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คำนำ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 นี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

โดยมีความสอดคล้องและเชื ่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และประกาศราชกิจจานุเษกษาเรื่อง คำแถลงนโยบายของ

คณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 การจัดทำแผนฯ 

ฉบับนี้ได้จัดทำโดยเน้นการมสี่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาต ิและ

นโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวข้อง การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มที่มีผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการ

เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการกำหนดแนวทางการติดตาม

ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวทิยาลัยพะเยาใหบ้รรลุเป้าหมาย

อย่างเป็นรูปธรรม 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ประกอบด้วย กรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์ แผนการ

เชื ่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โครงร่าง

องค์กร รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569  และแนวทางการติดตามประเมินผล เป็น

ต้น  

ในนามของผู ้บริหารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ที ่ให้ความร่วมมือจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -2569 นีจ้นสำเร็จลุล่วงไปดว้ยด ี       

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สนิคา้งาม 

คณบดคีณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

ส่วนที่ 1  โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 

1.1 ประวัติความเป็นมาของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั ้งขึ ้นเพื ่อเป็นการกระจายโอกาสทาง

การศึกษา แต่เดิมอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวทิยาลัยนเรศวร ใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติ

เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 พระบามสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พุทธศักราช 2553 ข้ึนและได้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จงึไดถ้ือว่ามหาวทิยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัย

นเรศวร พร้อมมุ่งสู่การพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้สู ่ชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ ดังปณิธาน 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” โดยมีการจัดการเรียนการสอนโดย 16 คณะ 2 วิทยาลัย

แบ่ง เป ็น 3 กลุ ่มสาขาวิชา ได้แก่  กลุ ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

(1.1) ประวัติความเป็นมาของคณะเกษตรศาสตร์และทรพัยากรธรรมชาต ิ

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 

2538 ซึ ่งอนุมัติ “โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค (จังหวัดพะเยา) ของ

มหาวิทยาลัยนเรศวร” และเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539 คณะรัฐมนตรีมีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัย

นเรศวร พะเยา ซึ่งสถานที่ที่ใช้จัดการเรียนการสอนในปัจจุบันตั้งอยู ่ ณ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดพะเยาในการเข้า

ใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย โดยได้เปิดรับนิสิตสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีครั้งแรกในปีการศึกษา 2543 ใน 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาการ
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ประมง และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรมีการบริหารหลักสูตรโดยสำนักวิชาการมหาวิทยาลัย

นเรศวร วิทยาเขตพะเยา 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 สำนักวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยาได้มีการ

แบ่งการบริหารออกเป็นกลุ ่มว ิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ ่มว ิชาศิลปศาสตร์  และกลุ ่มวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งการทำงานตามหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มีหน้าที ่รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรของ 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยนิสิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรจะต้อง

ย้ายไปเรียน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ในชั้นปีที่ 3-4 และในปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา มีแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา ทำให้

กลุ ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที ่ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยารวมเป็น 5 หลักสูตร (5 สาขาวิชา) 

ต่อมา เมื ่อวันที ่  28 มิถุนายน 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้มีการปรับ

โครงสร้างการบริหารงานภายในวิทยาเขตโดยมีการปรับโครงสร้างด้านวิชาการขึ้นใหม่ ประกอบด้วย 

สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร สำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

นเรศวร ในคราวประชุมครั้งที ่ 114 (4/2547) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรับขึ้นเป็นสำนักวิชาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมี 

ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล เป็นหัวหน้าสำนักวิชาคนแรกจึงได้ยกระดับเป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา 

ในปีการศึกษา 2552 สำนักวิชาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้เปิดหลักสูตร

เพิ่มอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (แขนงวิชาสัตวศาสตร์) 

และการผลิตพืชอุตสาหกรรม และตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ฯ ทำ

การสอนนิสิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรทั้ง 4 ชั้นปี ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

เม ื ่ อว ันท ี ่  17 กรกฎาคม 2553 มหาว ิทยาล ัยนเรศวร พะเยา ได ้ยกฐานะเป ็น

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐไม่เป็นส่วนของราชการและเปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” ดังนั้น

สำนักวิชาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  จึงได้ยกฐานเป็นองค์กรเทียบเท่ากับคณะและได้

เปลี่ยนเป็น คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติโดยปัจจุบันมี ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

บุญฤทธิ์ สินค้างาม เป็นคณบดี 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานซึ่งมุ่งที่

จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยีทางการเกษตร สัตวศาสตร์ การประมง อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ การ

ผลิตพืชอุตสาหกรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน

การเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งนอกจาก

จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนได้แล้ว ยังช่วยสกัดกั้นและลดค่าใช้จ่ายของนักเรียนที่

สำเร็จการศึกษาในภูมิภาคเหนือตอนบนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาด้านเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ต้องเข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยส่วนกลางหรือภูมิภาคอื่น 

1.2 หลักสูตรและบริการ 

ด้านการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2564 คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดการเรยีนการสอน จำนวน 10 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรในระดับปรญิญา

ตรี จำนวน 6 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 60 ระดับปริญญาโท จำนวน 4 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 40 โดยมี

รายช่ือหลักสูตร  

1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการประมง

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาความปลอดภัยทางอาหาร

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาสัตวศาสตร์

6) หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ สาขาเทคโนโลยกีารเกษตร

7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยชีวีภาพ

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวทิยาศาสตร์การเกษตร

9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาสัตวศาสตร์

10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการประมง



1.3 เป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 

ด้านการกำหนดเป้าหมายสู่ความสำเร็จ มหาวิทยาลัยพะเยาได้กำหนดเป้าหมายของการดำเนินงาน

ตามพันธกิจหลัก 5 ด้าน  

1. ผลติกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต

2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

3. บรกิารวชิาการดว้ยองคค์วามรู้และนวัตกรรม

4. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณค์วามเป็นไทย

5. บรหิารจัดการทันสมัยมีประสิทธภิาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดสำหรับวัด

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทุกด้าน ดังตาราง

ต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 1 เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานด้านหลักสูตรและการจัดการศกึษา 

หลักสูตร ความสำคัญต่อ

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศกึษาและบรกิาร 

1. 1 หลักสูตรระดับ

ปริญญาตร ี6

หลักสูตร

1) บัณฑติมีงานทำ

2) ผู้ใช้บัณฑติพึงพอใจ

ในคุณภาพบัณฑิต

3) ผู้เรยีนในพ้ืนท่ี

ภาคเหนือมีโอกาส

ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น

1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

และมีประสิทธิภาพ

2) พัฒนาคุณภาพ บัณฑติให ้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชพีทักษะตามศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) และ

อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)

3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใหไ้ด้รับการพัฒนาการเรียนรู้

ตลอดชวีิต และพัฒนาคุณภาพได้ตามศักยภาพ

1.2 การจัดการ

ศกึษาควบระดับ

ปริญญาตร ี2 

ปริญญา จำนวน 

1 คู่ 

1) บัณฑติมีโอกาสได้งาน

ทำเพิ่มข้ึน

2) บัณฑิตมทัีกษะทาง

อาชีพท่ีหลากหลาย

ตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของผูใ้ช้

บัณฑติ

1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

และมีประสิทธิภาพ

2) พัฒนาคุณภาพ บัณฑติให ้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชพีทักษะตามศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) และ

อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)

3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใหไ้ด้รับการพัฒนาการเรียนรู้

ตลอดชวีิต และพัฒนาคุณภาพได้ตามศักยภาพ

4) พัฒนาความรู ้และทักษะทั้ง 2 ปรญิญา

1.3 หลักสูตรระดับ

บัณฑติ ศกึษาปริญญา

โท 4 หลักสูตร (แผน 

ก และ ข) ปรญิญาเอก

- หลักสูตร (แบบ 1.1

และ 2.1)

ผู้เรยีนสามารถนำความรู้ 

องค์ความรู้ และหรือองค์

ความรูใ้หม่ไปใชใ้นการ

ต่อยอดและพัฒนาการ

ประกอบอาชีพ 

1) การพัฒนาทักษะด้านการวิจัย การวิเคราะห์ สังเคราะห์

และสามารถนำองค์ความรู ้และหรอืองค์ความรู้ใหม่ไปใช้

ในการต่อยอดและพัฒนาการประกอบอาชีพ

2) พัฒนาสรา้งสรรค์ สร้างนวัตกรรมให้ก้าวหนา้และ

สามารถนำไปใช้ประโยชนต์่อชุมชน สังคม และ

ภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณชิย์ สู่การเติบโตอย่างยั่งยนื

ของสังคม ลดปัญหาความยากจน ชุมชนเข้มแข็ง
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ตารางที่ 1 เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานด้านหลักสูตรและการจัดการศกึษา (ต่อ) 

หลักสูตร ความสำคัญตอ่

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

1.4 การจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

ควบ 

 ปริญญาโท 2 คู ่

1) บัณฑิตมีโอกาสการได้

งานทำเพ่ิมขึ้น

2) บัณฑิตมทัีกษะเฉพาะ

ทางเชี่ยวชาญ และมี

ศักยภาพใน

การประกอบอาชพีของ

บัณฑติ

1) พัฒนาคุณภาพ บัณฑติให ้มสีมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพทักษะตามศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) และ

อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)

2) พัฒนาความรู้ และทักษะทัง้ 2 ปริญญา

3) การพัฒนาทักษะดา้นการวิจัย การวิเคราะห์ สังเคราะห์

และสามารถนำองคค์วามรู้ และหรือองคค์วามรูใ้หม่ไปใช้

ในการต่อยอดและพัฒนาการประกอบอาชีพ

1.5 การจัดการ

ศกึษา 

ลักษณะอื่น 

หลักสูตรระยะสั้น3 

หลักสูตร ดงัน้ี  

1. หลักสูตรนัก

เทคโนโลยี

นวัตกรรมการจัด

การเกษตรสู่ Smart 

Farming 

2. โครงการผลิต

นักแปรรูปเนื้อสัตว์

อัจฉริยะ (Smart

Meat Processors)

3. ประกาศนียบัตร

การเพิ่มศักยภาพ

การผลิตของกลุ่ม

อุตสาหกรรมการ

แปรรูปอาหารแบบ

บูรณาการ

ผู้เรียนมีทักษะท่ีเรยีน

เพิ่มขึน้ สามารถนำไป

พัฒนาอาชีพได ้ 

(Re-skills, Up-skills) 

1) พัฒนาทรพัยากรมนุษย์ให้ไดร้ับการพัฒนาการเรียนรู้

ตลอดชีวติ และพัฒนาคุณภาพไดต้ามศักยภาพ
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ตารางที่ 2 เป้าหมายและแนวทางการวิจัย 

