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คำนำ
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 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
ฉบับนี้ได้จัดทำโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และ
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการกำหนดแนวทางการติด ตาม
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างเป็นรูปธรรม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ประกอบด้ว ย กรอบแนวคิดของแผนยุ ทธศาสตร์ แผนการ
เชื่อมโยงแผนยุท ธศาสตร์ กระบวนการจัดทำแผนยุท ธศาสตร์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โครงร่าง
องค์ ก ร รายละเอี ย ดของแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคณะเกษตรศาสตร์ แ ละทรั พ ยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 และแนวทางการติดตามประเมินผล เป็น
ต้น
ในนามของผู ้ บ ริ ห ารคณะเกษตรศาสตร์ แ ละทรั พ ยากรธรรมชาติ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
ขอขอบคุ ณ คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทุ ก ท่ า น ที ่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ จั ด ทำแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -2569 นีจ้ นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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ส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร (Organization Profile)
1.1 ประวัติความเป็นมาของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ จ ั ด ตั ้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น การกระจายโอกาสทาง
การศึก ษา แต่เดิมอยู่ภ ายใต้ก ารดูแลของมหาวิท ยาลัยนเรศวร ใช้ชื่ อว่ามหาวิท ยาลัยนเรศวร วิท ยาเขต
สารสนเทศพะเยา ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2538 ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรได้ ม ี ม ติ
เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 พระบามสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเ บศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิต ร ได้มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พุทธศักราช 2553 ขึ้นและได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จึงได้ถือว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัย
นเรศวร พร้อมมุ่งสู่การพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ ดังปณิธาน
“ปั ญ ญาเพื่ อ ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน” โดยมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนโดย 16 คณะ 2 วิ ท ยาลั ย
แบ่ ง เป็ น 3 กลุ ่ ม สาขาวิ ช า ได้ แ ก่ กลุ ่ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กลุ ่ ม สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(1.1) ประวัติความเป็นมาของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิท ยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ก่ อ ตั้ง ขึ้น ตามมติค ณะรั ฐ มนตรีเ มื่ อวั นที่ 20 มิถุ น ายน
2538 ซึ่ ง อนุ มั ติ “โครงการกระจายโอกาสทางการศึ ก ษาไปยั ง ส่ ว นภู มิ ภ าค (จั ง หวั ด พะเยา) ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร” และเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539 คณะรัฐมนตรีมีมติให้เ ปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัย
นเรศวร พะเยา ซึ่ ง สถานที่ ที่ใ ช้ จั ด การเรี ย นการสอนในปั จ จุ บ ั น ตั้ ง อยู ่ ณ ตำบลแม่ ก า อำเภอเมื อง
จัง หวั ด พะเยา มหาวิท ยาลัยนเรศวร ได้รับอนุมั ติจากกระทรวงมหาดไทยและจัง หวั ดพะเยาในการเข้า
ใช้ป ระโยชน์ พื้น ที่เ ป็น ที่ตั้ งของมหาวิท ยาลั ย โดยได้เ ปิด รั บ นิสิต สาขาวิช าที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ วิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีค รั้ ง แรกในปี การศึ ก ษา 2543 ใน 3 สาขาวิ ช าคื อ สาขาวิ ช าพืช ศาสตร์ สาขาวิ ช าการ
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ประมง และสาขาวิ ช าอุ ต สาหกรรมเกษตรมี ก ารบริ ห ารหลั ก สู ต รโดยสำนั ก วิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย
นเรศวร วิทยาเขตพะเยา
เมื่อวันที่ 22 มิถุน ายน พ.ศ. 2544 สำนั ก วิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยาได้มีการ
แบ่ ง การบริ ห ารออกเป็ น กลุ ่ ม วิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ กลุ ่ ม วิ ช าศิ ล ปศาสตร์ และกลุ ่ ม วิ ช า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งการทำงานตามหลั กสูตรที่เปิดสอน ซึ่งกลุ่ม วิชาวิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารหลั ก สู ต รของ 3 สาขาวิ ช า คื อ สาขาวิ ช าพื ช ศาสตร์
สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยนิสิต สาขาวิชาอุ ตสาหกรรมเกษตรจะต้อง
ย้ า ยไปเรี ย น ณ มหาวิ ท ยาลัยนเรศวร พิ ษ ณุ โลก ในชั้ น ปี ที่ 3-4 และในปีก ารศึก ษา 2548 เป็ นต้น มา
มหาวิท ยาลั ยนเรศวร พะเยา มีแ ผนการรับนิสิตเข้า ศึกษาต่อในสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา ทำให้
กลุ ่ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ห น้ า ที ่ ใ นการบริ ห ารหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ บ ั ณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยารวมเป็น 5 หลักสู ตร (5 สาขาวิชา)
ต่ อ มา เมื่ อ วั น ที ่ 28 มิ ถ ุ น ายน 2547 มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา ได้ ม ี ก ารปรั บ
โครงสร้างการบริหารงานภายในวิท ยาเขตโดยมีการปรั บ โครงสร้างด้า นวิชาการขึ้นใหม่ ประกอบด้วย
สำนั กวิชาเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร สำนั ก วิช าวิท ยาการจัด การและสารสนเทศศาสตร์ สำนั ก วิช าวิท ยาศาสตร์ สุข ภาพ สำนั ก วิชา
วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี และสำนัก วิช าวิศ วกรรมศาสตร์ และตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิท ยาลัย
นเรศวร ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 114 (4/2547) เมื่ อ วั น ที่ 24 สิ ง หาคม 2547 สำนั ก วิ ช าเกษตรศาสตร์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อมปรับ ขึ้ น เป็ น สำนั ก วิ ช าเกษตรศาสตร์ แ ละทรั พ ยากรธรรมชาติมี
ดร.สั นธิวัฒน์ พิทัก ษ์พล เป็น หัวหน้า สำนัก วิชาคนแรกจึงได้ยกระดั บเป็ นหน่ว ยงานเทียบเท่าภาควิชา
ในปีการศึก ษา 2552 สำนักวิชาเกษตรศาสตร์และทรั พยากรธรรมชาติ ได้เปิดหลั กสูตร
เพิ่ม อีก 2 หลัก สูตร คือ หลักสูต รวิทยาศาสตรบั ณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (แขนงวิชาสัต วศาสตร์)
และการผลิ ตพืชอุต สาหกรรม และตั้ง แต่ปี การศึก ษา 2553 เป็ น ต้ นมา สำนั กวิช าเกษตรศาสตร์ฯ ทำ
การสอนนิสิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรทั้ง 4 ชั้น ปี ณ มหาวิทยาลั ยนเรศวร พะเยา
เมื ่ อ วั น ที ่ 17 กรกฎาคม 2553 มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา ได้ ย กฐานะเป็ น
มหาวิท ยาลั ยในกำกับ ของรัฐไม่เ ป็ นส่วนของราชการและเปลี่ ย นชื่ อเป็น “มหาวิ ทยาลั ยพะเยา” ดั งนั้น
สำนั ก วิ ช าเกษตรศาสตร์แ ละทรัพ ยากรธรรมชาติ จึง ได้ ย กฐานเป็ นองค์ กรเที ย บเท่ า กั บ คณะและได้
เปลี่ ย นเป็ น คณะเกษตรศาสตร์ แ ละทรั พ ยากรธรรมชาติ โ ดยปั จ จุ บั น มี ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.
บุญฤทธิ์ สินค้างาม เป็นคณบดี
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็น หน่ว ยงานซึ่งมุ่งที่
จะเพิ่ม คุ ณ ภาพชีวิต ของประชากร โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง การนำองค์ ความรู้ นวั ต กรรมด้า นวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยีท างการเกษตร สั ต วศาสตร์ การประมง อุ ต สาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชี ว ภาพ การ
ผลิ ต พื ช อุ ต สาหกรรม และการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ มาผสมผสานกั บ ภู มิปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า น
การเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งนอกจาก
จะช่ ว ยพั ฒนาเศรษฐกิ จของภาคเหนือตอนบนได้แล้ว ยั ง ช่ ว ยสกั ด กั้น และลดค่ า ใช้ จ่ ายของนั ก เรียนที่
สำเร็ จ การศึ ก ษาในภู มิ ภ าคเหนื อตอนบนที่ ป ระสงค์ จ ะเข้ า ศึ ก ษาในสาขาวิ ช าด้ า นเกษตรศาสตร์ แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ต้องเข้าไปศึกษาในมหาวิท ยาลัย ส่ว นกลางหรือภูมิภาคอื่น
1.2 หลักสูตรและบริการ
ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนประจำปี ก ารศึ ก ษา 2564 คณะเกษตรศาสตร์ แ ละ
ทรั พยากรธรรมชาติ มีการจัด การเรียนการสอน จำนวน 10 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรในระดับปริญญา
ตรี จำนวน 6 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 60 ระดับปริญญาโท จำนวน 4 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 40 โดยมี
รายชื่อหลักสูตร
1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์
6) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์
10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง

1.3 เป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก
ด้านการกำหนดเป้าหมายสู่ความสำเร็จ มหาวิทยาลัยพะเยาได้กำหนดเป้าหมายของการดำเนินงาน
ตามพันธกิจหลัก 5 ด้าน
1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต
2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
4. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย
5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดสำหรั บ วั ด
ประเมิ น ความสำเร็ จ ของการดำเนิ น งานแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก ด้ า น ดังตาราง
ต่อไปนี้

ตารางที่ 1 เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
หลักสูตร

1. 1 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 6
หลักสูตร

1.2 การจัดการ

ศึกษาควบระดับ
ปริญญาตรี 2
ปริญญา จำนวน
1 คู่

1.3 หลักสูตรระดับ
บัณฑิต ศึกษาปริญญา
โท 4 หลักสูตร (แผน
ก และ ข) ปริญญาเอก
- หลักสูตร (แบบ 1.1
และ 2.1)

ความสำคัญต่อ
ความสำเร็จ
1) บัณฑิตมีงานทำ
2) ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจ

แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ

1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

ในคุณภาพบัณฑิต
3) ผู้เรียนในพืน้ ที่
ภาคเหนือมีโอกาส
ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น

2)

1) บัณฑิตมีโอกาสได้งาน
ทำเพิ่มขึน้
2) บัณฑิตมีทักษะทาง
อาชีพที่หลากหลาย
ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผูใ้ ช้
บัณฑิต

1)

ผู้เรียนสามารถนำความรู้
องค์ความรู้ และหรือองค์
ความรูใ้ หม่ไปใช้ในการ
ต่อยอดและพัฒนาการ
ประกอบอาชีพ

3)

2)

3)
4)
1)

2)

และมีประสิทธิภาพ
พัฒนาคุณภาพ บัณฑิตให้ มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพทักษะตามศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) และ
อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และพัฒนาคุณภาพได้ตามศักยภาพ
พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ
พัฒนาคุณภาพ บัณฑิตให้ มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพทักษะตามศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) และ
อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และพัฒนาคุณภาพได้ตามศักยภาพ
พัฒนาความรู้ และทักษะทั้ง 2 ปริญญา
การพัฒนาทักษะด้านการวิจัย การวิเคราะห์ สังเคราะห์
และสามารถนำองค์ความรู้ และหรือองค์ความรู้ใหม่ไปใช้
ในการต่อยอดและพัฒนาการประกอบอาชีพ
พัฒนาสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมให้ก้าวหน้าและ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ
ภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ของสังคม ลดปัญหาความยากจน ชุมชนเข้มแข็ง
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ตารางที่ 1 เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา (ต่อ)
หลักสูตร

ความสำคัญต่อ
ความสำเร็จ
1.4 การจัดการศึกษา 1) บัณฑิตมีโอกาสการได้
ระดับปริญญาตรี
งานทำเพิ่มขึ้น
ควบ
2) บัณฑิตมีทักษะเฉพาะ
ปริญญาโท 2 คู่
ทางเชี่ยวชาญ และมี
ศักยภาพใน
การประกอบอาชีพของ
บัณฑิต
1.5 การจัดการ

