศ มีภารกิจในการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มคี ุณภาพและมีคุณสมบัติที่
พึงประสงค์ ตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) มหาวิทยาลัยจึงมีเป้าประสงค์สาคัญที่จะดาเนินการ
ได้แก่
1. สังคมให้การยอมรับและเชื่อมั่นในบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
2. ผลงานการวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สร้างเอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
3. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
4. บุคลากรและนิสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางความเป็นธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี
5. มีขดี ความสามารถในการให้บริการด้านสาธารณสุขและรองรับการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของภาคเหนือตอนบน
มหาวิทยาลัยได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่
1) การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของประเทศ 2) การเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยพะเยา 3) การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good
Governance) 4) การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัย
5) การพัฒนาระบบการให้บริการและวิชาการด้านสาธารณสุขแก่ภาคเหนือตอนบน และได้กาหนดมาตรการ
แนวทางต่างๆ ในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับนโยบายและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ.2553 และได้ มี ประเด็ นริ เริ่ มเพิ่ มเติ มเพื่ อยกระดั บความสามารถของมหาวิทยาลั ยให้ สามารถรองรับกั บ
สภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลง และให้สามารถพัฒนาดาเนินภารกิจไปสูก่ ารบรรลุเป้าประสงค์สาคัญที่กาหนดไว้
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1.2 ขั้นตอนกำรจัดทำแผน
แผนพั ฒ นามหาวิท ยาลัยพะเยา ในช่วงแผนพัฒ นาการศึ กษาระดับ อุดมศึ กษา ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559) เล่มนี้ ได้ถูกจัดทาขึ้นโดยคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ดังคาสั่งแต่งตั้งในภาคผนวกที่ 1
โดยใช้หลักการการพัฒนาอย่างบูรณาการในลักษณะองค์รวม เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนา โดยเน้นการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ความเป็นอิสระของการบริหารจัดการ เสรีภาพ
ทางวิชาการและการรับผิดชอบต่อสังคม โดยแผนดังกล่าวได้ดาเนินการตามขั้นตอนการจัดทาแผน
ผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ภายในและภายนอก ซึ่งได้ผ่านการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์มาเป็นข้อมูลประกอบ ได้แก่
ในส่วนของเอกสำรสำคัญภำยนอก ได้แก่
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
- กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561)
- แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2559
- กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555 - 2559)
ในส่วนของเอกสำรที่สำคัญภำยในมหำวิทยำลัยพะเยำ ได้แก่
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553
- นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาของสภามหาวิทยาลัยพะเยา
(พ.ศ.2553-2556)
- นโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาของอธิการบดี
- รายงานการประเมิน คุ ณ ภาพภายใน (IQA) และรายงานการประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอก
(EQA)

มหาวิทยาลัยพะเยา

4
บทที่ 2
กำรประเมินสถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
กำรพัฒนำประเทศ กำรอุดมศึกษำ และกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยพะเยำ
2.1 สภำพแวดล้อมภำยนอกที่มีผลต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยพะเยำ
2.1.1 ศตวรรษแห่งเอเชีย กำรเคลื่อนย้ำยอย่ำงเสรีของสินค้ำและเงินทุน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11 ( พ.ศ.2555-2559) ในประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนได้กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้รับการยกระดับมาตรฐานสากล ต่อยอดองค์วามรู้สู่นวัตกรรมและโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาและการเรียนรูปแบบที่หลากหลายเพิ่มมากขึน้ โดยนโยบายรัฐบาลได้กาหนดแนวทางการ
ดาเนินการศึกษาที่สาคัญซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาได้ให้ความสาคัญในการนามาใช้เป็นกรอบแนวคิดใน
การกาหนดนโยบายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อให้มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีแผนแม่บทระยะยาวที่
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นกรอบแนวทางที่แสดงถึงประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ ร วมถึ ง
กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้สอดรับกับความต้องการของประเทศ ชุมชนและ
ท้องถิ่น สามารถชีน้ าและเป็นกลไกในเชิงการแข่งขันเน้นการพึ่งตนเอง
การถ่ายเทอานาจทางเศรษฐกิจจากประเทศอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันตกมายังภูมิภาค
เอเชียเริ่มต้นในช่วงทศวรรษที่ 20 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มบทบาทเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น
ในเวทีเศรษฐกิจโลก และได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่หรือ NICS ได้แก่ ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ และไต้หวัน และกลุ่มประเทศอาเซียน
ในช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540 ขณะเดียวกันนโยบายการเปิดประเทศของจีน รัสเซีย และพลวัต
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของบราซิลและอินเดีย ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ยังเป็นปัจจัยหลักอีกปัจจัย
หนึ่งที่ทาให้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มพัฒ นาไปสู่ความเป็นโลกหลายศูนย์กลางทั้งในเศรษฐกิจและ
การเงินในอนาคตอันใกล้นี้
แนวโน้ ม การรวมกลุ่ ม เศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคต่ า งๆ ของโลก จะมี ม ากขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
การรวมกลุม่ เศรษฐกิจที่สาคัญต่อประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) ได้แก่ การรวมกลุ่ม ของประเทศในภู มิภาคเอเชีย ตามกรอบการค้าเสรีของ
ประเทศอาเซี ยนกับจีน ญี่ ปุ่น และอิ นเดีย และการรวมกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน (Asian
Community)ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งกลุ่ม ประเทศอาเซียนใหม่ ได้แก่ ลาว กัม พูชา และเวีย ดนาม จะ
ได้รับสิทธิการลดภาษีตามกรอบการค้าเสรีอาเซียนอย่างสมบูรณ์ และมีความร่วมมือใหม่ๆ ที่สาคัญ
เกิดขึ้น เช่น ความร่วมมือด้านการลงทุนด้านต่างๆ การเปิดสาขาด้านอุตสาหกรรมบริการด้านต่างๆ
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และการจัดทามาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อช่วยให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้เสรีมากขึน้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้
จะมีผลกระทบทั้ งทางตรงและทางอ้อมต่ อการพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศไทย และ
รัฐบาลได้กาหนดให้มีการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ในหลายๆ ด้าน
ตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เช่น
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย ปฏิรูปหลักสูตร
การศึกษาทุกระดับให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็น
ท้องถิ่ นความเป็นไทยพั ฒ นามหาวิท ยาลั ยเข้าสู่ระดับโลก การพั ฒ นาระบบการศึกษาให้ ผู้เรียนมี
ความรู้คุณธรรมมุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจกจัดให้ มีระบบการจัดการความรู้ ส่งเสริมการ
เรียนการสอนภาษาทั้งต่างประเทศและท้องถิ่น
- การพัฒนาทักษะแรงงาน โดยการร่วมมือทั้งภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวาง
แผนการผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ ให้สอดคลองกับความต้องการ
ของภาคการผลิตและบริการ จะต้องมีศักยภาพที่สามารถเคลื่อนย้ายไปทางานในประเทศต่างๆ ได้
รวมทั้งต้องมีการสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ที่มีความหลากหลาย
- การพั ฒ นากลไกการบริห ารจั ดการด้านอื่น เช่น การบริห ารจั ดการเพื่ อใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคการแก้ปัญหาความขัดแย้งร่วมกัน เพื่อนาไปสู่
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนของภูมิภาค เป็นต้น
2.1.2 สั งคมไทยน้ อ มน ำปรัช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปประยุ ก ต์ ใช้ ในภำคีก ำร
พัฒนำต่ำงๆ อย่ำงกว้ำงขวำง
ในระยะ 3 ปี แรกของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะที่ 10 การประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของภาคีพัฒนากระจายไปทุกภาคส่วน โดยภาครัฐได้ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น ปรัชญาน าทางและขั บเคลื่ อนนโยบายต่ างๆ ของรัฐ บาล โดยการวาง
กฎระเบียบต่างๆ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านการคลังและรักษาเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน มี
การขอปรั บ โครงสร้ างเศรษฐกิ จ ของประเทศให้ ส มดุ ล ระหว่ า งการพึ่ ง เศรษฐกิ จ ในประเทศกั บ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ภาคธุรกิจเอกชน
ให้ความสาคัญกับการพึ่งตนเองมากขึ้น โดยการใช้วัตถุดิบในประเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น ลงทุน
ขยายกิ จ การอย่างค่อ ยเป็ น ค่อ ยไปตามก าลั งของตนเอง มี ก ารแบ่ งผลก าไรคื น สู่สั งคมและดู แ ล
พนั ก งานอย่ า งมี คุ ณ ธรรม ภาคเกษตรได้ น าเกษตรทฤษฎี ใหม่ ต ามแนวเน้ น การน าตามแนว
พระราชดาริไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายของครัวเรือน ขณะที่ชุมชนเน้นการมีส่วน
ร่วม การพึ่งตนเอง พัฒนาวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต ผ่านกระบวนการจัดทาแผนชุมชนที่มีคุณภาพ
เพื่ อสร้างภูมิ คุ้ มกั นชุ มชนให้เข้มแข็ง ส าหรับ ภาคประชาชนรู้จัก และเข้า ใจปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีความเข้าใจหลักความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน
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และเงื่อนไขการมีความรู้ การมีคุณธรรมอยู่ในเกณฑ์สูง ส่วนความเข้าใจในหลักความมีเหตุผลอยู่ใน
เกณฑ์ต่า นอกจากนี้ภาครัฐยังได้ให้ความสาคัญกับการสร้างองค์ความรู้และการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การพัฒนาหลักสูตรทั้งระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
และการเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย เป็นต้น
2.1.3 ควำมต้องกำรทำงเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
1) เศรษฐกิ จไทยมี ภูมิ คุ้ ม กั น ด้า นการเงิน จากการพั ฒ นาระบบบริห ารความเสี่ ย งอย่า ง
ต่อเนื่องหลังจากวิกฤติ ปี 2540 การเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากภาคเศรษฐกิจในประเทศ และการใช้
พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น รัฐบาลได้วางรากฐานการสร้างความมั่นคงด้านการเงินได้อย่างเข้มแข็ง
รองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินที่เกิดขึน้ ในภูมิภาคต่างๆ ของโลกช่วงที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี
ในส่วนความมั่นคงด้านพลังงาน รัฐบาลได้ดาเนินการจัดหาแหล่งปิโตรเลียมเพื่อใช้ภายในประเทศ
จัดหาพลังงานไฟฟ้าและส่งเสริมพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิต ย์ พลังงานจากขยะ การ
ผลิตก๊าซชีวภาพ พลังงานชีวมวล การผลิตไฟฟ้ าพลังน้า การพัฒ นาและส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิ ง
ชีวภาพควบคู่กับการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงาน และส่งเสริม
การใช้ พ ลั งงานทดแทนเพื่ อ ลดการน าเข้ าน้ ามั น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง การก าหนดให้ เรื่ อ งพลั งงานและ
สิ่งแวดล้อ มเป็ นประเด็ นยุ ทธศาสตร์ที่ส าคัญ ของประเทศในช่ วงแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
2 ) ศั ก ย ภ า พ ท า งเศ ร ษ ฐ กิ จ ต้ อ ง พึ่ งภ า ค บ ริ ก า ร แ ล ะ เศ ร ษ ฐ กิ จ ส ร้ า ง ส ร ร ค์
ภาคอุตสาหกรรม เป็นภาคเศรษฐกิจของประเทศที่มีการมีการเจริญเติ บโตสูง โดยเฉพาะ
กลุ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์ กลุม่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และกลุ่มยานยนต์ เป็นผล
ทาให้ภาคอุตสาหกรรมเป็นแหล่งจ้างงานที่สาคัญของประเทศในช่วงที่ผ่านมา แต่ปัญ หาหลักคือ
ภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวต้องพึ่งวัตถุดิบ ทุน องค์ความรู้และเทคโนโลยีจากภายนอกประเทศ ส่งผล
ให้โครงสร้างอุตสาหกรรมไทยมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
นอกจากนั้นในช่วงที่ผ่านมาอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นของประเทศได้สูญเสียความสามารถใน
การแข่งขันให้กับประเทศที่มีต้นทุนการผลิตที่ราคาถูกกว่า เช่น เวียดนาม เป็นต้น และเป็นสาเหตุ
หลักที่ท าให้สัดส่วนการส่งออกสิ นค้าภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยในตลาดโลกไม่สามารถ
เพิ่มขึน้ ได้มากอย่างในอดีต และสุดท้ายในการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีข้อจากัดจากกฎระเบียบ
ด้านสิ่งแวดล้อม การยอมรับจากชุมชน และการดาเนินการตามขั้นตอนของรัฐ ธรรมนู ญ ที่ยังไม่มี
กลไกที่ครบถ้วน ทาให้การขยายตัวของการลงทุนทาได้ล่าช้า ก่อให้เกิดการเสียโอกาสในการลงทุน
ในโครงการขนาดใหญ่และสาคัญอย่างต่อเนื่อง
ภาคเกษตร ถึงแม้ประเทศไทยยังเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตร แต่ประสิทธิภาพการผลิตของ
ภาคเกษตรได้รับผลกระทบจากฐานทรัพยากรธรรมชาติ เสื่อมโทรมการพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์
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ความรู้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตรที่รวดเร็วซึ่ง
เป็นผลทาให้ ระบบการผลิตภาคเกษตรไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ ต้องพึ่งปัจจัยการ
ผลิตจากต่างประเทศ ทาให้มีต้นทุนการผลิตสูง นอกจากนั้น ส่วนหนึ่งของปัญหาหลักเกิดจากการที่
พื้นที่การเกษตรมีจากัดและถูกใช้ไปเพื่อกิจการอื่นๆ เป็นจานวนมาก ทาให้พื้นที่การเกษตรลดลง
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท าให้ แ รงงานภาคเกษตรมี แนวโน้ ม ลดลง และสุ ด ท้ ายการเชื่ อ มโยงผลผลิ ต ทาง
การเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่ายังอยู่ในวงจากัดและล่าช้า เนื่องจากการ
พัฒนาเป็นแบบแยกส่วนและขาดการรวมกลุ่มเพื่อทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ภาคบริ ก ารและการท่ อ งเที่ ย ว ถึ ง แม้ ในช่ ว งหลายปี ที่ ผ่ า นมา ประเทศไทยจะได้ รั บ
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและความไม่สงบภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่ภาคบริการและ
การท่ องเที่ย วก็ยั งเป็ นภาคเศรษฐกิ จที่ มีบ ทบาทส าคัญ ในการขับ เคลื่ อนและฟื้ นฟู เศรษฐกิจ ของ
ประเทศ และด้วยการที่ประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมในอุตสาหกรรมการบริการและการ
ท่องเที่ยวที่เหนือกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยจึงมีโอกาสพัฒนาเป็น “ศูนย์กลาง
การบริการและการท่องเที่ยว” ของภูมิภาค นอกจากนั้น จากปัจจัยที่โลกกาลังเกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรโลกสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) จะเป็นโอกาสของไทยอีกส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการให้บริการแก่กลุ่มประชากรดังกล่าวอย่างครบวงจร
นอกจากนี้ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) จะมีบทบาทที่สาคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ และจะมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ทั้งในรูปของสินค้าและบริการที่มีการ
สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการให้มากขึ้น ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการสนับสนุนและส่งเสริม
ในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความสร่างสรรค์สูงเช่น สาขาภาพยนตร์ แอนิเมชั่น การเขียนซอฟท์แวร์
เกมส์คอมพิวเตอร์ แฟชั่น เป็นต้น
2.1.4. กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนสังคม
1) โครงสร้างประชากรไทยมี สั ดส่ วนประชากรวั ยสู งอายุ เพิ่ มขึ้ น ประชากรวั ยเด็ ก และวั ย
แรงงานลดลง ภาวะอนามัยเจริญพันธุ์รวมอยู่ต่ากว่าระดับทดแทน จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของโครงสร้างของประชากรของประเทศอย่างต่อเนื่อง พบว่า ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ในช่ วงแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และจะเป็ น สังคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 ผู้สูงอายุหญิงมีสัดส่วนมากกว่าเพศชาย และจะแตกต่างกันมาก
ขึ้นตามกลุ่มอายุที่สูงขึ้น เพราะประชากรหญิ งมีอายุยืนยาวกว่าชาย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรดังกล่าวทาให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงในช่วงแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ในปี 2559 โดยประเทศไทยจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของการสร้างผลิตผลที่
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มีประสิทธิภาพและประสิท ธิผลให้ สูงขึ้น ทั้งในส่วนของทรัพยากรด้านคนและด้านเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงในเวทีโลก
2) คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพ แต่มีปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาและสติปัญญาของ
เด็ก ผลิตภาพในวัยแรงงานต่า และประชาชนยังมีพฤติกรรมการดารงชีวิตที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย
จากการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาของประเทศในช่วงที่ผ่านมา พบว่า เด็กและเยาวชนมีโอกาส
ทางการศึกษาเพิ่มขึน้ ทาให้ระดับการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่คุณภาพการศึกษาที่
เด็กและเยาวชนได้รับกลับมีคุณภาพลดลงอย่างมีนัยสาคัญ โดยคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนลดลงจากร้อยละ 39.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 32.2 ในปี 2552 และยังคงต่ากว่าเป้าหมายที่
กาหนดไว้ร้อยละ 55 นอกจากนั้นแล้ว ผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในปี 2552
พบว่านักเรียนบางกลุ่มยังมีความสามารถต่ากว่าเกณฑ์ คือ ด้านการอ่านร้อยละ 7.2 ด้านการเขียน
ร้อยละ 17.7 และด้านการคิดคานวณร้อยละ 22.3 คนไทยเกือบร้อยละ 60 ของผู้ที่มีอายุ 15 ปี ขนึ้ ไป
ไม่สามารถคิดเป็น ทาเป็น ทาให้ขาดทักษะในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน นอกจากนี้ กลุม่ วัยเด็ก
มีพัฒนาการด้านความสามารถทางเชาว์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ค่อนข้างต่า ขณะที่กลุ่ม
วัยทางานยังมีผลิตภาพต่า อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น 75.6 ปี แต่มีปัญหาเจ็บป่วยด้วยโรคที่
ป้องกันได้ 5 อันดับแรกสูงขึ้นในทุกโรค ทั้งโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดในสมองตีบ
โรคหัวใจ และมะเร็ง ส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของภาครัฐในอนาคต ปัญหาข้างต้น
นีถ้ อื เป็นปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องลงมือแก้ไขให้เห็นผลโดยเร็วที่สุด
3) วิ ถี ชี วิ ต ไทยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเชื่ อ มโยงวิ ถี ชี วิ ต ไทยเข้ า กั บ วั ฒ นธรรมจากนานา
อารยประเทศที่มีความหลากหลายมากขึ้น เศรษฐกิจและสังคมโลกที่ได้ป รับ เปลี่ยนจาก “สังคม
เกษตรกรรม” สู่ “สังคมอุตสาหกรรม” และ “สังคมฐานความรู้ ” เป็นโลกยุคสังคมข่าวสารโลกไร้
พรมแดน (Future Next Generations) ทาให้ วัฒ นธรรมของโลกแพร่เข้าสู่ ป ระเทศไทยผ่ านกระแส
โลกาภิวัฒน์และโลกไซเบอร์อย่างรวดเร็วเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมไทย ทั้งทางด้านวิถี
ชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภค
คนไทยมุ่งแสวงหาความสุขและสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัวมากขึ้น มีแนวโน้มสร้างเครือข่ายทางสังคม
ผ่านโลกไซเบอร์ เกิดเป็นวัฒนธรรมย่อยร่วมสมัยมากมายในรูปแบบของการรวมกลุ่มของบุคคลที่
สนใจเรื่องเดียวกัน ขณะที่วัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นไทยไม่สามารถแสดงบทบาทที่ชัดเจน
4) สังคมไทยให้ความสาคัญ กับความรับผิดชอบต่ อสังคมและระบบธรรมาภิ บาลมากขึ้น
ส่งผลให้ภาคเอกชนเริ่มดาเนินธุรกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น โดยมีการจัดตั้งเครือข่ายด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงในช่วงปลายแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับ ที่10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้มี การสนับสนุนการดาเนินการใน
รูปแบบกิจการเพื่อสังคมให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางการลงทุนใหม่ของการประกอบธุรกิจเพื่อการ
เจริ ญ เติ บ โตของภาคสั งคม น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ที่ ยั่ งยื น และสั งคมที่ มี ค วามเท่ าเที ย ม
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ยุติธรรม และมีปัญญามากขึ้น โดยการดาเนินการมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสินค้าและหรือให้บริการ
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน สังคมและหรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยไม่ได้มีเป้าหมายในการสร้าง
กาไรสูงสุด กิจการเพื่อสังคมที่มีการดาเนินการอยู่แล้วและประสบความสาเร็จ มีทั้งก่อตั้งจากธุรกิจ
เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อย เช่น บริษัทไทยคราฟท์แฟร์เทรด ซึ่ง
ขายสินค้าหัตถกรรมของชุมชนทั่วประเทศ เน้นการรักษาวัฒนธรรม การพัฒนาความสามารถในการ
ผลิ ต และพึ่ งตนเอง โครงการดอยตุ งซึ่ ง ด าเนิ น การพั ฒ นาเพื่ อ ให้ ชาวบ้ านที่ อ าศั ย อยู่ บ นดอยตุ ง
สามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจโดยไม่ทาลายความสมดุลของธรรมชาติ และยังคงไว้ซึ่งธรรม
เนียมประเพณีที่ดีงามของวัฒนธรรมตน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ซึ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทั้งในเขตชนบทและเขตเมืองให้ดียิ่งขึ้น
2.1.5. ภำวะโลกร้อน ภัยพิบัติ ระบบนิเวศ กำรเป็นมิต รกับสิ่งแวดล้อม และพลังงำน
ทำงเลือก
1) การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศส่ ง ผลซ้ าเติ ม ให้ ปั ญ หาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อ มทวี ความรุนแรงยิ่ งขึ้น ในประเทศหลั กฐานของภาวะโลกร้อ น (Global Warming) เริ่ ม
ปรากฏให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นในเชิงพื้นที่ โดยในระยะ 20 ปีข้างหน้ าพบว่า ภาคกลางเขตลุ่ม
แม่น้าเจ้าพระยาและภาคเหนือจะมีแนวโน้มของอุณหภูมิสูงขึน้ และมีปริมาณน้าฝนมีแนวโน้มลดลง
นอกจากนี้ ภาวะโลกร้อนจะทาให้เกิดความเสี่ ยงต่อการสูญ เสียความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศทางทะเล ชายฝั่ง พืน้ ที่ชุ่มน้า และป่าไม้ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง หลาย
พืน้ ที่เป็นที่อยูอ่ าศัยของชาวบ้านและผู้มีอาชีพทาประมงน้ากร่อยได้รับผลกระทบโดยตรงหากไม่ได้รับ
การป้องกัน และแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญมีความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคม การเกิดภัยพิบัตแิ ละ
น้าท่วมฉับพลันบ่อยครั้ง พื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยและวาตภัยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปัจจัยการผลิตของภาค
เกษตรทั้งที่ดนิ และน้ามีปริมาณและคุณภาพลดลง
2) ประเทศไทยยังพึ่งพลังงานจากต่างประเทศในสัดส่วนสูง ทาให้ขาดความมั่นคงทางด้าน
พลังงาน ประเทศไทยมีระดับการพึ่งพาตนเองได้ในด้านพลังงานที่ ไม่สูงมากนัก โดยมีการนาเข้า
พลั ง งานเชิ ง พาณิ ช ย์ ขั้ น ต้ น ของประเทศไทยในปี 2552 สู ง ร้ อ ยละ 56 ของปริ ม าณการใช้ ร วม
ขณะเดียวกันราคาน้ามัน ดิบของโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่ องจากแนวโน้ม ความต้องการของจีน และ
อินเดีย ประกอบกับปริมาณการผลิตน้ามันของโลกมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการค้นพบแหล่งน้ามัน
แห่ ง ใหม่ มี แ นวโน้ ม ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจึ ง ส่ งผลกระทบต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของไทยอย่ า ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น การพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทยจึงเป็นสิ่งจาเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่ง
โดยในปัจจุบัน การพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูง เช่น พลังงานนิวเคลียร์ และ
พลั งงานจากแสงอาทิ ต ย์ ยั งมี ปั ญ หาหลั ก ในด้ า นพื้ น ที่ ที่ จ ะใช้ พั ฒ นาโครงการและอยู่ ร ะหว่ า ง
ศึ ก ษาวิ จั ย นอกจากนั้ น แล้ ว การพั ฒ นาโครงการดั ง กล่ า วยั ง ต้ อ งใช้เวลาในการเตรี ย มการนาน
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เนื่องจากจาเป็นต้องผ่านกระบวนการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย รวมทั้ง
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืน้ ที่และประชาชนทั่วไปตามกฎหมายกาหนด
3) ประเทศไทยยั ง มี ค วามมั่ ง คงด้ า นอาหาร แม้ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความท้ า ทายจากการ
เปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศและความต้ อ งการพื ช พลั งงาน ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ผ ลผลิ ต เกษตรที่
เพียงพอสาหรับการบริโภคและส่งออก แม้ ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก ไปสู่พื ชพลังงาน
เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะปาล์มน้ามันและมันสาปะหลัง แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตพืชอาหารสาคัญ
ในภาพรวมของประเทศ เช่น ข้าวนาปีที่ มีพื้นที่ การผลิ ตไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ดีผลกระทบจะ
เกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถในการพัฒนายกระดับคุณภาพระบบการผลิตของภาค
การเกษตรในอนาคต รวมถึงแนวนโยบายภาคเกษตรของประเทศที่ให้ค วามสาคั ญ ในการเลื อ ก
ส่งเสริมการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานอย่างสมดุล
2.1.6. ควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น และภูมิภำค
1) ด้านบทบาทของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการเป็นผู้ชี้นาและเป็นสถาบันคู่เคียงกับชุมชน
สังคม และท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยควรมีการนาผลงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมมา
เป็นเครื่องในการร่วมสนับสนุนการกาหนดทิศทางการพัฒนาในส่วนต่างๆ ได้แก่ การพัฒ นาเมือง
พัฒนาท้องถิ่น และการชีแ้ นวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
2) พลังงานและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้ นที่มีทรัพยากรธรรมชาติ ที่
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานในอนาคตที่
หลากหลาย เช่น พลังงานจากเศษวัสดุ เหลือใช้ท างการเกษตร พลั งงานจากแสงอาทิ ตย์ เป็นต้ น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรเป็นผู้นาในการจัดการเรี ยนการสอนและการวิจัยเกี่ยวกับพลังงานที่ครบ
วงจร
3) ความเป็นสากล ประเทศในภูมิภาคอาเซียนกาลังรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน จังหวัด
พะเยาจะมีบ ทบาทที่ ส าคั ญ ในระดั บ ประเทศและภู มิ ภ าคมากขึ้ น ทั้ งในด้ านเศรษฐกิ จ และสั งคม
วัฒนธรรม โดยจะได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยควรเร่งการ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความเป็นสากล มีความเป็นพหุวัฒนธรรมและมีความสามารถด้านภาษา
ให้มากขึน้
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2.2 ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมมหำวิทยำลัยพะเยำ (SWOT)
การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในของมหาวิ ท ยาลั ย จะพิ จ ารณ าจากตั ว แบบ 5
ปัจจัยพื้นฐานในการบริหารจัดการ ได้แก่ 1) บุคลากร 2) การเงินและงบประมาณ 3) การบริหาร
จั ด การ 4) อุ ป กรณ์ เครื่อ งมื อ และอาคารสถานที่ และ 5) อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง และการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อ มภายนอกมหาวิท ยาลัย จะพิ จารณาจากตั วแบบ “PEST Analysis” 4 ปั จจั ย ได้ แ ก่
1) การเมือง 2) เศรษฐกิจ 3) สังคมและวัฒนธรรม และ 4) เทคโนโลยี สามารถสรุปได้ดังนี้
จุดแข็ง
1. มหาวิ ท ยาลั ย มี ภู มิ ป ระเทศสวยงาม ภู มิ อ ากาศดี เป็ น ทางเลื อ กที่ น่ า สนใจของผู้ เรี ย น
สภาพแวดล้อมภายในโดยทั่วไปมีความเหมาะสมต่อการศึกษาและเรียนรู้ทางวิชาการรวมถึง
การใช้ชีวิตของบุคลากรและนิสิต
2. มีความหลากหลายทางทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการศึกษาและการ
วิจัย
3. มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งไม่ใช่สว่ นราชการ ทาให้การจัดทากฎระเบียบต่างๆ
รวมทั้งการบริหารจัดการภายในมีความคล่องตัว
4. มีหลักสูตรที่หลากหลายที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและสังคม เช่น
หลักสูตรคู่ขนาน
5. มีกจิ กรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น และให้ความสาคัญในการอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการก่อสร้างโรงพยาบาล เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน
และการฝึกงานของนิสิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
เขตภาคเหนือตอนบน รวมทั้งมีนโยบายเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
7. มีศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและบริการวิชาการ ด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไป
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จุดอ่อน
1. ปั จ จั ย เกื้ อ หนุ น ในด้ า นการเรี ย นการสอน และการวิ จั ย ยั งไม่ เพี ย งพอเช่ น อาคารคณะ
ทรัพยากร สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ Lab เอกสารตาราไม่เพียงพอแก่นิสิตและไม่ครบ
ทุกสาขาวิชา
2. สัดส่วนของอาจารย์ ต่อนิสติ ในบางสาขาวิชายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ รวมถึงอาจารย์ประจา
ส่วนมากพึ่งจบการศึกษาไม่นาน จึงยัง ขาดประสบการณ์การสอนและการพัฒนานิสิต และ
บางสาขายังขาดคณาจารย์ที่มคี วามเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
3. ความรู้ ค วามสามารถของบุ ค ลากรในบางฝ่ า ย ยั ง ไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านที่ ได้ รั บ
มอบหมายให้มปี ระสิทธิภาพได้
4. เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งใหม่ ยังไม่เป็นที่รู้จัก การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ผลงาน และ
การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคมภายนอกค่อนข้างน้อย
5. ผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่ตีพิมพ์และยอมรับยังมีจานวนน้อย
6. คุณภาพของนิสิต/บัณฑิตยังไม่ได้มาตรฐาน (ทางด้านภาษาอังกฤษ)
โอกำส
1. สภาพแวดล้อมภายนอกมีความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม
ทาให้เอือ้ ต่อการศึกษา การบริการวิชาการ และการวิจัย
2. มีแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยทั้งภายในและภายนอก จานวนมาก ยกตัวอย่างเช่น
MTEC, สวทช. , สกว. , สถาบันยานยนต์ , สสว. , สกอ. , สวรส. , อปท.
3. อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ก าลั งเติ บ โตท าให้ มี ค วามต้ อ งการของตลาดแรงงานเพิ่ ม รวมทั้ ง
อุตสาหกรรมในประเทศกาลังมองหาความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในประเทศ
4. นโยบายเศรษฐกิ จประชาคมอาเซี่ ย นในปี 2558 ท าให้ ส ามารถพั ฒ นาหลั กสู ต รร่ว มกั บ
สถาบันอื่นๆในต่างประเทศ
5. มีเครือข่ายทางวิชาการหลากหลายสามารถเพิ่มโอกาสให้แก่คณาจารย์ นิสติ และศิษย์เก่าใน
การวิจัย การเรียนและการประกอบอาชีพ สามารถพัฒนาและขยายเครือข่ายในระดับชาติ
และนานาชาติ
6. มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่วัฒนธรรมลุ่มแม่น้าโขง จึงสามารถเพิ่มช่องทางและเปิดโอกาส
ทางการศึ ก ษาทั้ ง ภายในประเทศและประเทศในอนุ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขงได้ และจะเป็ น จุ ด
เชื่อมโยงกับถนนสายเศรษฐกิจในอนาคต
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อุปสรรค
1. มีสถาบันการศึกษาคู่แข่งอื่นที่สามารถผลิตบัณฑิต ในหลักสูตรเดียวกันเป็นจานวนมาก
2. งบประมาณจากรัฐบาลมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของมหาวิทยาลัย
3. สภาวะเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าศึกษา
4. ผลกระทบจากการขาดแคลนพลั งงาน เช่ น ค่ าน้ ามั น และไฟฟ้ าที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ตลอดจนงบประมาณการพั ฒ นาคณะฯที่ มี อยู่ อย่ างจากัด ส่ งผลต่ อแผนการพั ฒ นาของ
มหาวิทยาลัย
5. ตลาดแรงงานที่รองรับในบางหลักสูตรไม่เพียงพอต่อนิสติ ที่สาเร็จการศึกษาออกไป