บรกิาร ความสำคัญต่อความสำเร็จ แนวทางการจัดการศึกษาและ

บริการ 

การวิจัยเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่นำไปสู่

การถ่ายทอดและพัฒนาสรา้งสรรค์ สร้าง

นวัตกรรมใหก้า้วหนา้และสามารถนำไปใช้

ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ

ภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณชิย์  

ชุมชน และผู ้ประกอบการ

สามารถนำงานว ิจ ัยไปใ ช้

ประโยชน์ได ้

1) การพัฒนาทักษะด้านการ

วิจัย การวิเคราะห์

สังเคราะห ์และสามารถนำ

องค์ความรู ้และหรอืองค์

ความรู้ใหมไ่ปใช้ในการต่อ

ยอดและพัฒนาการ

ประกอบอาชีพ

ตารางที่ 3 เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานบริการวชิาการ 

บรกิาร ความสำคัญต่อ

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศกึษาและบรกิาร 

การถ่ายทอดองค์ความรูท้าง

การเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชนและ

สังคม  ยกระดับการศึกษา สรา้ง

รายได้ และบรรเทาปัญหาความ

เดอืดรอ้นของชุมชนและสังคมที่

เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชวีติที่ดีขึ้น 

สังคมมคีวามเข้มแข็ง มั่นคง หลดุ

พ้นจากความแตกต่างและเหล่ือมล้ำ 

เกิดสังคมความสุข 

ชุมชน และ

ผู้ประกอบการสามารถ

นำองคค์วามรูไ้ปใช้

ประโยชน์ได ้

การถ่ายทอดองค์ความรูท้างการเกษตรเพื่อพัฒนา

ชุมชนและสังคม  ยกระดับการศึกษา สรา้งรายได ้

และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนและ

สังคม 
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ตารางที่ 4 เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 

บรกิาร ความสำคัญตอ่

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศกึษาและบรกิาร 

การดำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรม

ของชาติ การทำนุบำรุง อนุรักษ์ 

ฟื้นฟู สืบสาน สรา้งสรรค์และพฒันา

ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

เกิดการทำนุบำรุง 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู สบืสาน 

สร้างสรรค์และพัฒนา

ศิลปะและวัฒนธรรม 

รวมถึงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมท้ังภายใน

และภายนอก

มหาวทิยาลัย 

เชื่อมโยงกลมกลนืกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม การพัฒนาประยุกต์ การใช้ประโยชน์

เชิงสรา้งสรรค์ ด้วยการบริหารจดัการ และการใช้

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเป็นระบบ 

ตารางที่ 5 เป้าหมายและแนวทางการบริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภบิาล (Good governance) และ

เรยีนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

บรกิาร ความสำคัญต่อความสำเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบรกิาร 

การบรหิารคน บริหารงาน 

ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม

และตรวจสอบได้ 

1) การบริหารจัดการที่มี

ประสทิธิภาพ

เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรูแ้ละ

แสดงความคดิเห็นในการดำเนนิงาน เพื่อ

กระบวนการมีส่วนร่วม  

สร้างความรู้ความเขา้ใจในนโยบาย และเป้าหมาย

การดำเนนิงานในพันธกจิต่าง ๆ กระตือรอืรน้ในการ

แก้ปัญหาร่วมกัน ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพสรา้งระบบการบรหิารบนพื้น

ฐานข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือและมีการดำเนินงานท่ีมี

ประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดให้บริการหน่วยความ

เป็นเลิศทางวิชาการและหน่วยงานปฏิบัติการความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เพื่อบูรณาการทางวิชาการกับ

การเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติงานจากประสบการณ์จรงิของนสิติ ใหบ้รกิารเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการที่

หลากหลายของประชาชน นิสิต และบุคลากรมหาวทิยาลัยพะเยา ผ่านหน่วยงานบรกิารต่าง ๆ ดังน้ี 
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ตารางที่ 6  หน่วยงานบริการและลักษณะการให้บรกิาร 

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน สังกัด ลักษณะการให้บรกิาร 

1 ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง 

คณะเกษตรศาสตร์

และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

การถ่ายทอดองคค์วามรูด้้านการเกษตร 

ตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพยีง 

2 หน่วยฝึกอบรมวิชาชีพ

และบริการนานาชาติด้าน

เกษตรและอาหาร 

คณะเกษตรศาสตร์

และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

การฝกึอบรมวชิาชพีในด้านการเกษตร และ

บริการวเิคราะห์ผลผลิตทางการเกษตรและ

อาหาร 
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1.4 ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทศัน์ พันธกจิ ค่านยิมร่วม สมรรถนะหลักและอัตลักษณบ์ัณฑิต 

ปรัชญา ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม (ปัญญาชวี ีเสฏฐะชีว ีนาม) 

"ดำรงชีวิตด้วยปัญญาประเสรฐิท่ีสุด"   

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

ปณิธาน “พัฒนาการเกษตร เพื่อความเขม้แข็งของชุมชน” 

“Agriculture Development for Community Empowerment” 

วิสัยทศัน์ สร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความเป็นเลิศด้านผูป้ระกอบการเกษตร สู่มาตรฐานสากล 

พันธกิจ 1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม

4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย

5. บริหารจัดการทันสมัยมปีระสิทธภิาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

อัตลักษณ ์

บัณฑิต 

ใฝ่รู้วชิาการ ชำนาญการปฏิบัติ 

คา่นิยม

องค์กร 

U (Unity) :    ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่ง มุ่งสู่เปา้หมาย 

P (Professional):  ทำงานอย่างมืออาชพี เพื่อคุณภาพ และมาตรฐาน 

สมรรถนะ

หลักของ

องค์กร  

(Core  

Competency) 

1. การผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

2. อาจารย์เชี่ยวชาญวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ และเป็นตน้แบบดา้นการสอน

3. งานวิจัยสร้างองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

4. บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนดว้ยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม

5. ทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรมและสบืสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย

6. มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

สมรรถนะ

หลัก 

ประสานงานรอบทิศ ผูกมิตรเครือข่ายอย่างยั่งยนื
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พันธกิจ (Missions) 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุให้มหาวทิยาลัย

พะเยา “ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอนทำการวิจัย ให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อ

การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของ

บริบทสังคมไทยและสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาตอ้งดำเนนิพันธกจิในการผลติกำลังคนที่มคีุณภาพและ

มาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรยีนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวจิัยและนวัตกรรมที่ตอบ

โจทย์สังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาต ิจงึดำเนิน

พันธกิจ 5 ดา้น สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 ดังน้ี 

1) ผลิตกำลังคนที่มสีมรรถนะและทกัษะแห่งอนาคต

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรูค้วามสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพรู้ทันโลกทัน

เทคโนโลยี มีความรู้ภาษาอังกฤษที่สื่อสารได ้มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม และ

ธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปล่ียนแปลงของสรรพส่ิง เรยีนรูแ้ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ดำเนินชีวติอย่างมี

คุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเป้าหมายชีวิตมีทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม 

รวมถึงทักษะ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย ยดืหยุ่น ตรงตามความต้องการ

ของตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม่ อาจารย์มีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

(Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัด

การศึกษาใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และวธิเีรียนรู้ที่เน้นทักษะและการปฏิบัติร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต มีการ

บริหารจัดการที่สร้างความเชื่อมั่นกับผู้เรียนและความเชื่อถือให้กับชุมชนและสังคม ระบบการศกึษารองรับ

และตอบโจทย์พื้นที่ในการยกระดับการศึกษา ประเมนิ และตรวจสอบได้ในทุกระดับ พร้อมก้าวสู่ความเป็น

สากลและนานาชาติ 

2) วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

นอกเหนือจากบทบาทการสร้างคนให้มีทักษะชีวิตและวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการ

ตลาดแรงงานแล้ว การเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent and Skilled 
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Human Resources) มหาวิทยาลัยต้องตระหนักว่า งานวิจัยเป็นรากฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่นำไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนาสรา้งสรรค์ สรา้งนวัตกรรมให้ก้าวหน้าและ

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชงิพาณชิย์ สู่การเติบโตอย่างยั่งยนืของ

สังคม ลดปัญหาความยากจน ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ในเวทีโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านการวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม มกีารติดตามและการประเมินผล

เป็นระบบสรา้งเครอืข่ายนักวิจัยระหว่างมหาวทิยาลัยกับองค์กรทัง้ภายในและภายนอก วจิัยและนวัตกรรมที่

ครอบคลุมทัง้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีและดา้นสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

เน้นการวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และความต้องการของประเทศ (Demand side) ส่งเสริมการ

เผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การนำไปใช้ประโยชน์กับสังคม ด้วยการร่วมมอืกับผู้ใช้

ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตรเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สามารถ

พัฒนายกระดับรายได้และเทคโนโลยีของประเทศใหเ้ป็นไปตามนโยบายการเข้าสู่ Thailand 4.0  

3) บริการวชิาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและแหล่งรวมองค์ความรู้ในทุกสาขาทั้ง

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ีและด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และด้วย

ปณิธานมุ่งม่ัน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน Wisdom for Community Empowerment)” มหาวิทยาลัย

ต้องคำนึงถึงพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่เป็นพันธกิจหลักสำคัญอีกพันธกิจหนึ่งด้วย 

มหาวิทยาลัยต้องสามารถอยู่รว่มกับชุมชนและสังคมสรา้งความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นที่พึ่งให้ชุมชนและสังคม 

ยกระดับการศึกษา สร้างรายได ้ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหาความเดอืดรอ้นของชุมชนและสังคม

ที่เกิดขึ้น เพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพน้จากความแตกต่างและเหลื่อมล้ำ เกิด

สังคมความสุข 

4) ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และสบืสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย

การดำรงไว้ซึ ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เป็นสิ่งที ่คนไทยทุกคนต้องตระหนักและให้

ความสำคัญเพื่อเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ

สาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เป็นภารกิจเพื ่ออนุร ักษ์ภูมิป ัญญาและสมบัติของ

ประเทศชาติ มหาวทิยาลัยพะเยาตั้งอยู่ในพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่สวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยต้องสร้างความร่วมมือกับชุมชน (University engagement) เพื่อการทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู 

สืบสาน สร้างสรรค์ สร้างจิตสำนึกปลูกฝังค่านิยม และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที ่ดีงามของประเพณีและ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่พึงประสงค์ให้กับนิสิตและบุคลากร รวมถงึการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเชื ่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม การพัฒนาประยุกต์ การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยการบริหารจัดการ และการใช้

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเป็นระบบ 

5. บริหารจัดการทันสมัย มีประสทิธภิาพ โปร่งใส และมธีรรมาภบิาล

การพัฒนาระบบนิเวศด้านการบริหารจัดการ มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศกำหนดในการ

บริหารคน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อเป้าหมายองค์กรที่ดีมีคุณภาพและ

ประโยชน์สุขของบุคลากรมีระบบและกลไกควบคุมการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีท ี ่ทันสมัยในทุกระดับ 

ยกระดับศักยภาพของบุคลากร ทั้งผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมี Mindset ของการทำงานและ

การบริหารร่วมกัน และมีภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) และผูต้ามในโลกใหม่ เปดิโอกาสใหผู้ม้สี่วนเกี่ยวข้อง

มีส่วนร่วมรับรูแ้ละแสดงความคดิเห็นในการดำเนินงาน เพื่อกระบวนการมีส่วนร่วม สรา้งความรู้ความเข้าใจใน

นโยบาย และเปา้หมายการดำเนินงานในพันธกจิต่าง ๆ กระตอืรอืรน้ในการแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้บริหารทุกระดับ

ต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) มีความมุ่งมั่นและต้องเห็นภาพทิศทางในระยะยาว (Visionary) ด้วยหลักการทำงาน

ร่วมกัน “สานความคิด สร้างจิตใจ” รวมพลังของบุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศษิย์เก่า ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี 

ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างระบบการบรหิารบนพื้นฐานข้อมูลที่น่าเช่ือถือและมีการดำเนนิงาน

ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

1.5 บุคลากร (Workforce Profile) 

สมรรถนะหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (Personal Competency) 

(11.1) สมรรถนะของผู้บริหาร 

1. ทักษะบริหารงาน (Managerial Skill) มทีักษะการบริหารงานและสามารถประยุกต์ใช้

ค ว า ม ร ู ้  เ ท ค น ิ ค  ว ิ ธ ี ก า ร  แ ล ะ เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ ม า ใ ช ้ ใ น ก า ร บ ร ิ ห า ร ง า น  ส า ม า ร ถ เ ป ็ น โ ค ้ ช 

เป็นผู ้บริหาร เป็นผู้กำกับและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินงานตามระเบียบ 

ข้อบังคับ ประกาศ คำสั ่ง และแนวปฏิบัติต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและเพื่อมุ่งสู ่การบรรลุ

เปา้หมายและวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย   

2. ทักษะการบริหารงานบุคคล (Personnel Management Skill) มีทักษะการบริหารและ

พัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะและศักยภาพรองรับการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงานและพันธ

ก ิจหล ักของมหาว ิทยาล ัยอย ่ างม ีค ุณภาพและม ีความส ุข  ม ีท ั ศนคต ิท ี ่ ด ี และม ีความภ ูม ิ ใจ 

ในองค์กร สามารถจัดบุคลากรสมดุลก ับการปฏิบ ัต ิงานตามภารกิจ พัฒนาอาจารย์ส ู ่ม ืออาช ีพ 



18 

ด ้ านการสอนตามกรอบมาตรฐานมหาว ิทยาล ั ยพะ เยา  (UP-PSF)  พ ัฒนาระบบสว ัสด ิการ 

และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน   

3. มุ่งเน้นกระบวนการทำงานเชิงดิจทิัล (Digital Process Oriented) พัฒนากระบวนการ

ท ำง าน  แล ะบ ู รณา การการ ทำงานร ่ วมก ั น ท ั ้ งภ า ย ใน หน ่ ว ย งา นและ ระหว ่ า งหน ่ ว ย ง า น 

“สานความค ิด สร ้างจ ิตใจ” ด ้วยพลังความสามัคคีและความสัมพ ันธ ์ท ี ่ด ี  เพ ื ่อส ่งมอบบริการ 

ท ี ่ด ีม ีค ุณภาพแก่น ิส ิต และผ ู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเส ียท ุกกล ุ ่ม พ ัฒนาเคร ื ่องมือสนับสน ุนการทำงาน 

ด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล ตามนโยบาย Smart Operation และจัดสภาวะแวดลอ้มที่เสรมิสุขภาวะการทำงาน   

4. ความสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ (Empowerment Evaluation)

สามารถออกแบบการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร และประเมินผลการดำเนนิงานของหน่วยงานแบบ

ก้าวหน้าและใช้แนวคิดการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) สอดคลอ้ง

แ ล ะ ม ุ ่ ง ส ู ่ เ ป ้ า ห ม า ย เ ด ี ย ว ก ั น ค ื อ  ก า ร บ ร ร ล ุ ต ั ว ช ี ้ ว ั ด ร ะ ด ั บ ส ู ง  ( Super KPI) 

เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

สมรรถนะของพนักงาน 

พนักงานสายวิชาการ 

1. ท ักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานค ุณว ุฒ ิว ิชาช ีพ (Professional Standard

Framework, PSF) 

2. ทักษะการผลิตและใช้สื่ อการสอนเทคโนโลยีที ่ ทั นสมัย  และทักษะการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรยีน 

3. ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและสังคม และมี

ทักษะทางภาษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลและนานาชาต ิ

4. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)

5. ม ุ ่งสานความคิดสร ้างจิตใจ ให้เก ิดพล ังความสามัคคี ร ่วมสร้างสิ ่งท ี ่ด ี ให้

มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาต ิและนานาชาต ิ
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงอัตราส่วนตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 

(1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวชิาการ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มีบุคลากรสายวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 42 คน 

ประกอบไปด้วย ผู้ที่มีตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 19 คน และผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู ้ช่วย

ศาสตราจารย์ จำนวน 19 คน รองศาสตราจารย์ 4 คน มบีุคลากรสายสนับสนุน จำนวนทัง้สิ้น 26 คน  

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา

อาจารย์ใหใ้ช้ความรู้และใชท้ักษะที่หลากหลายในการสอนเพื่อการพัฒนาผูเ้รียนตามทักษะศตวรรษที่ 21 

พัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ด้านการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Professional Standard 

Framework, UP-PSF) ส่งเสรมิจัดการเรียนการสอนด้วยวิธกีารเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างความรักในการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา มรีะบบการยกย่องหรือประกาศเกียรตคิุณแก่อาจารย์ และการให้

แรงจูงใจแกอ่าจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวชิาการ 

อาจารย ผศ. รศ.

ชุดขอมูล1 19 19 4
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จำนวนตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวชิาการ 

ลำดับ สาขา 
บุคลากร

ปัจจุบัน 

ตำแหน่ง หมายเหต ุ

อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. 

1 สาขาวชิาการประมง 8 1 6 1 - 

2 สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 8 2 5 1 - 

3 สาขาวชิาความปลอดภัยทาง

อาหาร 

4 2 2 - - 

4 สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร 

7 7 - - -

5 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร 7 5 1 1 

6 สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 8 2 5 1 ลาศึกษาต่อ 1 

คน 

สมรรถนะของพนักงาน 

พนักงานสายสนับสนุน 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)

2. บริการที่ดี (Service Mind)

3. เชี่ยวชาญในงานอาชพี (Expertise)

4. ทำงานเป็นทมี (Teamwork)

5. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)

6. ม ุ ่ งสานความคิดสร ้างจ ิตใจ ให ้ เก ิดพล ังความสาม ัคค ี  ร ่วมสร ้างส ิ ่งท ี ่ดี

ใหม้หาวทิยาลัยพะเยาได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาต ิ

(2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งหมด 

26 คน 

มหาวิทยาลัย มีเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาพนักงานสายสนับสนุน ให้มี

คุณภาพ มีทัศนคติที่ดี และมีความภาคภูมิใจในองค์กร มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับ

มอบหมาย และได้รับการอบรมพัฒนาตามความกา้วหน้าตามสายงาน  
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1.6 ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
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กระบวนการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

กระบวนการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ประกาศราชกิจจานุเษกษาเรื่อง คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2560 - 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 แผนอุดมศกึษาระยะยาว 20 ป ีพ.ศ. 2561 - 2580 

และ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570  แผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มี

การศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบ 

ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการเชื ่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

รวมทั้งการกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผล ตามแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อน 

การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเปา้หมายอย่างเป็นรูปธรรม  ได้ดำเนนิการตามกระบวนการดังนี้ 

 กระบวนการที่ 1 (มีนาคม 2564) ศึกษาพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ศึกษาคู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ วิเคราะห์คุณลักษณะ

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ เกณฑ์ประเมินและข้อมูลตัวชี้วัดผลศักยภาพองค์กร และผลการ

ดำเนนิงานเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มสถาบันอุดมศกึษา และการเปรียบเทียบ (Benchmark) จากการจัดอันดับ

ใน Ranking ในระดับชาติ และนานาชาติ เช่น THE (Times Higher Education) SCOPUS  

การจัดทำแบบสำรวจสภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT) เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

โดยดำเนินการวิเคราะหข์้อมูลร่วมกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุ่มของมหาวทิยาลัย การวเิคราะห์สถานการณ์

ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การด้วย 7s McKinsey วิเคราะห์

สภาพแวดล้อมองค์การด้วย 7s McKinsey  การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกดว้ย PEST Analysis เพื่อหา

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) และ

นำมากำหนดเปา้ประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective; SO) ของแต่ละยุทธศาสตร์  

กระบวนการที่ 2 (เมษายน-พฤษภาคม 2564) ประชุมหน่วยงานผูร้ับผดิชอบเพื่อทบทวนผลการ

ดำเนินงานและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งร่วมกันวางกรอบเพื ่อการกำหนด

ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ร่วมกันกับผู้รับผิดชอบตามพันธกิจของมหาวทิยาลัย ทัง้ 5 ด้าน ตามแนวทางการ



23 

เกณฑค์ณุภาพศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลศิ (EdPEx) เพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ท่ีมีความ

สอดคลอ้งกับสภาวการณ์โลก บริบทของการพัฒนาประเทศไทย และบรบิทของมหาวทิยาลัย  

ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินตนเอง ตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของการประเมินกำหนดกลุ่ม

สถาบันอุดมศกึษาเชิงยุทธศาสตร์ตามคู่มือการประเมินกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศกึษาเชิงยุทธศาสตร์ ของ

กระทรวง อว.  

กระบวนการที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2564) นำผลลัพธ์จากกระบวนการที่ 1 และ 2 มาใช้

เป็นข้อมูลในการพิจารณากำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศกึษาเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา และมีการ

จัดประชุมระดมสมองผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 3 ครัง้ ดังนี้ 

(1) การประชุมการวางแผนกลยุทธ์และแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2564

เม่ือวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสทิธิ์ ผูเ้ข้าร่วมประชุมประกอบดว้ย อธิการบดี รอง

อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผูอ้ำนวยการ  

(2) การประชุมการวางแผนกลยุทธ์และแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ครัง้ที่ 2/2564

เม่ือวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ หอ้งประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ผูเ้ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อธิการบด ีรอง

อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผูอ้ำนวยการ   

(3) การประชุมระดมสมองผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อวางแผนกลยุทธ์และแผนการพลกิ

โฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 

ผู ้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู ้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี และ

ผู้อำนวยการ 

กระบวนการที่ 4 (มิถุนายน 2564) จัดทำ (ร่าง) แผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) โดยพิจารณาจากผลสำรวจสภาพแวดล้อมของ

มหาวิทยาลัย 

กระบวนการที่ 5 (กรกฎาคม 2564) จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ระยะ 5 ป)ี ฉบับสมบูรณ์  

กระบวนการที่ 6 (กันยายน 2564) นำเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) ฉบับสมบูรณ์ และแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงาน เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัย  

กระบวนการที่ 7 (ตุลาคม 2564) มหาวิทยาลัยพะเยาเริ่มการใช้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) ฉบับสมบูรณ์ 



24 

4. แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวทิยาลัยพะเยา ได้กำหนดพันธกจิหลักที่สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

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

การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 แผนอุดมศกึษาระยะยาว 20 ป ีพ.ศ. 2561 - 2580 รวมทัง้สอดคล้องกับการจัด

กลุ ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ที่มีเป้าหมายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการพลิกโฉม

ประเทศ (Reinvent the nation) เพื่อสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21  

มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้กำหนดพันธกิจหลักและประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน 

เชิงพื้นที่ (Area-based and Community) มุ ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มี

คุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 พัฒนาระบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ระบบวจิัยและนวัตกรรมคุณภาพสูง 

รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวทิยาลัย ทั้งดา้นการพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลที่มุ่งเน้น

สมรรถนะและจริยธรรม พัฒนาระบบการเงินและงบประมาณ แก้ไขข้อจำกัด และมุ่งเน้นบริหารงานแบบธรร

มาภิบาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” ให้เกดิพลังความสามัคค ีร่วมสรา้งแต่สิ่งที่ดี อันจะนำมาซึ่งชื่อเสยีง

และเป็นที่ยอมรับของชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาตติาม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัย

พะเยา ดังตารางต่อไปนี้ 
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1.7 ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 

มหาวิทยาลัยพะเยาได้กำหนดผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ออกเป็น 14 กลุ่ม ดัง

ตารางต่อไปนี้   

ตารางที่ 10  การแบ่งประเภทผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ความต้องการและความคาดหวัง 

ผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

และผู้มีส่วนได้สว่นเสยี 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

การจัดการศกึษา 

ผูเ้รียน  

นสิิตระดับปริญญาตรี 

นสิิตระดับบัณฑิตศึกษา 

1. จบการศกึษาตามกำหนดเวลา

2. มงีานทำหลังสำเร็จการศกึษาและมเีงินเดอืนที่เหมาะสม

3. มคีวามรู้ และทักษะ ตามวตัถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่และเรียนอย่างมคีวามสุข

1. จบการศกึษาตามเวลาที่กำหนด

2. ต่อยอดองค์ความรู้สู่การทำงานทางวชิาการและวชิาชพี

3. มคีวามรู้ และทักษะ ตามวตัถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่และเรียนอย่างมคีวามสุข
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ผู้เรียน ลูกคา้กลุ่มอื่น 

และผู้มสี่วนได้สว่นเสยี 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ผู้เรยีนหลักสูตรระยะสัน้ 1. เพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการทำงาน

ผู้ปกครอง 1. บุตร/ธดิามีความรู้ สำเร็จการศึกษาและสามารถประกอบอาชพีได้

2. บุตร/ธิดามีทักษะการอยู่ร่วมกันและการปรับตัว

3. บุตร/ธิดาได้เรยีนไดรั้บสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการอยู่ในมหาวทิยาลัยท่ีดี

โรงเรียน 1. ได้รับการเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้สู่ระดับอุดมศกึษา

2. นักเรียนได้อยู่และเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข มีวุฒกิารศึกษา

ผู้ใชบั้ณฑติ 1. ได้บัณฑติที่พร้อมทำงาน มีท้ังความรูแ้ละทักษะทางปฏิบัติ

2. บัณฑติมีทักษะทั้ง hard skills และ soft skills ตามคุณลกัษณะที่พึงประสงค์

ศิษย์เก่า 1. มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธอ์ย่างต่อเน่ือง

2. มีโอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

นักเรียนมัธยมศกึษาปีที่ 6 1. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรอย่างทั่วถึง

2. ไดเ้ข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ตารางที่ 10  การแบ่งประเภทผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ความต้องการและความ

คาดหวัง (ต่อ) 

ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น

และผู้มสี่วนได้สว่นเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ด้านการวิจัย 

ผู้ใหทุ้นวจิัย 1. ผลงานวจิัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

2. ดำเนินโครงการแล้วเสรจ็ และสามารถผลติตัวชี้วัดได้ ตามคา่เป้าหมาย

ผู้ได้รบัประโยชน์จากการวจิัย 

(ชุมชน ผู้ประกอบการ) 

1. งานวิจัยตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน ผู้ประกอบการ เพ่ิมรายได้ และแกปั้ญหา

ได้อย่างยั่งยนื

2. ความร่วมมอืระหว่างนักวจิัยกับชุมชน/ ผูป้ระกอบการอย่างต่อเนื่อง

ด้านการบรกิารวชิาการและวชิาชพี 

ผู้สนับสนุนงบประมาณ 1. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ

วิชาการ
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ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น

และผู้มสี่วนได้สว่นเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ผู้รับประโยชน์จากการบริการ

วิชาการและวชิาชีพ (ชุมชน 

ผู้ประกอบการ) 

1. งานบริการวิชาการตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบรกิาร และแก้ปัญหาไดอ้ย่าง

ยั่งยนื

2. สัมพันธภาพท่ีต่อเนื่องระหว่างมหาวทิยาลัยกับชุมชน และผูป้ระกอบการ

ผู้สนับสนุนงบประมาณ 1. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ

วิชาการ

ผู้รับบรกิารด้านสุขภาพ 1. ความสะดวกและรวดเร็วในการใหบ้ริการ

2. การรกัษาพยาบาลท่ีมมีาตรฐาน

ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้รับบรกิารด้านทำนุบำรงุศิลปะ

และวัฒนธรรม 

1. ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

2. สร้างคุณคา่จากศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มรายไดอ้ยา่งสร้างสรรค์
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การวิเคราะห VOC ขององคกร 
ด้าน ลูกค้า วิธีการฟังเสยีงลูกคา้ การสร้างความสัมพันธ์ การวัดผล ฟังเรื่องอะไรบ้าง 

กลุ่มท่ี 1 ด้าน

บริหาร 

ปัจจุบัน 

-นิสติ ศิษย์เก่า

- บุคลากรทั้งในและ

นอกคณะ

- ผูบ้ริหารมหาวทิยาลัย

- หน่วยงานภาครัฐ

เอกชน และประชาชน

ท่ัวไป

อนาคต

- นักเรยีน ผู้ปกครอง

ประชาชนทั่วไป

- โรงเรยีน (ครูแนะ

แนว)

ศิษย์เก่า โรงเรยีนศิษย์

เก่า ญาตศิิษย์เก่า และ

ลูกศษิย์เก่า

หน่วยงานภาครฐั

เอกชน อปท.

- การประชุมอยา่งเป็น

ทางการ อย่างนอ้ยปีละ

1 คร้ัง

- แบบประเมนิความพงึ

พอใจ

- การลงพื้นที่พบปะ

ชุมชน

- การใชส้ื่อออนไลน์

- จัดกิจกรรมสรา้ง

ความสัมพันธ์ เช่น ศษิย์

เก่าสัมพันธ์ในรูปแบบ

ต่างๆ

- สรา้งระบบสื่อสาร

ออนไลน์

- จำนวนนิสติ

งบประมาณ เครอืข่าย

(ประชาชนทั่วไป

หน่วยงานรฐั เอกชน

เกษตรกร วิสาหกจิ

ชุมชน)

- ผูเ้ข้าถึงเว็บไซต์/ส่ือ

ออนไลน์

- จำนวนผู้เข้ารว่ม

กิจกรรม ผลประเมิน

ความพงึพอใจ

นิสิต 

- สิ่งสนบัสนุนการเรยีน

- กิจกรรมนอกหอ้งเรยีน/

นอกหลักสูตร

- ความพงีพอใจหลักสูตร/

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ผู้บรหิาร

- นโยบายการบรหิาร

คณะ/ความพึงพอใจ

หน่วยงานภายนอก

- ความตอ้งการความ

ร่วมมอื

- ความพงึพอใจ/ความ

ประทับใจ

ศิษย์เก่า

- ความพงึพอใจต่อ

หลักสูตร

- แนวทางการพัฒนา

หลักสูตร

ผู้ประกอบการ/ผูใ้ช้บัณฑติ

- ความตอ้งการในตัว

บัณฑิตที่จบไปทำงาน

- ความพงึพอใจที่เคยใช้

บัณฑิต

โรงเรยีน/ครูแนะแนว

- ความคิดเห็นและ

ทัศนคติต่อหลักสูตรและ

คณะ

- อาชพี ภาวะการมีงาน

ทำของบัณฑิต

- รายละเอียดของ

หลักสูตร (คา่ใช้จ่าย

ทุนการศึกษา การเรยีนต่อ

ในอนาคต)

กลุ่มท่ี 2 ดา้น

บริการวชิาการ 

อดตี 

- ศษิย์เก่า

- หน่วยงานภาครัฐ

เอกชน

- แบบสอบถาม

- กล่องรบัฟงัความ

คดิเห็น

- พูดคุยสอบถาม

- ประชาสัมพันธ์

- กิจกรรมคนืสู่เหยา้

- สรา้งไลน์กลุม่เพื่อ

แลกเปลี่ยนความคดิเหน็

- ความพรอ้มด้านการ

บริการ

- ความสะดวกรวดเร็วใน

การบรกิาร
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ด้าน ลูกค้า วิธีการฟังเสยีงลูกคา้ การสร้างความสัมพันธ์ การวัดผล ฟังเรื่องอะไรบ้าง 

- ประชาชนทั่วไป

เกษตรกร

ปัจจุบัน

- นสิิต ป.ตรี โท เอก

- อาจารย์

-เจา้หน้าที่และบคุลากร

ภายใน

อนาคต

- นักเรยีน

- หน่วยงานภาครัฐ

เอกชน

- ออกพื้นที่

- รับฟังความคิดเห็น

-แนะแนว

- จัดกิจกรรม

- ระบบรับจองการใช้งาน

เบิก-จ่าย วัสดุ อุปกรณ์

สารเคมี โดยระบบ

ออนไลน์

- ประชาสัมพันธ์ในเว็ป

ไซต์ของคณะ เฟสบุ้ค

-

- ความปลอดภัยได้

มาตรฐาน 

- ความพงึพอใจในการรับ

บริการ

- ความเป็นมิตร

กลุ่มท่ี 3 ดา้น

วิชาการ กิจการ

นิสิต และทำนุ

บำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

อดตี 

- ศษิย์เก่า

ปัจจุบัน

- นสิิต

- ผูใ้ช้บัณฑิต

- ผูป้ระกอบการ บุคคล

ท่ัวไป

- ผูป้กครอง

อนาคต

- นักเรยีนมัธยมหรอื

เทียบเท่า

- ผูป้กครองของ

นักเรยีน

ผู้ส่งมอบความร่วมมอื

- อาจารย์

- นักวิทยาศาสตร์

- เจา้หนา้ทีส่ำนักงาน

- บรษิัทจัดหาครุภัณฑ์

- มหาวทิยาลัย/คณะ

อ่ืนๆ/หน่วยงานอื่นๆ

- แหล่งทุนการศึกษา

วิจัย

- สถานท่ี /

ผู้ประกอบการฝึกงาน/

สหกิจศกึษา

- การสรา้งความ

ร่วมมือกับภาครัฐ

One way 

- การประชาสัมพันธ์

- เว็บไซต์

- แบบสอบถาม

Two way

- นิเทศฝกึงาน/สหกจิ

ศึกษา

- เฟสบุค้, ig, Line,

Twitter

- Reg

- เว็บไซต์

- ระบบที่ปรกึษา

- การจัดประชุมวิชาการ

- ช่องทางออนไลน์

เฟสบุ้ค, Line, ig, เว็ปไซต์

คณะ

- นเิทศนิสติฝึกงาน/สหกจิ

ศึกษา

- ประชาสัมพันธห์ลักสูตร

- การเรียนการสอนใน

หอ้งเรยีน

- กิจกรรมนอกหลักสูตร

- บรกิารวิชาการ

- ประชุมวิชาการ, ทำนุ

บำรุงศาสนา

- การจัดโครงการในแผน

- สนับสนุนทนุการศึกษา

- การจ้างงาน Part time

คำแนะนำ และขอ้ตชิมใน

ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

- สวัสดิการ

- การสอน

- บุคลากร

- เนื้อหารายวิชา/หลักสตูร

- งบประมาณ

- ค่าธรรมเนยีมการศึกษา

-
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ด้าน ลูกค้า วิธีการฟังเสยีงลูกคา้ การสร้างความสัมพันธ์ การวัดผล ฟังเรื่องอะไรบ้าง 

กลุ่มท่ี 4 ด้าน

วิจัย 

ปัจจุบัน 

- นสิิต มหาวิทยาลัย

กองบริหารงานวิจัย

- แหล่งทุน (วช., สวก.,

อว., สกว.)