มหาวิทยาลัยพะเยา

14
บทที่ 3
ควำมเชื่อมโยงและทิศทำงด้ำนนโยบำยต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยพะเยำ
ข้อมูลนโยบายและเอกสารสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)
2. กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2555 - 2561)
3. กรอบแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการพั ฒ นาหน่ ว ยงานภายนอกที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
อุดมศึกษา
4. ทิศทางและนโยบายของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2555 - 2564)
3.1 ยุทธศำสตร์ มำตรกำร และแนวทำงในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)
มหาวิทยาลัยพะเยาได้นายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งเป็นทิศทางการพั ฒนาประเทศที่เกิดจากกระบวนการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสาคัญกับยุทธศาสตร์ที่มี ลาดับความสาคัญสูงในมิติของการ
พั ฒ นาการศึ ก ษาที่ เ ชื่อมโยงไปสู่การเป็ น เศรษฐกิ จ สร้างสรรค์ ภายใต้ 6 ยุ ท ธศาสตร์ ได้ แ ก่
1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 3) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 5) ยุทธศาสตร์
การสร้ า งความเชื่อมโยงกั บ ประเทศในภู มิ ภ าคเพื่ อ ความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และ สังคม และ
6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้สรุป
กรอบความเชื่อมโยงและประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาตามภารกิจในแต่ละด้านของมหาวิทยาลัย
สรุปได้ดังนี้
3.1.1. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพได้มำตรฐำนตรงกับควำมต้องกำรของ
ประเทศ
2.2(2) พัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีความรู้ทางวิชาการ และสติปัญญาทางอารมณ์ ที่
เข้มแข็งสามารถศึกษาหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ได้ดว้ ยตนเอง
2.4(2) ส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
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4.3(2) พัฒนากาลังแรงงานและตลาดแรงงาน
3.1.2. ด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัยพะเยำ
2.2(3) พัฒนากาลังแรงงานให้มีความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับโครงสร้าง
การผลิตและบริการบนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3.2(1) ให้ความสาคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.6(1) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืช
พลังงาน
4.2(1) สร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การพั ฒ นาและประยุ ก ต์ ใ ช้
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิด
สร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิต
4.2(2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณ ภาพในลักษณะของความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
4.3(3) พัฒ นาระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ตั้ งแต่ ส่งเสริม การจดทะเบีย น
การใช้ไปจนถึงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
1.1 (3) พั ฒ นาการใช้ ป ระโยชน์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและสนั บ สนุ น การเข้ าถึ ง
ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ
1.1.(7) พัฒ นากลไกการให้ค วามช่วยเหลือประชาชนและผู้ป ระกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบจากการดาเนินนโยบายตามข้อตกลงการค้าและการลงทุนเสรี
ระหว่างประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้นกัน
1.3(2) เพิ่ มศั กยภาพและขีดความสามารถของชุม ชนในการจั ดการปัญ หาของ
ชุมชนด้วยตัวเอง
1.3(3) สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และเกิดการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน
3.2(7) พัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสม
ทางการเกษตร
2.5(6) สร้า งค่ านิ ย มให้ ค นไทยภาคภู มิ ใจในวั ฒ นธรรมไทย และยอมรับ ความ
แตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรม
3.1(5) ฟื้นฟูและส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดขี องชุมชน
5.10(1) เสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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5.10(3) ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทย
เพื่ อ สร้ า งความใกล้ ชิ ด ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม และปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
ประเทศในอนุภูมิภาค
3.1.3. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล
( Good Governance )
1.4 (9) สนับสนุนการใช้ส่ือเพื่อสังคมทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น และสังคม
ออนไลน์เพื่อเป็นพลังหนุนเสริมในการพัฒนา
3.1.4. ด้ำนกำรพั ฒ นำ อนุ รักษ์ ฟื้ นฟู ท รัพยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้ อมที่ดี ของ
มหำวิทยำลัย
2.4(3) สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.5(2) พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน
3.5(6) สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนภายในชุมชน
3.6(5) ปลูกจิตสานึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
4.3(5) สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
6.7(1) ลดปริมาณมลพิษทางอากาศ
6.7(2) เพิ่มประสิทธิภาพการกาจัดขยะและนาเสียชุมชน
3.1.5. ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรและวิชำกำรด้ำนสำธำรณสุขแก่ภำคเหนือ
ตอนบน
1.2(1) พัฒนาระบบสาธารณะให้มคี ุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย
2.3(1) การสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มคี วามสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
2.3(2) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
5.6(3) ร่วมมือในการป้องกันการติดเชือ้ และการแพร่ระบาดของโรคภัยประเภทที่
เกิดขึน้ ใหม่ในโลก
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3.2 กรอบแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
มหาวิทยาลัยได้ทากรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยสาระสาคัญ
ของกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2525-2561) มี 4 ประการ (นโยบาย
4 ใหม่) ประกอบด้วย
3.2.1 พั ฒ นำคุ ณ ภำพคนไทยยุ ค ใหม่ ที่ มี นิ สั ย ใฝ่ รู้ ตั้ งแต่ ป ฐมวัย สามารถเรีย นรู้ด้ ว ย
ตนเองและแสวงหาความรู้อ ย่างต่ อเนื่ องตลอดชี วิต มีค วามสามารถในการสื่ อสาร สามารถคิ ด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
สามารถท างานเป็ น กลุ่ ม ได้ อ ย่ า งเป็ น กั ล ยาณมิ ต ร มี ศี ล ธรรม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม
มีจิตสานึกและความภูมิใจในไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพ ระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง สามารถก้าวทันโรค มีสุขภาพ
กาย สุข ภาพใจที่ ส มบู รณ์ แข็ งแรง เป็น ก าลั งคนที่ มี คุณ ภาพ มี ทั ก ษะความรู้ พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น มี
สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีโอกาสเรียนรู้
อย่างเท่าเทียม เสมอภาค โดยมีแนวทางการปฏิรูป ดังนี้
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ เพื่อให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
เรียนรู้ ในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
2. ผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และความรู้ ความสามรถ
3.2.2 พัฒนำคุณภำพครูยุคใหม่ ที่เป็นผู้เอื้ออานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพ
ที่มี คุ ณ ค่ า มีระบบ กระบวนการผลิ ต และพั ฒ นาครู คณาจารย์และบุ ค ลากรทางการศึก ษาที่ มี
คุณภาพมาตรฐาน เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพ
ครูมาเป็นครู คณาจารย์ มีปริมาณครู คณาจารย์และบุ คลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอตาม
เกณฑ์ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐานขณะเดียวกันสามารถพัฒนา
ตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีสภาวิชาชีพที่เข้มแข็งบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดี มีความมั่นคงในอาชีพ
มีขวัญกาลังใจ อยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการปฏิรูป ดังนี้
1. พัฒนาระบบผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
3. การใช้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
3.2.3 พั ฒ นำคุ ณ ภำพสถำนศึ ก ษำและแหล่ ง เรี ย นรู้ ยุ ค ใหม่ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
สถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
ส าหรับ การศึ ก ษาและเรีย นรู้ ทั้ งในระบบนอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เช่ น ห้ อ งสมุ ด
ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยี และศูนย์การกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
และมีคุณภาพ
3.2.4 พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจสูส่ ถานศึกษา
เขตพื้นที่ การศึกษาและองค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครอง ชุม ชน
ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็น
ธรรม ตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการนาระบบและวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ ควบคู่กับการ
สร้างผู้น าการเปลี่ย นแปลง มี การบริหารจัด การการเงิน และงบประมาณที่เ น้น ผู้เรียนเป็ นสาคั ญ
(demand side) โดยให้ผู้เรียนเลือกรับบริการ โดยมีแนวทางการปฏิรูป ดังนี้
1. กระจายอ านาจการบริหารและการจัด การศึก ษาให้กับ สถานศึก ษาและเขตพื้ น ที่
การศึกษา
2. พัฒ นาระบบธรรมาภิบาลให้มี ความโปร่งใส เป็นธรรม มีระบบการตรวจสอบที่ มี
ประสิทธิภาพ
3. พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
4. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ วมของประชาชน
ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน ในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้
ให้มากขึน้
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
ภายใต้กรอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สกอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับนโยบายได้จัดทากรอบยุทธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษารอบสอง ขึ้น
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิรูปอุดมศึกษา โดยยึดหลักตามกรอบนโยบาย 4 ใหม่ ซึ่ง
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษารอบสอง ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ปรั บ กระบวนการผลิ ต ก าลั งคนสายวิ ชาการ และสายวิช าชีพ ให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศด้วยกระบวนการเรียนรู้ยุคใหม่
2. ปรับ กระบวนการผลิ ตครูทั้ งระบบและการพั ฒ นาอาจารย์เพื่ อรองรับ การปฏิรู ป
การศึกษา
3. เพิ่มขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในด้านการวิจัยและนวัตกรรม
4. พัฒนาอุดมศึกษาให้เป็นส่วนสาคัญในการสร้างความเสมอภาคในสังคม
5. ปรับระบบบริหารและการจัดการระบบอุดมศึกษา
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3.3 กรอบยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษำ
3.3.1. แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.2555-2559
1. เร่ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยการปฏิ รูป ระบบความรู้ข องสั งคมไทย อั น
ประกอบด้วยการยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากลจัดให้มีโครงการตาราแห่งชาติที่บรรจุ
ความรู้ที่ก้าวหน้าและได้มาตรฐานทั้งความรู้ที่เป็ นสากลและภูมิปั ญ ญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน
พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น จัดให้มีระบบการจัดการความรู้
ปฏิ รู ป หลั ก สู ต รการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ให้ ร องรั บ การเปลี่ ย นแปลงของโลกและทั ด เที ย มกั บ
มาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้น
โดยวัดผลจากการผ่านการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ ขจัดความไม่รู้หนังสือให้สิ้น
ไปจากสั ง คมไทย จั ด ให้ มี ค รู ดี เพี ย งพอในทุ ก ห้ อ งเรี ย น ให้ มี โ รงเรี ย นและสถาบั น อาชี ว ศึ ก ษา
คุณภาพสูงในทุกพืน้ ที่พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่
คุณธรรมมุ่งการสร้างจริยธรรมในปัจเจก รวมทั้งสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความเสมอ
ภาค และดาเนินการให้การศึกษาเป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง ปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจายอานาจสู่พื้นที่ให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเริ่มจากพื้นที่ที่มีความ
พร้อม
2. สร้ างโอกาสทางการศึ ก ษา กระจายโอกาสทางการศึ ก ษาในสั ง คมไทย โดย
คานึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้
ยากไร้ผู้ดอ้ ยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการ
ให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก
สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยจัดให้มีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาสาหรับกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาทิ
กลุ่มแม่บ้านจัดให้มีระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาสให้กว้างขวางและลด
ปัญหาคนออกจากระบบการศึกษานอกจากนี้ จะดาเนินการลดข้อจากัดของการเข้าถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดให้มี “โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับ รายได้
ในอนาคต” โดยให้ ผู้กู้ เริ่ มใช้คื น ต่อ เมื่ อ มี รายได้ เพี ย งพอที่จ ะเลี้ย งตั วได้ พั กช าระหนี้ แก่ ผู้ เป็ น หนี้
กองทุ น กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา โดยปรับ เปลี่ ยนการชาระหนี้ เป็ นระบบที่ ผู ก พั น กั บ รายได้ ในอนาคต
ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุกระดับให้เอือ้ ต่อการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะ
จัดให้มีระบบคัดเลือกกลางเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ดาเนิน
“โครงการ ๑ อาเภอ ๑ ทุน” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ จัดการศึกษาชุมชน
เพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต
3. ปฏิรูปครูยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครู
ให้ มี คุ ณ ภาพทั ด เที ย มกั บ นานาชาติ สร้า งแรงจู งใจให้ ค นเรี ย นดี แ ละมี คุ ณ ธรรมเข้า สู่ วิ ชาชี พ ครู
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ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิง
ประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถ และวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษา
และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาหนี้สินครูโดยการพักชาระหนี้และการ
ปรับโครงสร้างหนี้ตามนโยบายแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้
ในการกระจายครู ขจัดปัญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษา
4. จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งใน
เชิงปริม าณและคุ ณ ภาพ โดยกระบวนการสร้า งประสบการณ์ ระหว่างเรียนอย่ างเหมาะสมและ
สนับสนุนการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและสนับสนุนให้ผู้สาเร็จการศึกษามีงานทาได้ทันที โดยความ
ร่วมมือระหว่างแหล่งงานกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้มศี ูนย์อบรมอาชีวศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์ ก่อนไปประกอบอาชีพ โดยให้ สถาบัน อาชีวศึกษา
ดาเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพ รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจาชุมชน เพื่อฝึกฝน
ช่างฝีมือและการสร้างทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน ทั้งนี้ จะดาเนินการร่วมกับภาคเอกชน
อย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและสามารถมีรายได้สูงตาม
ความสามารถ
5. เร่งพัฒ นาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
โดยใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มีระบบ
การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอือ้ ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา
พัฒ นาระบบ “ไซเบอร์โฮม” ที่สามารถส่งความรู้ม ายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสู ง
ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาขยายระบบโทรทัศน์
เพื่อการศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนนาร่องให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง
เร่งดาเนินการให้ “กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” สามารถปฏิบัติตามภารกิจได้
6. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติพัฒนามหาวิทยาลัยให้
มุ่ งสู่ ก ารเป็ น มหาวิท ยาลั ย วิ จั ย ระดั บ โลก ระดมสรรพก าลั งเพื่ อ พั ฒ นาระบบเครือ ข่ า ยการวิ จั ย
แห่ งชาติ เพื่ อ สร้ า งทุ น ทางปั ญ ญาและนวั ต กรรม ผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศสามารถพึ่ ง ตนเองได้ ท าง
เทคโนโลยีเพื่อนาไปสูก่ ารสร้างรากฐานใหม่ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมจัดตั้งศูนย์เป็นเลิศเพื่อการ
วิจัย สาหรับสาขาวิชาที่จาเป็น พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา
7. เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อ รองรับ การเปิ ด เสรี ป ระชาคม
อาเซียนโดยร่วมมือกับภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนากาลังคน
ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ เร่งรัด
มหาวิทยาลัยพะเยา
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การจัดทามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ รับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการ
จัดทามาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครบทุกอุตสาหกรรม
3.3.2. กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2556) สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ จั ด ท ากรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) เพื่ อ เป็ น กรอบทิ ศ
ทางการพัฒนาการอุดมศึกษาระดับประเทศ และมหาวิทยาลัยได้นามาใช้เป็นแนวทางในการจัดทา
แผนพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย โดยมี ป ระเด็ น เชิ งนโยบายอุ ดมศึ ก ษาที่ เป็น ข้ อ มูล ส าคั ญ ประกอบการ
พิจารณาจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
1) รอยต่อกำรศึกษำระดับอื่น การพัฒ นาเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้เป็น
เสมือนหัวรถจักรสาหรับประเทศในอนาคตและการพัฒนาและสร้างครูคุณภาพสูง ซึ่งเป็นตัวสาคัญ
(Multiplier)
2) กำรแก้ปัญหำอุดมศึกษำในปัจจุบัน การจัดกลุ่มอุดมศึกษาเพื่อให้ตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ภาคการผลิตจริง การพัฒนา
อาชีพ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน จนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3) ธรรมำภิบำลและกำรบริหำรจัดกำรอุดมศึกษำ การพัฒนาผู้บริหารสถาบันระดับ
ต่าง ๆ
4) บทบำทของมหำวิทยำลัยในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ สร้างระบบความเชื่อมโยงระหว่า งอุดมศึกษาและภาคการผลิต เพื่อให้อุดมศึกษาทา
ภารกิจจากมุมอุปสงค์เพิ่มขึน้ และมีกลไกการทางานร่วมกันในลักษณะพหุภาคีระหว่างมหาวิทยาลัย
กลุม่ มหาวิทยาลัย ศูนย์ความเป็นเลิศภาคอุตสาหกรรมในและต่างประเทศ ภาคสังคมและชุมชน
5) กำรเงิน อุ ด มศึ ก ษำ แผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาวเสนอให้ รัฐ ปรั บ การจั ดสรร
งบประมาณประจาปีสาหรับมหาวิทยาลัยของรัฐที่ยังเป็น Supply - side Financing ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศและเป็นไปตามศักยภาพ (Performance - based) มากขึน้ พิจารณาและ
จัด รูป แบบใหม่ข องกองทุ น ประเภท Contribution Scheme ตั้ งกองทุ น พั ฒ นาอุ ด มศึ ก ษา เพื่ อการ
พัฒนาอาจารย์และบุคลากรเชื่อมโยงอุดมศึกษากับภาคการผลิต สนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจโดย
มหาวิ ท ยาลั ย การพั ฒ นาแรงงานความรู้ แ ละเกษตรกรที่ เลิ ก อาชี พ การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต และ
สนับสนุนท้องถิน่
6) กำรพัฒนำบุคลำกรในอุดมศึกษำ การพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยต้อง
คานึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เช่น ด้านวิชาการ ความเป็นครูความสามารถในการจัดการเรี ยนการ
มหาวิทยาลัยพะเยา
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สอน ความสามารถด้านการวิจัยสมรรถนะทางวิชาชีพทีเกีย่ วข้องกับสาขาที่ตนรับผิดชอบการบริหาร
จัดการ การขัดเกลา ทางสังคม เป็นต้น
7) เครือข่ำยอุดมศึกษำ เป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนและผลักดันด้วยนโยบายและ
กลไกงบประมาณสถาบัน อุดมศึกษาควรควบรวมการเรียนการสอน การทางาน และการลงทุ น
โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน รัฐสนับสนุนให้สถาบันที่เข้มแข็งสร้างเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน
การพัฒนาบุคลากร การทางานภาคสังคม เป็นต้น
8) กำรพัฒนำอุดมศึกษำพิเศษเฉพำะจังหวัดชำยแดนภำคใต้ การใช้ปัญญา
ให้เข้าถึง เข้าใจ ยอมรับและเห็นคุณค่าของสังคมไทยที่มีความเป็นพหุลักษณ์ พหุวัฒนธรรม
9) โครงสร้ำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้ นอกจากความรู้เทคนิค วิชาการวิชาชีพแล้ว
รัฐ พึ งสนั บ สนุ น การศึ กษา “ศิ ล ปศาสตร์ ” ในฐานะโครงสร้ างพื้ นฐานการเรีย นรู้ ทั้ ง ในลั ก ษณะ
หลั ก สู ตรเพิ่ ม เติ ม จนการปรับ บางสถาบั น อุ ดมศึ ก ษาให้ เป็ นมหาวิ ทยาลั ย ด้า นศิ ล ปศาสตร์เต็ ม
รูปแบบ ออกแบบหลักสูตรศิลปศาสตร์ในยุคหลังอุตสาหกรรมที่สามารถรองรับความต้องการของ
คนรุ่นใหม่ และตลาดแรงงาน เช่น ดนตรี ศิล ปะ เทคโนโลยี สารสนเทศ วิท ยาการสมอง การ
บริหารจัดการ พลังงานและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและนักคิดของโลก เป็นต้น รวมทั้ งคานึงถึงการ
สนับสนุนการศึกษาพิ เศษในรูปแบบต่ างๆ จัดทาสื่อการเรียนรู้ของมหาวิทยาลั ยออกสู่สาธารณะ
ลงทุ น และจั ดการในการจัด ระบบเครือ ข่ายห้ องสมุ ดและแหล่งเรียนรู้ และจัด ตั้งกองทุ น พัฒ นา
โครงสร้างทางกายภาพของสถาบันอุดมศึกษา
3.3.3. นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
1. ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 1 กำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถเพื่อกำรพัฒนำ
ทำงสั ง คม เป้ าประสงค์ ก ารวิจั ย คื อ สร้างเสริม องค์ ค วามรู้ให้ เป็ น พื้ น ฐานเพื่ อ ความมั่น คงของ
ประเทศ โดยการสร้างความเข้มแข็งของสังคม การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตและความผาสุก
ของประชาชน มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง วัฒนธรรม
สุ ขภาพอนามั ย คุ ณ ภาพชี วิ ต สวัส ดิ ก ารเพื่ อ ความมั่ น คงของชีวิ ต ตลอดจนการบริห ารกิ จ การ
บ้านเมื องที่ ดี การสร้างความเข้ม แข็งและการสร้างภูมิ คุ้ มกั นของท้ องถิ่ นและสั งคม รวมทั้ งการ
เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของชุ ม ชนที่ เน้ น กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน
นอกจากนี้ ยัง มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาศั กยภาพเยาวชน ผู้ ด้ อ ยโอกาส ผู้ พิ ก าร และผู้ สู งอายุ แ ละการ
เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ
2. ยุท ธศำสตร์กำรวิจั ยที่ 2 กำรสร้ ำงศัก ยภำพและควำมสำมำรถเพื่ อ กำร
พัฒนำทำงเศรษฐกิจ เป้าประสงค์การวิจัย คือ สร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การสร้าง
ศัก ยภาพและความสามารถเพื่ อการพั ฒ นาเศรษฐกิจที่ เท่ าเที ยมและเป็ นธรรมอย่างสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยพะเยา
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สมดุ ล และยั่ ง ยื น โดยค านึ ง ถึ ง หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มุ่ ง เน้ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ซึ่งครอบคลุมการสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ป่าไม้
และประมง รวมทั้งการพัฒนาและจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อการ
พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ทางอุ ต สาหกรรมและอุ ต สาหกรรมบริก าร ซึ่ งครอบคลุ ม ถึ งการ
ท่ อ งเที่ ย ว การพั ฒ นาด้ านพลั งงาน โลจิ ส ติ ก ส์ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร โดย
คานึ งถึ งบทบาทการแข่ งขัน ของประเทศภายใต้ การเปลี่ ยนแปลง ทั้ งในระดั บ ประเทศและระดั บ
นานาชาติ รวมทั้งสัมพั นธภาพกับประเทศเพื่ อนบ้ าน และสร้างองค์ ความรู้เพื่อ รองรั บ การก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) โดยดาเนินการบนพื้นฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ
3. ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 3 กำรอนุรักษ์ เสริมสร้ำง และพัฒนำทุนทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป้าประสงค์การวิจัย คือ พัฒ นาองค์ความรู้และฐานข้อมูล เพื่อการ
บริหารจัดการและการพัฒนาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็น
ระบ บ โด ยท้ อ งถิ่ นแ ล ะชุ ม ชน มี ส่ วน ร่ ว ม มุ่ งเน้ นก ารวิจั ย เกี่ ย ว กั บ กา รบ ริ ห า รจั ด กา ร
ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุ รักษ์ และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคม รวมทั้งการสร้างองค์
ความรู้เกี่ ยวกั บ ทรั พยากรดิ น ทรัพ ยากรธรณี ทรัพ ยากรน้า ทรัพ ยากรป่าไม้ ทรัพ ยากรสัต ว์น้ า
รวมถึงการแบ่งปันการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีสว่ นร่วมอย่าง
แท้ จ ริ ง (Meaningful Public Participation) และการวิ จั ย ที่ เกี่ ย วกั บ การรองรั บ และฟื้ น ฟู ห ลั ง ภั ย
ธรรมชาติและภัยพิบัติในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น
4. ยุท ธศำสตร์ก ำรวิจั ยที่ 4 กำรสร้ำงศั ก ยภำพและควำมสำมำรถเพื่ อ กำร
พัฒนำนวัตกรรมและบุคลำกรทำงกำรวิจัย เป้าประสงค์การวิจัย คือ พัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศและการพึ่งพาตนเอง โดยใช้ฐานความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
วิทยาการต่างๆ อย่างสมดุลและเหมาะสมมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และต่อยอดภูมปิ ัญญา
ของประเทศและสาธารณะ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของประเทศ
5. ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 5 กำรปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพื่อกำรบริหำร
จัดกำรควำมรู้ ผลงำนวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยำกร และภูมิปัญ ญำของประเทศ สู่
กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิ ชย์และสำธำรณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมำะสมที่เข้ำถึงประชำชนและ
ประชำสังคมอย่ำงแพร่หลำย เป้าประสงค์การวิจัย คือ พัฒนาระบบและกลไกการปฏิรูประบบวิจัย

มหาวิทยาลัยพะเยา

24
ของประเทศเพื่อบริหารจัดการความรู้ของประเทศอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นการวิจัย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านการวิจัยของประเทศ
3.4 ทิศทำงและนโยบำยของสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ ในช่วง 10 ปี(พ.ศ.2555-2564)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีทิศทางและนโยบาย รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ
ในการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ว่ามหาวิทยาลัยควรมองในประเด็นของหลักการเตรียม
ความพร้อมในเรื่องของประชาคมอาเซียน คือมองที่ Learning Outcome โดยจะต้องสามารถระบุ
คุณภาพ ทักษะใหม่ๆ เพื่อสะท้อนความต้องการในอนาคต รวมถึงบทบาทของมหาวิทยาลัย ควรเน้น
ชุมชน สังคม ในอีก 5 ปีข้างหน้าจะทาสิ่งใดให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เป็น
มหาวิทยาลั ยของภูมิภ าค รวมถึ งการจัด ทาหลั กสูตรซึ่ งมี ความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการข้องผู้เรียนที่หลากหลาย การเรียนการสอนต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เพราะพฤติกรรม
ของผู้เรียนนั้นเปลี่ยนไป ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนมีวิธีการเรียนไม่เหมือนกัน และที่ประชุมมีแนวทางการ
จัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาโดยมีสาระสาคัญ รายละเอียดดังภาคผนวก 4
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บทที่ 4
รำยละเอียดแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยพะเยำ
ในช่วงแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
4.1

ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภำรกิจ ค่ำนิยมร่วม คุณลักษณะบัณฑิต
มหำวิทยำลัยพะเยำ วัตถุประสงค์ และเป้ำประสงค์หลัก ทิศทำงกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยพะเยำ

ปรัชญำ
“ชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญำ ประเสริฐที่สุด” หรือ “ ปญญำชีวี เสฏฐชีวี นำม ”
“A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All”
ปณิธำน
“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” หรือ “(Wisdom of Community Empowerment)”
วิสัยทัศน์
“มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University)
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณ ภาพ ได้มาตรฐานสากล พัฒนาองค์ความรู้ ให้ชุมชนเข้มแข็งและสังคมเป็นสุข
เพื่อนาไปสูก่ ารแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในประชาคมโลก”
คำอธิบ ำยวิ สั ย ทัศ น์ มหาวิท ยาลัยพะเยา มุ่งเน้ นการพั ฒ นาไปสู่การเป็นมหาวิท ยาลั ย
สมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) มุ่งปฏิบัติภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และได้
มาตรฐานสากล และพัฒนาองค์ความรู้สชู่ ุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข ทั้งนี้ต้องสามารถรองรับ
นโยบายหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด และนโยบายการเป็นส่วนหนึ่งของ ASEAN COMMUNITY ในปี
ค.ศ.2015 ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สาคัญของการพัฒนาประเทศ ให้นาไปสู่การแข่งขันได้แบบยั่งยืนใน
ประชาคมโลก
พันธกิจ
ให้ก ารศึ กษา ส่งเสริม และพั ฒ นาการวิชาการและวิชาชีพชั้น สูง ท าการสอน ทาการวิจั ย
ให้ บ ริก ารทางวิช าการแก่ สั งคม ให้ โอกาสทางการศึ กษาแก่ ประชาชน และท านุ บ ารุงศิ ลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
(ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6)
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ภำรกิจ
1. จัดการเรีย นการศึก ษาในสาขาวิชาที่ เป็ นความต้ องการของชุ มชน และการกระจาย
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ภาคเหนือตอนบน
2. วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในประชาคมโลก
3. บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม
4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของภาคเหนือตอนบน
ค่ำนิยมร่วม 7 ประกำร
“ความรู้ความสามารถ เสรีภาพ ถูกต้อง ยุติธรรม มีน้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทางานเป็น
ทีม มีเป้าหมายร่วมกันและการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและสากล”
คำอธิ บำย ใช้ค่ านิยมร่วมกันทั้ งมหาวิทยาลั ย (Core Values) โดยยึดหลักคิ ด 7 ประการ
เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ที่มีความไว้เนือ้ เชื่อใจซึ่งกันและกัน (Mutual Trust) เกิดเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization)และทาให้เกิดความเป็นสากล (Internationalization) ประกอบด้วย
1. Competence - หลักความรู้ความสามารถ ให้ความสาคัญกับผู้ที่มีความสามารถ
สูงเป็ น อัน ดั บ แรกก่ อ นเสมอ จึ งเป็ น หน้ าที่ ของทุ ก คนในองค์ ก รที่ จะต้อ งช่ วยกั นยกระดั บ ความรู้
ความสามารถของตนเองให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด Competitiveness และ
Leadership
2. Freedom - หลักเสรีภาพ มีเสรีภาพที่จะคิดที่จะทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด Excellence ทาให้เกิดความเป็นเลิศที่หลากหลายตามที่
ตนเองถนัดหรือเชี่ยวชาญ
3. Justice – หลั ก ความถู ก ต้ อ ง ยุ ติ ธ รรม มี ค วามถู ก ต้ อ งและยุ ติ ธ รรมในหั ว ใจ
ตลอดเวลา มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ ทาให้เกิดความเคารพนับถือและความไว้เนือ้ เชื่อใจซึ่งกันและกัน
4. Generosity - หลักความมีน้าใจ มีน้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยให้ถือเป็น“สิทธิ”
ของผู้ที่อ่อนแอกว่า ที่จะได้รับความช่วยเหลือ และเป็น “หน้าที่” ของผู้ที่เข้มแข็งกว่า ที่จะต้องให้การ
ช่วยเหลือ ทาให้เกิดวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5. Team Learning and Working – หลั ก การแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้และท างานเป็ น ที ม
เน้นการเรียนรู้จากการทางานและการดาเนินชีวิต ทาให้เกิดปัญญารวมหมู่
6. Shared Vision – หลักการมีเป้าหมายร่วมกัน มีเป้าหมายในการทางานร่วมกัน
ทาให้เกิดพลังสามัคคี ทาให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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7. Local and Global Spirit – หลั ก ความเชื่อ มโยงระหว่างชุ ม ชนและสากล ยึ ด คติ
“องค์ความรู้ที่ผลิตและที่ใช้เป็นระดับสากล ส่วนจิตวิญญาณอยู่ที่การรับใช้ชุมชนและสังคมไทย” ทา
ให้เกิดความเป็นสากล หรือ Internationalization)
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหำวิทยำลัยพะเยำ ประกอบด้วย (1) คุณธรรม
จริย ธรรม (2) ความรู้ (3) ทั ก ษะทางปั ญ ญา (4) ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ระหว่า งบุ ค คลและความ
รั บ ผิ ด ชอบ (5) ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(6) อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา : สุนทรียภาพ : สุขภาพ : บุคลิกภาพ (8) ทักษะการ
ปฏิบัตกิ ารทางวิชาชีพ
อัตลักษณ์มหำวิทยำลัยพะเยำ
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิยาลัยพะเยา ดังนี้
- สุนทรียภำพ หมายถึง เป็นผู้มีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ
ตลอดจนคุณค่าในวิชาชีพของตน
- สุขภำพ หมายถึง เป็นผูม้ ีสุขนิสัยและสุขภาพดี
- บุคลิกภำพ หมายถึง เป็นผูม้ ีความสุภาพอ่อนน้อม มีจิตสาธารณ และรับผิดชอบต่อสังคม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และตอบสนอง
ต่อการพัฒนาประเทศ
2. เพื่อกระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในภาคเหนือตอนบน
3. เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยสู่ระดับนานาชาติ โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้
ของชุมชน ท้องถิ่น และองค์ความรู้ที่เป็นสากลเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ให้นาไปสูก่ าร
แข่งขันได้อย่างยั่งยืนในประชาคมโลก
4. เพื่อบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ช่ว ยพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ
สังคม (Community Empowerment)
5. เพื่อทานุบารุงภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom)
สูส่ ากล
6. เพื่ อ บริ ห ารจั ด การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล และยึ ด มั่ น ในธรรมาภิ บ าล
(Good Governance)
7. การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัย
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8. การพัฒนาระบบการให้บริการและวิชาการด้านสาธารณสุขแก่ภาคเหนือตอนบน
เป้ำประสงค์หลัก
1. สังคมให้การยอมรับและเชื่อมั่นในบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
2. ผลงานการวิจัย การบริก ารวิชาการ การท านุ บารุงศิลปวัฒ นธรรม สร้างเอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
3. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
4. บุคลากรและนิสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางความเป็นธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี
5. มีขีดความสามารถในการให้บริการด้านสาธารณสุขและรองรับการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพของภาคเหนือตอนบน
ทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยพะเยำ
มหาวิทยาลั ยพะเยาได้ กาหนดเป้าหมายพัฒ นาไปสู่ ความเป็ นมหาวิท ยาลัยสมบูรณ์ แบบ
(Comprehensive University) มุ่ ง เน้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ในกลุ่ ม วิ ช าห ลั ก 3 ด้ า น ได้ แ ก่ กลุ่ ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม วิท ยาศาสตร์ สุขภาพ และกลุ่ ม สังคมศาสตร์ ที่ มีคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานในระดับสากลโดยการให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ มุ่งกระจาย
โอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรในภูมิภาคโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ
ตอนบน 7 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ลาปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอน และลาพูน รวมถึงการ
ปฏิบัติภารกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จะตัง้ เป้าหมายให้
นาไปสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
สาคัญ สาหรับอนาคตได้จัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ไว้สรุปได้ดังนี้
ด้ำนกำรบริหำร
มหาวิทยาลัยพะเยาต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive
University) ที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลโดยการให้ได้รับการยอมรับ ในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ การปฏิบัติภารกิจไม่ว่าจะเป็นการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จะตั้งเป้าหมายให้นาไปสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสาคัญ มีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพ จัดรูปแบบองค์กรในลักษณะบูรณาการ(Integration) เพื่อนาไปสู่การบริหารจัดการที่ดี
(Good Governance) เน้น ความประหยั ด ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และความคล่ อ งตั วในการบริห าร
จัดการ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทาแผนการบริหารจัดการ แผนด้าน
กายภาพ,แผนงบประมาณรายจ่ายและแผนบุคลากร รายละเอียดดังภาคผนวก 5, 6, 7 และ 8
มหาวิทยาลัยพะเยา
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ด้ำนวิชำกำร
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา มี ภ ารกิ จ หลั ก ที่ ต้ อ งท าการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ทุ ก ระดั บ ให้
สอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา (TQF) โดยมุ่ งเน้ น การสร้า งบั ณ ฑิ ต ให้ มี
คุณ ธรรม จริย ธรรม ทั กษะทางปั ญ ญา มีทั กษะความสั มพั นธ์ระหว่างบุ คคล มีความรับผิ ดชอบ
ความรู้ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถ
ทางานได้ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ ควบคู่ไปกับการ
พัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วย การจัดการศึกษาในอนาคตมองว่าจะต้องหาวิธีการและรูปแบบที่
หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงต้องสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมาย
ก่อนเข้าสูต่ ลาดแรงงาน และกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการ
สอน รวมทั้ ง เนื้ อ หาสาระให้ เท่ า ทั น การพั ฒ นาทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ในสาขาวิ ช าต่ า งๆ ด้ ว ย
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนเปิ ด หลั ก สู ต รและเป้ า หมายรั บ นิ สิ ต ของคณะต่ า งๆ
รายละเอียดดังภาคผนวก 9
ด้ำนกำรวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มี
รูปแบบซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพั ฒนาเทคโนโลยี เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้ทุนปัญ ญา
มากกว่าทุนแรงงาน หรือวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟูและการ
อนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒ นา
ระบบบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้
ความส าคั ญ และมุ่ งเน้ น การวิจั ย พื้ น ฐาน โดยควบคู่ ไปกั บ การวิ จัย ประยุ ก ต์ ในสาขาต่ า งๆ ให้ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อนาไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพิ่มขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้นาในการวิจัยให้
สามารถด าเนิ นการในลั ก ษณะหุ้ น ส่ว น หรือ การสร้างเครือ ข่ายกับ สถาบั น ที่ มีชื่ อเสี ย งทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อ พัฒ นาคุณ ภาพของนักวิจัยให้นาไปสู่ความเป็น สากลได้เร็วขึ้น มหาวิทยาลัยได้
จัดทารายละเอียดโครงการวิจัย รายละเอียดดังภาคผนวก 9
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ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร
มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้ น เช่น การ
บริก ารเพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาและคุ ณ ภาพชีวิต การบริการทางด้ านการแพทย์และการ
สาธารณสุข การให้บริการบางประเภทควรจะเน้นแหล่งเงินทุนของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะการ
ให้บริการวิชาการแก่กลุม่ เป้าหมายที่มีกาลังซื้อสูง เช่น ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งควร
จะต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน และดาเนินการร่วมกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการให้บริการ
วิชาการบางประเภท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะเจาะจง เป็นต้น โดยการดาเนินการอาจจะต้อง
สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และองค์กรภาคเอกชน
เพื่อช่วยในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับของสังคมโดยทั่วไป
ด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในประชาคม
โลกทางด้านเศรษฐกิจ โดยการทานุบารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐานของ
การพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เพื่อนาไปสูก่ าร
สงวนและรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลก
อย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล
องค์กรและสังคม โดยเป็นเป้าหมายสาคัญที่จะต้องดาเนินการ
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4.2 ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยได้จัดทาประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะทาให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าประสงค์
หลักประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ จานวนทั้งสิน้ 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของ
ประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผลงานวิจัยสูค่ วามเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
และสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุ บารุ ง ภู มิ ปั ญ ญา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และสิ่ ง แวดล้ อ มของ
ท้ อ งถิ่ น ( Local Wisdom ) สู่ ส ากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิ ทธิผล ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล ( Good Governance )
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการให้บริการและวิชาการด้านสาธารณสุขแก่
ภาคเหนือตอนบน
4.3 ปัจจัยในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความมุ่ ง มั่ น สู่ ก ารเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย สมบู ร ณ์ แ บบ (Comprehensive
University) มหาวิทยาลัยอาศัยปัจจัยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยบรรลุ
วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าประสงค์หลักดังนี้
1. ทุน ทรัพยำกรบุคคล พัฒ นาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยให้เป็ นคนดีและเก่ง มี
ทักษะและความชานาญในวิชาการและวิชาชีพ สามารถท างานเป็ นทีม ในทุ กภาคส่ วน ก่อให้เกิ ด
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. เทคโนโลยีแ ละระบบสำรสนเทศ พั ฒ นาและประยุ กต์ใช้ระบบเทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศคลังข้อมู ล และการบริหารจัดการข้อมู ลที่เหมาะสมกับ เอกลักษณ์ ข องมหาวิทยาลั ย
สนับสนุนการดาเนินการในทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. กำรจัดกำรทรัพยำกร พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบจัดการทรัพยากรที่มีอยูแ่ ล้ว เพื่อการ
พึ่งพาตนเองได้ มีความเพียงพอต่อการดาเนินการ เกิดความคุ้มค่าและเหมาะสมที่สุด เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันและสร้างประโยชน์ให้เกิดขึน้ สูงสุด
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4. กำรบริหำรจัดกำรที่ดี พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของการบริ ห ารจั ด การที่ ดี อ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง มี ค วามเป็ น อิ ส ระ คล่ อ งตั ว มี
ประสิทธิภาพ เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการบรรลุวิสัยทัศน์อย่างรวดเร็ว
โดยสามารถเขี ย นเป็ น แผนภาพแสดงความเชื่ อ มโยงระหว่ า งปั จ จั ย ในการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดังนี้
มหำวิทยำลัยพะเยำ มุ่งสู่กำรเป็น
มหำวิทยำลัยสมบูรณ์แบบ ( Comprehensive University )
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำนสำกล พัฒนำองค์ควำมรู้
ให้ชุมชนเข้มแข็งและสังคมเป็นสุข เพื่อนำไปสู่กำรแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน
ในประชำคมโลก
สังคมให้การ