- หน่วยงานภาครัฐ

กระทรวง กรม

- หน่วยงานเอกชน

- ต่างประเทศ

- ชุมชน วิสาหกจิชมุชน

อนาคต

- กลุ่มผู้ประกอบการ

เกษตรกร

- นักวิชาการจาก

หน่วยงานต่างๆ

บริษัทเอกชน

- แหล่งทุน

ทางตรง 

- ออกบริการวชิาการ

พบปะพูดคุย

ทางออ้ม

- แบบสอบถาม

- ประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อ

ต่างๆ

- การติดตามประเมินผล

- รับฟังความคิดเห็นเพื่อ

พัฒนาต่อยอด

- เขา้ร่วมพัฒนาโจทยว์จิัย

และนำเสนอผลงาน

ด้านวิชาการ 

- องคค์วามรู้ ผลงานที่

ตีพมิพ์

ด้านเศรษฐกิจ

- ตน้ทุน ผลตอบแทน

ROI

ด้านสังคม

- SROI เครอืข่ายชุมชน

(จำนวน)

บุคลากร

- จำนวนนักวจิัยรุ่นใหม่

นักวิชาการ

- Smart Farmer

- จำนวนนักวชิาการท่ีมี

ส่วนร่วม

ภายในองค์กร 

-บุคลากร (งานวจิัย

ภายใน ภายนอก)

- นโยบาย(หลักสูตร/คณะ/

มหาวิทยาลัย)

- ผู้เรยีน

- ผูร้บับรกิารวิชาการ

ภายนอกองคก์ร

- นโยบายภาครัฐ/เอกชน

- การเปลี่ยนแปลง

สถานการณ์โลก

- ประเทศเขา้สูส่ังคมผู้สูง

วัย/ประชากรเกดิใหม่

น้อยลง
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ตารางที่ 11 คู่ความร่วมมือ บทบาทและข้อกำหนดในการปฏบิัตงิานร่วมกัน 

คู่ความร่วมมือ บทบาท ข้อกำหนดที่สำคัญ วธิกีารสื่อสาร 

ด้านการจัดการศกึษา 

โรงเรียนมัธยมศึกษา

ที่มีความร่วมมือใน

โครงการ การรับเข้า

ศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

คัดเลือกนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติ

ตามที่หลักสูตรกำหนด 

การรับสมัครนักเรยีนเพื่อคดัเลอืก

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง 

10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปี

ที่ 6 

เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ 

(Facebook, Line) หนังสือ

ราชการ โครงการ/

กิจกรรม 

สถานประกอบการท่ี

ร่วมพัฒนาหลักสูตร

แบบ intensive WIL 

ร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดการ

เรียนการสอนตามแผนการ

ศึกษาและกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

MOU ของสถาบัน หนังสือราชการ การ

ประชุม อีเมล์ 

แหล่งฝกึงานและ

สถานประกอบการ

นิสิต 

สหกิจศกึษา 

ร่วมฝกึประสบการณ ์        

ตามข้อกำหนดของหลักสูตร

และร่วมประเมนิผล 

มาตรฐานและการประกันคุณภาพ 

การดำเนินงานสหกิจศึกษาและ    

การฝึกงาน 

หนังสือราชการ การ

ประชุม อีเมล์ โครงการ/

กิจกรรม 

ด้านการวิจัย 

แหล่งทุนวจิัย ร่วมสนับสนุนทุนวิจัย สัญญารับทุน หนังสือราชการ 

สัญญารับทุน 

ภาคีเครอืข่าย ร่วมดำเนินโครงการวิจัย ข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีปรากฏ

หน่วยงานเป็นผูร้ว่มโครงการ 

หนังสือราชการ 

สัญญารับทุน 

ด้านการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

แหล่งทุน แหล่งทุน แหล่งทุน แหล่งทุน 

ชุมชน/ผูป้ระกอบการ ชุมชน/ผูป้ระกอบการ ชุมชน/ผู้ประกอบการ ชุมชน/ผู้ประกอบการ 

ที่มา : รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (Self-Assessment Report) ตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษา เพื่อ

การดำเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2561 
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ส่วนที่ 2 

การวิเคราะหส์ถานการณ์ปัจจุบันของมหาวทิยาลัยพะเยา 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและวิเคราะห์สภาวการณ์ขององค์การ เพื่อการปรับตัว

เข้าสู ่การแข่งขันในกระแสโลกาภิวัฒน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อให้มีการประเมินคุณภาพการ

ดำเนนิงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance 

Excellence; EdPEx) และเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance 

(AUN QA) โดยได้วิเคราะห์สภาวการณ์ของมหาวทิยาลัย ไวด้ังนี้ 

2.1 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 

1) ความเป็นเลิศในการแข่งขัน

ผลการดำเนินงานในช่วงเวลา 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยาสามารถก้าวเข้าสู ่การจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยระดับโลก จากการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2020 โดย Times Higher Education ไดร้ับ

การจัดอันดับที่ 11 ของประเทศไทย และอันดับ 401-600 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก จากการจัดอันดับของ 

Scimago institutions rankings 2020 มหาวิทยาลัยพะเยาตดิอันดับที่ 14 ของไทย และอันดับที่ 777 ของโลก 

และจากการจัดอันดับ Webometrics Ranking of World Universities หรือ Ranking Web of World Universities 

จัดทำโดย Cybermetrics Lab มหาวิทยาลัยพะเยาได้ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 16 ของประเทศ และที่ 1,972 ของ

โลก โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

THE Impacts Ranking อันดับที่ 401 – 600 ของโลก 

1. SDG 4 การศึกษาที่เท่าเทยีม

อันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ

อันดับที่ 301-400 ในระดับโลก

2. SDG 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสรา้งพ้ืนฐาน

อันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ

อันดับที่ 301-400 ในระดับโลก

3. SDG 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์

อันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ

อันดับที่ 301-400 ในระดับโลก
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4. SDG 17 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

อันดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ

อันดับที่ 401-600 ในระดับโลก

5. SDGs 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก

อันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ

อันดับที่ 79 จาก 766 มหาวทิยาลัยทั่วโลก

Scimago Institutions Rankings 2020 

1. ดา้นการวจิัย ติดอันดับที่ 9 ของไทย อนัดับที่ 430 ของโลก

2. ด้านนวัตกรรม ตดิอันดับท่ี 18 ของไทย อันดับที่ 520 ของโลก

3. ดา้นสังคม ติดอันดับท่ี 13 ของไทย อันดับที่ 234 ของโลก

2) บริบทเชิงกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยได้จ ัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 โดยมทีัง้หมด 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) 

การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ซึ ่งมุ ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและให้

ความสำคัญกับการบ่มเพาะผู้ประกอบการ เพื่อผลิตบัณฑติให้กลับไปพัฒนาชุมชน (2) การสร้างงานวิจัย

และนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ มุ่งเน้นการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ สร้างผลงานการวิจัย

และนวัตกรรมในเวทีโลก และมุ่งพัฒนานักวิจัยหนา้ใหม่ไปในขณะเดยีวกัน ดว้ยการสรา้งระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย 

(3) การบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ  มุ่งพัฒนาบรกิารวชิาการเพื่อสรา้งประโยชน์ใน

กับชุมชนในระดับเทศบาลตำบล ให้ได้มีการพัฒนาสร้างชื่อเสียงในระดับประเทศ (4) การเสริมสร้างและ

ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน มุ่งใช้ Culture Enterprise เป็นแรงขับเคลื่อนสินค้า

และบริการท้องถิ่นสู่สินค้าระดับพรีเมี่ยม สร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยผลงานพื้นถิ่นสินคา้จากวถิีชีวิตประจำวัน

(5) การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ มุ่งพัฒนาดว้ยการใช้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนองค์

ความรู ้ในระดับประเทศ สร้างการเชื ่อมต่อและเข้าถึงกันอย่างไร้พรมแดน และ (6) การบริหารที ่มี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส มุ่งพัฒนาและเรียนรูก้ารเปลี่ยนแปลงร่วมกัน โดยการใชร้ะบบสารสนเทศมาเป็น

กลไกในการทำงาน ติดตาม ประเมินผล บนแพลตฟอร์มดจิทัิล
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3) ระบบการปรับปรุงผลการดำเนนิงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งสู ่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้วยขั ้นตอนการดำเนินโครงการ โดยใช้ วงจรคุณภาพ 

(Approach Deploy Learning Integration : ADLI) วงจรการเรียนรู ้ผ ่านกระบวนการจัดการความรู ้(KM) 

วงจรการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้  (KM) ให้หน่วยงานนำไปปรับใช้ในการพัฒนางาน

ของตนและองค์กร เกณฑ์ AUN-QA ใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพของการ

ให้บริการทางการศึกษา ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยโดยสำนักงานปลัดกระทรวง

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

2.2 การวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย 

(1) การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน

 ตารางที่ 12 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ด้วย 7s McKinsey 

7s McKinsey จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. Strategy 1. แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ไดม้าจากการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 

2. วิสัยทัศน์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์และ

ตัวช้ีวัด มีความสอดคลอ้งกัน 

3. มีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัทั่วท้ัง

องค์กร 

4. มตีัวชี้วัดเร่งด่วน Super KPI เพือ่ผลักดันให้

เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธภิาพ 

1. การดำเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ

บรรลุเชงิประสทิธิผลและประสิทธิภาพ 

2. การวางแผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์

พัฒนาคุณภาพองค์กร 

2. Structure 1. มโีครงสรา้งองค์กรและโครงสร้างการ

บริหารงานชัดเจน

2. มกีารจัดคนเข้าทำงานตามโครงสรา้งและ

กระจายอัตรากำลังอย่างท่ัวถึง

3. ภูมิทัศน์สวยงาม ใกล้ชิดธรรมชาติ อาคาร

สถานที่มีความพรอ้มรองรบัการดำเนินงาน

ระบบสาธารณุปโภคท่ีทั่วถึง

1. สัดส่วนเงินรายได้ในการดำเนินงาน ยังพึ่งพาเงิน

รายได้จากค่าธรรมเนยีมการศึกษาเป็นหลัก
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ตารางที่ 12 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ด้วย 7s McKinsey (ต่อ) 

7s McKinsey จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

3. System 1. ม ี ร ะ บ บ  e- Budget ร อ ง ร ั บ ก า ร ว า ง แ ผ น

ย ุทธศาสตร์  การบร ิหารงบประมาณ การ

เบิกจ่าย การติดตามประเมินผล และรายงานผล

ในรูปแบบสารสนเทศ 

2. มีการสื่อสารนโยบายจากผู้บริหารสู่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3. ระบบการบริหารงานที ่ม ีประสิทธิภาพทั ้งด ้าน

งบประมาณ การเงนิ และแผนงาน 

1. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาเทคโนโลยี

เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและมีการ

ใช้ระบบมาช่วยในการปฎิบัตงิานใหม้ี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

2. การเชื่อมโยงขอ้มูลออนไลน์ของทุก

หน่วยงาน ยังไมผ่สานเป็นระบบเดียวกัน 

เกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน และไม่

มี Big Data ท่ีมีประสิทธภิาพ 

4. STAFF 1. บุคลากรสายวชิาการมีความสามารถสูง วิจัย/ตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับนานาชาติเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง

2. ผู้บริหารและบุคลากรร่วมใจกันพัฒนาส่งเสริมการ

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความโดดเด่น

ด้านการพัฒนาสินคา้และผู้ประกอบการท้องถิ่น

1. การแข่งขันทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพิ่ม

มากขึ้น ต้องพัฒนาทักษะการใช ้IT ให้

ทันท่วงที

2. การรวมกลุ่มนักวิจัยในการทำงาน ดึง

บุคลากรท่ีมศีักยภาพออกไปเป็นฟรแีลนซ์

5. Skill 1. มีระบบบริหารงานบุคคลที่เป็น Smart Operation

รองรับกระบวนการ HRD 

2. บุคลากรของมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่เป็นคนใน

พื้นที่ มีความรักองค์กรและทุม่เททำงาน 

3. มหาวิทยาลัยมีคณะและหลกัสูตรท่ีหลากหลาย

1.ระบบบรหิารบุคลากรท่ีมรีูปธรรม

(สมรรถนะ การประเมนิ การเข้าสู่

ตำแหน่ง สวัสดิการ การส่งเสริมสร้าง 

Mindset) 

6. Staff 1. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น รบัฟังปัญหา และ

นำไปปรับปรงุพัฒนา

2. การทำงานแบบมีส่วนร่วม ทำงานเป็นทีม และ

ทักษะการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างเป็นมติร  และ

ประสบความสำเร็จ

1. ขั้นตอนการทำงาน ระเบยีบ ขอ้บังคับ

หรอืประกาศมีความซับซอ้น

2. บุคลากรขาดความรู ้ความเขา้ใจ

ระเบียบ ข้อบงัคับ หรอืประกาศ

7. Style 1.ผู้บริหารรับฟังความคดิเห็น รับฟังปัญหา และนำไป

ปรับปรุงพัฒนา 

2.การทำงานแบบมีส่วนร่วม ทำงานเป็นทมี และทักษะ

การทำงานร่วมกับชุมชนอย่างเป็นมิตร  และประสบ

ความสำเรจ็ 

1. ขั้นตอนการทำงาน ระเบยีบ

ข้อบังคบั หรือประกาศมีความ

ซับซ้อน 

2. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ

ระเบียบ ข้อบังคบั หรอืประกาศ 
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7s McKinsey จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

8. Shared

Value

1.มกีารกำหนดค่านิยมร่วม

2. มหาวิทยาลัยเน้นการมีส่วนร่วม (Unity) ของผูบ้รหิาร

และบุคลากรทุกระดับ รวมถึง เน้นการปฏิบัตงิาน

แบบมืออาชพี (Professional)

1. ขาดการสื่อสารและทำความเข้าใจ

ค่านิยมร่วม ไม่มแีผนรองรับการ

ขับเคล่ือนคา่นิยมร่วม

2. บุคลากรยังไม่ตระหนักในค่านิยมรว่ม

(2) การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

ตารางที่ 13 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST Analysis 

PEST โอกาส (Opportunities) อปุสรรค (Threats) 

1. นโยบายรัฐบาลและ

กฎหมาย (Political) 

1. ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสำคัญกับการพัฒนา

เช ิ งพ ื ้นท ี ่และการแก ้ ไขป ัญหาในพ ื ้ นท ี่  

สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย 

1.ความไม่แน่นอนของนโยบายของรัฐบาล

และก่อหน้ีสาธารณะเพ่ิมขึ้น

2.การเปลี ่ยนแปลงกฎหมาย ระเบ ียบ

ข้อบังคับ

3.กระบวนการและระยะเวลาดำเนินงาน

โครงการภาครัฐไม่คงเส้นคงวา

4.รัฐจัดสรรงบประมาณพื ้นฐานลดลง

นโยบายจัดสรรเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

2. สภาวะเศรษฐกิจ

(Economic and Envi-

ronment)

1. มหาวิทยาลัยมีโอกาสได้แสดงศักยภาพในการ

นำวิชาการเข้าไปช่วยพัฒนา/ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ชุมชนตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย

รัฐบาล

1.โรคระบาดทำใหส้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

2.รายได้ครอบครวัของผูเ้รยีนลดลง

3.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ ดอกเบี้ยเงินกู้

สูง

4.รายจ่ายไม่สมดุลกับรายได้

5.โรคระบาดทำใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงรูปแบบธุรกิจ

3. การเมอืง สังคม และ

วัฒนธรรม (Socio and 

Cultural) 

1. ไลฟ์สไตล ์ ใหม ่ เป ็นการประกอบอาช ีพ

หลากหลายและอิสระมากขึ ้น เน้นทักษะ

เฉพาะตัว มคีวาม Unique มากขึ้น 

2. สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ ้ำ ทำให้

ประชาชนตื ่นตัวด้านการดูแลสุขภาพ  มี

ความต้องการพึ่งพาบริการทางการแพทย์ 

และเวชศาสตร์มากยิ่งขึ้น

1.จำนวนประชากรวัยเรยีนลดลง

2. ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตใหม่ลดลง

3.เกิดวิถีชีวิตแบบใหม่ในสภาวะโรคระบาด

4. ค่านิยมประกอบอาชีพโดยไม่ต้องมี

5.การแข่งขันในสื่อสังคมออนไลน์สูงขึ ้น

ใบปริญญา 
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PEST โอกาส (Opportunities) อปุสรรค (Threats) 

4. เทคโนโลย ี

(Technology) 

1.ความกา้วหนา้/การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีสมัยใหม่  

2.การวจิัยและพัฒนานวัตกรรม 

3.การใช้เทคโนโลยทีดแทนระบบการทำงาน

แบบดัง้เดมิ 

1. ตน้ทุนทางเทคโนโลยท่ีีเพ่ิมขึน้ 

2. หลักสูตรการเรียนบนแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ของสถาบันในต่างประเทศ

เป็นที่ยอมรับอย่างกวา้งขวาง และเป็น

ที่นยิมมากขึ้นในหมู่คนรุ่นใหม่ 

5. ส่ิงแวดล้อม 

(Environment) 

1.กฎหมาย ระเบยีบ และนโยบายดา้น

สิ่งแวดลอ้ม 

2.แนวโนม้การรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

3.การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวยีน 

1. การเปลี ่ยนแปลงของสภาพอากาศ

และส่ิงแวดล้อม 

2. ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีผลกระทบต่อ

การดำเนินงานของมหาวทิยาลัย 

6. กฎหมาย (Legal) 1.กฎหมายการจ้างงาน 

2.กฎหมายลิขสทิธ์ิ สิทธบัิตร 

3.กฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย 

4. มาตรการด้านคุณธรรมและความโปรง่ใส 

(ITA) 

5.ประมวลจรยิธรรม 

6. องค์กรคุณธรรม 
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3) ความได้เปรยีบเชงิกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความทา้ทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic

Challenge)

      จากการวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชิง 

กลยุทธ์ (Strategic Challenge) พบว่ามหาวิทยาลัยพะเยา มคีวามไดเ้ปรยีบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) 

และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) ดังนี้ 

ตารางที่ 14 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความทา้ทายเชงิกลยุทธ ์

รายการ ความไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์ และความท้าทายเชิงกลยทุธ์ 

1.อำนาจการต่อรอง

ของลูกค้า

ผู้เรยีนเลือกสถาบัน เลือกสายอาชพี 

ผู้รับบรกิารวิชาการ มทีางเลือกหลากหลาย 

2.อำนาจต่อรอง

จากคู่คา้

ผู้ใชบั้ณฑติมีโอกาสเลอืกบัณฑติได้ตามต้องการ 

คู่ความร่วมมอืมีโอกาสเลือกเครือข่ายความร่วมมอืหลากหลาย 

3.การคุกคามของ

ผู้ประกอบการราย

ใหม่ 

หลักสูตรออนไลน์สถาบันต่างประเทศ 

หลักสูตร Degree, Non-Degree จากสถาบันรัฐและเอกชน 

4.การแข่งขันของ

คู่แข่งในธุรกจิสาย

งานเดยีวกัน

มหาวิทยาลัยของรฐัและเอกชนปรับตัว/พลิกโฉม  

การหาแหล่งทุนการวิจัย บรกิารวิชาการ และทำนุบำรุงฯ แข่งขันรนุแรง 

5.การคุกคามจาก

สินคา้หรอืการ

บริการทดแทน 

ค่านิยมธุรกิจออนไลน์เพิ่มมากขึน้ มีธุรกิจการศกึษาออนไลน์มากขึ้น /หรือการพัฒนาทักษะ 

เฉพาะทาง ทำใหค้นในวัยเรยีนสนใจปริญญาลดลง 

หลักสูตรทางเลอืก/อาชีพทางเลอืกมหีลากหลายมากขึน้ 

ที่มา: 

1. มาจากข้อมูลประกอบการแถลงนโยบายและวิสัยทัศน์ของอธิการบดีมหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อถ่ายทอด

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ไปสู่การปฏิบัติของคณะและหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2565- 2569 ณ มหาวทิยาลัยพะเยา

2. มาจากข้อมูลการระดมความคิดเห็นเพื่อวเิคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวทิยาลัยพะเยา  ในระยะเดือน

มีนาคม 2564 โดยผ่านช่องทางออนไลน์
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ส่วนที่ 3 

แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวทิยาลัยพะเยา 

 
กระบวนการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

 

  กระบวนการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ประกาศราชกิจจานุเษกษาเรื่อง คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2560 - 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาต ิพ.ศ. 2561 แผนอุดมศกึษาระยะยาว 20 ป ีพ.ศ. 2561 - 2580 

และ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570         

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัยพะเยา จัดทำขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุ่ม  

มีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มที่มีผลกระทบ 

ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการเชื ่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

รวมทั้งการกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผล ตามแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อน 

การพัฒนามหาวทิยาลัยพะเยาใหบ้รรลุเปา้หมายอย่างเป็นรูปธรรม  ได้ดำเนนิการตามกระบวนการดังนี้ 

 

  กระบวนการที่ 1 [มีนาคม 2564] ศึกษาพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ศึกษาคู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ วิเคราะห์คุณลักษณะ