ผลงานการวิจัย การ

การบริหารจัดการมี

บุคลากรและนิสิตมี

มีขีดความสามารถในการ

ยอมรับและ

บริการวิชาการ การทานุ

ประสิทธิภาพ

คุณภาพชีวิตที่ดี

ให้บริการด้านสาธารณสุข

เชื่อมั่นใน

บารุงศิลปวัฒนธรรม

ประสิทธิผล ภายใต้หลัก

ท่ามกลางความเป็น

และรองรับการเรียนการ

บัณฑิตของ

สร้างเอกลักษณ์

ธรรมาภิบาล (Good

ธรรมชาติ และ

สอนด้านวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา

Governmance)

สิ่งแวดล้อม ที่ดี

สุขภาพของภาคเหนือ
ตอนบน

การจัดการศึกษาที่

การพัฒนา

การบริหาร

การพัฒนา

การพัฒนาระบบ

มีคุณภาพได้

เอกลักษณ์ของ

จัดการมี

อนุรักษ์ ฟื้นฟู

การให้บริการและ

มาตรฐานตรงกับ

มหาวิทยาลัย

ประสิทธิภาพ

ทรัพยากรธรรมชา

วิชาการด้าน

ความต้องการของ

พะเยา

ประสิทธิผล

ติและสิง่ แวดล้อม

สาธารณสุขแก่

ภายใต้หลักธรร

ที่ดีของ

ภาคเหนือตอนบน

มาภิบาล(Good

มหาวิทยาลัย

ประเทศ

Governmance)

ทุนทรัพยำกรบุคคล/เทคโนโลยี/ระบบสำรสนเทศ/กำรจัดกำรทรัพยำกร/กำรบริหำรจัดกำรที่ดี
รูปที่ 1 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
พะเยา

4.4 แผนที่ทำงยุทธศำสตร์ตำมแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยพะเยำ ในช่วงแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม วิเคราะห์ข้างต้น ได้ถูกนามาจัดทาแผนที่ทางยุทธศาสตร์ตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ.25552559) โดยพิจารณาร่วมกันหลักการ Balanced-score card (BSC) เพื่อความสมดุลในการพิจารณา
ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาองค์กร ประสิทธิภาพ คุณภาพ และประสิทธิผลของการดาเนินการ
โดยแสดงได้ดังแผนภาพ
มหาวิทยาลัยพะเยา
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4.5 ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน ตรงกับควำมต้องกำร
ของประเทศ
เป้ำประสงค์
- สังคมให้การยอมรับและเชื่อมั่นในบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
- บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
- นิสิตมีขดี ความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศสูงขึน้
- มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
- มีกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะนิสติ ที่พึงประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
- นิสิตมีความพร้อมพื้นฐานเพื่อการเรียนการสอนที่สูงขึน้
- มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของประเทศ
- มีปัจจัยเกื้อหนุนต่อการจัดการเรียนการสอน
- อาจารย์มขี ีดความสามารถสูง ในการจัดการเรียนการสอน
ประกอบด้วยกลยุทธ์และมาตรการ/แนวทางต่างๆ ดังนี้
กลยุทธ์ 1.1

ส่ ง เสริ ม กำรบู ร ณำกำรกำรเรี ย นกำรสอนเพื่ อ พั ฒ นำคุ ณ ภำพ
บัณฑิตให้ได้มำตรฐำนสำกล ตรงตำมควำมต้องกำรของประเทศ
และตำมเป้ำหมำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
มำตรกำร/แนวทำง
1) จัดให้มีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ให้กับนิสิต เพื่อเสริมสร้างให้นิสิตได้
เรียนรู้อย่างรอบด้านและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
2) พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น สาคัญ ในลักษณะการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง ที่สร้างความสนใจแก่นิสิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น
Project-based Learning และ Active Learning รวมถึ ง เน้ น การจั ด สิ่ ง
อานวยความสะดวกในการค้นคว้าและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3) ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
และให้มีผลชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึน้
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4) ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของนิสิตทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
ให้มีความหลากหลาย ตามความสนใจและความถนัดของนิสิต โดยเน้น
ให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น อาสาสมัครเพื่อสังคม และการบริการวิชาการ
แก่ชุมชนและสังคม
5) ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาและสาเร็จการศึกษาของนักเรียนในพื้น ที่
และสาเร็จการศึกษาของนิสิต
กลยุทธ์ 1.2 ส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรพัฒนำคุณลักษณะนิสิตให้เป็นไปตำม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และอัตลักษณ์นิสิต และก่อให้เกิด
กำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพสูงสุด
มำตรกำร/แนวทำง
1) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมและเอือ้ อานวยต่อนิสิต
ให้ สามารถใช้ชี วิ ตในมหาวิ ทยาลัย ได้ อย่า งมี ค วามสุ ข เช่น การพัฒ นา
หอพั กให้ น่าอยู่ และเป็ น ศูน ย์เรียนรู้ ( Living and Learning Dormitory )
การบริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ การจั ด บริ ก ารด้ านอาหาร และการจั ด ศู น ย์
นันทนาการ เป็นต้น
2) จัดให้มีกิจกรรมและโครงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นิสิตมีความคิด
สร้างสรรค์ เกิดแนวคิดและพฤติกรรมที่สร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นผู้นา ส่งเสริมตามอัตลักษณ์นิสิต รวมทั้งความเป็นผู้ใฝ่รู้ และ
เป็นผูส้ ุขภาพที่ดี
3) ส่งเสริม กิจกรรมการเรียนรู้ในบริเวณหอพักนิสิ ต และพื้นที่ การเรียนรู้
( Learning Space ) อื่น ๆ ให้สามารถบริการนิสิตได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
4) การจัดตั้งศูนย์ Student Union เพื่อเป็ นแหล่งกิจกรรม รวบรวมข้อมู ล
และให้บริการด้านต่างๆแก่นิสิต
กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรทำงำน
(Work-Integrated Learning) ในรูปแบบสหกิจศึกษำ (Cooperative
Education) และในรูปแบบต่ำงๆ ในกำรเชื่อมโยงระหว่ำงมหำวิทยำลัย
และผู้ประกอบกำร
มำตรกำร/แนวทำง
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1) พั ฒ นาระบบการเรี ยนการสอนแบบบู ร ณาการเรีย นการสอนกั บ การ
ท างานของนิ สิ ต (Work-integrated Learning) ในรู ป แบบสหกิ จ ศึ ก ษา
(Cooperative Education) ให้ได้มาตรฐาน
2) จัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษา และพัฒนาระบบการดาเนินงานด้านสหกิจศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยความร่วมมือกับผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียทุกภาค
ส่วน และส่งเสริมให้มกี ิจกรรมนิสิตพบผู้ประกอบการ
3) พัฒนาการดาเนินงานและส่งเสริมกิจกรรมด้านสหกิจศึกษาเข้าสู่ระดับ
นานาชาติมากขึน้
4) ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมหลั ง การปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาที่ ให้ นิ สิ ต สามารถ
วิเคราะห์ตนเอง เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒ นาตนเองให้มี
ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานได้
5) จัดกิจกรรมที่เน้นการเสริมสร้างจริยวัตร ให้เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนิน
ชีวิตของนิ สิตในมหาวิท ยาลัย โดยเน้น การแสดงออกทางพฤติ กรรมที่
เหมาะสม
กลยุทธ์ 1.4

ส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ของนิสิตด้ำนภำษำต่ำงประเทศ
มำตรกำร/แนวทำง
1) จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาต่างประเทศในรายวิชาที่มีความพร้อ ม
ให้กับนิสติ ทุกระดับ โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
2) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนิสติ ระหว่างสถาบันการศึกษาในกลุม่ ประชาคมอาเซียน
3) เร่งรั ด การด าเนิ น การของศู นย์ ภ าษา เพื่ อ ให้ บ ริก ารพั ฒ นาทั ก ษะด้ า น
ภาษาไทยและต่างประเทศแก่นิสิตได้อย่างสมบูรณ์ครบวงจร
4) ส่ง เสริม การสร้ างบรรยากาศทางวิ ชาการและความเป็ น นานาชาติ ให้
เกิดขึน้ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย เช่น การจัดพืน้ ที่ให้บริการแก่นิสิตที่ต้อง
ใช้ ภ าษาต่ า งประเทศในการสื่ อ สาร การจั ด ท าป้ า ยบอกทางภายใน
มหาวิทยาลัยที่ใช้มากกว่าสองภาษา การจัดทาเว็บไซด์หลายภาษา เป็น
ต้น และการจัดระบบการให้บริการนิสติ โดยเน้นการใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการสื่อสารระหว่างนิสติ กับบุคลากร
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5) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาขี ด ความสามารถด้ า นภาษาต่ า งประเทศให้ กั บ
บุคลากรสายสนับสนุน โดยเฉพาะหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน
6) พัฒนารูปแบบและสื่อการเรียนการสอนให้เป็นลักษณะสองภาษาให้มากขึน้
7) จัดให้มีการสอบ exit exam และมีระบบช่วยเหลือภาษาอังกฤษนิสิตที่ไม่
สามารถสอบผ่าน exit exam
กลยุทธ์ 1.5
ส่งเสริมและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรเรียนของนิสิตให้สูงขึ้น
มำตรกำร/แนวทำง
1) พั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ นิ สิ ต ที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนต่าและรักษานิสิตให้คงอยู่ในระบบของมหาวิทยาลัยได้จน
สาเร็จการศึกษามากขึน้
2) จัดให้มีการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนและความพร้อมด้านสังคม
ให้แก่นิสิตใหม่ที่เริ่มเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยให้มีพื้นฐานเพื่อการเรียนใน
ระดับที่สูงขึน้
3) จัดให้มี รายวิชาในหลัก สูต รที่ส่ งเสริม ทัก ษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
ผู้เรียนให้มีทักษะในการนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง
กลยุทธ์ 1.6

ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำกำรจั ด กำรศึ ก ษำให้ ส อดคล้ อ งกั บ ควำม
ต้องกำรของประเทศ
มำตรกำร/แนวทำง
1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อม เป็นหลักสูตร
ที่มีความต้องการสูง ตอบสนองต่อการพัฒ นาประเทศ และประชาคม
อาเซียน โดยเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาต่าง ๆ
2) พั ฒ นาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มี ค วามพร้ อ มให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพได้ ม าตรฐานสากล และรองรั บ การขยายการรั บ นิ สิ ต
ต่างชาติให้เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมากขึน้
3) ส่งเสริมให้นิสิตมีความเข้าใจในวัฒนธรรมอาเซียน โดยสามารถทางาน
ร่วมกับเพื่อนร่วมงานจากประเทศในประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดี
4) จั ด ตั้ ง บริ ษั ท จ าลอง เพื่ อ ร่ ว มกั น บู รณาการโครงการร่ ว มกั น โดยใช้
ศาสตร์ต่างๆมาบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด
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กลยุทธ์ 1.7

ส่งเสริมและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของอำจำรย์อย่ำงต่อเนื่องและได้มำตรฐำนสำกล
มำตรกำร/แนวทำง
1) ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ผ ลิ ต ผลงานด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี
คุณภาพสูง และส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียน
2) ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรม ทางวิ ช าการและการแลกเป ลี่ ย นอาจารย์ กั บ
สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ
3) จัดให้มีหน่วยพัฒนาอาจารย์เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาขีดความสามารถด้าน
การสอนของอาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ โดยทาหน้าที่อบรมเทคนิค
การสอน การวัดและประเมินผล การให้คาปรึกษา และการคุม สอบ
และสร้างระบบครูพี่เลี้ยง
4) ส่งเสริมทักษะและเทคนิควิธีถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน
5) การจั ด ระบบสวั ส ดิ ก าร ขวั ญ ก าลั ง ใจให้ กั บ อาจารย์ เช่ น หอพั ก
เงินเดือน

กลยุทธ์ 1.8

ส่งเสริมและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำปัจจัยเกื้อหนุนต่อ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สูงขึ้น
มำตรกำร/แนวทำง
1) จัด หาและพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง รวมทั้ ง
สนับสนุนการเรียนรู้โดยสื่ออิเลคโทรนิกส์
2) ปรั บ ปรุ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ห้ อ งเรี ย น อุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษา และระบบ
อิน เทอร์เน็ต แบบไร้ส าย ( WIFI Internet ) เพื่ อรองรับ การจัด การเรีย น
การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3) จัดหาและปรับปรุงระบบการให้บริการเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ
ตามอัธยาศัยโดยผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอต่อผู้ใช้งาน
4) จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของนิสิต อาจารย์และบุคลากร
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แผนที่ทำงยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำทีม่ คี ุณภำพได้มำตรฐำนตรงกับควำมต้องกำรของประเทศ

แผนที่ทำงยุทธศำสตร์
ประสิทธิผล

สังคมให้การยอมรับ
และเชื่อมั่นในบัณฑิต

เป้ำประสงค์

-

ของมหาวิทยาลัย

สังคมให้การยอมรับและเชื่อมั่นในบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย

คุณภำพ
บัณฑิตมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย

นิสิตมีขีดความสามารถ
ในด้านภาษาต่างประเทศ
สูงขึน้

-

บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
นิสติ มีขีดความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศ
สูงขึน้

-

มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง
มีกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะนิสติ ที่พึงประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภำพ
มีกระบวนการพัฒนา
คุณลักษณะนิสิตที่พึง
มีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

-

กำรพัฒนำ
องค์กร
นิสิตมีความพร้อม
พืน้ ฐานเพื่อการเรียน
การสอนที่สูงขึน้

อาจารย์มีขีดความ
สามารถสูงในการ
จัดการเรียนการสอน

มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
และตรงกับความต้องการ
ของประเทศ

มีปัจจัยเกือ้ หนุนต่อการ
จัดการเรียนการสอน

-

นิสติ มีความพร้อมพืน้ ฐานเพื่อการเรียนการสอนที่
สูงขึน้
มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการ
ของประเทศ
มีปัจจัยเกื้อหนุนต่อการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์มีขีดความสามารถสูง ในการจัดการเรียน
การสอน
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำผลงำนวิจัยสู่ควำมเป็นเลิศในระดับนำนำชำติ
เป้ำประสงค์
- ผลงานการวิจัย บริการวิชาการ การทานุฯ สร้างเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา
- บูรณาการการวิจัยที่ เน้น การสร้างปัญ ญารวมหมู่ ( Collective intelligence) บริการ
วิชาการโดยเน้ น การใช้ปั ญ ญาเพื่ อ พั ฒ นาความเข้ ม แข็ งของชุ มชน ท านุ บ ารุ งภู มิ
ปัญญาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นสูส่ ากล
- มีกระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการการวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่มีประสิทธิภาพ
- มี เ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ด้ า นการวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ การท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม กับองค์กรภายนอก ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ
- มีปัจจัยเกื้อหนุน ที่สนับสนุนการดาเนินงานอย่างเพียงพอ
ประกอบด้วยกลยุทธ์และมาตรการ/แนวทางต่างๆ ดังนี้
กลยุทธ์ 2.1

ส่งเสริมงำนวิจัย บริกำรวิชำกำร กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่
ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน สังคมและของประเทศ
มำตรกำร/แนวทำง
1) จั ด ตั้ ง องค์ ก รบริ ห ารงานวิ จั ย /งานบริ ก ารวิ ช าการ/งานท านุ บ ารุ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานทางวิ ช าการให้ มี ขี ด
ความสามารถ สนองต่อความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศ
2) สนับสนุนการผลิตผลเพื่อตอบสนองปัญหาเร่งด่วนของชุมชน สังคมและ
ประเทศ เช่ น ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
3) พัฒนาโจทย์วิจัยที่สามารถนาไปพัฒนาและแก้ปัญหาได้ เช่นโจทย์วิจัยที่
แก้ปัญหาเชิงพื้นที่/ชุมชน/ประเทศ/วิกฤตโลก งานวิจัยเชิงนโยบาย บูรณา
การงานวิจัยพืน้ ฐานสู่งานวิจัยเชิงพื้นที่

กลยุทธ์ 2.2

ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบและกระบวนกำรสนับสนุนงำนวิจัย
บริกำรวิชำกำร กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่ำงต่อเนื่อง
มำตรกำร/แนวทำง
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1) จัดทาแผนพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้น ส่งเสริมงานวิจัย/
งานบริการวิชาการ/งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่นาไปสู่การปฏิบัติได้
จริง เพื่อแก้ปัญหาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
2) สนับสนุนการจัดตั้ง Center of Excellence ในด้านต่าง ๆ
3) สนั บ สนุ นให้ มี ก ารบู ร ณาการการเรี ยนการสอน การวิจั ย การบริก าร
วิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนานิสติ
4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านผลงานวิจัย/งานบริการ
วิชาการ/งานท านุบารุงศิ ลปวัฒ นธรรมในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นปัจจุบั น
และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญ ญาในรูปแบบต่างๆ
เช่น สิทธิบัตร อนุสทิ ธิบัตร ลิขสิทธิ์ และนาไปสูก่ ารใช้ประโยชน์ได้จริง
6) สนับ สนุน การตีพิ มพ์ เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับ ชาติและ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล
7) สนับสนุนให้นิสติ ได้ทาผลงานวิจัย ให้เป็นนักวิจัยในอนาคต เพื่อยกระดับ
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย สู่ความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
8) พัฒนาระบบและโครงสร้างที่สนับสนุนงานวิจัย/งานบริการวิชาการ/งาน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ให้มีความคล่องตัว เช่น ด้านการเงินและการ
จัดการด้านภาษี/ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง
กลยุทธ์ 2.3

สร้ ำงเครื อข่ ำ ยควำมร่ว มมื อ กั บ องค์ ก รทั้ ง ภำยในและภำยนอก
สถำบัน เพื่อกำรพัฒนำผลงำน
มำตรกำร/แนวทำง
1) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เพื่อการ
พัฒนาผลงานวิชาการสูภ่ าคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมการผลิต
2) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ทั้งใน
ประเทศและต่ า งประเทศ โดยเน้ น การด าเนิ น การอย่ า งเห็ น ผลเป็ น
รูปธรรม เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้
3) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น
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กลยุทธ์ 2.4
สนับสนุนกำรสร้ำงนักวิชำกำรและเพิ่มขีดควำมสำมำรถให้สูงขึ้น
มำตรกำร/แนวทำง
1) จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เพื่อมาช่วยให้คาแนะนาเกี่ยวกับการ
เตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารต่างประเทศ
2) สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาด้านการทา
วิจัยเพื่อการพัฒนา (Research and Development : R&D) กับภาคเอกชน
3) พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและการวิจัยให้มีศักยภาพในการผลิตผลงาน
คุ ณ ภาพสู ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น บทความตี พิ ม พ์ ในวารสารวิ ช าการ
ระดับ ชาติและระดับ นานาชาติที่ ปรากฏในฐานข้อ มูลสากล นวัตกรรม
และทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
4) สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสาหรับพฤติการณ์การวิจัย
5) พัฒนาศักยภาพนักวิจัย สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมทั้งจัดให้มี Career phat
ของนักวิจัย
กลยุทธ์ 2.5

สร้ำ งองค์ ก รให้ เป็ น แหล่ งค้ น คว้ำ และเรี ย นรู้ โดยเชื่ อ มโยงองค์
ควำมรู้ ข องชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น เข้ ำ ด้ ว ยกั น อย่ ำงเป็ น ระบบ เพื่ อ
นำไปสู่กำรพัฒนำและแก้ปัญหำให้กับชุมชน สังคม และประเทศ
มำตรกำร/แนวทำง
1) ส่งเสริม และสนับ สนุน ผลงานวิจั ย/งานบริก ารวิช าการ/งานท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒ นธรรม ให้ เกิดคุณ ค่าทางเศรษฐกิจ และสังคมเพื่ อนาไปสู่ การ
พัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ
2) ส่ งเสริม การจั ด กิ จ กรรม ประชุ ม ทางวิช าการ เพื่ อ น าเสนอผลงานใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
3) สนับสนุนให้ชุมชนเป็นแหล่งค้นคว้าและเรียนรู้ ร่วมสร้า งผลงานวิชาการ
โดยการเชื่ อ มโยงองค์ ค วามรู้ ข องชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น เพื่ อ พั ฒ นาและ
แก้ปัญหาให้กับชุมชน สังคม และประเทศ

กลยุทธ์ 2.6
สนับสนุนให้มีปัจจัยเกื้อหนุนต่อกำรดำเนินงำนอย่ำงเพียงพอ
มำตรกำร/แนวทำง
1) สนับสนุนและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานวิจัย/งาน
บริการวิชาการ/งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ
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มากขึ้น เช่น ระบบสาธารณู ปโภค ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบห้องสมุ ด
ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและครุภัณฑ์ เป็นต้น
2) สนับสนุนงบประมาณเพื่อเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในการทา ผลงาน
วิชาการอย่างต่อเนื่อง
3) สนับสนุนการเชื่อมโยงและการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและภาคเอกชน
ที่ จะเป็ นแหล่ ง ทุ น กา รท า ผ ล งา น วิ ช า ก าร แ ล ะ เป็ น ส่ ว น สนั บ สนุ น
สาคัญในการนาผลงานวิชาการไปสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
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แผนที่ทำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำผลงำนวิจัยสู่ควำมเป็นเลิศในระดับนำนำชำติ
แผนที่ทำงยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ประสิทธิผล
ผลงานการวิจัย บริการวิชาการ
การทานุฯ สร้างเอกลักษณ์

- ผลงานการวิจัย บริการวิชาการ การทานุฯ สร้าง
เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

คุณภำพ
บูรณาการการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญา
รวมหมู่(Collective intelligence) บริการ
วิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญาเพื่อพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชน ทานุบารุงภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นสู่สากล

- บูรณาการการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวม
หมู่(Collective intelligence) บริการวิชาการโดย
เน้นการใช้ปัญญาเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของ
ชุมชน ทานุบารุงภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นสูส่ ากล

ประสิทธิภำพ
มีกระบวนการพัฒนาการบริหาร
จัดการการวิจัย การบริการ
วิชาการ การทานุบารุง

- มีกระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการการวิจัย
การบริการวิชาการ การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่มีประสิทธิภาพ

ศิลปวัฒนธรรม ที่มีประสิทธิภาพ

กำรพัฒนำองค์กร
มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย การ
บริการวิชาการ การทานุฯ กับองค์กร
ภายนอก ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
มีปัจจัยเกือ้ หนุน ที่สนับสนุน
การดาเนินงานอย่าง
เพียงพอ

- มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย การ
บริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กับองค์กรภายนอก ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
- มีปัจจัยเกือ้ หนุน ที่สนับสนุนการดาเนินงานอย่าง
เพียงพอ
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3

กำรบริกำรวิชำกำรเพื่อพัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคม

เป้ำประสงค์
- ผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยช่วยสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม
(Community Empowerment) อย่างยั่งยืน
- ผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสร้างชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
และนาไปต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
- ผลงานบริการวิชาการแก้ ปัญ หาและตอบสนองต่ อความต้อ งการของชุม ชนและ
สังคม ได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา
- มีระบบการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการที่มปี ระสิทธิภาพ
- มีผลงานบริการวิช าการที่ มีคุ ณ ภาพ สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของชุมชนและ
สังคม
- มี เ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เชื่ อ มโยงการน าผลงานบริ ก ารวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัยสูช่ ุมชนและสังคม
- มี เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ส นั บ สนุ น การบริ ก ารวิ ช าการที่ มี ม าตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ
- มีบุ ค ลากรที่มี ค วามพร้อ มทั้ง ความรู้ ความสามารถ และทั ก ษะในการให้ บริ การ
วิชาการที่ดี
ประกอบด้วยกลยุทธ์และมาตรการ/แนวทางต่างๆ ดังนี้
กลยุทธ์ 3.1

พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรให้บริกำรวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภำพสูงขึ้น
มำตรกำร/แนวทำง
1) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการ เพื่ อ ด าเนิ น การตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) จั ด ท าแผนงานการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการและวิ ช าชี พ อย่ า งครบถ้ ว นตาม
ภารกิ จของมหาวิทยาลัย และมี การติด ตาม ปรับ ปรุงและพัฒ นาตาม
ระบบ PDCA อย่างต่อเนื่อง
3) จัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านบริการวิชาการเชิงรุก
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กลยุทธ์ 3.2

สนับสนุนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ของมหำวิทยำลัย เพื่อถ่ำยทอด
พัฒนำ และแก้ไขปัญหำของชุมชนและสังคม
มำตรกำร/แนวทำง
1) จัดให้มีการบูรณาการด้านบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอน เช่ น การก าหนดให้ นิ สิ ต น าความรู้ ไ ปจั ด ท าเป็ น โครงการหรื อ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เป็นต้น
2) ส่งเสริ มการถ่า ยทอดการบริก ารวิ ชาการแก่ สัง คม และเชื่ อ มโยงองค์
ความรู้ของชุม ชนกับองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม
3) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อ
การพัฒนาองค์ความรู้และการพัฒนาท้องถิ่นให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน
4) สนับสนุนการนาผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยไปสู่ภาคธุรกิจ
เพื่อเสริมสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพา
ตนเองได้มากยิ่งขึ้น
5) ส่งเสริมการเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
6) พั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มภายในมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละ
ให้บริการองค์ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน

กลยุทธ์ 3.3

พัฒ นำเครือ ข่ำยกำรให้บริก ำรวิชำกำรแบบมีส่ วนร่วมของชุมชน
และท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรภำยนอก เพื่ อกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่
ชุมชนในรูปแบบต่ำงๆ
มำตรกำร/แนวทำง
1) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชนและท้องถิ่น
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่ อการพั ฒนาและแก้ ไขปั ญหาใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การทาวิจัยร่วมกัน การร่วมแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่ เป็น
ต้น
2) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เพื่อถ่ายโอน
ผลงานการให้บริการวิชาการเข้าสู่กระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์
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3) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ใน
การพัฒนาความเข้มแข็งและให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีศักยภาพ
มากขึน้
4) สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีสว่ นร่วมในกิจกรรมการบริการ
วิชาการขององค์กรต่างๆ และเป็นที่พึ่งของชุมขนและสังคม โดยเฉพาะใน
เขตภาคเหนือตอนบน
กลยุทธ์ 3.4

ส่งเสริมและเพิ่ม ขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒ นำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพื่อกำรบริกำรวิชำกำร
มำตรกำร/แนวทำง
1) พัฒ นาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ให้ เป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดงานด้านการบริการวิชาการที่ทันสมัย
2) ส่งเสริมการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่
สูงขึน้

กลยุทธ์ 3.5

พั ฒ นำบุ ค ลำกรให้ มี ค วำมพร้อ มทั้ ง ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ทักษะในกำรให้บริกำรวิชำกำรที่สูงขึ้น
มำตรกำร/แนวทำง
1) ส่งเสริมและสนั บสนุน การจั ดให้มี การฝึ กอบรมการให้ บริก ารวิชาการ
และวิชาชีพให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งความรู้
ความสามารถ และทักษะทางด้านการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพให้มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
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แผนที่ทำงยุทธศำสตร์กำรบริกำรวิชำกำรเพื่อพัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม
แผนที่ทำงยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ประสิทธิผล
ผลงานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยช่วยสร้างความเข้มแข็ง
แก่ชุมชนและสังคม (Community
Empowerment) อย่างยั่งยืน

- ผลงานบริ ก ารวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย ช่ ว ย
ส ร้ า งค ว า ม เข้ ม แ ข็ ง แ ก่ ชุ ม ช น แ ล ะ สั ง ค ม
(Community Empowerment) อย่างยั่งยืน

คุณภำพ
ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
สร้างชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งฯ

ผลงานบริการวิชาการแก้ปัญหาและ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
และสังคม ได้อย่างเหมาะสมและ
ทันเวลา

ประสิทธิภำพ

มีระบบการบริหาร
จัดการด้านบริการ
วิชาการที่มีประสิทธิภาพ

- ผลงานบริ ก ารวิ ชาการของมหาวิ ท ยาลัย สร้า ง
ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และนาไป
ต่ อ ยอดทางธุ ร กิ จ ให้ เ กิ ด มู ล ค่ า เพิ่ ม และใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
- ผลงานบริการวิชาการแก้ปัญหาและตอบสนอง
ต่อ ความต้องการของชุมชนและสังคม ได้อย่าง
เหมาะสมและทันเวลา

- มีระบบการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ

กำรพัฒนำองค์กร
มีผลงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

มีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเชื่อมโยงการ

และสังคม

นาผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
สู่ชุมชนและสังคม

มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่

มีบุคลากรที่มีความพร้อม

สนับสนุนการบริการ

ทั้งความรู้ ความสามารถ

วิชาการที่มีมาตรฐาน

และทักษะในการ

และมีประสิทธิภาพ

ให้บริการวิชาการที่ดี

- มีผลงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพ สอดคล้อ ง
กับความต้องการของชุมชนและสังคม
- มีเครือ ข่ ายความร่ วมมื อ เพื่ อ เชื่ อ มโยงการน า
ผลงานบริการวิชาการของมหาวิท ยาลัยสู่ชุมชน
และสังคม
- มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับ สนุนการบริก าร
วิชาการที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
- มี บุ ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม พ ร้ อ ม ทั้ ง ค ว า ม รู้
ความสามารถ และทั ก ษะในการให้ บ ริ ก าร
วิชาการที่ดี
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ระเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรทำนุบำรุงภูมิปัญญำ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
(Local Wisdom) สู่สำกล
เป้ำประสงค์
- วัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของภาคเหนือตอนบนได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่
และสืบสานต่อไปยังบุคคล องค์กร และสังคม สามารถเผยแพร่สู่สากล
- การทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรมคงอยู่และสืบสานต่อไปยังบุคคล องค์กรและสังคม
อย่างเป็นรูปธรรม
- มีระบบการบริหารจัดการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ
- มีเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
- มีพนื้ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- มีบุคลากรและนิสิตที่มีความรูค้ วามสามารถด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประกอบด้วยมาตรการและแนวทางต่างๆ ดังนี้
กลยุทธ์ 4.1

พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
มำตรกำร/แนวทำง
1) เร่งรัดจัดตั้งองค์กรเพื่อบริหารจัดการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2) ส่งเสริมการให้มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพสูงขึน้ และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
3) ส่งเสริม ให้บุค ลากรน ากิ จกรรมด้ านทานุบารุงศิล ปะและวัฒ นธรรม สู่
การปฏิบัติ