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ เกณฑ์ประเมินและข้อมูลตัวชี้วัดผลศักยภาพองค์กร และผลการ

ดำเนนิงานเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มสถาบันอุดมศกึษา และการเปรียบเทียบ (Benchmark) จากการจัดอันดับ

ใน Ranking ในระดับชาต ิและนานาชาต ิเช่น THE (Times Higher Education) SCOPUS  

  การจัดทำแบบสำรวจสภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT) เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์ใหส้อดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

โดยดำเนนิการวเิคราะหข์้อมูลร่วมกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุ่มของมหาวทิยาลัย การวเิคราะห์สถานการณ์

ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การด้วย 7s McKinsey วิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มองค์การดว้ย 7s McKinsey  การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกดว้ย PEST Analysis เพื่อหา
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ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) และ

นำมากำหนดเปา้ประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective; SO) ของแต่ละยุทธศาสตร์  

กระบวนการที่ 2 [เมษายน-พฤษภาคม 2564] ประชุมหน่วยงานผูร้ับผดิชอบเพื่อทบทวนผลการ

ดำเนินงานและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งร่วมกันวางกรอบเพื ่อการกำหนด

ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ร่วมกันกับผู้รับผิดชอบตามพันธกจิของมหาวทิยาลัย ทัง้ 5 ดา้น ตามแนวทางการ

เกณฑค์ณุภาพศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลศิ (EdPEx) เพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ท่ีมีความ

สอดคลอ้งกับสภาวการณ์โลก บริบทของการพัฒนาประเทศไทย และบรบิทของมหาวทิยาลัย  

ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินตนเอง ตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของการประเมินกำหนดกลุ่ม

สถาบันอุดมศกึษาเชิงยุทธศาสตร์ตามคู่มือการประเมินกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศกึษาเชิงยุทธศาสตร์ ของ

กระทรวง อว.  

กระบวนการที่ 3 [พฤษภาคม-มิถุนายน 2564] นำผลลัพธ์จากกระบวนการที่ 1 และ 2 มาใช้

เป็นข้อมูลในการพิจารณากำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศกึษาเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา และมีการ

จัดประชุมระดมสมองผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 3 ครัง้ ดังนี้ 

(1) การประชุมการวางแผนกลยุทธ์และแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2564

เม่ือวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสทิธิ์ ผูเ้ข้าร่วมประชุมประกอบดว้ย อธิการบดี รอง

อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผูอ้ำนวยการ  

(2) การประชุมการวางแผนกลยุทธ์และแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ครัง้ที่ 2/2564

เม่ือวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ หอ้งประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ผูเ้ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อธิการบด ีรอง

อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผูอ้ำนวยการ   

(3) การประชุมระดมสมองผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อวางแผนกลยุทธ์และแผนการพลกิ

โฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 

ผู ้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู ้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี และ

ผู้อำนวยการ 

กระบวนการที่ 4 [มิถุนายน 2564] จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) โดยพิจารณาจากผลสำรวจสภาพแวดล้อมของ

มหาวิทยาลัย 

กระบวนการที่ 5 [กรกฎาคม 2564] จัดทำ(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ระยะ 5 ป)ี ฉบับสมบูรณ์  

กระบวนการที่ 6 [กันยายน 2564] นำเสนอ(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) ฉบับสมบูรณ์ และแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ
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พัฒนาหน่วยงาน เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัย  

กระบวนการที่ 7 [ตุลาคม 2564] มหาวิทยาลัยพะเยาเริ่มการใช้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ระยะ 5 ป)ี ฉบับสมบูรณ ์

4. แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวทิยาลัยพะเยา ได้กำหนดพันธกจิหลักที่สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

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

การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 แผนอุดมศกึษาระยะยาว 20 ป ีพ.ศ. 2561 - 2580 รวมทัง้สอดคล้องกับการจัด

กลุ ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ที่มีเป้าหมายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการพลิกโฉม

ประเทศ (Reinvent the nation) เพื่อสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21  

มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้กำหนดพันธกิจหลักและประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน 

เชิงพื้นที่ (Area-based and Community) มุ ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มี

คุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 พัฒนาระบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ระบบวจิัยและนวัตกรรมคุณภาพสูง 

รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวทิยาลัย ทั้งดา้นการพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลที่มุ่งเน้น

สมรรถนะและจริยธรรม พัฒนาระบบการเงินและงบประมาณ แก้ไขข้อจำกัด และมุ่งเน้นบริหารงานแบบธรร

มาภิบาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” ให้เกดิพลังความสามัคค ีร่วมสรา้งแต่สิ่งที่ดี อันจะนำมาซึ่งชื่อเสยีง

และเป็นที่ยอมรับของชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตาม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา ดังตารางต่อไปนี้ 
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การเชือมโยงแผนกบั SDGs 
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ตารางที่ 19 (ร่าง) แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา Update ตามแถลงของทา่นอธกิารบดี 

พันธกิจหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

1) ผลิตกำลังคนที่มี

สมรรถนะและทักษะ

แห่งอนาคต

1. การเตรียมคนและ

เสริมสร้างศักยภาพคน

ให้มีสมรรถนะและทักษะ

แห่งอนาคต ตอบสนอง

ความต้องการของ

ตลาดแรงงาน

1.1 เพื่อผลิตกำลังคนใหม้ี

คุณลักษณะ สมรรถนะ

และทักษะแห่งอนาคต 

ตอบสนองความตอ้งการ

ของตลาดแรงงาน (SDG 

3,4,14) 

1.2 พัฒนากำลังคนใหม้ี

ทักษะการเรยีนรูต้ลอด

ชวิีต  

(Life Long Learning) 

(SDG 3,4,5,11,17) 

1.1.1 ผลติบัณฑติใหม้ี

คุณลักษณะ เป็น Com-

munity Change Agent 

หรือ 5C+ 

 (SDG 4,17) 

1.1.2 พัฒนานิสติใหมี้อัต

ลักษณ์ (SDG 3,4,17) 

(UP Identity)  พัฒนา

สมรรถนะแหง่อนาคต  

1.1.3 การพัฒนา

สมรรถนะอาจารย์มือ

อาชพี  เช่ียวชาญวิชาการ 

ชำนาญวชิาชพี และเป็น

ต้นแบบ 

ด้านการสอน (SDG 4) 

1.2.1 พัฒนาทักษะการ

เรยีนรูต้ลอดชีวิต (Life 

Long Learning) ของนสิิต 

(SDG 4,11,17) 

1.2.2 พัฒนาระบบนิเวศน์

เพื่อสนับสนุนการเรยีนรู้

ตลอดชีวติ(SDG 4,11,17) 

1.2.3 ส่งเสรมิคุณภาพ

ชีวตินิสิตใหอ้ยู่และเรยีน

อย่างมคีวามสุข (SDG 

3,4,5,11,17) 
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พันธกจิหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

1.2.4 การยกระดับดา้น

วชิาการสู่สากล (SDG 

4,17) 

2) วจัิยและนวัตกรรม

พัฒนาเศรษฐกจิและ

สังคม 

2. การสรา้งงานวจัิยและ

นวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิง

พาณชิย์ 

2.1 ผลงานด้านวจัิยและ

นวัตกรรมมคีุณภาพ เป็น

ประโยชน์ และขับเคลื่อน

ชุมชนและสังคม  

สู่การมีคุณภาพชวิีตท่ีดี

ขึ้น (SDG 9,17) 

2.2 ผลงานดา้นวิจัย 

นวัตกรรม และทรัพยส์นิ

ทางปัญญา ที่มีคุณภาพ

สามารถสรา้งรายได้ 

เชงิพาณิชย์ (SDG 9,17) 

2.3 คุณภาพผลงานวจิัย

และนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่

ระดับสากล (World 

Ranking) และมุ่งสู่การ

เป็นมหาวทิยาลัยใน

กลุ่มการวจิัยระดับแนว

หนา้ของโลก (Global 

and Frontier 

Research) (SDG 9,17) 

2.1.1 พัฒนาระบบนิเวศ

ด้านวิจัยและนวัตกรรม 

(SDG 9,17) 

2.2.1 พัฒนาเครอืข่าย

ความร่วมมือดา้นวิจัย

และนวัตกรรม (SDG 

9,17) 

2.2.2 การพัฒนาระบบ

บรหิารงานวจัิยนวัตกรรม 

และทรัพย์สินทางปัญญา

ที่ยกระดับชุมชนและ

ก่อใหเ้กดิรายได้  

(SDG 9,17) 

2.3.1 ส่งเสรมิพัฒนา

งานวจัิยและนวัตกรรม 

เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่

การจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยในระดับ

สากล (World Ranking) 

และการเป็นมหาวทิยาลัย

ในกลุ่มการวิจัยระดับแนว

หนา้ของโลก (Global and 

Frontier Research) (SDG 

9,17) 
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3. บริการวิชาการ

ด้วยองค์ความรู้และ

นวัตกรรม

3. การบริการวิชาการ

ด้วยองค์ความรู้และ

นวัตกรรม เพื่อความ

เข้มแข็งของชุมชน

3.1 การบรกิารวชิาการ

แก่สังคมและชุมชนใหม้ี

คุณภาพชวิีตและความ

เป็นอยู่อยา่งยั่งยนื   

(SDG 3,4,9,11,17) 

3.2 มแีหล่งเรยีนรูแ้ละ

พัฒนาการเรยีนรู้ของ

สังคมและชุมชนทุกช่วง

วัย  (SDG 4,5,11,17) 

3.3 ผูป้ระกอบการใน

พื้นที่มศีักยภาพในการ

แข่งขันสูงข้ึน (SDG 9,17) 

3.4 การบริการสุขภาพ 

และสาธารณสุขที่

ทันสมัยแก่ชุมชนและ

ผูสู้งอาย ุ(SDG 3,17) 

3.1.1 การพัฒนาระบบ

นิเวศของการบรกิาร

วชิาการ  

(SDG 3,4,9,11,17) 

3.2.1 ส่งเสรมิพัฒนาองค์

ความรู ้เพื่อพัฒนา

คุณภาพชวีติของคนใน

ชุมชน (SDG 4,5,11,17) 

3.2.2 พัฒนาแหล่งเรยีนรู้

ชุมชนตน้แบบ (SDG 

4,5,11,17) 

3.3.1 บ่มเพาะและสรา้ง

ขีดความสามารถในการ

แข่งขันของผูป้ระกอบการ

ทอ้งถ่ินบ่มเพาะ

ผูป้ระกอบการใหม่  

(SDG 9,17) 

3.4.1 ส่งเสริมพัฒนา

ระบบบรกิารดา้นสุขภาพ/

สาธารณสุขที่ทันสมัยฯ 

(SDG 3,17) 

3.4.2 ส่งเสรมิการพัฒนา

ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือสุขภาวะ

ที่ด ี 

(SDG 3,17) 
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4. ทำนุบำรุง

ศิลปะวัฒนธรรมและ

สืบสานเอกลักษณ์

ความเป็นไทย

4. การส่งเสริมการทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ทอ้งถิ่นเพื่อความเป็นไทย

และเอกลักษณ์ของชาติ

4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุ

บำรุงศิลปะ วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

(SDG 11,17) 

4.2 ยกระดับองคค์วามรู้

ทางศลิปะและวัฒนธรรม 

สู่งานสร้างสรรค์เชิง

พาณชิย์ (Cultural Enter-

prise) และความเป็น

สากล  (SDG 9,11,17) 

4.1.1. ส่งเสรมิ

ศิลปะวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

และเอกลักษณ์ความเป็น

ไทย ใหไ้ด้รับการยอมรับ

ในระดับสากล (SDG 

11,17) 

4.2.1 พัฒนาระบบ

บรหิารจัดการทุนทาง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น  (SDG 

9,11,17) 

4.2.2 พัฒนาองค์ความรู้

ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

สู่งานสรา้งสรรค์เชงิ

พาณชิย์ (Cultural Enter-

prise)   

(SDG 9,11,17)) 

5) บรหิารจัดการ

ทันสมัย

มีประสิทธภิาพ

โปร่งใส

และมีธรรมาภิบาล

5. การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการท่ีทันสมัย

มีประสิทธภิาพ โปร่งใส

และมีธรรมาภิบาล

5.1 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ทันสมัย 

มปีระสิทธภิาพ โปร่งใส 

และมธีรรมาภิบาล  

 (SDG 17) 

5.2 การบรหิารงานมีธรร

มาภิบาล และความ

โปรง่ใสอย่างยั่งยืน (SDG 

16,17) 

5.3 สภาพแวดล้อมของ

บุคลากรเก้ือหนุนและ 

5.1.1 การพัฒนาคุณภาพ

องค์กรตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพองค์กร

เพื่อความเป็นเลศิ 

(EdPEx) 

(SDG 17) 

5.1.2 การพัฒนาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพองคก์ร (SDG 

16,17) 
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มปีระสิทธภิาพ (SDG 

16,17) 

5.4 บรรยากาศการ

ทำงานของบุคลากร 

(WORKFORCE Climate) 

(SDG 16,17) 

5.5 ความผูกพันของ

บุคลากร (Workforce En-

gagement) (SDG 16,17) 

5.6 วัฒนธรรมองคก์ร 

(Organizational Culture) 

(SDG 16,17) 

5.7 ผลการปฏบิัตงิาน

และการพัฒนาที่ดีและ 

มปีระสิทธภิาพ 

(PERFORMANCE Man-

agement and Develop-

ment) (SDG 16,17) 

5.8 มหาวทิยาลัยได้รับ

การจัดอันดับ

สถาบันการศกึษาสี

เขยีวที่เป็นมติรกับ

ส่ิงแวดลอ้มระดับโลก 

(UI Green)   (SDG 

11,15,17)  

5.2.1 ส่งเสรมิการสร้าง

ธรรมาภบิาลภายใน

มหาวทิยาลัยอย่างยั่งยนื 

(SDG 16,17) 

5.3.1 พัฒนาขดี

ความสามารถและ

บรหิารจัดการอัตรากำลัง

บุคลากรอย่างเหมาะสม

และ 

มีประสทิธภิาพ 

(WORKFORCE CAPABIL-

ITY and CAPACITY)   

(SDG 16,17) 

5.4.1 พัฒนา

สภาพแวดล้อมของการ

ทำงาน (Workplace Envi-

ronment)  (SDG 16,17) 

5.4.2  ส่งเสริมการ

ดำเนนิงานตามนโยบาย

และสิทธิประโยชน์

สำหรับบุคลากร 

(WORKFORCE Benefits 

and Policies)   (SDG 

16,17) 

5.5.1 พัฒนาระบบการ

ประเมนิความผูกพันของ

บุคลากร (Assessment of 

WORKFORCE ENGAGE-

MENT) (SDG 16,17) 
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5.6.1 เสรมิสรา้ง

วัฒนธรรมองคก์ร 

ใหเ้กดิการสื่อสารที่เปิด

กวา้ง การทำงานที่ใหผ้ล

การดำเนินการที่ด ีและ

บุคลากรมคีวามผูกพัน

(SDG 16,17) 

5.6.2 กำหนดวัฒนธรรม

องค์กรใหส้นับสนุน

วสิัยทัศน์และค่านยิม 

(SDG 16,17) 

5.7.1 พัฒนาระบบการ

จัดการผลการปฎบิัตงิาน

ของบุคลากรสนับสนุนให้

เกิดการทำงานที่ใหผ้ล

การดำเนินการที่ด ี(SDG 

16,17) 

5.7.2 พัฒนาผลการ

ปฏบิัตงิาน 

(PERFORMANCE Devel-

opment) 

5.7.3 พัฒนาประสทิธผิล

ของการเรยีนรู้และการ

พัฒนา (LEARNING and 

Development EFFEC-

TIVENESS) (SDG 16,17) 

5.8.1 พัฒนากายภาพ 

และสิ่งแวดลอ้มตาม

เกณฑ ์UI Green สู่การ
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เป็นมหาวทิยาลัย

ตน้แบบในการสรา้ง

ความยั่งยืน (SDG 

11,15,17) 

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย อยู่ใน ไฟล์ Excel 3. ร่างตารางกลยุทธ ์
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ส่วนที่ 4 

การประเมินความสำเร็จของแผนยทุธศาสตร์ และระบบการปรับปรุงพัฒนา 

4.1 การประเมนิความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 

4.1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีของมหาวิทยาลัยพะเยา 

เพื ่อสร้างความตระหนักถ ึงความสำคัญของการผล ักดันแผนย ุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 ไปสู่การปฏิบัต ิโดยมีระบบและกลไก ดังน้ี 

1) อธิการบดมีหาวิทยาลัยพะเยา แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 ต่อประชาคม

มหาวิทยาลัยพะเยา  

2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการตดิตามขอ้มูลยอ้นกลับจาก ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีเป็นระยะ ๆ 

4.1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น โดยมรีะบบและกลไก   

1) กำหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดี) ระดับส่วนงาน

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

2) จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยการมีองค์ประกอบ

เป็นส่วนงานวิชาการ (คณะ วิทยาลัย) และส่วนงานสนับสนุน (สำนัก กอง ศูนย์) 

4.1.3 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของ

แผนยุทธศาสตร์  

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งนำเสนอผลผลิต (Output)

ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ 

และใหม้ีการติดตามประเมนิผลจากคณะกรรมการท่ีเป็นกลาง กำหนดเกณฑก์ารประเมนิที่ชัดเจน โปร่งใส มี

มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ  
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2) สร ้างความสอดคล้องของการประเม ินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตัง้แต่ระดับหวัหน้าส่วนงาน ผูอ้ำนวยการ 

หัวหน้างาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวช ี ้วัด

และตามรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื ่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เปา้หมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

4) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ 

4.1.4 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ 

การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนตามความเหมาะสม เช่นงบประมาณสำหรับการดำเนนิโครงการ

ตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI)การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและตอบสนอง

ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวทิยาลัย 

4.1.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผล มีการนำข้อมูล 

ไปวิเคราะห์และนำรายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู ้บริหารได้อย่างถูกต้อง 

และรวดเร็ว 

4.2 การตดิตามประเมินผล และการรายงานผลการดำเนนิงาน 

กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี

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

ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ตามวธิีการและขั้นตอน ดังนี้ 

4.2.1 ระดับของการตดิตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์ 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 - 2568 นี ้ ได้กำหนดให้ 

มีการเชื ่อมโยงตัวบ่งชี ้ของแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล 

จึงกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ สอดคลอ้งกับตัวช้ีวัดของแผน 

4.2.2 การรายงานผล 

1) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้ประจำปี

งบประมาณ) รอบ 6 เดือน และ 12 เดอืน ตามข้อกำหนด ITA 

2) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลางและสำนัก

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

3) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี ้วัดต่อมหาวิทยาลัย

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

4) รายงานสร ุปผลการดำเน ินงานต ่อคณะกรรมการบริหารมหาว ิทยาล ัยและ

สภามหาวทิยาลัย (สิ้นภาคการศึกษา) 

5) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน แผนงาน

บุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ) 

5.1) รายงานผลการใช้จ่ายเง ินงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ และ สำนักงาน

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

กันยายน)   

5.2) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี ้ว ัดต่อสำนัก

งบประมาณ และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, 

เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

5.3) รายงานผลการดำเนินโครงการตามคำขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

5.4) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

สภามหาวิทยาลัย (รอบ 12 เดอืน) 

 6) การรายงานผลการดำเนินโครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ประจำปี

งบประมาณ) 

6.1) รายงานผลการใช ้จ ่ายเง ินงบประมาณต ่อสำน ักงบประมาณ สำน ักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม กระทรวงเจา้ภาพ กลุ่ม

จังหวัด และจังหวัดที่เก ี ่ยวข้อง ปีละ 4 ครั ้ง (มกราคม, เมษายน,กรกฎาคม, 

กันยายน)   
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6.2) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวช ี ้ว ัด ต ่อสำนัก

งบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่เกี่ยวข้องปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, 

เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

6.3) รายงานผลการดำเนินโครงการตามคำขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

6.4) รายงานผลการดำเนินงานบูรณาการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระบบ e-MENSCR ปีละ4 ครั ้ง (มกราคม, 

เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

6.5) รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณจังหวัดต่อจังหวัด ในระบบ PADME   

6.6) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

สภามหาวทิยาลัยปลีะ 2 ครัง้ รอบ 6 เดือน และ 12 เดอืน 

6.7) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น ๆ ตามคำขอของแหล่งทุน 

และรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

และสภามหาวทิยาลัย (เมษายน, กันยายน) 

 

4.3 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (Performance Improvement System)  

   

  4.3.1 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนนิการที่สำคญั 

        มหาวิทยาลัยพะเยามีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทาง และดำเนินการบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 

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

จัดการความรู ้  (KM) ให ้หน่วยงานนำไปปร ับใช้ในการพัฒนางานของตนและองค์กร นอกจากนี้ 

ในระดับหลักสูตรมีการนำเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพ 

ของการให้บริการทางการศึกษา ซึ ่งจะนำไปสู ่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
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4.3.2 การปรับปรุงผลการดำเนินงาน 

การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผูเ้รยีนและด้านกระบวนการเพื่อให้เกดิการปรับปรุง

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบดว้ย  

1) การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู ้ของผู ้เรียน ตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน

การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย

2) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน และหน่วยงาน

ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

3) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ทั้งด้านขีดความสามารถของบุคลากร

สมรรถนะ และสวัสดกิารต่างๆ

4) การประเมินผลลัพธ์ด้านการนำองคก์ารและธรรมาภบิาล

5) การประเมินผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการอนุรกัษ์

พลังงาน

6) การประเมินผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงนิและตลาด

---------------------------------- 
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ส่วนที่ 5  การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินงาน 

 5.1 การกำหนดตัวชี้วัดและวิธีการวัดผลการดำเนนิงาน 

 5.2 การเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  

 5.3 การวเิคราะห์และทบทวนผลการดำเนนิงาน 

 5.4 การปรับปรุงผลการดำเนนิงาน 

ส่วนที่ 6  การจัดการองค์ความรู้  

6.1 Knowledge Vision  

6.2 Knowledge Sharing 

6.3 Knowledge Assets 