กลยุทธ์ 4.2

ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สร้ำงควำมเข้ำใจในศิลปวัฒนธรรมกับนำนำประเทศ
มำตรกำร/แนวทำง
1) สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากร และนิสิตของมหาวิ ทยาลัย มี
ความเข้ า ใจ เกิ ด การเรี ย นรู้ ท างวั ฒ นธรรม อารยธรรมทางศาสนา
ปรัชญาและสังคมท้องถิ่น
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2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ระหว่าง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ทั้งระดับ ท้ องถิ่น ระดั บชาติ และระดับ นานาชาติ เพื่ อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3) ส่งเสริมและสนั บสนุ นการจัดกิ จกรรมที่ เน้ นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกั น
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ระหว่ า งหน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย สถาบั น การศึ ก ษา ชุ ม ชน
หน่ วยงานภาครั ฐ และเอกชน ทั้ ง ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ชาติ และระดั บ
นานาชาติ
กลยุทธ์ 4.3

พัฒนำองค์กรให้เป็นแหล่งค้นคว้ำอนุรักษ์ สืบทอด และบูรณำกำร
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้ำงภู มิปัญ ญำท้องถิ่นเพื่อกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต
มำตรกำร/แนวทำง
1) พัฒ นาความรู้สู่ สังคม สนั บสนุนให้ ชุมชนเป็ นฐานการเรียนรู้ และร่ว ม
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และนา
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นและนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทาให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน
3) ส่งเสริม การจั ดกิ จกรรมการอนุรัก ษ์ และสืบ ทอด ศาสนา ศิ ลปะและ
วัฒนธรรม บนพืน้ ฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4) ส่ ง เสริ ม จั ด กิ จ กรรม ประชุ ม เสวนาทางวิ ช าการด้ า นการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
5) ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารบริ ก ารวิ ช าการด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น เพื่อการสร้างรายได้ด้านการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
6) ส่ ง เสริ ม ให้ มี ส ถานที่ เ พื่ อ การเผยแพร่ แ ละบริ ก ารด้ า นศิ ล ปะและ
วัฒ นธรรม เช่น หอศิลป์ หอประวัติ พิพิธภัณ ฑ์หรือเวที การแสดงด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น
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7) ส่ ง เสริ ม การจั ด ท าวารสารศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมในระดั บ หน่ ว ยงาน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ 4.4

ส่งเสริมและเพิ่มขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรและนิสิตด้ำนกำร
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้สูงขึ้น
มำตรกำร/แนวทำง
1) สนับสนุนการดาเนินการให้บุคลากรและนิสิตได้ รับประสบการณ์ และ
ทักษะการชม การฟัง การแสดงศิลปะทุกแขนงเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่าน
สื่อต่างๆ
2) สนับสนุนการศึกษาวิจัย และบูรณาการองค์ความรู้ให้บุคลากรและนิสิต
เพื่ อ การอ นุ รั ก ษ์ ฟื้ นฟู ส่ งเส ริ ม พั ฒ น า แ ล ะเพิ่ ม คุ ณ ค่ าขอ ง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3) สนับสนุนให้มีการนาการทานุ บารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ไปบูรณาการ
ร่วมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมของนิสิต
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แผนที่ทำงยุทธศำสตร์กำรทำนุบำรุงภูมิปัญญำ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
(Local Wisdom) สู่สำกล
แผนที่ทำงยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ประสิทธิผล
วัฒนธรรมและค่านิยมที่พงึ ประสงค์ของ
ภาคเหนือตอนบนได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่
และสืบสานต่อไปยังบุคคล องค์กร และ
สังคม สามารถเผยแพร่สู่สากล

- วั ฒ นธรรม และค่ านิ ยมที่ พึ งป ระสงค์ ข อ ง
ภาคเหนือตอนบนได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่และ
สื บ สานต่ อ ไปยั ง บุ ค คล องค์ ก ร และสั ง คม
สามารถเผยแพร่สู่สากล

คุณภำพ
การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมคงอยู่และสืบ
สานต่อไปยังบุคคล องค์กร
และสังคม อย่างเป็นรูปธรรม

- การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมคงอยู่และสืบ สาน
ต่ อ ไปยั ง บุ ค คล องค์ ก รและสั ง คม อย่ า งเป็ น
รูปธรรม

ประสิทธิภำพ
มีระบบการบริหารจัดการด้านการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มี

- มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การด้ านการท านุ บ ารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ

กำรพัฒนำองค์กร
มีเครือข่ายความร่วมมือในการ
แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้

มีพืน้ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้

ด้านศิลปวัฒนธรรม ทัง้ ระดับ

และสร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ

ท้องถิ่น

นานาชาติ

มีบุคลากรและนิสิตที่มีความรู้
ความสามารถด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

- มีเครือข่ายความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนและ
เผยแพร่ค วามรู้ด้านศิลปวัฒ นธรรม ทั้งระดั บ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
- มีพ้นื ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และ สร้างสรรค์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- มีบุคลากรและนิสติ ที่มีความรู้ความสามารถด้าน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ภำยใต้
หลักธรรมำภิบำล (Good Governance)
เป้ำประสงค์
- การบริห ารจัด การมีป ระสิ ท ธิภ าพ ประสิท ธิ ผ ล ภายใต้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good
Governance)
- การบริ ห ารจั ด การที่ ค ล่ อ งตั ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารกระจายอ านาจเพื่ อ
ตอบสนองและขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยได้
- มีระบบการบริหารจัดการทรัพยาการที่ดี มีความโปร่งใส ทั่วถึง และเป็นธรรม
- มีบุคลากร ที่มี ทักษะในงาน ทัศ นคติที่ ดี ความพึงพอใจ มีขีด ความสามารถและ
ศักยภาพ
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
- มีระบบ และเครื่องมือในการบริหารจัดการที่ชัดเจนและเหมาะสม
- มี ก ารบริ ห ารจั ด การงบประมาณ การหารายได้ ที่ ชั ด เจน และมาตรการในการ
ติดตามประเมินผล
- มีการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก
ประกอบด้วยกลยุทธ์และมาตรการ/แนวทางต่างๆ ดังนี้
กลยุทธ์ 5.1

พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
สูงสุด ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล (Good Governance)
มำตรกำร/แนวทำง
1) ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ ก าหนด ประกาศ และ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ให้ชัดเจน เพื่อให้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมี
ความคล่องตัวรัดกุมและสามารถตรวจสอบได้
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการ โดยการกาหนดเวลาให้ชัดเจน
และลดขั้นตอนการทางาน
3) พัฒ นาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงขึน้
4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมินผลและติดตามการบริการ การนา
ผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข
5) มีระบบการรายงานทางการเงินและการบริหารที่น่าเชื่อถือ
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กลยุทธ์ 5.2

พั ฒ นำและส่ ง เสริ ม ระบบกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คลของ
มหำวิ ท ยำลั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น กำรด ำเนิ น งำนตำมภำ รกิ จ ของ
มหำวิทยำลัย
มำตรกำร/แนวทำง
1) จั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของ
มหาวิทยาลัย
2) วิเคราะห์ แ ละปรั บ โครงสร้ างองค์ ก รให้ เหมาะสมกั บ ภารกิ จ เพื่ อ การ
บริหารที่มปี ระสิทธิภาพ
3) สร้ า งระบบการสรรหา พั ฒ นา และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพ
เพิ่ ม ขีด ความสามารถด้ านการเรีย นรู้แ ละประสบการณ์ ให้ สู งขึ้ น เพื่ อ
ความพร้อมในการก้าวสูต่ าแหน่งที่สูงขึน้
5) ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด ความสามั ค คี ภ ายในองค์ ก ร บุ ค ลากรมี ค วามรั ก และ
เสี ยสละต่ อ องค์ กร มี จิ ต สานึก ในการปฏิ บั ติ ห น้า ที่ เพื่ อสนั บ สนุ นการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
6) สร้างระบบการให้ คุณ ค่ า แรงจูงใจ เงื่อนไขการท างานของบุค ลากรที่
คานึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้ง
7) ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารจัดการ
8) มีกลไลการพัฒนาบุคลากรที่มีผลการประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑ์

กลยุทธ์ 5.3

ส่งเสริมและเพิ่ม ขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒ นำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย
มำตรกำร/แนวทำง
1) จัดทาแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ปรับปรุงและพัฒ นาขีดความสามารถของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการทรัพยากรสารสนเทศ เช่น
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบงบประมาณ ระบบการเงินและ
พัสดุ มีระบบบริหารงานบุคคลและมีระบบสารสนเทศนิสิต เพื่อให้การ
มหาวิทยาลัยพะเยา
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บริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสามารถ
รองรับการประเมินมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
กลยุทธ์ 5.4

ส่งเสริมกำรสร้ำงเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร เพื่อสนับสนุนและ
ปรับ ปรุงกำรด ำเนิ น งำนของมหำวิ ท ยำลั ยให้ มี ประสิท ธิภ ำพและ
ประสิทธิผลที่สูงขึ้น
มำตรกำร/แนวทำง
1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการในลักษณะบูรณาการ (Integration) เพื่อ
น าไป สู่ ก ารบ ริ ห ารจั ด การที่ ดี โดยเน้ น ค วามป ระห ยั ด ความ มี
ประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
2) น าผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มาพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
3) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นากระบวนการจั ด การองค์ ค วามรู้ (Knowledge
Management : KM) ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติ
ที่ดีและถูกต้อง นาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง
4) สนั บ สนุ น การบริห ารความเสี่ ยง และระบบการควบคุ ม ภายในให้ เป็ น
มาตรฐานสากลที่ชัดเจนและรัดกุม เพื่อลดและกาจัดความเสี่ยงในทุ ก
ภารกิจของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
5) พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่ อเนื่อง เพื่อน าผลที่ได้ม าพั ฒ นาและปรับปรุงการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น
6) ส่ง เสริม และสนั บ สนุ น การวิ จั ยสถาบั น ในหน่ ว ยงานต่ างๆ เพื่ อ พั ฒ นา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7) ส่งเสริมและสร้างกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และกระบวนการ
จัดการความรู้ เพื่อการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ
8) การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการตรวจสอบภายใน โดยเน้ น ด้ า นการเงิ น
กฎระเบียบ การดาเนินงาน และระบบการบริหารจัดการ
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กลยุทธ์ 5.5

ส่งเสริมและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ
เพื่อกำรใช้ทรัพยำกรได้อย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด
มำตรกำร/แนวทำง
1) พัฒนาการดาเนินงานด้านการเงินและงบประมาณ โดยจัดทาแผนกลยุทธ์
ทางการเงิ น และแผนด้ า นงบประมาณ เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การด้ า น
การเงิน การลงทุนระยะยาว การร่วมลงทุน และความสามารถในการหา
รายได้ ของมหาวิทยาลัย
2) นาผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการโครงการ
และกิ จ กรรมต่ า งๆ มาเป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการจั ด สรรงบประมาณ
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
3) สนั บ สนุ น การบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ แ ละท รั พ ยากรต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ผลตอบแทนในรูปการเงิน
4) ส่งเสริมมาตรการการประหยัดและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานต่างๆ เช่น นาระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสนับสนุนการ
บริหารจัดการ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย เป็นต้น
5) ส่งเสริมให้เกิดการกระจายทรัพยากรอย่างเหมาะสมและทั่วถึง

กลยุทธ์ 5.6

สร้ำงเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกให้แพร่หลำย ทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ
มำตรกำร/แนวทำง
1) สร้างแผนการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
2) สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยต่อสถานศึกษาทุก
ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
3) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย ให้
เกิ ด ความเข้ า ใจ ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี มี ก ารเกื้ อ กู ล และความร่ ว มมื อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
4) ส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
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5) ส่งเสริมการดาเนินงานของสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้
เกิด ความเข้ม แข็ง และปลูก ฝังศิ ษ ย์เก่ าให้มี ค วามรักและภาคภูมิ ใจใน
สถาบันยิ่งขึ้น
6) ส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม และเพิ่มช่องทางการสื่อสาร
ให้ทั่วถึง
7) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจในองค์กร
8) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนและการพัฒนาประเทศ
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แผนที่ทำงยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล
(Good Governance)
แผนที่ทำงยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ประสิทธิผล
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

- การบริหารจัดการมีป ระสิท ธิภาพ ประสิท ธิผล
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

(Good Governance)

คุณภำพ
การบริหารจัดการที่คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ มีการกระจายอานาจ
เพื่อตอบสนองและขับเคลื่อนภารกิจ

- การบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
มี ก ารกระจายอ าน าจเพื่ อตอบสน องแล ะ
ขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยได้

ของมหาวิทยาลัยได้

ประสิทธิภำพ
มีระบบการบริหารจัดการทรัพยา

- มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยาการที่ ดี มี
ความโปร่งใส ทั่วถึง และเป็นธรรม

การที่ดี มีความโปร่งใส ทั่วถึง
และเป็นธรรม

กำรพัฒนำองค์กร
มีบุคลากร ที่มี ทักษะในงาน
ทัศนคติที่ดี ความพึงพอใจ มีขดี

มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า

ความสามารถและศักยภาพ
มีการบริหารจัดการงบประมาณ
การหารายได้ ที่ชัดเจน และ

มีระบบ และเครื่องมือใน
การบริหารจัดการที่
ชัดเจนและเหมาะสม

มาตรการในการติดตามประเมินผล

มีการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเชิงรุก

- มีบุคลากร ที่ มี ทักษะในงาน ทัศนคติที่ดี ความ
พึงพอใจ มีขีดความสามารถและศักยภาพ
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีป ระสิท ธิภาพ
และคุ้มค่า
- มี ร ะบบ และเครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจั ด การที่
ชัดเจนและเหมาะสม
- มีการบริหารจัดการงบประมาณ การหารายได้
ที่ชัดเจน และมาตรการในการติดตามประเมินผล
- มีการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของ
มหำวิทยำลัย
เป้ำประสงค์
- บุคลากรและนิสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางความเป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
- มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมแบบ Botanical University ที่สมบูรณ์แบบ
- มีการดาเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ และมี ค วามเชี่ ย วชาญ ในการพั ฒ นา อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- มีทรัพยากรด้านงบประมาณ เครื่องมื อ/อุปกรณ์ ที่ เพียงพอและเหมาะสมในการ
ดาเนินงาน
- บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัย มีความรู้ มี ความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์พลังงาน
- มี เ ค รื อ ข่ า ยความร่ ว ม มือ จากภายนอ กในการร่ ว ม พั ฒ นา อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วยกลยุทธ์และมาตรการ/แนวทางต่างๆ ดังนี้
กลยุทธ์ 6.1

เร่ ง รั ด ก ำ ร น ำ แ ผ น แ ม่ บ ท ก ำ ร พั ฒ น ำ อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในมหำวิทยำลัยไปสู่กำรปฏิบัติ
ให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม
มำตรกำร/แนวทำง
1) จัดตั้งหน่วยงานเพื่อปฏิบัติภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
2) จัดตั้งคณะทางานระดับมหาวิทยาลัยในด้านการพั ฒนา อนุรักษ์ ฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) จัดหาแหล่งน้าดิบเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้าในอนาคต (น้า
ผิวดินและน้าใต้ดิน)
4) จัดให้มีระบบผลิตน้าเพื่อการอุปโภค/บริโภคที่เพียงพอและได้มาตรฐาน
(โครงการประปาดื่มได้)
5) จั ด ให้ มี ร ะบบจั ด การขยะ ขยะติ ด เชื้ อ ขยะอั น ตราย และสิ่ ง ปฏิ กู ล ที่
เหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชาการ
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6) จัดให้มรี ะบบการจัดการน้าเสีย จากอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
7) จั ด ท าแผนแม่ บ ทการพั ฒ นา อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ท รัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมให้เป็น Green Campus ที่สอดคล้องกับแผนสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัด เพื่อเป็นพืน้ ที่ต้นแบบในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ นิเวศวิทยาและเป็น
พื้นที่ปกปักษ์พันธุกรรมพืชฯ รวมถึงแก้ไขปัญ หาการเคลื่อนตัวของดิน
(Landslide) และน้าท่วมขังภายในมหาวิทยาลัย
8) ส่งเสริมงานวิจัย/โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นการพัฒนาไปสู่การประหยัด
พลังงาน พลังงานทดแทน และการใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด คุ้ม
ค้า และการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ 6.2

แสวงหำทรัพยำกรบุคคลทั้งภำยในและนอกมหำวิทยำลัยเพื่อเป็ น
แ ก น ห ลั ก ใน ก ำ ร จั ด ร ะ บ บ ก ำ ร พั ฒ น ำ อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
มำตรกำร/แนวทำง
1. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพ
สู ง ทั้ ง ภายในและนอกมหาวิ ท ยาลั ย ในการริ เริ่ ม และร่ ว มด าเนิ น การ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ
2. สนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ด าเนิ น การกั บ หน่ ว ยงานภายนอกที่ มี ค วามโดดเด่ น และประสบ
ความส าเร็ จ ในการพั ฒ นา อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัย
3. ส นั บ ส นุ น ก า ร ให้ มี ก า รวิ จั ย เพื่ อ ก า รพั ฒ น า อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยแก่บุคลากร

กลยุทธ์ 6.3

สนับสนุนกำรแสวงหำงบประมำณทั้งจำกภำยในและจำกแหล่งทุน
ภำยนอกเพื่ อ จัด หำเครื่องมื อและอุ ป กรณ์ ต่ ำงๆ ที่ จ ำเป็ น ต่อ กำร
พัฒนำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และกำร
ดำเนินกำรต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้
มำตรกำร/แนวทำง
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1) ส นั บ ส นุ น งบ ป ระม าณ เพื่ อ ด า เนิ น ก า รพั ฒ น า อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยได้ตามแผนที่กาหนด
ไว้อย่างต่อเนื่อง
2) สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รภายนอก เพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณ และ/หรือการจัดโครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง
3) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่มีขีดความสามารถในการแสวงหาทุน
จากภายนอกเพื่อนามาศึกษาวิจัย/โครงการบริการวิชาการ ในเรื่องการ
พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ 6.4

รณรงค์และสร้ำงควำมตระหนักให้บุคลำกรและนิสิตมหำวิทยำลัย
ในกำรมี ส่ ว นร่ ว มในกำรอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละกำร
อนุรักษ์พลังงำนของมหำวิทยำลัย
มำตรกำร/แนวทำง
1) ส่งเสริมให้มีระบบการจัดการพลังงานในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย
ตาม พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2535
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรและ
นิสิตมหาวิทยาลัย ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) ให้ ค วามรู้ แ ก่ บุ ค ลากรในและนอกมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ตระหนั ก ถึ ง การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงาน
การใช้สาธารณู ปโภค ลดการใช้พ ลังงานฟุ่มเฟื อย โดยการใช้พลั งงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาด (Clean Energy) ภายในมหาวิทยาลัย เพื่ อ
กระตุ้ น และสร้า งจิ ต ส านึ ก ให้ กั บ บุ ค ลากร นิ สิ ต และบุ ค คลภายนอก
มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ 6.5

แสวงหำควำมร่วมมือและสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกภำยนอก
ในกำรร่ ว ม พั ฒ นำ อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ท รั พ ยำกรธรรม ชำติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมในมหำวิทยำลัย
มำตรกำร/แนวทำง

มหาวิทยาลัยพะเยา

62
1) จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชน ในการร่วมพั ฒ นา อนุ รักษ์ ฟื้ นฟู ทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
2) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่ อ ร่ ว มจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ ในการพั ฒ นา อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและมหาวิทยาลัยในการพัฒนา อนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยพะเยา

63
แผนที่ทำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของ
มหำวิทยำลัย
แผนที่ทำงยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ประสิทธิผล
บุคลากรและนิสติ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ามกลาง
ความเป็นธรรมชาติ และ

- บุค ลากรและนิสิ ตมีคุ ณ ภาพชีวิตที่ ดีท่ ามกลาง
ความเป็นธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี

สิ่งแวดล้อมที่ดี

คุณภำพ
มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อม
แบบ Botanical University ที่

- มหาวิ ท ยาลั ย มี ส ภาพแวดล้ อ มแบบ Botanical
University ที่สมบูรณ์แบบ

สมบูรณ์แบบ

ประสิทธิภำพ
มีการดาเนินการตามแผนแม่บทการ
พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู

- มี ก ารด าเนิ น การตามแผนแม่ บ ทการพั ฒ นา
อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ชา ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำรพัฒนำองค์กร
มีบุคลากรที่มีความรู้ และมี
ความเชี่ยวชาญฯ

มีทรัพยากรด้านงบประมาณ
เครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการดาเนินงาน

บุคลากรและนิสติ มหาวิทยาลัย
มีความรู้ มีความตระหนัก และมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฯ

มีเครือข่ายความร่วมมือ
จากภายนอกในการร่วม
พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูฯ

- มีบุค ลากรที่มี ค วามรู้ และมี ค วามเชี่ยวชาญใน
การพั ฒ นา อนุ รักษ์ ฟื้ นฟู ท รัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- มีทรัพยากรด้านงบประมาณ เครื่องมือ/อุปกรณ์
ที่เพียงพอและเหมาะสมในการดาเนินงาน
- บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัย มีความรู้ มีความ
ต ร ะห นั ก แ ล ะ มี ส่ วน ร่ ว ม ใน ก าร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์พลังงาน
- มีเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกในการร่วม
พัฒ นา อนุ รักษ์ ฟื้น ฟูท รัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7

กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรและวิชำกำรด้ำนสำธำรณสุขแก่
ภำคเหนือตอนบน

เป้ำประสงค์
- มีขีดความสามารถในการให้บริการด้า นสาธารณสุขและรองรับการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของภาคเหนือตอนบน
- ระบบการให้ บ ริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข และการสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนด้ า น
วิทยาศาสตร์สุขภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์วิชาชีพ
- ระบบการบริหารจัดการและการให้บริการด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพสูง
- มี ศู น ย์ ก ารแพทย์ แ ละหน่ ว ยให้ บ ริ ก าร ที่ ส ามารถรองรับ การให้ บ ริ ก ารและการ
สนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สมบูรณ์
- มี เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ชั้ น สู ง เพื่ อ รองรับ การเรี ย นการสอนและการ
ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีขีดความสามารถสูงทั้ งด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และการให้บริการ
- มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในโรคที่เป็นภัยพิบัติ และ/หรือโรคที่เกิดขึ้น
บ่อยครัง้ ในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน
ประกอบด้วยกลยุทธ์และมาตรการ/แนวทางต่างๆ ดังนี้
กลยุทธ์ 7.1

พัฒนำคุณภำพ มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรด้ำน
สำธำรณสุขให้สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
มำตรกำร/แนวทำง
1) ส่งเสริม ให้ มีก ารศึก ษาระบบการบริห ารจัด การและการให้บ ริการด้ าน
สาธารณสุขจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียงและประสบความสาเร็จ เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดระบบการให้บริการของมหาวิทยาลัย
2) จัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการให้บริการด้านสาธารณสุข เพื่อให้การบริหาร
จัดการและการให้บริการด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ
3) เร่งรัดการจัดวางระบบงานต่างๆ เช่น ระบบงานการให้บริการ ระบบการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง ควบคุ ม และป้ อ งกั น การบริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข
ระบบงานบริหารจัดการศูนย์การแพทย์ เป็นต้น เพื่อให้ ระบบได้พั ฒนา
ไปสู่มาตรฐานวิชาชีพที่ได้กาหนดไว้
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4) ส่ ง เสริ ม การเชื่ อ มโยงระบบการศึ ก ษากั บ การบริ ห ารจั ด การและการ
บริการระดับนโยบาย ให้มีการบูรณาการไปพร้อมกัน
กลยุทธ์ 7.2

เร่งรัดกำรพัฒนำศูนย์กำรแพทย์และหน่วยให้บริกำรให้เป็นไปตำม
แผนงำนที่กำหนด
มำตรกำร/แนวทำง
1) เร่งรัดการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ และหน่วยให้บริการต่างๆ แล้วเสร็จ
เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
2) ส่งเสริมให้มีหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพื่อการบริการสุขภาพ
สามารถปฏิบัตงิ านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3) ส่ ง เสริ ม การเตรี ย มการให้ มี ค วามพร้ อ มส าหรั บ การให้ บ ริ ก ารด้ า น
การแพทย์และสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน เพื่อการให้บริการได้ตลอด 24
ชั่วโมง
4) สนับสนุนหน่วยแพทย์พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
5) ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ในเด็ก

กลยุทธ์ 7.3

เร่งรัดกำรจัดหำเครื่องมืออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่จำเป็นและพร้อม
รองรับกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรให้บริกำร
มำตรกำร/แนวทำง
1) เร่งรัดการจัดทาแผนความต้องการและการบารุงรักษา วัสดุ ครุภัณ ฑ์
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้พร้อมรองรับการเรียนการสอน การวิจัย
และการให้บริการ

2) ส่งเสริมให้มีการจัดวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
การบริการด้านวิชาการและการสาธารณสุข
3) ส่งเสริมให้มีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ทาง
การแพทย์ชั้นสูงในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน
4) เร่งรัด การวางระบบเทคโนโลยี สารสนเทศร่วมกั น ข้อ มูล ด้า น health
science
5) ส่งเสริมให้มีศูนย์เครื่องมือแพทย์
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กลยุทธ์ 7.4

เร่ ง รั ด กำรแสวงห ำและพั ฒ นำบุ ค ลำกรทำงกำรแพทย์ แ ละ
สำธำรณสุขให้มีขีดควำมสำมำรถสูงทั้งด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำร
วิจัย และกำรให้บริกำร
มำตรกำร/แนวทำง
1) จัดท าแผนความต้ องการและการพั ฒ นาบุ คลากรด้ านการแพทย์ และ
สาธารณสุข ให้ เพียงพอต่อการดาเนินการของศูนย์ การแพทย์ในระยะ
เริ่มต้น
2) เร่ ง รั ด การแสวงหาบุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ที่ มี ขี ด
ความสามารถสูงในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการ
ให้เข้ามาร่วมงานในการพัฒนาด้านสาธารณสุขของมหาวิทยาลัย
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นและต่อเนื่อง เช่น การจั ดส่งแพทย์ไปเรียน
ปรับเพิ่มประสบการณ์เป็นแพทย์เฉพาะทาง แพทย์วุฒิบัตร เป็นต้น
4) ส่งเสริมให้บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ของมหาวิทยาลัยได้
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
5) เร่งรัดการจัดสวัสดิการและผลตอบแทนแต่บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขของมหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างแรงจูงใจ และแข่งขันได้กับ
ภายนอก
6) จัดให้มีการจัดทุนการศึกษาแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
โดยให้ ไปศึ ก ษาทั้ งในและต่ า งประเทศ เพื่ อ ช่ วยในการช่ว ยขั บ เคลื่ อ น
ภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยต่อไป
7) ส่ ง เสริ ม การเตรี ย มหลั ก สู ต รขอแต่ ล ะคณะ: ผู้ ช่ ว ยพยาบาล อบรม
พ ย าบ าล ผู้ สู งอ า ยุ ป .โท แ พ ท ย์ แ ผ น ไท ย จี น เว ช กิ จ ฉุ ก เฉิ น
วิ ศ วกรรมศาสตร์ ใ ห้ มี ก ารเรี ย นแพทย์ นิ ติ ศ าสตร์ for health science
sport medicine กิจกรรมบาบัด
8) จัดให้มีการเตรียมหลักสูตรสู่ AEC พยาบาล สาธารณสุข สหเวชศาสตร์
sport medicine
9) สนับสนุนค่าตอบแทน: incentive, recognition, career part, สวัสดิการ
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กลยุทธ์ 7.5

ส่ ง เสริ ม กำรวิ จั ย และกำรสร้ ำ งองค์ ค วำมรู้ ท ำงกำรแพทย์ แ ละ
สำธำรณสุขในโรคที่เป็นปัญหำของภำคเหนือตอนบน
มำตรกำร/แนวทำง
1) ส่งเสริม การนาภูมิปัญ ญาท้องถิ่นมาใช้เพื่ อ สร้างสรรค์ ผลงานวิจัยและ
สร้างองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุข
2) สนับสนุนให้มีงานวิจัยความต้องการและปัญหาที่เกิดขึน้ ในพื้นที่ เพื่อการ
ป้องกันและรักษาในโรคที่เป็นปัญหาในพืน้ ที่
3) จั ด ให้ มี ระบบฐานข้ อ มู ล การวิ จั ย และองค์ ค วามรู้ท างการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุขในโรคที่เป็นปัญหาของภาคเหนือตอนบน ให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างประชาชน บุคลากร
และนิ สิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ สร้ า งการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น และการ
พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ
5) ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ในการวิ จั ย ทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข กั บ
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6) สนับสนุนการออกชุมชนร่วมกัน
7) สนับสนุนเทคโนโลยี และหน่วยแพทย์
8) สนับสนุน Dynamic model
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แผนที่ ท ำงยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำระบบกำรให้ บ ริ ก ำรและวิ ช ำกำรด้ ำ นสำธำรณสุ ข แก่
ภำคเหนือตอนบน
แผนที่ทำงยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ประสิทธิผล
มีขีดความสามารถในการ
ให้บริการด้านสาธารณสุขและ
รองรับการเรียนการสอนฯ

- มี ขี ด ค วาม ส าม ารถ ใน ก ารให้ บ ริ ก ารด้ าน
สาธารณสุขและรองรับ การเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพของภาคเหนือตอนบน

คุณภำพ
ระบบการให้บริการด้าน
สาธารณสุขและการสนับสนุน
การเรียนการสอนฯ

- ระบบการให้ บ ริก ารด้ านสาธารณสุ ข และการ
สนั บ สนุ น การเรีย นการสอนด้ านวิ ท ยาศาสตร์
สุขภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์วิชาชีพ

ประสิทธิภำพ
ระบบการบริหารจัดการ
และการให้บริการฯ

- ระบบการบริหารจัดการและการให้บ ริการด้าน
สาธารณสุขมีประสิทธิภาพสูง

กำรพัฒนำองค์กร
มีศูนย์การแพทย์และหน่วย
ให้บริการ ที่สามารถรองรับการ
ให้บริการฯ

มีเครื่องมืออุปกรณ์
ทางการแพทย์ชั้นสูงเพื่อรองรับ
การเรียนการสอนฯ

มีบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขที่มีขีด
ความสามารถสูงฯ
มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพในโรคที่เป็นภัยพิบัติ ฯ

- มีศูนย์การแพทย์และหน่วยให้บริการ ที่สามารถ
รองรับการให้บริการและการสนับสนุนการเรียน
การสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สมบูรณ์
- มี เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ชั้ น สู งเพื่ อ
รองรับการเรียนการสอนและการให้บริการด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
- มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีขีด
ความสามารถสูงทั้งด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย และการให้บริการ
- มีอ งค์ค วามรู้ด้านวิท ยาศาสตร์สุขภาพในโรคที่
เป็นภัยพิ บัติ และ/หรือ โรคที่เกิ ดขึ้นบ่อ ยครั้งใน
พืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน
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4.5 ตัวชี้วัดหลักระดับมหำวิทยำลัยตำมประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ และค่ำเป้ำหมำย
จากข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการ/แนวทางการดาเนินการ มหาวิทยาลัย
ได้ร่วมกับหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการกาหนดตัวชี้วัดหลักของแผนพัฒ นามหาวิทยาลัยพะเยา
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ในระดับมหาวิทยาลัย
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดยมี เอกสารที่ประกอบการพิจารณาที่สาคัญคือ คู่มือการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.2553 คู่ มื อ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา และรายงานผล
การประกันคุณภาพการศึกษา ได้ผลสรุปดังนี้
1. ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยตามประเด็นยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย ดังรายละเอี ยดใน
ตารางตั ว ชี้ วั ด แผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ในช่ ว งแผนพั ฒ นาการศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
2. แผนการบริหารจัดการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2559 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในภาคผนวก 5
3. แผนด้านกายภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-25559 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในภาคผนวก 6
4. แผนงบประมาณรายจ่ าย ปี งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 ดั งรายละเอี ยดที่ ปรากฏใน
ภาคผนวก 7
5. แผนบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2559 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในภาคผนวก 8
6. แผนการเปิดหลักสูตรและเป้ าหมายการรับนิ สิตของคณะต่างๆ ดังรายละเอี ยดที่ ปรากฏใน
ภาคผนวก 9
7. รายละเอี ยดโครงการวิ จั ย ปี งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 ดั งรายละเอี ยดที่ ปรากฏใน
ภาคผนวก 10
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ตัวชี้วัดแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยพะเยำ ในช่วงแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปีฐำน
เฉลี่ย

55

ค่ำเป้ำหมำย
56
57
58

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำทีม่ ีคุณภำพ ได้มำตรฐำนตรงกับควำมต้องกำรของประเทศ
1

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ศึกษาต่อหรือมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ( สมศ.ตัวบ่งชีท้ ี่ 1 )

ร้อยละ

2

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ( สมศ.ตัวบ่งชีท้ ี่ 2 )
ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพในรอบแรก
ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่กาหนด
ระดับผลการประเมินระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ( สกอ.ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.6 )
ร้อยละของอัตราการพ้นสภาพการเป็นนิสติ เนื่องจากผลการเรียน
ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF)
ร้อยละของหลักสูตรปริญญาตรีที่มีรายวิชาสหกิจศึกษาต่อจานวนหลักสูตรทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจนิสติ ที่มีตอ่ การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา
(สกอ.ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.6 เกณฑ์ข้อที่ 6)
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒกิ ารศึกษาในระดับปริญญาเอก (สกอ.ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2 )
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (สกอ.ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.3 )
ระดับผลการประเมินระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.4)

คะแนน
ร้อยละ
ร้อยละ
คะแนน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
คะแนน

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ร้อยละ
ร้อยละ
คะแนน

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำผลงำนวิจัยสู่ควำมเป็นเลิศในระดับนำนำชำติ
15
16
17

ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (สมศ ตัวบ่งชีท้ ี่ 5)
ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการนาไปใช้ประโยชน์ (สมศ ตัวบ่งชีท้ ี่ 6)
จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการแจ้งจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือจดลิขสิทธิ์

ร้อยละ
ร้อยละ
ผลงาน
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18
19
20
21
22
23
24

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

จานวนหัวข้องานวิจัยที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ผลการประเมินระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สกอ.ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1)
จานวนเครือข่ายความร่วมมือ
จานวนองค์กรที่นาความรู้ไปพัฒนา (ในรูปวิสาหกิจชุมชน)
ร้อยละของนักวิจัยต่ออาจารย์ประจา
จานวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ตอ่ จานวนอาจารย์และนักวิจัยประจา(สกอ.ตัวบ่งชีท้ ี่4.3)

เรื่อง
คะแนน
หน่วยงาน
องค์กร
ร้อยละ
โครงการ
คะแนน

ปีฐำน
เฉลี่ย

55

ค่ำเป้ำหมำย
56
57
58

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำรเพื่อพัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม
25
26
27
28
29
30
31

ผลการประเมินคุณภาพภายในด้านการบริการทางวิชาการ(สกอ.องค์ประกอบที่ 5)
จานวนหัวข้อที่ให้บริการวิชาการสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของชุมชน
จานวนหัวข้อ(ผลงาน)ที่ให้บริการวิชาการแก้ปัญหาสังคม
จานวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(สมศ.ตัวบ่งชีท้ ี่ 7)
จานวนโมเดล 1 คณะ 1 อาเภอ(จานวนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน
สังคม)
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ
จานวนผู้รับบริการเพิ่มขึน้

คะแนน
เรื่อง
เรื่อง
คะแนน
โมเดล
ร้อยละ
คน/ปี

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรทำนุบำรุงภูมิปัญญำ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ( Local Wisdom ) สู่สังคม
32
33
34

ผลการประเมินระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ( สกอ.ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.1 )
จานวนครั้งในการเผยแพร่อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และผลงานอันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย
จานวนพืน้ ที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

คะแนน
ครั้ง
พืน้ ที่
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ตัวชี้วัด
35
36

จานวนโครงการ / กิจกรรมที่พัฒนาด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จานวนโครงการ/กิจกรรม ที่บูรณาการเสริมสร้างองค์ความรู้ดา้ นวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ

หน่วยนับ

ปีฐำน
เฉลี่ย

55

ค่ำเป้ำหมำย
56
57
58

โครงการ
โครงการ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล ( Good Governance )
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
ระดับความสาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
ร้อยละความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ร้อยละระดับความสาเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากร
จานวนข้อร้องเรียนในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ผลการประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ ( สกอ.ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.3 )
ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวนที่เพิ่มขึน้ ของเครื่องมือหรือระบบที่ช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการ
จานวนครั้งในการประเมินความเสี่ยง
ระดับผลการประเมินระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ(สกอ.ตัวบ่งชีท้ ี8่ .1)
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการเงินและงบประมาณ
ร้อยละของความสาเร็จของแผนประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับข่าวสาร

คะแนน
คะแนน
คะแนน
ร้อยละ
ร้อยละ
ครั้ง
คะแนน
ร้อยละ
ระบบ
ครั้ง
คะแนน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหำวิทยำลัย
31

ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ
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32
33
34
35

หน่วยนับ

ปีฐำน
เฉลี่ย

55

ค่ำเป้ำหมำย
56
57
58

แบบ Botanical University
มีความร่วมมือกับหน่วยงานมีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพสูงทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยในการริเริ่มและ หน่วยงาน
ร่วมดาเนินการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ
มีงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยได้
บาท
ตามแผนที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
จานวนโครงการ/กิจกรรมการให้ความรู้แก่นสิ ิต บุคลากรและบุคลภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อตระหนักถึงการอนุรักษ์ โครงการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน
มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมกิจกรรมต่างๆ ใน หน่วยงาน
การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรและวิชำกำรด้ำนสำธำรณสุขแก่ภำคเหนือตอนบน
36
37
38
39
40
41

ระดับผลการประเมินระบบการให้บริการสุขภาพมหาวิทยาลัยพะเยา
จานวนผู้เข้ารับบริการสุขภาพ
จานวนนิสติ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาเอกเพิ่มขึน้
จานวนโครงการ/งานวิชาการ ที่สร้างองค์ความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์สุขภาพในโรคที่เป็นภัยพิบัติ และ/หรือโรคที่เกิดขึน้
บ่อยครั้ง

คะแนน
คน
คน
FTES
ร้อยละ
โครงการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

59

74
รำยละเอียดของตัวชี้วัดผลงำน ค่ำเป้ำหมำยของมำตรกำรภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยพะเยำ
ในช่วงแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำทีม่ ีคุณภำพ ได้มำตรฐำนตรงกับควำมต้องกำรของประเทศ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมการบูร
ณาการการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ได้
มาตรฐานสากล ตรงตาม
ความต้องการของประเทศ
และตามเป้าหมายการประกัน
คุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ 1.2 ส่งเสริมและ
พัฒนากระบวนการพัฒนา
คุณลักษณะนิสติ ให้เป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ และอัตลักษณ์นิสติ
และก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ศึกษาต่อหรือมีงานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี(สมศ.ตัวบ่งชีท้ ี่ 1)
ผลการพัฒนาบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา (สมศ.ตัวบ่งชีท้ ี่ 2)
ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพในรอบแรก

ระดับผลการประเมินระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
( สกอ.ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.6 )

หน่วย
นับ
ร้อยละ
คะแนน
ร้อยละ

คะแนน

ปีฐำน
เฉลี่ย

55

ค่ำเป้ำหมำย
56
57
58

59

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
คณะ/กอง
แผนงาน
คณะ/กอง
แผนงาน
คณะ

คณะ/กอง
บริการ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา

75
กลยุทธ์
กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมการบูร
ณาการการเรียนการสอนกับ
การทางาน (Work-Integrated
Learning) ในรูปแบบสหกิจ
ศึกษา(Cooperative Education)
และในรูปแบบต่างๆ ในการ
เชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย
และผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ 1.4 ส่งเสริมและ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถของนิสติ
ด้านภาษาต่างประเทศ
กลยุทธ์ 1.5 ส่งเสริมและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการเรียน
ของนิสติ ให้สูงขึน้
กลยุทธ์ 1.6 ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
ร้อยละของหลักสูตรปริญญาตรีที่มีรายวิชาสหกิจศึกษาต่อจานวน
หลักสูตรทั้งหมด

หน่วย
นับ
ร้อยละ

ปีฐำน
เฉลี่ย

55

ค่ำเป้ำหมำย
56
57
58

59

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองบริการ
การศึกษา

ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

ร้อยละ

กองบริการ
การศึกษา

ร้อยละของอัตราการพ้นสภาพการเป็นนิสติ เนื่องจากผลการเรียน

ร้อยละ

ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF)

ร้อยละ

คณะ/กอง
บริการ
การศึกษา
คณะ/กอง
บริการ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

หน่วย
นับ
คะแนน

กลยุทธ์ 1.7 ส่งเสริมและ
พัฒนาขีดความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์อย่างต่อเนื่องและได้
มาตรฐานสากล

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจนิสติ ที่มีตอ่ การจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา (สกอ.ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.6
เกณฑ์ข้อที่ 6)

กลยุทธ์ 1.8 ส่งเสริมและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการ
พัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนต่อการ
จัดการเรียนการสอนให้สูงขึน้

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒกิ ารศึกษาในระดับปริญญาเอก
(สกอ.ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2 )
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ(สกอ.ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.3)

ร้อยละ

ระดับผลการประเมินระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน (สกอ.ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.4)

คะแนน

ร้อยละ

ปีฐำน
เฉลี่ย

55

ค่ำเป้ำหมำย
56
57
58

59

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
คณะ/กอง
บริการ
การศึกษา

คณะ/กองการ
เจ้าหน้าที่
คณะ/กองการ
เจ้าหน้าที่
คณะ/กองการ
เจ้าหน้าที่

มหาวิทยาลัยพะเยา

77
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำผลงำนวิจัยสู่ควำมเป็นเลิศในระดับนำนำชำติ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมงานวิชาการ
ที่ตอบสนองความต้องการ
เร่งด่วนของชุมชน สังคมและของ
ประเทศ

ตัวชี้วัด

ร้อยละของผลงานทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการนาไปใช้
ประโยชน์ (สมศ ตัวบ่งชีท้ ี่ 6)
จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการแจ้งจดสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร หรือจดลิขสิทธิ์
จานวนหัวข้อการให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมการพัฒนา ผลการประเมินระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและงาน
ระบบและกระบวนการสนับสนุน สร้างสรรค์ (สกอ.ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1)
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ 2.3 สร้างเครือข่าย
จานวนเครือข่ายความร่วมมือ
ความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายใน จานวนองค์กรที่นาความรู้ไปพัฒนา (ในรูปวิสาหกิจชุมชน)
และภายนอกสถาบัน เพื่อการ
พัฒนาผลงาน
กลยุทธ์ 2.4 สนับสนุนการสร้าง ร้อยละของนักวิจัยต่ออาจารย์ประจา
นักวิชาการและเพิ่มขีด
จานวนโครงการที่พัฒนานักวิจัย
ความสามารถให้สูงขึน้

หน่วย
นับ
ร้อยละ

ปีฐำน
เฉลี่ย

55

ค่ำเป้ำหมำย
56
57
58

59

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
คณะ/กองบริหาร
งานวิจัยฯ

ผลงาน

คณะ/กองบริหาร
งานวิจัยฯ

เรื่อง

คณะ/กองบริหาร
งานวิจัยฯ

คะแนน

คณะ/กองบริหาร
งานวิจัยฯ

ร้อยละ

คณะ/กองบริหาร
งานวิจัยฯ

หน่วยงาน

คณะ
คณะ

ผลงาน

ร้อยละ
โครงการ

กองบริหาร
งานวิจัยฯ
กองบริหาร
งานวิจัยฯ

มหาวิทยาลัยพะเยา

78
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ 2.5 สร้างองค์กรให้เป็น
แหล่งค้นคว้าและเรียนรู้ ด้าน
ผลงานวิจัย โดยเชื่อมโยงองค์
ความรู้ของชุมชนและท้องถิ่นเข้า
ด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาและแก้ปัญหา
ให้กับชุมชน สังคม และประเทศ
กลยุทธ์ 2.6 สนับสนุนให้มีปัจจัย งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ตอ่ จานวน
เกื้อหนุนต่อการดาเนินงานอย่าง อาจารย์และนักวิจัยประจา(สกอ.ตัวบ่งชีท้ ี่4.3)
เพียงพอ

หน่วย
นับ

คะแนน

ปีฐำน
เฉลี่ย

55

ค่ำเป้ำหมำย
56
57
58

59

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

คณะ/กองบริหาร
งานวิจัยฯ

มหาวิทยาลัยพะเยา

79
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำรเพื่อพัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม
กลยุทธ์
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการการให้บริการ
วิชาการอย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
กลยุทธ์ 3.2 สนับสนุนการ
จัดการองค์ความรู้ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อถ่ายทอด
พัฒนา และแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนและสังคม
กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาเครือข่าย
การให้บริการวิชาการแบบมีสว่ น
ร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
รวมทั้งองค์กรภายนอก เพื่อการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนใน
รูปแบบต่างๆ

ตัวชี้วัด
ผลการประเมินคุณภาพภายในด้านการบริการทางวิชาการ
(สกอ.องค์ประกอบที่ 5)

จานวนหัวข้อที่ให้บริการวิชาการสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคม และความต้องการของชุมชน
จานวนหัวข้อ(ผลงาน)ที่ให้บริการวิชาการแก้ปัญหาสังคม

หน่วยนับ

ปีฐำน
เฉลี่ย

55

ค่ำเป้ำหมำย
56
57
58

59

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

คะแนน

เรื่อง

คณะ/กอง
บริหารงานวิจัยฯ

เรื่อง

คณะ/กอง
บริหารงานวิจัยฯ
คณะ/กอง
บริหารงานวิจัยฯ

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ(สมศ.ตัวบ่งชีท้ ี่ 7)

คะแนน

จานวนโมเดล 1 คณะ 1 อาเภอ(จานวนเครือข่ายความร่วมมือ
ทางด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน สังคม)

โมเดล

คณะ

มหาวิทยาลัยพะเยา
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมและเพิม่ ขีด ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ
ความสามารถในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
บริการวิชาการ
กลยุทธ์ 3.5 พัฒนาบุคลากรให้มี จานวนผู้รับบริการเพิ่มขึน้
ความพร้อมทั้งความรู้
ความสามารถ และทักษะในการ
ให้บริการวิชาการที่สูงขึ้น

ร้อยละ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
คณะ

คน/ปี

คณะ

หน่วยนับ

ปีฐำน
เฉลี่ย

55

ค่ำเป้ำหมำย
56
57
58

59

มหาวิทยาลัยพะเยา
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรทำนุบำรุงภูมิปัญญำ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ( Local Wisdom ) สู่สังคม
กลยุทธ์
กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารจัดการงานด้าน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้าง
ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมกับ
นานาประเทศ
กลยุทธ์ 4.3 พัฒนาองค์กรให้
เป็นแหล่งค้นคว้าอนุรักษ์ สืบทอด
และบูรณาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ 4.4 ส่งเสริมและเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากรและ
นิสติ ด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้สูงขึน้

ตัวชี้วัด
ผลการประเมินระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
( สกอ.ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.1 )

หน่วยนับ

ปีฐำน
เฉลี่ย

55

ค่ำเป้ำหมำย
56
57
58

59

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

คะแนน

คณะ/โครงการ
จัดตั้งศูนย์ฯ (ไต)

จานวนครั้งในการเผยแพร่อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และผลงานอัน
ทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย

ครั้ง

คณะ/โครงการ
จัดตั้งศูนย์ฯ (ไต)

จานวนพืน้ ที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

พืน้ ที่

คณะ/กอง
แผนงาน

จานวนโครงการ / กิจกรรมที่พัฒนาด้านการทานุบารุง
โครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
จานวนโครงการ/กิจกรรม ที่บูรณาการเสริมสร้างองค์ความรู้ดา้ น โครงการ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ

คณะ/โครงการ
จัดตั้งศูนย์ฯ (ไต)

คณะ

มหาวิทยาลัยพะเยา

82
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล ( Good Governance )
กลยุทธ์
กลยุทธ์ 5.1 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance)
กลยุทธ์ 5.2 พัฒนาและส่งเสริม
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและเพิ่มขีด
ความสามารถในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 4.4 ส่งเสริมการสร้าง
เครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อ
สนับสนุนและปรับปรุงการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่
สูงขึน้

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปีฐำน
เฉลี่ย

55

ค่ำเป้ำหมำย
56
57
58

59

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คะแนน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

คะแนน

ระดับความสาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
ร้อยละความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ร้อยละระดับความสาเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากร
จานวนข้อร้องเรียนในการปฏิบัติงานของบุคลากร

คะแนน
ร้อยละ
ร้อยละ
ครั้ง

กองการ
เจ้าหน้าที่

ผลการประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
( สกอ.ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.3 )
ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวนที่เพิ่มขึน้ ของเครื่องมือหรือระบบที่ช่วยส่งเสริมการบริหาร
จัดการ
จานวนครั้งในการประเมินความเสี่ยง

คะแนน

คณะ/CITCOM

ร้อยละ

CITCOM

ระบบ

CITCOM

ครั้ง

คณะ/หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

คณะ/กอง
บริหารงานวิจัยฯ
คณะ/กอง
บริหารงานวิจัยฯ

มหาวิทยาลัยพะเยา
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ 5.5 ส่งเสริมและเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหาร
จัดการงบประมาณ เพื่อการใช้
ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
กลยุทธ์ 5.6 สร้างเครือข่าย

การประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้
แพร่หลาย ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

ระดับผลการประเมินระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
(สกอ.ตัวบ่งชีท้ ี8่ .1)
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการเงินและ
งบประมาณ

คะแนน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
คณะ/กองคลัง

ร้อยละ

กองคลัง

ร้อยละของความสาเร็จของแผนประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับข่าวสาร

ร้อยละ
ร้อยละ

กองกลาง
กองกลาง

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปีฐำน
เฉลี่ย

55

ค่ำเป้ำหมำย
56
57
58

59

มหาวิทยาลัยพะเยา
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหำวิทยำลัย
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

กลยุทธ์ 6.1 เร่งรัดการนาแผน
แม่บทการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม
กลยุทธ์ 6.2 แสวงหาทรัพยากร
บุคคลทั้งภายในและนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแกนหลักใน
การจัดระบบการพัฒนา อนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ 6.3 สนับสนุนการ
แสวงหางบประมาณทั้งจาก
ภายในและจากแหล่งทุนภายนอก
เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์
ต่างๆ ที่จาเป็นต่อการพัฒนา
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการ

ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนา
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ Botanical
University

ร้อยละ

มีความร่วมมือกับหน่วยงานมีความรู้ความสามารถและมี
หน่วยงาน
ศักยภาพสูงทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยในการริเริ่มและร่วม
ดาเนินการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในรูปแบบต่างๆ

มีงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยได้ตามแผนที่
กาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

บาท

ปีฐำน
เฉลี่ย

55

ค่ำเป้ำหมำย
56
57
58

59

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองอาคาร
สถานที่

กองอาคาร
สถานที่ /
วิทยาลัย
พลังงานฯ /
คณะที่
เกี่ยวข้อง
กองอาคาร
สถานที่ /
วิทยาลัย
พลังงานฯ /
คณะที่
เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยพะเยา
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กลยุทธ์
ดาเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
แผนที่กาหนดไว้
กลยุทธ์ 6.4 รณรงค์และสร้าง
ความตระหนักให้บุคลากรและ
นิสติ มหาวิทยาลัยในการมีสว่ น
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการ
อนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 6.5 แสวงหาความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือจากภายนอกในการร่วม
พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย

ปีฐำน
เฉลี่ย

ค่ำเป้ำหมำย
56
57
58

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

จานวนโครงการ/กิจกรรมการให้ความรู้แก่นสิ ิต บุคลากรและบุ
คลภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อตระหนักถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน

โครงการ/
กิจกรรม

กองอาคาร
สถานที่

มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการ
พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน

กองอาคาร
สถานที่

55

59

มหาวิทยาลัยพะเยา
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรและวิชำกำรด้ำนสำธำรณสุขแก่ภำคเหนือตอนบน
กลยุทธ์
กลยุทธ์ 7.1 พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการบริหารจัดการและ
การให้บริการด้านสาธารณสุขให้
สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ 7.2 เร่งรัดการพัฒนา
ศูนย์การแพทย์และหน่วย
ให้บริการให้เป็นไปตามแผนงานที่
กาหนด
กลยุทธ์ 7.3 เร่งรัดการจัดหา
เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่จาเป็นและพร้อมรองรับการ
เรียนการสอน การวิจัย และการ
ให้บริการ
กลยุทธ์ 7.4 เร่งรัดการแสวงหา
และพัฒนาบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขให้มี
ขีดความสามารถสูงทั้งด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย และการ
ให้บริการ

ตัวชี้วัด
ระดับผลการประเมินระบบการให้บริการสุขภาพมหาวิทยาลัย
พะเยา

หน่วยนับ
คะแนน

ปีฐำน
เฉลี่ย

55

ค่ำเป้ำหมำย
56
57
58

59

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ศูนย์บริการ
ทางการแพทย์

จานวนผู้เข้ารับบริการสุขภาพ

คน

ศูนย์บริการ
ทางการแพทย์

จานวนนิสติ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คน

คณะ/กอง
บริการ
การศึกษา

สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

FTES

ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาเอกเพิ่มขึน้

ร้อยละ

คณะ/กอง
แผนงาน
คณะ/กองการ
เจ้าหน้าที่

มหาวิทยาลัยพะเยา
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

กลยุทธ์ 7.5 ส่งเสริมการวิจัย
และการสร้างองค์ความรู้ทาง
การแพทย์และสาธารณสุขในโรค
ที่เป็นปัญหาของภาคเหนือ
ตอนบน

จานวนโครงการ/งานวิชาการ ที่สร้างองค์ความรู้ดา้ น
วิทยาศาสตร์สุขภาพในโรคที่เป็นภัยพิบัติ และ/หรือโรคที่เกิดขึน้
บ่อยครั้ง

โครงการ

ปีฐำน
เฉลี่ย

55

ค่ำเป้ำหมำย
56
57
58

59

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
คณะ
แพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา
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บทที่ 5
กำรถ่ำยทอดแผนสู่กำรปฏิบัติ
ในการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และการขับเคลื่ อนแผนฯสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยได้ กาหนดให้ถ่ายทอด
ยุท ธศาสตร์ มาตรการและแนวทาง ลงสู่ ห น่ วยงานปฏิ บั ติ ซึ่ งหน่ ว ยงานจะต้อ งมี ก ารด าเนิ น งานที่
สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเด็นยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์

กลยุทธ์/
มำตรกำร/
แนวทำง/
(ข้อที่)

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหน่วยงำน

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพได้มำตรฐำนตรงกับควำมต้องกำรของประเทศ
บั ณ ฑิ ต มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
1.1(1)
 จัดให้มีการบูร ณาการการเรียนการสอน การ
มหาวิทยาลัย
วิจัย การบริ ก ารวิช าการ และการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ให้กั บนิสิต เพื่อเสริม สร้างให้
นิสิตได้เรียนรู้อย่างรอบด้านและเป็นบัณ ฑิตที่
พึงประสงค์
1.1(2)
 พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ในลัก ษณะการค้นคว้าด้วยตนเอง
ที่สร้างความสนใจแก่นิสิตเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง
เ ช่ น Project-based Learning แ ล ะ Active
Learning รวมถึ ง เน้ น การจั ด สิ่ ง อ านวยความ
สะดวกในการค้นคว้าและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
1.1(3)
 ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันใน
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และให้มีผ ลชัดเจน
และเป็นรูปธรรมมากขึ้น
1.1(4)
 ส่ง เสริม กิ จ กรรมทางวิช าการของนิ สิ ต ทั้ ง ใน
ห ลั ก สู ต ร แล ะน อ ก ห ลั ก สู ต ร ให้ มี ค วาม
หลากหลาย ตามความสนใจและความถนั ด
ของนิ สิ ต โดยเน้ น ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก ด้ า น เช่ น
อาสาสมัครเพื่อสังคม และการบริการวิชาการ
แก่ชุมชนและสังคม
1.1(5)

 ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาและสาเร็จ
การศึกษาของนักเรียนในพืน้ ที่ และสาเร็จ
การศึกษาของนิสติ
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นิสติ มีขีดความสามารถในด้าน
ภาษาต่างประเทศสูงขึ้น

มีก ระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

กลยุทธ์/
มำตรกำร/
แนวทำง/
(ข้อที่)

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหน่วยงำน

1.4(1)



1.4(2)

 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนิสติ ระหว่าง
สถาบันการศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน

1.4(3)

 เร่งรัดการดาเนินการของศูนย์
ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้บริการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศแก่นิสติ ได้อย่างสมบูรณ์
ครบวงจร

1.4(5)

 ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศทางวิชาการและ
ความเป็ น นานาชาติ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ภายในพื้ น ที่
มหาวิท ยาลั ย เช่ น การจั ด พื้ น ที่ ให้ บ ริ ก ารแก่
นิสิตที่ต้องใช้ภ าษาต่างประเทศในการสื่อสาร
การจัดทาป้ายบอกทางภายในมหาวิทยาลัยที่
ใช้มากกว่าสองภาษา การจัดทาเว็ บไซด์หลาย
ภาษา เป็นต้น และการจัดระบบการให้บริก าร
นิสิต โดยเน้ นการใช้ ภ าษาต่างประเทศในการ
สื่อสารระหว่างนิสติ กับบุคลากร

1.4(5)

 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาขี ด ความสามารถด้ า น
ภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรสายสนับสนุน
โดยเฉพาะหน่ ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น การจั ด การ
เรียนการสอน

1.4(6)

 พัฒนารูปแบบและสื่อการเรียนการสอนให้เป็น
ลักษณะสองภาษาให้มากขึ้น

1.4(7)

 จั ด ให้ มี ก าร ส อ บ exit exam แล ะมี ร ะบ บ
ช่วยเหลือภาษาอังกฤษนิสิตที่ไม่สามารถสอบ
ผ่าน exit exam

1.3(1)

 พัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
เรียนการสอนกับการทางานของนิสติ (Workintegrated Learning) ในรูปแบบสหกิจศึกษา
(Cooperative Education) ให้ได้มาตรฐาน

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศใน
รายวิชาที่มีความพร้อมให้กับนิสิตทุกระดับ
โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน

มหาวิทยาลัยพะเยา
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มีกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะนิสติ ที่พึง
ประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์/
มำตรกำร/
แนวทำง/
(ข้อที่)

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหน่วยงำน

1.3(2)

 พัฒนาระบบการดาเนินงานด้านสหกิจศึกษาให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยร่วมมือกับผู้มีสว่ นได้
เสียทุกภาคส่วน

1.3(3)

 พัฒนาการดาเนินงานและส่งเสริมกิจกรรม
ด้านสหกิจศึกษาเข้าสู่ระดับนานาชาติมากขึ้น

1.3(4)

 ส่งเสริมกิจกรรมหลังการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาที่ให้นสิ ิตสามารถวิเคราะห์ตนเอง เพื่อหา
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้มี
ความสามารถตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานได้

1.3(5)

 จัดกิจกรรมที่เน้นการเสริมสร้างจริยะวัตร ให้
เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวิตของนิสติ ใน
มหาวิทยาลัย โดยเน้นการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่เหมาะสม

1.2(1)

 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
เหมาะสมและเอือ้ อานวยต่อนิสติ ให้สามารถใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข เช่น
การพัฒนาหอพักให้น่าอยู่และเป็นศูนย์เรียนรู้ (
Living and Learning Dormitory) การบริการ
ด้านสุขภาพ การจัดบริการด้านอาหาร และ
การจัดศูนย์นันทนาการ เป็นต้น

1.2(2)

 จัดให้มีกิจกรรมและโครงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้นิสติ มีความคิดสร้างสรรค์ เกิด
แนวคิดและพฤติกรรมที่สร้างคุณธรรม
จริยธรรม และความเป็นผู้นา ส่งเสริมตามอัต
ลักษณ์นสิ ิต รวมทั้งความเป็นผู้ใฝ่รู้ และเป็นผู้
สุขภาพที่ดี

1.2(3)

 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ในบริเวณหอพัก
นิสติ และพืน้ ที่การเรียนรู้ ( Learning Space )
อื่น ๆ ให้สามารถบริการนิสติ ได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
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นิสติ มีความพร้อมพืน้ ฐานเพื่อการเรียน
การสอนที่สูงขึ้น

มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและตรงกับความ
ต้องการของประเทศ

กลยุทธ์/
มำตรกำร/
แนวทำง/
(ข้อที่)

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหน่วยงำน

1.2(4)

 การจัดตั้งศูนย์ Student Union เพื่อเป็นแหล่ง
กิจกรรม รวบรวมข้อมูล และให้บริการด้าน
ต่างๆแก่นสิ ิต

1.5(1)

 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อ
ช่วยเหลือนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า
และรักษานิสติ ให้คงอยู่ในระบบของ
มหาวิทยาลัยได้จนสาเร็จการศึกษามากขึ้น

1.5(2)

 จัดให้มีการเตรียมความพร้อมด้านการเรียน
และความพร้อมด้านสังคมให้แก่นสิ ิตใหม่ที่เริ่ม
เข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยให้มีพนื้ ฐานเพื่อการ
เรียนในระดับที่สูงขึ้น

1.5(3)

 จัดให้มีรายวิชาในหลักสูตรที่สง่ เสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนให้มีทักษะในการ
นาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

1.6(1)

 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยมี
ความพร้อม เป็นหลักสูตรที่มีความต้องการสูง
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และ
ประชาคมอาเซียน โดยเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาต่าง ๆ

1.6(2)

 พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมให้มีประสิทธิภาพได้
มาตรฐานสากล และรองรับการขยายการรับ
นิสติ ต่างชาติให้เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
มากขึ้น

1.6(3)

 ส่งเสริมให้นิสติ มีความเข้าใจในวัฒนธรรม
อาเซียน โดยสามารถทางานร่วมกับเพื่อน
ร่วมงานจากประเทศในประชาคมอาเซียนได้
เป็นอย่างดี

1.6(4)

 จัดตั้งบริษัทจาลอง เพื่อร่วมกันบูรณาการ
โครงการร่วมกัน โดยใช้ศาสตร์ตา่ งๆมาบูรณา
การร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ชุมชนมาก
ทีส่ ุด
มหาวิทยาลัยพะเยา
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มีปั จจัยเกื้อหนุน ต่อ การจัด การเรีย นการ
สอน

อาจารย์มีขีดความสามารถสูง ในการ
จัดการเรียนการสอน

กลยุทธ์/
มำตรกำร/
แนวทำง/
(ข้อที่)

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหน่วยงำน

1.8(1)

 จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพสูง รวมทั้งสนับสนุนการเรียนรู้
โดยสื่ออิเลคโทรนิกส์

1.8(2)

 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน อุปกรณ์
การศึกษา และระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (
WIFI Internet ) เพื่อรองรับการจัดการเรียนการ
สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

1.8(3)

 จัดหาและปรับปรุงระบบการให้บริการเพื่อการ
เรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ตามอัธยาศัยโดยผ่าน
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอต่อผู้ใช้งาน

1.8(4)

 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุดให้เพียงพอต่อความต้องการของนิสติ
อาจารย์และบุคลากร

1.7(1)

 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานด้านการจัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพสูง และส่งเสริมการ
ทาวิจัยในชั้นเรียน

1.7(2)

 ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการและการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์กับสถาบันการศึกษาที่มี
ชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ

1.7(3)

 จัดให้มีหน่วยพัฒนาอาจารย์เพื่อเป็นแหล่ง
พัฒนาขีดความสามารถด้านการสอนของ
อาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ โดยทาหน้าที่
อบรมเทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล
การให้คาปรึกษา และการคุมสอบ และสร้าง
ระบบครูพี่เลีย้ ง

1.7(4)

 ส่งเสริมทักษะและเทคนิควิธถี ่ายทอดความรู้
ของอาจารย์ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน

มหาวิทยาลัยพะเยา

93

ประเด็นยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์

กลยุทธ์/
มำตรกำร/
แนวทำง/
(ข้อที่)

1.7(5)

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหน่วยงำน
 การจัดระบบสวัสดิการ ขวัญกาลังใจให้กับ
อาจารย์ เช่น หอพัก เงินเดือน

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำผลงำนวิจัยสู่ควำมเป็นเลิศในระดับนำนำชำติ
มี ผ ล ง าน วิ จั ยเป็ น ที่ ย อม รั บ ใน ระดั บ
นานาชาติ

ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพสูง
และมีจานวนมากขึ้น

ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีการนาไปใช้
ในการพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชน และ
สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม

มีก ระบวนการพั ฒ นาการบริห ารจัด การ
งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

2.1(1)

 จัดตั้งองค์กรบริหารงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานทางวิชาการให้มีขีดความสามารถใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ

2.1(2)

 สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยเพื่อตอบสนอง
ปัญหาเร่งด่วนของชุมชน สังคมและประเทศ

2.2(1)

 จัดทาแผนพัฒนางานวิจัย โดยมุ่งเน้น ส่งเสริม
งานวิจัย ที่นาไปสู่การปฏิบัติได้จริง เพื่อ
แก้ปัญหาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

2.2(6)

 สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล

2.2(2)

 สนับสนุนการจัดตั้งCenter of Excellence ใน
ด้านต่างๆ

2.2(3)

 สนับสนุนให้มีการบูรณาการการเรียนการสอน
การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนา
นิสติ ด้านงานวิชาการ

2.2(5)

 สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และความลับทางการค้า
โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง
และนาไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง

2.5(1)

 ส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัย ให้เกิด
คุณค่าทางเศรษฐกิจเพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ชุมชน สังคมและประเทศ

2.2(7)

 สนับสนุนให้นิสติ ได้ทาผลงานวิจัย ให้เป็น
นักวิจัยในอนาคต เพื่อยกระดับผลงานทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย สู่ความเป็นเลิศทาง
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วิชาการ ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยกับ
องค์กรภายนอก ทั้งระดับท้องถิ่น
ระดับชาติและระดับนานาชาติ

นักวิจัยมีขีดความสามารถสูงและมีจานวน
ที่เพียงพอต่อการพัฒนาผลงานวิจัย

2.3(1)

 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรภายนอก เพื่อการพัฒนาผลงานวิจัยสู่
ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมการผลิต

2.3(2)

 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเน้นการดาเนินการอย่างเห็น
ผลเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึน้

2.3(3)

 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น

2.5(2)

 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ประชุมทางวิชาการ
เพื่อนาเสนอผลงานในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ

2.6(3)

 สนับสนุนการเชื่อมโยงและการสร้างเครือข่าย
กับภาครัฐและภาคเอกชนที่จะเป็นแหล่งทุน
การทาผลงานวิจัยและเป็นส่วนสนับสนุน
สาคัญในการนาผลงานวิจัยไปสร้างชื่อเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัย

2.4(1)

 จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เพื่อมาช่วย
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเตรียมต้นฉบับเพื่อ
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารต่างประเทศ

2.4(2)

 สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วม
เป็นที่ปรึกษาด้านการทาวิจัยเพื่อการพัฒนา
(Research and Development : R&D) กับ
ภาคเอกชน

2.4(3)

 พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและการวิจัยให้มี
ศักยภาพในการผลิตผลงานคุณภาพสูงอย่าง
ต่อเนื่อง
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มีความหลากหลายทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่เอือ้ ต่อการศึกษา
และการวิจัย

2.5(3)

 สนับสนุนให้ชุมชนเป็นแหล่งค้นคว้าและเรียนรู้
ร่วมสร้างผลงานวิจัย โดยการเชื่อมโยงองค์
ความรู้ของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาและ
แก้ปัญหาให้กับชุมชน สังคม และประเทศ

มีปัจจัยเกื้อหนุน ที่สนับสนุนการดาเนิน
งานวิจัยอย่างเพียงพอ

2.2(4)

 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
ด้านผลงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็น
ปัจจุบันและตอบสนองต่อความต้องการของผู้
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.6(1)

 สนับสนุนและพัฒนาปัจจัยพืน้ ฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานวิจัยให้เกิดผลงานที่มี
คุณภาพมากขึ้น

2.6(2)

 สนับสนุนงบประมาณเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการทาผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำรเพื่อพัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
และสังคม
ผลงานบริก ารวิช าการของมหาวิท ยาลั ย
ช่วยสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม
(Community Empowerment) อย่างยั่งยืน

3.1(2)

 จั ด ท าแผนงานการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการและ
วิ ช าชี พ อ ย่ าง ค ร บ ถ้ วน ต าม ภ าร กิ จข อ ง
มหาวิทยาลัย และมีการติดตาม ปรับปรุง และ
พัฒนาตามระบบ PDCA อย่างต่อเนื่อง

ผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
สร้างชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
และนาไปต่อยอดทางธุรกิจให้เกิด
มูลค่าเพิ่ม และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ได้อย่างเป็นรูปธรรม

3.2(2)

 ส่ง เสริม การถ่ ายทอดการบริก ารวิ ช าการแก่
สัง คม และเชื่อมโยงองค์ความรู้ของชุม ชนกั บ
องค์ ความรู้ของมหาวิท ยาลั ย เพื่อ การเรียนรู้
และเสริม สร้างความเข้ม แข็งให้กั บชุม ชนและ
สังคม

3.2(4)

 สนับสนุนการนาผลงานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยไปสู่ภาคธุรกิจ เพื่อเสริมสร้าง
รายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และพึ่งพาตนเองได้มากยิ่งขึน้

3.2(5)

 ส่งเสริมการเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
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อาเซียน

3.2(1)

 จัดให้มีการบูรณาการด้านบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอน

3.2(3)

 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อการพัฒนาองค์
ความรู้และการพัฒนาท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

3.1(1)

 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริการวิชาการ
เพื่อดาเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2(6)

 พัฒ นาสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้
เป็นแหล่ง เรียนรู้และให้บริก ารองค์ความรู้แก่
หน่วยงานต่างๆ ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน

มีผลงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
สังคม

3.3(1)

 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของ
องค์กรในชุมชนและท้องถิ่น ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การทาวิจัยร่วมกัน การ
ร่วมแก้ไขปัญหาในเชิงพืน้ ที่ เป็นต้น

มีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเชื่อมโยงการ
นาผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
สู่ชุมชนและสังคม

3.1(3)

 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านบริการ
วิชาการเชิงรุก

3.3(2)

 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรภายนอก เพื่อถ่ายโอนผลงานการ
ให้บริการวิชาการเข้าสู่กระบวนการผลิตเชิง
พาณิชย์

3.3(3)

 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ในการพัฒนาความ
เข้มแข็งและให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มี
ศักยภาพมากขึ้น

ผลงานบริ ก ารวิ ช าการแก้ ปั ญ หาและ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและ
สังคม ได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา

มีระบบการบริหารจัดการด้านบริการ
วิชาการที่มีประสิทธิภาพ
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มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการ
บริการวิชาการที่มีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ

มีบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งความรู้
ความสามารถ และทักษะในการให้บริการ
วิชาการที่ดี

กลยุทธ์/
มำตรกำร/
แนวทำง/
(ข้อที่)

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหน่วยงำน

3.4(1)

 พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการถ่ายทอดงานด้านการบริการ
วิชาการที่ทันสมัย

3.4(2)

 ส่งเสริมการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลที่สูงขึ้น

3.3(4)

 สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีสว่ น
ร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการขององค์กร
ต่างๆ และเป็นที่พึ่งของชุมขนและสังคม
โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบน

3.5(1)

 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดให้มีการฝึกอบรม
การให้บริการวิชาการ และวิชาชีพให้กับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย

3.5(2)

 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้
มีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะทางด้านการให้บริการวิชาการ และ
วิชาชีพให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริกำรวิชำกำรเพื่อพัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
และสังคม
วัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของ
ภาคเหนือตอนบนได้รับการอนุรักษ์ให้คง
อยู่และสืบสานต่อไปยังบุคคล องค์กร และ
สังคม สามารถเผยแพร่สสู่ ากล
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมคงอยู่และสืบ
สานต่อไปยังบุคคล องค์กรและสังคม
อย่างเป็นรูปธรรม

4.1(1)

 เร่งรัดจัดตั้งองค์กรเพื่อบริหารจัดการด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

4.3(1)

 พัฒนาความรู้สสู่ ังคม สนับสนุนให้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้ และร่วมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.1(2)

 ส่งเสริมการให้มหาวิทยาลัยมีสว่ นร่วมกับ
ชุมชน เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
สูงขึน้ และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
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มีระบบการบริหารจัดการด้านการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ

มีเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน
และเผยแพร่ความรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรม
ทัง้ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์/
มำตรกำร/
แนวทำง/
(ข้อที่)

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหน่วยงำน

4.1(3)

 ส่งเสริมให้บุคลากรนากิจกรรมด้านทานุ บารุง
ศิลปะ และวัฒนธรรม สู่การปฏิบัติ

4.2(1)

 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากร และ
นิสติ ของมหาวิทยาลัย มีความเข้าใจ เกิดการ
เรียนรู้ทางวัฒนธรรม อารยธรรมทางศาสนา
ปรัชญา และสังคมท้องถิ่น

4.3(3)

 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ และสืบ
ทอด ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม บนพืน้ ฐาน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

4.3(4)

 ส่งเสริมจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทาง
วิชาการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้ง
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

4.3(5)

 ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการ
สร้างรายได้ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.3(2)

 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม และนาองค์ความรู้เพื่อ
พัฒนาชุมชน สังคม เสริมสร้างภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทาให้เกิด
คุณค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน

4.3(7)

 ส่งเสริมการจัดทาวารสารศิลปะและ
วัฒนธรรมในระดับหน่วยงาน ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ

4.2(2)

 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ชุมชน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้ดา้ นการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา
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4.2(3)

 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เน้น
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย
กับชุมชน

4.2(4)

 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ระหว่างหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ชุมชน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

มีพืน้ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

4.3(6)

 ส่งเสริมให้มีสถานที่เพื่อการเผยแพร่และ
บริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม

มีบุคลากรและนิสติ ที่มีความรู้
ความสามารถด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

4.4(1)

 สนับสนุนการดาเนินการให้บุคลากรและนิสติ
ได้รับประสบการณ์ และทักษะการชม การฟัง
การแสดงศิลปะทุกแขนงเชื่อมโยงการเรียนรู้
ผ่านสื่อต่างๆ

4.4(2)

 สนับสนุนการศึกษาวิจัย และบูรณาการองค์ความรู้ให้
บุคลากรและนิสติ เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม
พัฒนา และเพิ่มคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

 สนับสนุนให้มีการนาการทานุ บารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม ไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน
และกิจกรรมของนิสติ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล
(Good Governance)
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
5.1(1)
 ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ
ประสิทธิผล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ข้อกาหนด ประกาศ และกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ให้
(Good Governance)
ชัดเจน เพื่อให้การบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวรัดกุมและ
สามารถตรวจสอบได้
การบริหารจัดการที่คล่องตัวและมี
5.2(1)
 จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนา
ประสิทธิภาพ มีการกระจายอานาจเพื่อ
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
ตอบสนองและขับเคลื่อนภารกิจของ
5.2(2)
 วิเคราะห์และปรับโครงสร้างองค์กรให้
4.4(3)

มหาวิทยาลัยพะเยา
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มหาวิทยาลัยได้

มีระบบการบริหารจัดการทรัพยาการที่ดี
มีความโปร่งใส ทั่วถึง และเป็นธรรม

มีบุคลากร ที่มีทักษะในงาน ทัศนคติที่ดี
ความพึงพอใจ มีขีดความสามารถและ
ศักยภาพ

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหน่วยงำน
เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ

5.2(3)

 สร้างระบบการสรรหา พัฒนา และประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย

5.1(2)

 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการ โดย
การกาหนดเวลาให้ชัดเจนและลดขั้นตอนการ
ทางาน

5.1(3)

 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงขึน้

5.2(4)

 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถด้าน
การเรียนรู้และประสบการณ์ให้สูงขึน้ เพื่อความพร้อม
ในการก้าวสู่ตาแหน่งที่สูงขึน้

5.1(4)

 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมินผลและ
ติดตามการบริการ การนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงแก้ไข

5.2(6)

 สร้างระบบการให้คุณค่า แรงจูงใจ เงื่อนไขการ
ทางานของบุคลากรที่คานึงถึงประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยเป็นที่ตงั้

5.2(7)

 ส่งเสริมให้เกิดการมีสว่ นร่วมของบุคลากรใน
การบริหารจัดการ

5.2(5)

 ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร
บุคลากรมีความรักและเสียสละต่อองค์กร มี
จิตสานึกในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

5.2(8)

 มีกลไลการพัฒนาบุคลากรที่มีผลการประเมิน
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

5.3(1)

 จัดทาแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.3(2)

 ปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยพะเยา
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สารสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
สนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

มีระบบ และเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ที่ชัดเจนและเหมาะสม

5.3(3)

 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ เช่น ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร ระบบงบประมาณ ระบบ
การเงินและพัสดุ มีระบบบริหารงานบุคคลและ
มีระบบสารสนเทศนิสิต เพื่อให้การบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
รวมทั้งสามารถรองรับการประเมิน
มหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก

5.4(1)

 พัฒนาระบบการบริหารจัดการในลักษณะ
บูรณาการ (Integration) เพื่อนาไปสู่การบริหาร
จัดการที่ดี โดยเน้นความประหยัด ความมี
ประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการ

5.4(2)

 นาผลการประกันคุณภาพการศึกษา มาพัฒนา
และปรับปรุงการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง

5.4(3)

 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการองค์
ความรู้ (Knowledge Management : KM)
ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดแี ละถูกต้อง นาความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง

5.4(4)

 สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง และระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นมาตรฐานสากลที่ชัดเจน
และรัดกุม เพื่อลดและกาจัดความเสี่ยงในทุก
ภารกิจของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

5.4(5)

 พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาผลที่ได้มาพัฒนาและ
ปรับปรุงการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึน้

มหาวิทยาลัยพะเยา
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มีการบริหารจัดการงบประมาณ การหา
รายได้ ที่ชัดเจน และมาตรการในการ
ติดตามประเมินผล

มีการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก
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5.4(6)

 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสถาบันใน
หน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้

5.4(7)

 ส่งเสริมและสร้างกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา และกระบวนการจัดการความรู้
เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

5.4(8)

 การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
โดยเน้นด้านการเงิน กฎระเบียบ การ
ดาเนินงาน และระบบการบริหารจัดการ

5.5(1)

 พัฒนาการดาเนินงานด้านการเงินและงบประมาณ โดย
จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนด้าน
งบประมาณ เพื่อการบริหารจัดการด้านการเงิน การ
ลงทุนระยะยาว การร่วมลงทุน และความสามารถในการ
หารายได้ ของมหาวิทยาลัย

5.5(2)

 นาผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาเนินการโครงการและกิจกรรมต่างๆ มาเป็นข้อมูล
พืน้ ฐานในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

5.5(3)

 สนับสนุนการบริหารสินทรัพย์และทรัพยากร
ต่างๆ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปการเงิน

5.5(4)

 ส่งเสริมมาตรการการประหยัดและลดต้นทุนค่าใช้จา่ ย
ในการดาเนินงาน ของหน่วยงานต่างๆ

5.5(5)

 ส่งเสริมให้เกิดการกระจายทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมและทั่วถึง

5.1(5)

 มีระบบการรายงานทางการเงินและการบริหาร
ที่นา่ เชื่อถือ

5.6(1)

 สร้างแผนการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

5.6(2)

 สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยต่อสถานศึกษาทุกภูมิภาคอย่าง
ต่อเนื่อง
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5.6(3)

 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์และ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

5.6(4)

 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับชุมชนและมวลชนสัมพันธ์

5.6(5)

 ส่งเสริมการดาเนินงานของสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง
และปลูกฝังศิษย์เก่าให้มีความรักและ
ภาคภูมิใจในสถาบันยิ่งขึ้น

5.6(6)

 ส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วม
และเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ทั่วถึง

5.6(7)

 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสื่อสารและการ
สร้างความเข้าใจในองค์กร

5.6(8)

 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและการพัฒนาประเทศ

 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลงานของ
มหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ชุมชน
และการพัฒนาประเทศ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ดขี องมหำวิทยำลัย
บุคลากรและนิสติ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
6.1(3)
 จัดหาแหล่งน้าดิบเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาการ
ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติ และ
ขาดแคลนน้าในอนาคต (น้าผิวดินและน้าใต้ดนิ )
สิ่งแวดล้อมที่ดี
มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมแบบ
6.1(1)
 จัดตั้งหน่วยงานเพื่อปฏิบัติภารกิจด้าน
Botanical University ที่สมบูรณ์แบบ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
6.1(4)
 จัดให้มีระบบผลิตน้าเพื่อการอุปโภค/บริโภคที่
เพียงพอและได้มาตรฐาน (โครงการประปาดื่ม
ได้)
6.1(5)
 จัดให้มีระบบจัดการขยะ ขยะติดเชือ้ ขยะ
อันตราย และสิ่งปฏิกูล ที่เหมาะสม และ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
6.1(6)
 จัดให้มีระบบการจัดการน้าเสีย จากอาคาร
5.6(8)
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ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

มีการดาเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนา
อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีบุคลากรที่มีความรู้ และมีความ
เชี่ยวชาญในการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีทรัพยากรด้านงบประมาณ เครื่องมือ/

6.1(2)

 จัดตั้งคณะทางานระดับมหาวิทยาลัยในด้าน
การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

6.1(7)

 จัดทาแผนแม่บทการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็น
Green Campus

6.1(8)

 ส่งเสริมงานวิจัย/โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นการ
พัฒนาไปสู่การประหยัดพลังงาน พลังงาน
ทดแทน และการใช้สาธารณูปโภคอย่าง
ประหยัด คุ้มค้า และการรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

6.2(1)

 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความรู้
ความสามารถและมีศักยภาพสูงทั้งภายในและ
นอกมหาวิทยาลัยในการริเริ่มและร่วม
ดาเนินการ อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ
ต่างๆ

6.2(2)

 สนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดาเนินการกับ
หน่วยงานภายนอกที่มีความโดดเด่น และ
ประสบความสาเร็จในการพัฒนา อนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
นามาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัย

6.2(3)

 สนับสนุนการให้มีการวิจัย เพื่อการพัฒนา
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยแก่บุคลากร

6.3(1)

 สนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินการพัฒนา
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยได้ตามแผนที่
กาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

6.3(2)

 สร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เพื่อ
มหาวิทยาลัยพะเยา
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อุปกรณ์ ที่เพียงพอและเหมาะสมในการ
ดาเนินงาน

บุคลากรและนิสติ มหาวิทยาลัย มีความรู้
มีความตระหนัก และมีสว่ นร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ
อนุรักษ์พลังงาน

มีเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกใน
การร่วมพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัย

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหน่วยงำน
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และ/หรือการ
จัดโครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง

6.3(3)

 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่มีขีด
ความสามารถในการแสวงหาทุนจากภายนอก
เพื่อนามาศึกษาวิจัย/โครงการบริการวิชาการ
ในเรื่องการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.4(1)

 ส่งเสริมให้มีระบบการจัดการพลังงานในทุก
ภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ตาม พรบ.การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2535

6.4(2)

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมการมีสว่ น
ร่วมระหว่างบุคลากรและนิสติ มหาวิทยาลัย ใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

6.4(3)

 ให้ความรู้แก่บุคลากรในและนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อตระหนักถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

6.4(4)

 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
มาตรการประหยัดพลังงาน การใช้
สาธารณูปโภค ลดการใช้พลังงานฟุ่มเฟือย
โดยการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด
(Clean Energy) ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อ
กระตุ้นและสร้างจิตสานึกให้กับบุคลากร นิสติ
และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

6.5(1)

 จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรภายนอกทัง้ ภาครัฐและเอกชน ในการ
ร่วมพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

6.5(2)

 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรภายนอกทัง้ ภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วม
จัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
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6.5(3)

 ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนและ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนและ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรและวิชำกำรด้ำนสำธำรณสุขแก่ภำคเหนือตอนบน
มีขีดความสามารถในการให้บริการด้าน
7.1(1)
 ส่งเสริมให้มีการศึกษาระบบการบริหารจัดการ
สาธารณสุขและรองรับการเรียนการสอน
และการให้บริการด้านสาธารณสุขจาก
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของภาคเหนือ
หน่วยงานที่มีชื่อเสียงและประสบความสาเร็จ
ตอนบน
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการจัดระบบการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัย
ระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขและ
7.2(1)
 เร่งรัดการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ และหน่วย
การสนับสนุนการเรียนการสอนด้าน
ให้บริการต่างๆ แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
วิทยาศาสตร์สุขภาพได้มาตรฐานตาม
7.1(2)
 จัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการให้บริการด้าน
เกณฑ์วิชาชีพ
สาธารณสุข เพื่อให้การบริหารจัดการและการ
ให้บริการด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ
7.4(7)
 ส่งเสริมการเตรียมหลักสูตรขอแต่ละคณะ: ผู้ช่วย
พยาบาล อบรมพยาบาลผู้สูงอายุ ป.โท แพทย์แผนไทย
จีน เวชกิจฉุกเฉิน วิศวกรรมศาสตร์ให้มีการเรียน
แพทย์ นิตศิ าสตร์ for health science sport medicine
กิจกรรมบาบัด
7.4(8)
 จัดให้มีการเตรียมหลักสูตรสู่ AEC
6.5(3)

พยาบาล สาธารณสุข สหเวชศาสตร์
sport medicine
7.1(3)

 เร่งรัดการจัดวางระบบงานต่างๆ เช่น
ระบบงานการให้บริการ ระบบการบริหาร
ความเสี่ยง ควบคุม และป้องกันการบริการ
ด้านสาธารณสุข ระบบงานบริหารจัดการศูนย์
การแพทย์ เป็นต้น เพื่อให้ระบบได้พัฒนาไปสู่
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มาตรฐานวิชาชีพที่ได้กาหนดไว้

ระบบการบริหารจัดการและการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพสูง

มีศูนย์บริการทางการแพทย์และหน่วย
ให้บริการ ที่สามารถรองรับการให้บริการ
และการสนับสนุนการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่สมบูรณ์

มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นสูง
เพื่อรองรับการเรียนการสอนและการ
ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่
มีขีดความสามารถสูงทั้งด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย และการให้บริการ

7.1(4)

 ส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบการศึกษากับการ
บริหารจัดการและการบริการระดับนโยบาย
ให้มีการบูรณาการไปพร้อมกัน

7.2(2)

 ส่งเสริมให้มีหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพื่อ
การบริการสุขภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

7.2(4)

 สนับสนุนหน่วยแพทย์พระราชทาน

7.2(5)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
 ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ในเด็ก

7.2(3)

 ส่งเสริมการเตรียมการให้มีความพร้อมสาหรับ
การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ในภาวะฉุกเฉิน เพื่อการให้บริการได้ตลอด 24
ชั่วโมง

7.3(1)

 เร่งรัดการจัดทาแผนความต้องการและการ
บารุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ให้พร้อมรองรับการเรียนการ
สอน การวิจัย และการให้บริการ

7.3(2)

 ส่งเสริมให้มีการจัดวางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการบริการ
ด้านวิชาการและการสาธารณสุข

7.3(3)

 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วม
ใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ชั้นสูงในเขต
พืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน

7.3(4)

 เร่งรัดการวางระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
ร่วมกัน ข้อมูลด้าน health science

7.3(5)

 ส่งเสริมให้มีศูนย์เครื่องมือแพทย์

7.4(1)

 จัดทาแผนความต้องการและการพัฒนา
บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้
เพียงพอต่อการดาเนินการของศูนย์การแพทย์
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ประเด็นยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์

กลยุทธ์/
มำตรกำร/
แนวทำง/
(ข้อที่)

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหน่วยงำน
ในระยะเริ่มต้น

มีองค์ความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์สุขภาพใน
โรคที่เป็นภัยพิบัติ และ/หรือโรคที่เกิดขึน้
บ่อยครั้งในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน

7.4(2)

 เร่งรัดการแสวงหาบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขที่มีขีดความสามารถสูงในด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการ ให้
เข้ามาร่วมงานในการพัฒนาด้านสาธารณสุข
ของมหาวิทยาลัย

7.4(3)

 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขให้มีขีด
ความสามารถสูงขึน้ และต่อเนื่อง เช่น การ
จัดส่งแพทย์ไปเรียนปรับเพิ่มประสบการณ์เป็น
แพทย์เฉพาะทาง แพทย์วุฒบิ ัตร เป็นต้น

7.4(4)

 ส่งเสริมให้บุคลากรด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ของมหาวิทยาลัยได้ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับภายนอกทัง้
ในและต่างประเทศ

7.4(5)

 เร่งรัดการจัดสวัสดิการและผลตอบแทนแต่
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของ
มหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างแรงจูงใจ และ
แข่งขันได้กับภายนอก

7.4(6)

 จัดให้มีการจัดทุนการศึกษาแก่บุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขโดยให้ไปศึกษาทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อช่วยในการช่วย
ขับเคลื่อนภารกิจด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย และการให้บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขของมหาวิทยาลัยต่อไป

7.4(9)

 สนับสนุนค่าตอบแทน: incentive, recognition,
career part, สวัสดิการ

7.5(1)

 ส่งเสริมการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้
ทางด้านสาธารณสุข

7.5(2)

 สนับสนุนให้มีงานวิจัยความต้องการและ
มหาวิทยาลัยพะเยา
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ประเด็นยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์

กลยุทธ์/
มำตรกำร/
แนวทำง/
(ข้อที่)

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหน่วยงำน
ปัญหาที่เกิดขึน้ ในพืน้ ที่ เพื่อการป้องกันและ
รักษาในโรคที่เป็นปัญหาในพืน้ ที่

7.5(3)

 จัดให้มีระบบฐานข้อมูลการวิจัยและองค์
ความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขในโรคที่
เป็นปัญหาของภาคเหนือตอนบน ให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการและแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

7.5(4)

 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างประชาชน บุคลากร และนิสติ ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันและ
การพัฒนาการบริการด้านสุขภาพ

7.5(5)

 ส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัยทางการแพทย์
และสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
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บทที่ 6
กำรบริหำรจัดกำรแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยพะเยำ
ในช่วงแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
สู่กำรปฏิบัติ
แผนพัฒ นามหาวิทยาลัยพะเยาในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) ได้ถูกจัดทาขึน้ เพื่อการกาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีเป้าประสงค์หลัก ไปในทิศทางเดียวกัน
มียุทธศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับ มีตัวชี้วัดหลักที่วัดได้จริง มีโครงการและกิจกรรมที่
ชัดเจน ซึ่งในการนาแผนลงสู่การปฏิบัติจะต้องมีการขับเคลื่อนแผนที่เหมาะสม ตลอดจนต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ผลเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ได้กาหนดไว้ตามกระบวนการ Plan-Do-Check-Act (PDCA)
6.1 ขั้นตอนกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ
การขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) นี้จะถูกมอบหมายและถ่ายทอดจากระดับมหาวิทยาลั ยลงสู่หน่วยงานต่างๆ
ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการดาเนินการแบบ Top-down ดังนั้น การขับเคลื่อนแผน จึงมีรายระดับ
ดังนี้
1. แผนพัฒ นามหาวิท ยาลัย พะเยาในช่วงแผนพัฒ นาการศึกษาระดับ อุด มศึ กษาฉบับ ที่ 11
(พ.ศ.2555-2559)
2. แผนพัฒนาหน่วยงานต่างๆ
3. แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีของหน่วยงานต่างๆ
ซึ่งแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีการวางแนวทางไปด้วยกัน โดยยึดหลัก
1. ความเป็นหนึ่งเดียว โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
2. มีเป้าประสงค์หลักและตัวชี้วัดหลักที่จะมุ่งไปทิศทางเดียวกัน โดยเป้าประสงค์ย่อยและ
ตัวชี้วัดย่อยของหน่วยงานอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้างได้ตามหน่วยงาน
3. มีโครงการ และกิจกรรมที่เหมาะสมรองรับ
4. มีผู้รับผิดชอบหลัก และมีกรอบเวลาการดาเนินการที่ชัดเจน
5. มีการกาหนดแหล่งที่มาของทรัพยากร เช่น บุคลากร งบประมาณ และเครื่องมือ วัสดุ และ
อุปกรณ์ เป็นต้น ที่ต้องใช้อย่างชัดเจน
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ความสาเร็จของการขับเคลื่อนการจัดทาแผนฯ และการดาเนินการตามแผนฯ ไปสูก่ ารปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมนั้น เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่มคี วามสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการจัดทาแผนที่ดี
6.2 กำรติดตำมและประเมินผล
มหาวิทยาลัยจะดาเนินการพัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามตัวชีว้ ัดของแผน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกนาไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้านของ
หน่วยงานต้นสังกัด และของมหาวิทยาลัย เช่น ในการจัดทารายงานประเมินตนเองของหน่วยงานตาม
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา การประกันคุ ณภาพการศึกษาภายนอก นอบที่สาม ของ สมศ. ในปี
การศึกษา 2554-2556 การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) การตรวจสอบภายในและ
ภายนอก (Internal Auditing and External Auditing)
มหาวิทยาลัยจะทาการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อใช้ประโยชน์ตามกระบวนการ PDCA เพื่อ
รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัดอื่นๆ และสาธารณชน และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา และการประเมินในรูปแบบต่างๆต่อไป
ตำรำงแสดงกำรติดตำมและประเมินผลทั้งภำยในและภำยนอก
เรื่องที่ประเมิน

ลักษณะกำรติดตำม
และประเมิน

ผลกำรประเมิน

1.1 รายงานการติดตามผล
1.กำรปฏิบัติตำมนโยบำย 1.1 การติดตามผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ การดาเนินตามแผนรอบ 6
และแผน
ประจาปี รอบ 6เดือน และ เดือน และ 12 เดือน
12 เดือน

ผู้ดำเนินกำรหลัก
1.1 กองแผนงาน

1.2 การติดตามตรวจสอบ
และประเมิน ผลงาน
มหาวิทยาลัย รายปี

1.2 การติดตามตรวจสอบและ 1.2 สานักงานสภา
ประเมินผลมหาวิทยาลัยราย มหาวิทยาลัย
รายปีงบประมาณ

1.3 สรุปผลการดาเนินงาน
ประจาปี

1.3 รายงานประจาปี

1.3 กองแผนงาน
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เรื่องที่ประเมิน

ลักษณะกำรติดตำม
และประเมิน

ผลกำรประเมิน

ผู้ดำเนินกำรหลัก

2. กำรปฏิบัติงำน
2.1 ระดับบุคคล

2.1.1 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
รายภาคการศึกษา

2.1.1 รายงานผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล

2.1.1 กองการเจ้าหน้าที่

2.2 ระดับหน่วยงาน

2.2.1 การติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติของ
หน่วยงานให้เป็นไปตาม
นโยบายและระเบียบ
ข้อบังคับ
2.2.2 การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงของหน่วยงาน

2.2.1 รายงานผลการ
ตรวจสอบของหน่วย
ตรวจสอบภายใน

2.2.1 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

2.2.2 รายงานการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของ
หน่วยงาน

2.2.2 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

2.3.1 ตรวจสอบการใช้
จ่ายเงิน
2.3.2 สอบบัญชี

2.3.1 รายงานงบการเงิน

2.3.1 กองคลัง

2.3.2 รายงานตรวจสอบงบ
การเงินของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน

2.3.2 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

2.3.3 รายงานตรวจสอบงบ
การเงินของสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน

2.3.3 สานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน

3.1 การประเมินผลการ

3.1 รายงานผลประเมินการ

3.1 กองแผนงาน

ปฏิบัติงานตามภารกิจของ

ปฏิบัติงานตามภารกิจ

2.3 งบประมาณ การเงิน
และบัญชี

3. กำรปฏิบัติภำรกิจ

การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
3.2 การประเมินผลการ

3.2 รายงานผลการ

สอนประจาภาคการศึกษา

ประเมินผลการสอนประจา

3.2 กองบริการการศึกษา

ภาคการศึกษา
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เรื่องที่ประเมิน

ลักษณะกำรติดตำม
และประเมิน
3.3 การประเมินตนเอง
ของมหาวิทยาลัย สานัก
วิชา/ศูนย์/สถาบัน
สาขาวิชา/ส่วน/และ
หน่วยงานอื่นๆ
3.4 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาโดย สมศ.

ผลกำรประเมิน

ผู้ดำเนินกำรหลัก

3.3 รายงานการประเมิน
ตนเอง(SAR)ของหน่วยงาน
และรายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย

3.3 กองบริหารงานวิจัย

3.4 รายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ
สถาบันอุดมศึกษาของ สมศ.

3.4 กองบริหารงานวิจัย

และประกันคุณภาพ

และประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยพะเยา
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ภาคผนวก 1 คาสั่งที่เกี่ยวข้อง
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยพะเยา (SWOT)
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยา (SWOT)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากตัวแบบ 5 ปัจจัยพืน้ ฐานในการ
บริหารจัดการ ได้แก่ 1) บุคลากร 2) การเงินและงบประมาณ 3) การบริหารจัดการ 4) อุปกรณ์
เครื่องมือและอาคารสถานที่ และ 5) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากตัวแบบ “PEST Analysis” 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) การเมือง 2) เศรษฐกิจ 3)
สังคมและวัฒนธรรม และ 4) เทคโนโลยี สามารถสรุปได้ดังนี้
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีภูมปิ ระเทศสวยงาม ภูมิอากาศดี เป็นทางเลือกที่น่าสนใจของผู้เรียน
สภาพแวดล้อมภายในโดยทั่วไปมีความเหมาะสมต่อการศึกษาและเรียนรู้ทางวิชาการรวมถึง
การใช้ชีวิตของบุคลากรและนิสิต
2. มีความหลากหลายทางทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เอือ้ ต่อการศึกษาและการ
วิจัย
3. มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ ทาให้การจัดทากฎระเบียบต่างๆ
รวมทั้งการบริหารจัดการภายในมีความคล่องตัว
4. มีหลักสูตรที่หลากหลายที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและสังคม เช่น
หลักสูตรคู่ขนาน
5. มีกจิ กรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น และให้ความสาคัญในการอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการก่อสร้างโรงพยาบาล เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและ
การฝึกงานของนิสิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขต
ภาคเหนือตอนบน รวมทั้งมีนโยบายเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
7. มีศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและบริการวิชาการ ด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไป
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จุดอ่อน
1. ปัจจัยเกือ้ หนุนในด้านการเรียนการสอน และการวิจัยยังไม่เพียงพอเช่น อาคารคณะ
ทรัพยากร สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ Lab เอกสารตาราไม่เพียงพอแก่นิสติ และไม่ครบ
ทุกสาขาวิชา
2. สัดส่วนของอาจารย์ ต่อนิสติ ในบางสาขาวิชายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ รวมถึงอาจารย์ประจา
ส่วนมากพึ่งจบการศึกษาไม่นาน จึงยังขาดประสบการณ์การสอนและการพัฒนานิสติ และ
บางสาขายังขาดคณาจารย์ที่มคี วามเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
3. ความรูค้ วามสามารถของบุคลากรในบางฝ่าย ยังไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายให้มปี ระสิทธิภาพได้
4. เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งใหม่ ยังไม่เป็นที่รู้จัก การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ผลงาน และ
การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคมภายนอกค่อนข้างน้อย
5. ผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่ตีพิมพ์และยอมรับยังมีจานวนน้อย
6. คุณภาพของนิสิต/บัณฑิตยังไม่ได้มาตรฐาน (ทางด้านภาษาอังกฤษ)
โอกาส
1. สภาพแวดล้อมภายนอกมีความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม
ทาให้เอือ้ ต่อการศึกษา การบริการวิชาการ และการวิจัย
2. มีแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยทั้งภายในและภายนอก จานวนมาก ยกตัวอย่างเช่น
MTEC, สวทช. , สกว. , สถาบันยานยนต์ , สสว. , สกอ. , สวรส. , อปท.
3. อุตสาหกรรมการผลิตกาลังเติบโตทาให้มีความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มรวมทั้ง
อุตสาหกรรมในประเทศกาลังมองหาความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในประเทศ
4. นโยบายเศรษฐกิจประชาคมอาเชี่ยนในปี 2558 ทาให้สามารถพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
สถาบันอื่นๆในต่างประเทศ
5. มีเครือข่ายทางวิชาการหลากหลายสามารถเพิ่มโอกาสให้แก่คณาจารย์ นิสิต และศิษย์เก่าใน
การวิจัย การเรียนและการประกอบอาชีพ สามารถพัฒนาและขยายเครือข่ายในระดับชาติ
และนานาชาติ
6. มหาวิทยาลัยตั้งอยูใ่ นพื้นที่วัฒนธรรมลุม่ แม่น้าโขง จึงสามารถเพิ่มช่องทางและเปิดโอกาส
ทางการศึกษาทั้งภายในประเทศและประเทศในอนุภาคลุม่ แม่น้าโขงได้ และจะเป็นจุด
เชื่อมโยงกับถนนสายเศรษฐกิจในอนาคต
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อุปสรรค
1. มีสถาบันการศึกษาคู่แข่งอื่นที่สามารถผลิตบัณฑิต ในหลักสูตรเดียวกันเป็นจานวนมาก
2. งบประมาณจากรัฐบาลมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของมหาวิทยาลัย
3. สภาวะเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าศึกษา
4. ผลกระทบจากการขาดแคลนพลังงาน เช่น ค่าน้ามันและไฟฟ้าที่เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนงบประมาณการพัฒนาคณะฯที่มีอยูอ่ ย่างจากัด ส่งผลต่อแผนการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย
5. ตลาดแรงงานที่รองรับในบางหลักสูตรไม่เพียงพอต่อนิสติ ที่สาเร็จการศึกษาออกไป
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ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ กระทรวง และมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับที่11
(พ.ศ. 2555 - 2559)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์
การสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคนสูส่ ังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ

มาตรการ 2.2(2) 2.4(2)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาที่ได้

4.3(2)

มาตรการ 1.1

มาตรการ 1.2

มาตรการ 1.3

มาตรการ 1.4

มาตรการ 1.5

มาตรการ 1.6

มาตรการ 1.7

มาตรการ 1.8

มาตรฐานตรงกับความต้องการของประเทศ

มาตรการ 2.2(3) 3.2(1)
3.6(1) 4.2(1) 4.2(2) 4.2(3)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์
การสร้างความเข้มแข็งภาค
เกษตร ความมั่นคงทางอาหาร
และพลังงาน

มาตรการ 2.2(3) 3.2(1)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเอกลักษณ์ของ

3.6(1) 4.2(1) 4.2(2) 4.2(3)

มาตรการ 2.1

มาตรการ 2.2

มาตรการ 2.3

มาตรการ 2.4

มาตรการ 2.5

มาตรการ 2.6

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่
การเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและ
ยัง่ ยืน

มาตรการ 2.5(6) 3.1(5)

มหาวิทยาลัยพะเยา

5.10(1) 5.10(3)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการมี

มาตรการ 1.4(9)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์
การสร้ างความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อความ
มัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
( Good Governance)
มาตรการ 3.1

มาตรการ 3.2

มาตรการ 3.3

มาตรการ 3.4

มาตรการ 3.5

มาตรการ 3.6

มาตรการ 2.4(3) 2.5(2)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู

3.5(6) 4.3(5) 6.7(1) 6.7(2)

มหาวิทยาลัย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของ
มาตรการ 4.1

มาตรการ 4.2

มาตรการ 3.3

มาตรการ 4.4

มาตรการ 4.5

มาตรการ 1.2(1) 2.3(1)
2.3(2) 5.6(3)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการ
ให้บริการและวิชาการด้านสาธารณสุขแก่ภาคเหนือ
ตอนบน
มาตรการ 5.1

มาตรการ 5.2

มาตรการ 5.3

มาตรการ 5.4

มาตรการ 5.5
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125
ข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลัย
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128

129

130

131

132

133
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แผนการบริหารจัดการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2559
ลาดับ
ที่

รายละเอียด

2555

ปีงบประมาณ
2556 2557 2558

1

จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

2

จัดตั้งคณะสังคมศาสตร์
(แยกจากคณะศิลปศาตร์)

3

จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์

/

4

จัดตั้งสานักงานหอสมุด

/

5

จัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์

/

/
/

2559

136
แผนด้านกายภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2559
มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดทา Master Plan พร้อมทั้งได้กาหนดเป้าหมายการก่อสร้างอาคาร
สถานที่และสาธารณูปโภคในช่วง พ.ศ. 2555 – 2559 ไว้ดังนี้
รายการ

ปีงบประมาณ
2556

2557

2558

0.00

0.00

144.00

918.00

-

-

98.00
46.00

196.00
92.00

196.00
92.00

490.00
230.00

-

-

540.00

720.00

-

-

-

90.00

180.00

1,260.00
270.00

1.5 กลุ่มอาคารเทคโนโลยีและสารสนเทศระยะที่ 2

-

-

-

-

81.00

81.00

1.6 กลุ่มอาคารเกษตรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

-

-

-

-

63.00

63.00

1.7 กลุ่มอาคารศูนย์ประชุมและสานักงานอธิการบดี

-

-

-

-

-

0.00

0.00

0.00

20.00

40.00

40.00

0.00
100.00

2.1 ปรับปรุงอาคารกลุ่มอาคารศึกษา

-

-

-

40.00

40.00

80.00

2.2 ปรับปรุงอาคารเรือนรับรอง

-

-

20.00

-

-

20.00

3. การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

30.00

60.00

140.00

140.00

420.00

30.00

30.00

90.00

90.00

50.00
-

-

30.00

50.00

50.00

50.00

180.00

4. ครุภัณฑ์

116.05

269.84

794.95

784.95

719.95

2,672.06

4.1 ครุภัณฑ์ประจาอาคาร

69.6462

139.8410

180.00

170.00

140.00

688.41

4.1.1 ครุภัณฑ์ประจาคณะศิลปศาสตร์
4.1.2 ครุภัณฑ์ประจาคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์

2.8472

10.00
10.00

10.00
10.00

-

-

22.85
20.00

4.1.3 ครุภัณฑ์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์

4.0669

4.8410

5.00

5.00

5.00

23.91

4.1.4 ครุภัณฑ์ประจาคณะแพทยศาสตร์

4.8609

15.00

15.00

15.00

15.00

64.86

4.1.5 ครุภัณฑ์ประจาคณะเภสัชศาสตร์

3.7933

5.00

5.00

5.00

5.00

23.79

4.1.6 ครุภัณฑ์ประจาคณะสหเวชศาสตร์

4.3466

10.00

15.00

15.00

15.00

59.35

4.1.7 ครุภัณฑ์ประจาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

3.0796

-

20.00

20.00

20.00

63.08

4.1.8 ครุภัณฑ์ประจาคณะวิทยาศาสตร์

3.8217

10.00

10.00

20.00

20.00

63.82

4.1.9 ครุภัณฑ์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์

6.5562

10.00

10.00

10.00

10.00

46.56

1. การก่อสร้างอาคาร
1.1 กลุ่มอาคารศูนย์พัฒนาการศึกษาต้นแบบและบ่มเพาะ
วิสาหกิจนวัตกรรมใหม่
1.2 กลุ่มอาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงราย
1.3 กลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 4
1.4 กลุ่มอาคารบ้านพักอาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยพะเยา

1.8 กลุ่มอาคารสาธารณสุขศาสตร์
2. ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

3.1 ปรับปรุงถนนและภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย
3.2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร

-

2559

รวม

2555

1,332.00 2,394.00

240.00
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รายการ
4.1.10 ครุภัณฑ์ประจาคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
4.1.11 ครุภัณฑ์ประจาวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

4.1.12 ครุภัณฑ์ประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
4.1.13 ครุภัณฑ์ประจาศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา
4.1.14 ครุภัณฑ์ประจาคณะทันตแพทยศาสตร์
4.1.14 ครุภัณฑ์ประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์
4.1.14 ครุภัณฑ์กลุ่มอาคารเรียนรวม (CE)
4.2 ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา

ปีงบประมาณ

รวม

2555

2556

2557

2558

2559

2.4820
7.5974

10.00
15.00

10.00
10.00

10.00
10.00

-

32.48

10.00

52.60

15.1150
-

20.00
20.00

20.00
20.00

20.00
20.00

20.00

95.12

-

60.00

-

-

20.00

20.00

20.00

60.00

6.4574

6.46

4.6220

4.62

46.40
3.9490

130.00
30.00

275.00
30.00

275.00
30.00

240.00
30.00

963.80
123.95

4.2.2 ครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิชาเภสัชศาสตร์

4.6000

5.00

5.00

5.00

-

19.60

4.2.3 ครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิชาพยาบาลศาสตร์
4.2.4 ครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิชาสหเวชศาสตร์

1.5000

5.00

5.00

5.00

-

16.50

8.0801

30.00

30.00

30.00

30.00

128.08

4.2.5 ครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

7.8540

30.00

30.00

30.00

30.00

127.85

4.2.6 ครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิชาวิทยาศาสตร์

4.8721

5.40

30.00

30.00

30.00

100.27

4.2.7 ครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
4.2.8 ครุภัณฑ์การศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.3750

3.00

30.00

30.00

30.00

95.38

1.4820

3.00

30.00

30.00

30.00

94.48

4.2.9 ครุภัณฑ์การศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
4.2.10 ครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

6.1878

3.00

30.00

30.00

30.00

99.19

5.5000

3.00

15.00

15.00

-

38.50

-

10.00

10.00

10.00

-

30.00

4.2.12 ครุภัณฑ์การศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
4.2.12 ครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
พะเยา

-

-

30.00

30.00

30.00

90.00

-

1.02

-

-

-

1.02

4.2.12 ครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์

-

1.58

-

-

-

1.58

4.3 ครุภัณฑ์ทางด้านการแพทย์

-

-

339.95

339.95

339.95

1,019.85

146.0462 329.8410 1,098.95 1,882.95 2,141.95

5,586.06

4.2.1 ครุภัณฑ์การศึกษา คณะแพทยศาสตร์และ
สาธารณสุขศาสตร์

4.2.11 ครุภัณฑ์การศึกษา คณะศิลปศาสตร์

รวมทั้งสิ้น

138
แผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2559

รายการ

ปีงบประมาณ
2555

2556

งบประมาณแผ่นดิน

572,747,800

900,648,200

1,020,610,600 1,156,900,400

1,312,031,500

งบประมาณรายได้

434,621,557

565,297,400

716,255,900

893,531,900

รวมทั้งสิ้น

2557

2558

839,443,900

2559

1,007,369,357 1,465,945,600 1,736,866,500 1,996,344,300 2,205,563,400
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แผนบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2559
แผนบุคลากร (สายวิชาการ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 - 2559
คณะ / สาขาวิชา

จานวน
รวม
ความต้องการเพิ่ม (ปีงบประมาณ)
รวม
บุคลากร
ต้องการ
ทั้งสิ้น
2555 2556 2557 2558 2559
ปัจจุบัน
เพิ่ม

คณะศิลปศาสตร์

130

38

26

23

2

2

91

216

สาขาวิชาพัฒนาสังคม

12

_

_

2

1

2

5

17

สาขาวิชาภาษาจีน

12

_

_

_

_

_

0

12

สาขาวิชารัฐศาสตร์

17

3

3

3

_

_

9

26

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

49

16

9

9

1

_

35

84

สาขาวิชาภาษาไทย

17

19

14

9

_

_

42

59

สาขาวิชาญี่ปุ่น

10

_

_

_

_

_

0

10

สาขาวิชาฝรั่งเศส

8

_

_

_

_

_

0

8

คณะนิติศาสตร์

36

2

12

14

10

7

45

81

สาขาวิชานิตศิ าสตร์

36

2

12

14

10

7

45

81

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

63

9

13

19

21

12

74

137

สาขาวิชาการบัญชี

12

-

-

-

-

-

0

12

สาขาวิชาท่องเที่ยว

10

-

-

-

-

-

0

10

สาขาวิชาประชาสัมพันธ์

9

-

-

1

1

1

3

12

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

9

5

3

2

2

2

14

23

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

10

-

-

1

4

1

6

16

สาขาวิชาสื่อสารสื่อใหม่

5

1

1

1

1

1

5

10

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

4

2

2

1

1

-

6

10

สาขาวิชาการตลาด

4

1

2

1

1

1

6

10

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

0

-

5

2

2

-

9

9

สาขาวิชาธุรกิจการบิน

0

-

-

-

5

2

7

7

สาขาวิชาการโรงแรม

0

-

-

5

2

2

9

9

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

0

-

-

5

2

2

9

9

คณะวิทยาศาสตร์

91

38

23

20

6

3

90

181

สาขาวิชาเคมี

22

-

3

2

2

-

7

29

สาขาวิชาชีววิทยา

16

3

2

4

-

-

9

25

สาขาวิชาฟิสิกส์

12

9

4

1

1

1

16

28

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

17

8

7

5

-

-

20

37

สาขาวิชาสถิติ

7

17

7

5

-

-

29

36

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ

5

1

-

1

1

-

3

8

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

12

-

-

2

2

2

6

18
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คณะ / สาขาวิชา

จานวน
รวม
ความต้องการเพิ่ม (ปีงบประมาณ)
รวม
บุคลากร
ต้องการ
ทั้งสิ้น
2555 2556 2557 2558 2559
ปัจจุบัน
เพิ่ม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

53

2

12

19

11

9

53

106

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

10

1

-

3

3

1

8

18

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

11

-

-

-

-

-

0

11

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

9

-

-

-

-

-

0

9

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

6

1

-

1

2

2

6

12

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

9

-

-

-

-

-

0

9

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

3

-

7

-

-

-

7

10

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและมัลติมเี ดีย

5

-

5

-

-

-

5

10

0

-

-

5

2

2

9

9

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชั่น

0

-

-

5

2

2

9

9

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่

0

-

-

5

2

2

9

9

คณะวิศวกรรมศาสตร์

44

0

1

0

0

0

1

45

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

11

-

1

-

-

-

1

12

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

10

-

-

-

-

-

0

10

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

12

-

-

-

-

-

0

12

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

11

-

-

-

-

-

0

11

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

21

2

2

1

0

0

5

30

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

8

1

1

-

-

-

2

10

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

7

1

1

1

-

-

3

10

สาขาวิชาพลังงานทดแทน

6

1

2

1

-

-

4

10

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

41

3

4

4

5

4

20

61

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)

11

-

-

-

-

-

0

11

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)

4

-

-

-

1

1

2

6

สาขาวิชาประมง

8

-

-

-

-

-

0

8

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

7

-

1

1

1

-

3

10

สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร

2

1

2

2

2

1

8

10

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

9

2

1

1

1

2

7

16

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

25

0

20

15

12

6

53

78

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

14

-

-

-

-

-

0

14

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต

9

-

2

2

2

-

6

15

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

0

-

5

2

2

1

10

10

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

2

-

3

2

2

1

8

10

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

0

-

5

2

2

1

10

10

สาขาวิชาดุริยางค์ศาสตร์

0

-

5

2

2

1

10

10
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คณะ / สาขาวิชา

จานวน
รวม
ความต้องการเพิ่ม (ปีงบประมาณ)
รวม
บุคลากร
ต้องการ
ทั้งสิ้น
2555 2556 2557 2558 2559
ปัจจุบัน
เพิ่ม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน

0

-

-

5

2

2

9

9

คณะเภสัชศาสตร์

45

0

1

0

0

0

1

46

สาขางวิชาบริบาลเภสัชกรรม

45

-

1

-

-

-

1

46

คณะแพทยศาสตร์

42

1

10

22

14

5

52

94

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

7

-

-

4

2

-

6

13

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยชุมชน

16

-

-

1

4

-

5

21

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5

-

3

-

2

3

8

13

สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน

1

-

5

9

2

-

16

17

สาขาวิชาแพทยศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

13

-

-

-

-

-

0

13

0

1

2

3

3

1

10

10

สาขาวิชาแพทย์แผนจีน

0

-

-

5

1

1

7

7

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

66

5

2

2

1

1

11

77

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

21

-

-

-

-

1

1

22

สาขาวิชาชีวเคมี

21

-

-

-

-

-

0

21

สาขาวิชาสรีรวิทยา

10

-

-

-

-

-

0

10

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

14

-

-

-

-

-

0

14

สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบาบัด

0

5

2

2

1

-

10

10

คณะพยาบาลศาสตร์

37

0

0

0

0

0

0

37

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

37

-

-

-

-

-

0

37

คณะสหเวชศาสตร์

39

0

0

0

5

2

7

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

23

-

-

-

-

-

0

23

สาขาวิชากายภาพบาบัด

16

-

-

-

-

-

0

16

สาขาวิชารังสีเทคนิค

0

-

-

-

5

2

7

7

คณะทันตแพทยศาสตร์

5

1

2

1

1

0

5

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

5

1

2

1

1

-

5

10

738

101

128

140

88

51

508

1189

รวมทั้งสิ้น
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แผนบุคลากร (สายบริการ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 - 2559
หน่วยงาน / กอง / คณะ

จานวนบุคลากร
ปัจจุบัน

ความต้องการเพิ่ม (ปีงบประมาณ)
2555 2556 2557 2558 2559

รวมต้องการ
เพิ่ม

รวม
ทั้งสิ้น

หน่วยตรวจสอบภายใน

6

1

1

1

1

-

4

10

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

10

-

-

-

-

-

0

10

โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ (ไต)

3

-

-

-

-

-

0

3

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

7

-

4

4

4

1

13

20

กองแผนงาน

19

-

-

1

1

1

3

22

กองกลาง

31

-

1

1

1

1

4

35

กองการเจ้าหน้าที่

55

-

1

1

1

-

3

58

กองกิจการนิสิต

32

-

2

2

2

2

8

40

กองคลัง

34

-

7

5

4

-

16

50

กองบริการการศึกษา

36

-

2

2

2

2

8

44

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

17

-

2

2

1

2

7

24

กองอาคารสถานที่

26

-

2

1

1

1

5

31

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

25

-

1

1

1

-

3

28

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15

-

2

2

2

1

7

22

คณะเภสัชศาสตร์

12

-

2

2

2

-

6

18

คณะแพทยศาสตร์

33

-

5

5

5

5

20

53

คณะนิติศาสตร์

9

-

2

1

2

1

6

15

คณะพยาบาลศาสตร์

17

-

2

2

2

-

6

23

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

11

-

2

2

1

-

5

16

คณะวิทยาศาสตร์

32

-

2

1

2

1

6

38

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

21

-

1

-

1

-

2

23

คณะวิศวกรรมศาสตร์

26

-

2

2

-

-

4

30

คณะศิลปศาสตร์

8

-

2

1

3

1

7

15

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

7

-

2

2

2

2

8

15

คณะสหเวชศาสตร์

15

-

2

2

2

-

6

21

คณะทันตแพทยศาสตร์

8

-

3

3

3

3

12

20

วิทยาเขตเชียงราย

5

-

2

2

2

2

8

13

วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง

9

-

-

-

-

-

0

9

วิทยาลัยพลังงานและสิง่ แวดล้อม

13

-

2

1

2

1

6

19

ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสติ พิการ

4

-

-

-

-

-

0

4

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

12

-

2

2

2

2

8

20

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

30

-

2

2

2

2

8

38

สานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

8

-

2

1

1

-

4

12

596

1

62

54

55

31

203

799

รวมจานวนบุคลากรสายบริการ
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แผนการเปิดหลักสูตรและเป้าหมายการรับนิสิต ปีการศึกษา 2555–2559
ลาดับ

คณะ / สาขาวิชา / หลักสูตร

2555

2556

2557

2558

2559

รวม

ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี ทวิภาค ปกติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประมง

60

60

60

60

60

300

2

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารใน
ธุรกิจเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ

60

60

60

60

60

300

60

60

60

60

60

300

60

60

60

60

60

300

60

60

60

60

60

300

80

80

80

80

80

400

380

380

380

380

380

1900

3
4
5
6

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

รวมคณะเกษตรศาสตร์ฯ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

150

150

150

150

150

750

8

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

60

60

60

60

60

300

9

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

90

90

90

90

90

450

10

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

90

90

90

90

90

450

11

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

90

90

90

90

90

450

12

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและ
การสื่อสาร

60

60

60

60

60

300

60

60

60

60

60

300

-

-

60

60

60

180

-

-

60

60

60

180

-

-

60

60

60

180

600

600

780

780

780

3540

400

400

400

400

400

2000

400

400

400

400

400

2000

60

60

60

60

60

300

60

60

60

60

60

300

13
14
15
16

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
กราฟฟิกและมัลติมีเดีย (แผนเปิดปี 57)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เกมส์
และอนิเมชั่น(แผนเปิดปี 57)

รวมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
คณะนิตศิ าสตร์
17

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

รวมคณะนิตศิ าสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
18

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

รวมคณะพยาบาลศาสตร์
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ลาดับ

คณะ / สาขาวิชา / หลักสูตร

2555

2556

2557

2558

2559

รวม

คณะแพทยศาสตร์
19

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

200

200

200

200

200

1000

20

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

30

30

30

30

30

150

21

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการเวชกิจฉุกเฉิน

200

200

200

200

200

1000

22

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม (รหัส 211203252)

200

200

200

200

200

1000

200

200

200

200

200

1000

200

200

200

200

200

1000

24

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชา
อนามัยชุมชน (รหัส 211203352)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

25

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต(แผนเปิดปี57)

-

-

30

30

30

90

26

หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ (แผนเปิดปี56)

-

30

30

30

30

120

1030

1060

1090

1090

1090

5360

60

60

60

60

60

300

60

60

60

60

60

300

23

รวมคณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
27

หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

รวมคณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
28

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต

120

120

120

120

120

600

29

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

90

90

90

90

90

450

30

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

120

120

120

120

120

600

31

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

60

60

60

60

60

300

32

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

120

120

120

120

120

600

33

หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

120

120

120

120

120

600

34

หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

90

90

90

90

90

450

35

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

120

120

120

120

120

600

36

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

-

120

120

120

120

480

37

หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อชุมชน(แผนเปิดปี
57)

-

-

60

60

60

180

38

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน(แผนเปิดปี 57)

-

-

60

60

60

180

39

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (แผนเปิดปี 57)

-

-

60

60

60

180

840

960

1140

1140

1140

5220

รวมคณะวิทยาการจัดการฯ
คณะวิทยาศาสตร์
40

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

40

40

40

40

40

200

41

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี

60

60

60

60

60

300

42

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

60

60

60

60

60

300

43

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

40

40

40

40

40

200
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ลาดับ
44
45
46

คณะ / สาขาวิชา / หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยี
วัสดุ

รวมคณะวิทยาศาสตร์

2555

2556

2557

2558

2559

รวม

60

60

60

60

60

300

40

40

40

40

40

200

40

40

40

40

40

200

340

340

340

340

340

1700

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
47

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

120

120

120

120

120

600

48

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

60

60

60

60

60

300

49

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและ

60

60

60

60

60

300

240

240

240

240

240

1200

รวมคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
50

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

60

60

60

60

60

300

51

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

60

60

60

60

60

300

52

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

60

60

60

60

60

300

53

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

60

60

60

60

60

300

240

240

240

240

240

1200

รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
54

หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต

240

240

240

240

240

1200

55

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

200

200

200

200

200

1000

56

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

30

30

30

30

30

150

57

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

30

30

30

30

30

150

58

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

30

30

30

30

30

150

59

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

30

30

30

30

30

150

60

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

30

30

30

30

30

150

590

590

590

590

590

2950

รวมคณะศิลปศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
61

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

60

60

60

60

60

300

62

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (เปิด
ปี 56)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเมืองและ
ชุมชน(แผนเปิดปี 57)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
(แผนเปิดปี56)

40

40

40

40

40

200

-

40

40

40

40

160

-

-

40

40

40

120

-

40

40

40

40

160

63
64
65
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66
67

คณะ / สาขาวิชา / หลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
(แผนเปิดปี56)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

รวมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

2555

2556

2557

2558

2559

รวม

-

30

30

30

30

120

-

40

40

40

40

160

100

250

290

290

290

1220

คณะสหเวชศาสตร์
68

หลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต

60

60

60

60

60

300

69

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

60

60

60

60

60

300

70

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค(แผนเปิดปี 58)

-

-

-

60

60

120

120

120

120

180

180

720

รวมคณะสหเวชศาสตร์
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
71

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

90

90

90

90

90

450

72

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

60

60

60

60

60

300

150

150

150

150

150

750

-

60

60

60

60

240

0

60

60

60

60

240

5150

5510

5940

6000

6000

28600

30

30

30

30

30

150

30

30

30

30

30

150

60

60

60

60

60

300

60

60

60

60

60

300

60

60

60

60

60

300

60

60

60

60

60

300

60

60

60

60

60

300

60

60

60

60

60

300

60

60

60

60

60

300

รวมวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการ
73
ท่องเที่ยวนานาชาติ(แผนเปิดปี56)
รวมวิทยาลัยการจัดการ
รวมระดับปริญญาตรี ทวิภาค ปกติ
ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลป
1
ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลป
2
ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3
หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
4
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตร
5
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
6
7
8
9

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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10

คณะ / สาขาวิชา / หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

2555

2556

2557

2558

2559

รวม

60

60

60

60

60

300

11

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา(พลศึกษา)

60

60

60

60

60

300

12

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(อนามัย
ชุมชน)และหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

100

100

100

100

100

500

13

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(อนามัย
สิ่งแวดล้อม)และหลักสูตรนิตศิ าสตร์บัณฑิต

100

100

100

100

100

500

14

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรศิลป
ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

30

30

30

30

30

150

830

830

830

830

830

4150

รวมระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา
ระดับปริญญาตรีควบโท
1

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

30

30

30

30

30

150

2

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตร
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

30

30

30

30

30

150

3

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตร
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

30

30

30

30

30

150

4

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตร
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (แผนเปิดปี 58)

-

-

-

30

30

60

รวมระดับปริญญาตรีควบโท

90

90

90

120

120

510

รวมทั้งหมด (ระดับปริญญาตรี)

6070

6430

6860

6950

6950

33260

ปริญญาโท ทวิภาค ปกติ
01คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ

15

15

15

15

15

75

2

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาประมง(แผนเปิดปี 56)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรเขตร้อน
(นานาชาติ)(แผนเปิดปี 57)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร
(นานาชาติ)(แผนเปิดปี 57)

15

15

15

15

15

75

-

15

15

15

15

60

-

15

15

15

15

60

-

-

15

15

15

45

-

-

15

15

15

45

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์(แผนเปิดปี 57)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
(นานาชาติ) (แผนเปิดปี 58)

-

-

15

15

15

45

-

-

-

15

15

30

3
4
5
6
7
8
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9
10

คณะ / สาขาวิชา / หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง(นานาชาติ)(แผน
เปิดปี 58)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร(แผนเปิดปี 58)
รวม 01 คณะเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ

02 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและ
11
สารสนเทศ
รวม 02 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
03 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการ
12
ท่องเที่ยว
13 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
14
15

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (แผนเปิดปี 56)
หลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการ
จัดการ (แผนเปิดปี 56)
รวม 03 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

2555

2556

2557

2558

2559

รวม

-

-

-

15

15

30

-

-

-

15

15

30

30

60

105

150

150

495

10

10

10

10

10

50

10

10

10

10

10

50

10

10

10

10

10

50

10

10

10

10

10

50

-

10

10

10

10

40

-

10

10

10

10

40

20

40

40

40

40

180

10

10

10

10

10

50

-

5

5

5

5

20

10

15

15

15

15

70

04 คณะวิศวกรรมศาสตร์
16
17

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(แผนเปิดปี 56)
รวม 04 คณะวิศวกรรมศาสตร์

05 คณะศิลปศาสตร์
18

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

10

10

10

10

10

50

19

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

10

10

10

10

10

50

20

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

10

10

10

10

10

50

21

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (แผนเปิดปี 57)

-

-

10

10

10

30

รวม 05 คณะศิลปศาสตร์

30

30

40

40

40

180

06 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
22

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

10

10

10

10

10

50

23

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ
นิเวศชุมชน (แผนเปิดปี 56)

10

10

10

10

10

50

-

10

10

10

10

40

รวม 06 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

20

30

30

30

30

140

24
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คณะ / สาขาวิชา / หลักสูตร

07 คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
25
(แผนเปิดปี 57)
รวม 07 คณะแพทยศาสตร์

2555

2556

2557

2558

2559

รวม

-

-

10

10

10

30

0

0

10

10

10

30

08 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
26

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (แผนเปิดปี 57)

-

-

10

10

10

30

27

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (แผนเปิดปี 58)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนาบาบัด
(แผนเปิดปี 58)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (แผนเปิดปี 58)

-

-

-

10

10

20

-

-

-

10

10

20

-

-

-

10

10

20

0

0

10

40

40

90

28
29

รวม 08 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
09 คณะวิทยาศาสตร์
30

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(แผนเปิดปี 57)

-

-

10

10

10

30

31

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววืทยา(แผนเปิดปี 58)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและ
เทคโนโลยีวัสดุ(แผนเปิดปี 58)

-

-

-

10

10

20

-

-

-

10

10

20

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(แผนเปิดปี 58)

-

-

-

10

10

20

0

0

10

40

40

90

-

-

10

10

10

30

-

-

-

10

10

20

0

0

10

20

20

50

-

-

10

10

10

30

0

0

10

10

10

30

-

-

10

10

10

30

0

0

10

10

10

30

-

-

10

10

10

30

0

0

10

10

10

30

32
33

รวม 09 คณะวิทยาศาสตร์
10 คณะพยาบาล
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบั ติ
34
ชุมชน (แผนเปิดปี 57)
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูส้ ูงอายุ
35
(แผนเปิดปี 58)
รวม 10 คณะพยาบาล
11 คณะสหเวชศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
36
(แผนเปิดปี 57)
รวม 11 คณะสหเวชศาสตร์
12 คณะนิติศาสตร์
37

หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต (แผนเปิดปี 57)
รวม 12 คณะนิตศิ าสตร์

13 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมและ
38
เศรษฐศาสตร์พลังงาน (แผนเปิดปี 57)
รวม 13 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

150
ลาดับ

คณะ / สาขาวิชา / หลักสูตร

14 วิทยาลัยการจัดการ
หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการ
39
ท่องเที่ยว
40 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
41

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รวม 14 วิทยาลัยการจัดการ
รวมระดับปริญญาโท ทวิภาค ปกติ

2555

2556

2557

2558

2559

รวม

10

10

10

10

10

50

10

10

10

10

10

50

10

10

10

10

10

50

30

30

30

30

30

150

150

215

340

455

455

1615

ปริญญาโท ทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา
01 คณะศิลปศาสตร์
1

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

40

40

40

40

40

200

2

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

-

40

40

40

40

160

40

80

80

80

80

360

-

40

40

40

40

160

-

20

20

20

20

80

40

40

40

40

40

200

30

30

30

30

30

150

40

40

40

40

40

200

8

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและ
สารสนเทศ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

40

40

40

40

40

200

9

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

40

40

40

40

40

200

10

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

40

40

40

40

40

200

11

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต

80

80

80

80

80

400

310

370

370

370

370

1790

20

20

20

20

20

100

40

40

40

40

40

200

40

40

40

40

40

200

100

100

100

100

100

500

รวม 01 คณะศิลปศาสตร์
02 วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
3
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
4
ท่องเที่ยว
5
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
6
7

รวม 02 วิทยาลัยต่อเนื่อง
03 วิทยาลัยการจัดการ
หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการ
12
ท่องเทียว
13 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
14

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รวม 03 วิทยาลัยการจัดการ

04 วิทยาเขตเชียงราย
15

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

40

40

40

40

40

200

16

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง

30

30

30

30

30

150

70

70

70

70

70

350

รวม 04 วิทยาเขตเชียงราย

151
ลาดับ

คณะ / สาขาวิชา / หลักสูตร
รวมระดับปริญญาโท ทวิภาค แบบ 3 ภาควิชา

2555

2556

2557

2558

2559

รวม

520

620

620

620

620

3000

-

-

5

5

5

15

-

-

-

5

5

10

-

-

-

5

5

10

0

0

5

15

15

35

ปริญญาเอก ทวิภาค ปกติ
01 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
1
(แผนเปืดปี 57)
2
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประมง (แผนเปิดปี 58)
3

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ(แผนเปิดปี 58)
รวม 01 คณะเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ

02 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
4

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

10

10

10

10

10

50

5

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แผนเปิดปี 56)

-

5

5

5

5

20

10

15

15

15

15

70

รวม 02 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
03 คณะศิลปศาสตร์
6

หลักสูตรการศึกษาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

10

10

10

10

10

50

7

หลักสูตรศิลปะศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย(แผนเปิดปี 56)

-

5

5

5

5

20

-

5

5

5

5

20

-

-

5

5

5

15

10

20

25

25

25

105

-

5

5

5

5

20

-

-

5

5

5

15

0

5

10

10

10

35

20

40

55

65

65

245

8
9

หลักสูตรศิลปะศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (แผนเปิดปี
56)
หลักสูตรศิลปะศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (แผนเปิด 57)
รวม 03 คณะศิลปศาสตร์

04 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและนิเวศ
9
ชุมชน (แผนเปิดปี 56)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์
10
พลังงาน (แผนเปิดปี 57)
รวม 04 วิทยาลัยพลังานและสิ่งแวดล้อม
รวมระดับปริญญาเอก ทวิภาค ปกติ
รวมทั้งหมด(ป.ตรี+ป.โท+ป.เอก)

6,760 7,305 7,875 8,090 8,090 38,120

152
แผนการเปิดหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2555–2559
ลาดับ

คณะ / สาขาวิชา /หลักสูตร

2555

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการประมง (ป.โท)

2556

2557

2558

/

2
3

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)(ป.โท)

/

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร (นานาชาติ)(ป.โท)

/

4
5

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวสาสตร์(ป.โท)

/

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (ป.เอก)

/

6
7

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ (นานาชาติ) (ป.โท)

/

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการประมง (นานาชาติ) (ป.โท)

/

8
9

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ป.โท)

/

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประมง (ป.เอก)

/

10

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ป.เอก)

/

รวมคณะเกษตรศาสตร์ฯ

2559

0

1

4

5

0

3

0

0

0

0

0

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

/

12

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่

/

13

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชัน่

/

รวมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

0

0

คณะนิตศิ าสตร์
14

หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต (ป.โท)

รวมคณะนิตศิ าสตร์

/
0

1

คณะพยาบาลศาสตร์
15

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเวชปฏิบัตชิ ุมชน (ป.โท)

16

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูส้ ูงอายุ (ป.โท)

รวมคณะพยาบาลศาสตร์

/
/
0

0

1

1

0

0

0

คณะแพทยศาสตร์
17

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ป.โท)

18

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

19

หลักสูตรทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต

รวมคณะแพทยศาสตร์

/
/
/
0

2

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
19

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต(ป.โท)

/

20

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาจาวิชาบริหารธุรกิจ (ป.เอก)

/

21

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

/

1

153
ลาดับ

คณะ / สาขาวิชา /หลักสูตร

2555

2556

2557

22

หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

/

23

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน

/

24

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการโรงแรม

/

รวมคณะวิทยาการจัดการฯ

0

3

3

2558

2559

0

0

คณะวิทยาศาสตร์
25

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา(ป.โท)

/

26

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวสั ดุ(ป.โท)

/

27

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ป.โท)

รวมคณะวิทยาศาสตร์

/
0

0

0

2

1

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
28

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา(ป.โท)

29

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมี (ป.โท)

/

30

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบาบัด (ป.โท)

/

31

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาสรีรวิทยา (ป.โท)

/

รวมคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

/

0

0

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

คณะวิศวกรรมศาสตร์
32

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(ป.โท)

รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์

/
0

1

คณะศิลปศาสตร์
33

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์(ป.โท)

/

34

หลักสูตรศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์(ป.เอก)

/

35

หลักสูตรศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ป.เอก)

รวมคณะศิลปศาสตร์

/
0

1

2

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
36

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

37

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

/

38

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง

/

39

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

/

40

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

/

41

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน

รวมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

/

/
1

4

1
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คณะ / สาขาวิชา /หลักสูตร

2555

2556

2557

2558

2559

คณะสหเวชศาสตร์
42

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์(ป.โท)

43

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชารังสีเทคนิค

รวมคณะสหเวชศาสตร์

/
/
0

0

1

1

0

0

0

0

0

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
44

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและนิเวศชุมชน(ป.โท)

/

45

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและนิเวศชุมชน (ป.เอก)

/

46

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์พลังงาน (ป.โท)

/

47

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์พลังงาน (ป.เอก)

/

รวมวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

0

2

ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา
48
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา
รวมระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา

2
/

0

0

1

ระดับปริญญาตรีควบโท
49
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
รวมระดับปริญญาตรีควบโท
รวมทั้งหมด

/
0

0

0

1

0

1

14

20

13

1
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ชื่อข้อเสนอการวิจัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลาทา
การวิจัย (ปี)

งบประมาณ
(บาท)

อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะ
วิทยาศาสตร์
กนกกาญจน์ พรหม
น้อย คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)
1 ปี 0 เดือน (มี.ค.
57 - ก.พ. 58)

140,000.00

1

255702022 พีชคณิตเชิงตรรกศาสตร์แขนงใหม่ : พีชคณิตยูพี

2

255702083 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ของสารสกัด จากจมูกและราข้าวหอมมะลิแดงและข้าวก่าสาย
พันธุข์ ้าวเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาในจังหวัดพะเยา

3

255702089 การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สาหรับแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยา

ประกอบศิริ ภักดีพนิ ิจ
คณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

4

255702020 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพรรณ
ไม้วงศ์กระดังงาชนิดใหม่ของไทย:สะทางเล็ก
255701010 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และการใช้ประโยชน์
จากจุลินทรีย์ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา

รัชนาพร โชคชัยสิริ
คณะวิทยาศาสตร์
เนติ เงินแพทย์ คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)
1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

298,650.00

6

255702060 การใช้จินตภาพสาธารณะเพื่อการพัฒนากายภาพของ
เมือง : กรณี ถนนชายกว๊าน พะเยา

สาวิตรี นุกลู คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์

0 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 56)

297,000.00

7

255701021 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พืน้ ที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา : ความหลากหลายทางพันธุกรรม

ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 800,000.00
- ก.ย. 57)

8

255702066 พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการพัฒนา
ชุมชน: กรณีศึกษาธนาคารสมอง

ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร
คณะพยาบาลศาสตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 297,000.00
- ก.ย. 57)

9

255702001 การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาภายใต้แนวความคิด
สีเขียว

วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะ
วิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 300,000.00
- ก.ย. 57)

10

255702023 วิธีการประมาณค่าสาหรับการแก้ปัญหาจุดตรึงของ
ตัวดาเนินการไม่เชิงเส้นและปัญหาการหาค่าศูนย์ของตัว
ดาเนินการทางเดียวใหญ่สุด
255702081 ข้าวก่าสายพันธุเ์ ฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาของ
จังหวัดพะเยาที่ผ่านกระบวนการหุงและการนึ่งต่อฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระและการยับยั้งการทางานของเอนไซม์เมทริกเมทาลโลโปร
ทีเนสในเซลล์มะเร็งชนิดรุกราน

ประสิทธิ์ ช่อลาเจียก
คณะวิทยาศาสตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

150,000.00

พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์
วงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

5

11

300,000.00

1,400,000.00
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13
14
15

16
17
18

19

20
21

22

23

ชื่อข้อเสนอการวิจัย
255702129 พิพิธภัณฑ์มีชีวิต: สื่อเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงวิถีชุมชนบนพื้นฐาน มวลรวมแห่งความสุขในเมือง
ชายแดนภูซาง จังหวัดพะเยา
255702099 บูลีนไลน์เนียร์รงิ
255702128 อุบัติการณ์ของรอยประสาน metopic ของกะโหลก
ศีรษะในกลุ่มประชากรคนไทย
255702018 มาตรการทางกฎหมายเพื่อการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากการคุ้มครองพันธุพ์ ืชตามอนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองพันธุพ์ ืชใหม่ ค.ศ. 1991 และจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ศึกษา
แนวทางสาหรับประเทศไทยและประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
255702074 ระบบชิน้ ส่วนหล่อสาเร็จผนังรับแรงต้านทาน
แผ่นดินไหว
255702117 ปัจจัยเสี่ยงและผลของการได้รับฮอร์โมนทดแทนต่อ
การรอดชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งปอด
255702019 มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมสิทธิชุมชนในการ
ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในประเทศไทยอย่าง
ยั่งยืน
255702107 การลู่เข้าอย่างอ่อนของลาดับที่ก่อกาเนิดโดยระเบียบ
วิธีทาซ้าแบบใหม่สาหรับสองการส่งนอกตัวชนิดไม่ขยายแบบเชิง
เส้นกากับ
255702009 ผลของการสูดดมน้ามันหอมระเหยกลิ่นบัวหลวงและ
ตะไคร้ต่อการเรียนรู้และความจาในอาสาสมัครสุขภาพดี
255702120 ผลกระทบจากแนวทางการแก้ไขความรับผิดทาง
อาญาของแพทย์ ตามร่างพระราชบัญญัติความรับผิดและวิธี
พิจารณาความสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
255702034 การพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
พะเยา
255702048 การชักนาการตายแบบอะพอพโตซิสในเซลล์มะเร็ง
เม็ดเลือดและมะเร็งปอดที่ไวและดื้อต่อยาโดยสารสกัดจากเปลือก
ลิ้นจี่

ชื่อผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลาทา
การวิจัย (ปี)

งบประมาณ
(บาท)

กรรณิกา พิมลศรี -

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

292,000.00

ธิติ เกตุคา คณะ
วิทยาศาสตร์
จารุพล มหิโพด คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์
นภนันต์ ศุภศิรพิ งษ์ชัย
คณะนิติศาสตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)
1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)
1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

100,000.00

ปรีดา ไชยมหาวัน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
จันทิมา ชูรัศมี คณะ
เภสัชศาสตร์
กฤษฎา ใจแก้วทิ คณะ
นิติศาสตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)
1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
57 - ก.ย. 58)
1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

ธนกฤต เทียนหวาน -

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

231,000.00

ณภัทร ศรีรักษา คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์
กาญจนสุดา ทองขาว
คณะนิติศาสตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)
1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

218,427.00

สุลาวัลย์ ยศธนู คณะ
วิทยาศาสตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

วิภพ สุทธนะ คณะสห
เวชศาสตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

100,500.00
220,000.00

200,000.00
220,000.00

220,000.00
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ชื่อข้อเสนอการวิจัย

24

255702057 แนวทางการพัฒนาและการทดลองดาเนินการ
โทรทัศน์สาธารณะท้องถิ่น ต้นแบบ

25

255702087 การศึกษาโครงสร้างชุมชนของแบคทีเรียและการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพในปลาส้มที่มีการเติมต้นเชือ้ บริสุทธิ์
แบคทีเรียแลคติก

26

255702065 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมความสุข
ผู้สูงอายุ
255701023 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัยในพื้นที่
ลุ่มน้าอิง จังหวัดพะเยา

27

ชื่อผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลาทา
การวิจัย (ปี)

งบประมาณ
(บาท)

ภัทรา บุรารักษ์ คณะ
วิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาตร์
วนิดา แซ่จงึ คณะ
เกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร
คณะพยาบาลศาสตร์
สุริยา ส้มจันทร์ คณะ
วิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาตร์
นครินทร์ ชัยแก้ว คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)
1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

298,430.00

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

600,000.00

28

255702126 การพัฒนาระบบเตือนภัยการระบาดล่วงหน้าของ
กลุ่มโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ จังหวัดพะเยา

29

255702123 ความสามารถในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของ
sporozoite threonine asparagines rich protein Rp10 region
(STARP Rp10) ของเชือ้ มาลาเรียชนิดฟัลชิพารัมในระบบภูมิคุ้มกัน
ตามธรรมชาติของมนุษย์
255702125 ผลกระทบของประสิทธิภาพการบริการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ท่มี ีต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจท่องเที่ยวใน
จังหวัดพะเยา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

อัชฌา มนตรี คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

สุวิมล ศรีสมพงษ์ คณะ
วิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

255702080 “ความหลากหลายทางชีวภาพของเชือ้ ราธรรมชาติใน
ป่า บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อใช้ประโยชน์ในการบาบัดน้า
เสีย”
255702121 ฤทธิ์ทางชีวภาพในการต้านอนุมูลอิสระ ต้านจุลชีพ
จับโลหะหนัก ของเห็ดป่ากินได้: เห็ดมันปู เห็ดหาด เห็ดถ่าน เห็ด
ตับเต่า เห็ดปอดม้า เห็ดเผาะ

สุมล นิลรัตน์นิศากร
วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
พิชญะ คาอ้าย คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

33

255702010 การพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารของผู้สูงอายุใน
ด้านการรูเ้ ท่าทันสื่อของชุมชน

นวพร เกษสุวรรณ
คณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

34

255702035 การประเมินการคานวณขนาดตัวอย่างสาหรับการ
วิจัยเชิงสารวจในบทความที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย
255702100 วิเคราะห์ประสิทธิภาพสถาบันการเงินชุมชนจังหวัด
พะเยา

สุลาวัลย์ ยศธนู คณะ
วิทยาศาสตร์
วรัญญา ไชยทารินทร์
คณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)
1 ปี 0 เดือน (ม.ค.
56 - ม.ค. 57)

174,000.00

30

31

32

35

252,780.00

158
ชื่อผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลาทา
การวิจัย (ปี)

255702073 พฤติกรรมผนังอิฐมอญภายใต้แรงอัดแกนเดียวที่ทา
มุมเอียงกับแนวการก่ออิฐ
255702088 รูปแบบการพัฒนากว๊านพะเยา จ.พะเยา เพือ่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ

สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
ปิยะพงษ์ สุปัญโญ
คณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)
1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

38

255701014 ความหลากหลายทางชีวภาพในเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พืน้ ที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

900,000.00

39

255702124 การศึกษาศักยภาพของเมืองด้านธุรกิจการประชุม
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้า/นิทรรศการ
นานาชาติ (MICE) ในจังหวัดพะเยา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
255702017 การใช้ข้าวเปลือกข้าวก่าเป็นอาหารเสริม เพื่อลด
ความเครียดจากอนุมูลอิสระ และปรับปรุงคุณภาพเนือ้ ในไก่
กระทง

สุวิมล ศรีสมพงษ์ คณะ
วิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

100,000.00

มนตรี ปัญญาทอง
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

41

255702013 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนส์ท่สี ัมพันธ์
กับระบบภูมิคุ้มกันในไก่พนื้ เมืองไทย

วัชระ แลน้อย คณะ
เกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

42

255701020 การปลูกรักษา การเขตกรรม และการเจริญเติบโต
ของพืชเป้าหมายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยพะเยา
255702071 ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของชันโรงบน
พืน้ ฐานของการวิเคราะห์เรขาคณิตสัณฐานวิทยาปีกและดีเอ็นเอ
บาร์โค้ดของยีน COI
255702016 การปรับปรุงแอสฟัลติกคอนกรีตด้วยปูนซีเมนต์และ
เถ้าลอยเพื่อต้านทานการยุบตัวถาวรภายใต้ผลกระทบเนือ่ งจาก
ความชืน้
255702027 การพัฒนาแบบจาลองการจัดการมลพิษจาก
การเกษตรด้านธาตุอาหารพืชในลุ่มน้ากว๊านพะเยา

บุญร่วม คิดค้า คณะ
เกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

600,000.00

ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์
คณะวิทยาศาสตร์

2 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 58)

488,000.00

ธนกร ชมภูรัตน์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

270,000.00

ณภัทร จักรวัฒนา
วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
ณัฐพงศ์ ดารงวิรยิ ะนุ
ภาพ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

2 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 58)

600,000.00

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

ลาดับ

ชื่อข้อเสนอการวิจัย

36
37

40

43

44

45

46

255702068 การปรับปรุงคุณสมบัติการนาความร้อนและหน่วย
น้าหนักของบล็อกประสาน

งบประมาณ
(บาท)

300,000.00

159
ลาดับ

ชื่อข้อเสนอการวิจัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลาทา
การวิจัย (ปี)

47

255702049 การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นในจังหวัด
พะเยา โดยใช้แบบจาลองซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนแบบเหมาะสม
255702084 การพัฒนาสายพันธุแ์ ละการทดสอบพันธุ์ลูกผสม
ข้าวโพดข้าวเหนียวเบื้องต้นที่มีศักยภาพผลผลิตสูงในจังหวัดพะเยา
โดยวิธีสายพันธุผ์ สมกับตัวทดสอบ

จงลักษณ์ พาหะซา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
บุญฤทธิ์ สินค้างาม
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)
1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

100,000.00

255702111 การประยุกต์ใช้เชือ้ จุลินทรีย์ท้องถิ่นในการเพิ่มผลผลิต วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก
และป้องกันศัตรูข้าว
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
255701015 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะเกษตรศาสตร์และ
พืน้ ที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา: นิเวศวิทยาและการ ทรัพยากรธรรมชาติ
ใช้ประโยชน์จากเห็ดเผาะ
255701016 การควบคุมประชากรผักตบชวาแบบบูรณาการ เพื่อ วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก
การพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

660,000.00

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

990,000.00

255701009 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พืน้ ที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา : การอนุรักษ์และ
การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากมะคังแดงและมะคังขาวที่พบ
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
255702028 ประสิทธิภาพการผลิตและต้นทุนการผลิตในโคเนือ้
โดยใช้อาหารหมักและอาหารสัตว์เส้นใย (WDGS) จากวัสดุเหลือ
ทิ้งจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เปรียบเทียบกับการใช้กากเบียร์

กัลยา จาปาทอง คณะ
วิทยาศาสตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

750,000.00

สมชาติ ธนะ คณะ
เกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

54

255702052 การคัดเลือกข้าวไร่ที่มีศักยภาพผลผลิตและ
ประสิทธิภาพการใช้น้าสาหรับพืน้ ที่นาน้าฝน

3 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 59)

860,000.00

55

255702054 การผลิตไบโอดีเซลจากยีสต์ท่ที นอุณหภูมิสูงจาก
วัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรประเภทลิกโนเซลลูโลส

ไวพจน์ กันจู คณะ
เกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
รวิสรา รื่นไวย์ คณะ
เกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

56

255702113 การปรับปรุงพันธุข์ ้าวโพดหวานลูกผสมพันธุใ์ หม่ที่
เหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ปลูกของภาคเหนือ

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

950,000.00

48

49

50

51

52

53

57

กิตติ สัจจาวัฒนา คณะ
เกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
255701012 โครงการเส้นทางอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จาก
รัฐภูมิ พรหมณะ
มหาวิทยาลัยพะเยาสู่กว๊านพะเยา (อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง) ระยะที่ 1: วิทยาลัยพลังงานและ
การสร้างต้นแบบสิ่งแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์ สาหรับนิเวศน์สุขภาพ สิ่งแวดล้อม
(G-ECOH)

งบประมาณ
(บาท)

300,000.00

160
ลาดับ

ชื่อข้อเสนอการวิจัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลาทา
การวิจัย (ปี)
1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)
1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

180,000.00

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

3 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 59)
1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

1,800,000.00

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

พัชรินทร์ สังวาลย์ คณะ 1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
พยาบาลศาสตร์
56 - ก.ย. 57)

240,000.00

สุริยา ส้มจันทร์ คณะ
วิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาตร์

250,000.00

58

255702067 ปูนฉาบฉนวนกันความร้อนสาเร็จรูป

59

255702021 การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เฉพาะกับพันธุข์ ้าว
ก่าพะเยาในการตรวจพันธุข์ ้าวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)

ณัฐพงศ์ ดารงวิรยิ ะนุ
ภาพ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
สุภัค มหัทธนพรรค
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

60

255702015 การพัฒนาดินใต้ทอ้ งกว๊านพะเยาเพื่อนามาใช้เป็น
วัสดุทาง
255702025 การเพิ่มปริมาณการแสดงออกของยีนฟีนิลอะลานีน
แอมโมเนีย ไลเอส ในหนอนตายหยากโดยการใช้เชือ้ อะโกร
แบคทีเรียม

ธนกร ชมภูรัตน์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
สุภาพร ภัสสร คณะ
เกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

61

62

63

64
65

66

67

68

69

255702045 การใช้หลักการวิเคราะห์การไหลของวัสดุ (MFA) เพื่อ เนทิยา กรีธาชาติ
การวางแผนบริหารจัดการขยะชุมชนของจังหวัดพะเยา
วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
255702046 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบาบัดขั้นต้นสาหรับกรด ต่อพงศ์ กรีธาชาติ
น้าส้มจากอุตสาหกรรมหมักดองผลผลิตทางการเกษตร
วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
255701007 การสร้างและพัฒนาหัวตรวจจับก๊าซเอทิลีนเพื่อ
นิยม โฮ่งสิทธิ์ คณะ
วิเคราะห์คุณภาพผลไม้เศรษฐกิจในจังหวัดพะเยา
วิทยาศาสตร์
255702058 อิทธิพลของน้าเสียชุมชนต่อการแพร่กระจายและการ ต่อพงศ์ กรีธาชาติ
เจริญเติบโตของผักตบชวาในกว๊านพะเยา
วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
255702059 การประเมินศักยภาพดินบริเวณหลุมฝังกลบขยะ
ต่อพงศ์ กรีธาชาติ
สาหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุกลบทับ: กรณีศกึ ษาหลุมฝังกลบขยะ
วิทยาลัยพลังงานและ
เทศบาลเมืองพะเยา
สิ่งแวดล้อม
255702110 ผลของ 1-methylcyclopropene ร่วมกับการเคลือบผิว วาสนา พิทักษ์พล คณะ
ด้วยไคโทแซนต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลพลับพันธุซ์ ิซู
เกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
255702077 รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนในระบบการดูแล
สุขภาพระดับปฐมภูมิโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน
255702030 การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมชุมชนใน
พืน้ ที่จังหวัดพะเยา

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

งบประมาณ
(บาท)

300,000.00

300,000.00
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ระยะเวลาทา
การวิจัย (ปี)

255702050 การศึกษากราฟีนและคอมโพสิทของกราฟีน/
แพลทินัมสาหรับใช้เป็นวัสดุเก็บเกี่ยวพลังงานความร้อนเพื่อใช้เป็น
พลังงานทางเลือก
255702011 การสร้างแกนนาจิตอาสาดูแลสุขภาพผู้พิการที่บา้ น
อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา

วิศณุสรรค์ ชาติอารยะ
วดี คณะวิทยาศาสตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
57 - ก.ย. 58)

300,000.00

เทียนทอง ต๊ะแก้ว คณะ
แพทยศาสตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

72

255702114 สภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายกับช่าวต่าง
ประเทศของพระสงฆ์ในจังหวัดพะเยา

พัชรินทร์ สัจจญาติ คณะ
ศิลปศาสตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 30,000.00
- ก.ย. 57)

73

255702053 ศักยภาพและการผลิต gamma PGA เพื่อใช้ลดการ
ปนเปื้อนของแคดเมียมในข้าว

กฤตชญา อิสกุล วิทยาลัย 1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 298,500.00
พลังงานและสิ่งแวดล้อม - ก.ย. 57)

74

255702051 การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมป้องกันการตั้งครรภ์
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของนักเรียนวัยรุ่น จังหวัดพะเยา

ชลลดา ไชยกุลวัฒนา
คณะพยาบาลศาสตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 287,600.00
- ก.ย. 57)

75

255702131 ปัญหาผู้ลภี้ ัยชาวเกาหลีเหนือในกลุ่มประเทศอนุภมู ิภาคลุ่ม
น้าโขง:มุมมองด้านความมั่นคงของมนุษย์

อักษราภัค ชัยปะละ คณะ
ศิลปศาสตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 200,000.00
- ก.ย. 57)

76

255702026 ผลของสภาวะการอบแห้งต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ
สุวลี ฟองอินทร์ คณะ
องค์ประกอบทางพฤกษเคมี และสารต้านออกซิเดชั่นของมะเกีย๋ งอบแห้ง เกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 273,000.00
- ก.ย. 57)

77

255702093 การพัฒนาศักยภาพของแกนนาชุมชนในการจัดการปัญหา
จากสารเคมีการเกษตร

รุ่ง วงศ์วัฒน์ คณะ
แพทยศาสตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 300,000.00
- ก.ย. 57)

78

255702127 การศึกษาปัญหาและการพัฒนาระบบการจัดทาบัญชี
ครัวเรือน

สุนทรีย์ ตั้งศรีวงศ์ คณะ
วิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 300,000.00
- ก.ย. 57)

79

255702038 พะเยาเมืองอากาศดี: การประยุกต์ใช้แบบจาลองการ
แพร่กระจายมลพิษอากาศในการวางแผนแก้ปัญหาหมอกควัน

สิทธิชัย พิมลศรี วิทยาลัย
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 300,000.00
- ก.ย. 57)

80

255702115 พฤติกรรมการบริโภคไอโอดีน และการสร้างเสริมสุขภาพ
เพื่อป้องกันการขาดสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ในอาเภอปง จังหวัด
พะเยา
255702092 มาตรการในการป้องกันปัญหาการละเมิดกฎหมายจราจร
ทางบกของผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัยทาง
ถนนหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา

พรพนา สมจิตร คณะ
แพทยศาสตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 297,000.00
- ก.ย. 57)

กันย์กัญญา ใจการวงค์
สกุล คณะนิติศาสตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 232,000.00
- ก.ย. 57)

82

255702043 สมดุลน้าในระบบนิเวศป่าต้นน้าของลุ่มน้ากว๊านพะเยา

มนตรี แสนวังสี วิทยาลัย
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 300,000.00
- ก.ย. 57)

83

255702004 ฤทธิ์ของยาหม้อสมุนไพรภูมิปัญญาชาวบ้านต่อการต้าน
กระบวนการอักเสบ

สุภาพร ขาจันทร์ คณะสห 1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 300,000.00
เวชศาสตร์
- ก.ย. 57)

ลาดับ

ชื่อข้อเสนอการวิจัย
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งบประมาณ
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84

255702072 เอกลักษณ์ลายประดับในงานพุทธศิลป์ถนิ่ พะเยา

ปณิธาน ประมูล คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 300,000.00
- ก.ย. 57)

85

255702112 ฟลักซ์ของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในลุ่มน้ากว๊าน
พะเยา

อนุสรณ์ บุญปก วิทยาลัย
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 300,000.00
- ก.ย. 57)

86

255702122 ศักยภาพในการเพิ่มความจาและการชะลอความเสื่อมของ
เซลล์ประสาทของสารสกัดข้าวแดงมันปูในหนูทถี่ ูกเหนี่ยวนาให้เกิดภาวะ
สมองเสื่อม

วาทิตา ทองอุ่น คณะ
แพทยศาสตร์

1 ปี 0 เดือน (ก.ย. 56 278,196.00
- ก.ย. 57)

87

255702103 ศิลปะการแสดงในจังหวัดพะเยา

ศราวุธ จันทรขา คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 300,000.00
- ก.ย. 57)

88

255702085 คุณค่าทางโภชนาการ และโภชนเภสัชของหน่อไม้ใน
ประเทศไทย
255702036 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปลาส้มอีโค สินค้ากรีนโอท็
อป จังหวัดพะเยา

วราภรณ์ สกลไชย -

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 250,000.00
- ก.ย. 57)
1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 293,540.00
- ก.ย. 57)

90

255702086 การพัฒนาชุดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดพืน้ ที่
อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณะ
เกษตรศาสตร์แล
ทรัพยากรธรรมชาติ

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 300,000.00
- ก.ย. 57)

91

255702033 โรคพร่องเอ็นไซม์ G6PD กับความเสี่ยงการเกิด
โรคเบาหวาน

ศักดิ์ชัย สุดชะดา คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 300,000.00
- ก.ย. 57)

92

255702109 การวิเคราะห์ศกั ย์การผลิตเพื่อการจัดการทรัพยากรสัตว์
น้าเศรษฐกิจในพืน้ ที่ชุ่มน้าหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 295,900.00
- ก.ย. 57)

93

255702104 การพัฒนารูปแบบการคุม้ ครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ในบ้าน
จากการได้รับควันบุหรี่มือสอง

กัญญาณัฐ สุนทร
ประสิทธิ์ คณะ
เกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อนุกูล มะโนทน -

94

255702116 การศึกษาประสิทธิภาพของโอโซนกาจัดสาร Geosmin และ
MIB ในเนือ้ ปลานิลบด สาหรับการผลิตซูริมิ

ตรีสินธุ์ โพธารส คณะ
เกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 298,600.00
- ก.ย. 57)

95

255702094 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการ
หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการมีเพศสัมพันธ์อย่าง
ปลอดภัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา

เนตรนภา พรหมมา คณะ
แพทยศาสตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 300,000.00
- ก.ย. 57)

96

255702014 ผลของการใช้รังสี UV-B และความร้อน ต่อความสามารถ
ในการต้านออกซิเดชัน และการยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวของผล
มะเกีย๋ ง

หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติ
ไกล คณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 300,000.00
- ก.ย. 57)

89

จอมจันทร์ นทีวัฒนา
คณะแพทยศาสตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 300,000.00
- ก.ย. 57)
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ลาดับ

ชื่อข้อเสนอการวิจัย

97

255702031 การตกค้างของสารเคมีกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในน้าผิวดิน
และตะกอนดิน และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของเกษตรกรที่
อาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้าอิง จังหวัดพะเยา

รัตนา ทรัพย์บาเรอ คณะ
แพทยศาสตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 300,000.00
- ก.ย. 57)

98

255702055 วิธีการล้างผักให้ปลอดภัยจากการตกค้างของสารเคมี
กาจัดแมลง

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 300,000.00
- ก.ย. 57)

99

255702132 โลหะหนักกับความเสี่ยงในการเกิดเบาหวาน

บุหรัน พันธุ์สวรรค์
วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
อัชฌา มนตรี คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์

100

255702075 การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลร้านค้าการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ สาหรับ ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหลัดพะเยา โดยการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มขุมขน

รัตนาวดี พานทอง คณะ 1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 275,000.00
เทคโนโลยีสารสนเทศและ - ก.ย. 57)
การสื่อสาร

101

255701022 (ภาษาไทย) : ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการบริโภค
ไอโอดีน และการสร้างเสริมสุขภาพที่มีผลต่อระดับไอโอดีนในปัสสาวะ
ของหญิงตั้งครรภ์และระดับ Thyroid Stimulating Hormone (TSH) ใน
เลือดของทารกอายุ 48 ชั่วโมงในเขตอาเภอปง จังหวัดพะเยา
255702032 การผลิตเอทธานอลและอาหารสัตว์เส้นใยโปรตีนสูงจาก
ซังข้าวโพดด้วยเชือ้ รา Aspergillus sp. ที่คัดแยกจากพืน้ ทีบ่ ริเวณปลูก
ข้าวโพดใน จ. พะเยา ประเทศไทย

สัณหวัช ไชยวงศ์ คณะ
แพทยศาสตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 594,000.00
- ก.ย. 57)

ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ คณะ
เกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 300,000.00
- ก.ย. 57)

103

255702070 การพัฒนาโปรแกรมความฉลาดทางสุขภาพสาหรับผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง ในอาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ทวีวรรณ ชาลีเครือ คณะ
แพทยศาสตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 300,000.00
- ก.ย. 57)

104

255702105 การจัดการพืน้ ที่การเลีย้ งปลานิลเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ยั่งยืน
บริเวณตาบลบ้านตา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 300,000.00
- ก.ย. 57)

105

255702047 การใช้โปรตีนไฮโดรไลเสทจากหอยเชอรี่เป็นแหล่งโปรตีน
ในอาหารปลานิล

106

255702042 ระบบข้อมูลฝนลุ่มน้ากว๊านพะเยาแบบบูรณาการสาหรับ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
255702130 การตรวจสอบคุณสมบัติทางฟิสกิ ส์ เคมี และปริมาณการ
สะสม คาร์บอนในดินของพืน้ ที่นาข้าวอินทรีย์ในเขตลุ่มน้าอิงจังหวัด
พะเยา
255702076 การจาแนกชนิดระดับชีวโมเลกุลของปลาในกว๊านพะเยา
จังหวัดพะเยา

สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
รุ่งกานต์ กล้าหาญ คณะ
เกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิทธิชัย พิมลศรี วิทยาลัย
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ
วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

สุมล นิลรัตน์นิศากร
วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

102

107
108

109

255702079 การสื่อสารความเสี่ยงสารเคมีทางการเกษตรผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพืน้ ที่ตาบลแม่ใส
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 300,000.00
- ก.ย. 57)

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 298,000.00
- ก.ย. 57)
1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 300,000.00
- ก.ย. 57)
1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 300,000.00
- ก.ย. 57)
1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 290,000.00
- ก.ย. 57)

300,000.00
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110

255702062 วิธีการตรวจจับข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
โดยการใช้เมตาโปรแกรมและเอสวีดี

111

255702012 เคมีคาร์โบไฮเดรตเชิงการคานวณ: การจาลองใน
ระดับอะตอมต่อความไวของการเกิดปฏิกิริยาในเอนไซม์ย่อยแป้ง
255702056 การหาปริมาณพีเอเอชและลีโวกลูโคแซนที่ตกค้าง
บนเห็ดเผาะและผักหวานหลังจากการเผาป่าในพื้นที่มหาวิทยาลัย
พะเยา
255702040 การศึกษาและสร้างเครื่องเติมอากาศบนผิวน้า
พลังงานชีวมวล

112

113

114

255702069 การใช้ประโยชน์จากผักตบชวาในการพัฒนา
คอนกรีตบล็อกฉนวนกันความร้อน

115

255702090 ความหลากหลายของชนิดอาหารปลากินเนือ้ ใน
แม่น้าอิง
255702102 การประยุกต์ระบาดวิทยาเชิงพืน้ ที่ในการเฝ้าระวังโรค
จังหวัดพะเยา, กรณีศกึ ษาไข้เลือดออก
255701013 การท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมในมณฑลวัฒนธรรม
อาณาจักรภูกามยาว

116
117

118

119

255702041 การอบแห้งก้านผักตบชวาด้วยเครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกร่วมกับเตาเผาพลังงานชีวมวล และแผงรับ
รังสีดวงอาทิตย์เพื่อเตรียมสาหรับกลุ่มหัตถกรรมจักสาน บริเวณรอบ
กว๊านพะเยา
255702029 การประเมินความเสี่ยงและการป้องกันอุบัติเหตุในโรงฝึก
ปฏิบัติงาน ของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเขตภาคเหนือตอนบน

120

255702037 การวิจัยและพัฒนาเตาแสงอาทิตย์อุณหภูมิสูง

121

ผลของตารับน้ายาบ้วนปากผสมสารสกัดสมุนไพรท้องถิ่น
ภาคเหนือของประเทศไทยต่อระดับเชือ้ ก่อโรคฟันผุกลุ่มมิวแทนส์
สเตร็ปโตคอคไคในน้าลาย

ชื่อผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลาทา
การวิจัย (ปี)

สาคร เมฆรักษาวนิช
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
จิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม
คณะวิทยาศาสตร์
สุลาวัลย์ ยศธนู คณะ
วิทยาศาสตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

99,000.00

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)
1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

200,000.00

วัชระ วงค์ปัญโญ
วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
ณัฐพงศ์ ดารงวิรยิ ะนุ
ภาพ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
ศิรลิ ักษณ์ วลัญช์เพียร-

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)
1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)
1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

260,000.00

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

เสกสรรค์ ทองติบ คณะ 1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
แพทยศาสตร์
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

วัชระ วงค์ปัญโญ
วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
สุนันทา ตั้งนิติพงศ์
คณะแพทยศาสตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

สมชาย จาดศรี คณะ
แพทยศาสตร์
อัมเรศ เทพมา คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์
อนุสรณ์ บุญปก
วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

งบประมาณ
(บาท)

300,000.00

300,000.00
660,000.00
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ระยะเวลาทา
การวิจัย (ปี)

งบประมาณ
(บาท)

122

255702024 การติดตามและตรวจสอบผลกระทบจากการใช้
ประโยชน์จากพืน้ ที่ชุ่มน้าในเขตลุ่มน้าสาขาแม่น้าอิงตอนกลางต่อ
คุณภาพน้าเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืน

อาทิตย์ นันทขว้าง คณะ 1 ปี 11 เดือน (ต.ค.
วิทยาศาสตร์
56 - ส.ค. 58)

399,000.00

123

255702063 การวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารและจุลินทรีย์ในกาก
ตะกอนน้าเสียจากโรงงานแป้งมันสาปะหลังดัดแปร
255702101 การรวบรวมความหลากหลายและการใช้ประโยชน์
จากฐานทรัพยากรไผ่ท้องถิ่นพะเยา: พืน้ ที่หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงของประเทศไทย บ้านดอกบัว ตาบลบ้านตุ่น อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
255702119 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาสู่กรีนยูนิเวอร์ซิตี้
ซีโร่เวสต์
255702061 การศึกษาการพัฒนาสื่อการสอนด้วยการวิจยั เชิง
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา

ปิยะวดี ศรีวิชัย คณะ
แพทยศาสตร์
สิริวัฒน์ บุญชัยศรี
คณะวิทยาศาสตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)
1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

รัศมี จันทร์กวีกูล คณะ
แพทยศาสตร์
สาคร เมฆรักษาวนิช
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
อนุกูล มะโนทน

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)
2 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

299,040.00

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

300,000.00

124

125
126

200,000.00

224,825.00

127

255702106 ความต้องการบริการฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์
วัยรุ่น ในจังหวัดพะเยา 2557

128

255702039 การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนการใช้เตาชีวมวล
และเตาแสงอาทิตย์ เพื่อลดปัญหาหมอกควันภาคเหนือ สร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนด้านสุขภาวะและการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน

วัชระ วงค์ปัญโญ
วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 300,000.00
- ก.ย. 57)

129

255702095 การพัฒนารูปแบบการเพิ่มทักษะด้านส่งเสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ตามแนวคิดสามเหลี่ยม
เขยือ้ นภูเขาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
255702097 การป้องกันและกาจัดหมอกควันเข้าสู่ตวั อาคารด้วยการ
พ่นละอองน้าขนาดเล็ก

ประจวบ แหลมหลัก
คณะแพทยศาสตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 300,000.00
- ก.ย. 57)

สุลักษณ์ สุมิตสวรรค์
วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 56 300,000.00
- ก.ย. 57)

255702118 เทคนิคจัดเรียงชั้นกับสมบัติเชิงกลของพลาสติก
เสริมแรงเส้นใยกล้วย

ปุรมิ พัฒน์ สัทธรรมนุ
วงศ์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

1 ปี 0 เดือน (ต.ค.
56 - ก.ย. 57)

130
131

รวม

300,000.00

44,380,988.00