ศึกษา
ลักษณะอื่น
หลักสูตรระยะสั้น3
หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรนัก
เทคโนโลยี
นวัตกรรมการจัด
การเกษตรสู่ Smart

ผู้เรียนมีทักษะที่เรียน
เพิ่มขึน้ สามารถนำไป
พัฒนาอาชีพได้
(Re-skills, Up-skills)

แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ
1) พัฒนาคุณภาพ บัณฑิตให้ มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพทักษะตามศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) และ
อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)
2) พัฒนาความรู้ และทักษะทัง้ 2 ปริญญา
3) การพัฒนาทักษะด้านการวิจัย การวิเคราะห์ สังเคราะห์

และสามารถนำองค์ความรู้ และหรือองค์ความรูใ้ หม่ไปใช้
ในการต่อยอดและพัฒนาการประกอบอาชีพ
1) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้
ตลอดชีวติ และพัฒนาคุณภาพได้ตามศักยภาพ

Farming
2. โครงการผลิต

นักแปรรูปเนือ้ สัตว์
อัจฉริยะ (Smart
Meat Processors)
3. ประกาศนียบัตร

การเพิ่มศักยภาพ
การผลิตของกลุ่ม
อุตสาหกรรมการ
แปรรูปอาหารแบบ
บูรณาการ
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ตารางที่ 2 เป้าหมายและแนวทางการวิจัย
บริการ

ความสำคัญต่อความสำเร็จ

การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่นำไปสู่
การถ่ายทอดและพัฒนาสร้างสรรค์ สร้าง
นวัตกรรมให้กา้ วหน้าและสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ
ภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์

ชุม ชน และผู ้ประกอบการ
สามารถนำงานวิ จ ั ย ไปใช้
ประโยชน์ได้

แนวทางการจัดการศึกษาและ
บริการ
1) การพัฒนาทักษะด้านการ

วิจัย การวิเคราะห์
สังเคราะห์ และสามารถนำ
องค์ความรู้ และหรือองค์
ความรู้ใหม่ไปใช้ในการต่อ
ยอดและพัฒนาการ
ประกอบอาชีพ

ตารางที่ 3 เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการ
บริการ
การถ่ายทอดองค์ความรูท้ าง
การเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชนและ
สังคม ยกระดับการศึกษา สร้าง
รายได้ และบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของชุมชนและสังคมที่
เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดขี ้นึ
สังคมมีความเข้มแข็ง มั่นคง หลุด
พ้นจากความแตกต่างและเหลื่อมล้ำ
เกิดสังคมความสุข

ความสำคัญต่อ
ความสำเร็จ
ชุมชน และ
ผู้ประกอบการสามารถ
นำองค์ความรูไ้ ปใช้
ประโยชน์ได้

แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ
การถ่ายทอดองค์ความรูท้ างการเกษตรเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้
และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนและ
สังคม
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ตารางที่ 4 เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
บริการ

ความสำคัญต่อ
ความสำเร็จ
การดำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรม เกิดการทำนุบำรุง
ของชาติ การทำนุบำรุง อนุรักษ์
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน
ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนา สร้างสรรค์และพัฒนา
ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการ
ศิลปะและวัฒนธรรม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
รวมถึงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ทรัพยากรธรรมชาติและ
มหาวิทยาลัย
สิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัย

แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ
เชื่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาประยุกต์ การใช้ประโยชน์
เชิงสร้างสรรค์ ด้วยการบริหารจัดการ และการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นระบบ

ตารางที่ 5 เป้าหมายและแนวทางการบริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และ
เรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน
บริการ
การบริหารคน บริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
และตรวจสอบได้

ความสำคัญต่อความสำเร็จ
1) การบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ

แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ
เปิดโอกาสให้ผมู้ สี ่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรูแ้ ละ
แสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน เพื่อ
กระบวนการมีส่วนร่วม
สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และเป้าหมาย
การดำเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ กระตือรือร้นในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพสร้างระบบการบริหารบนพืน้
ฐานข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถือและมีการดำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

คณะเกษตรศาสตร์แ ละทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิท ยาลั ยพะเยา ได้เ ปิดให้บ ริก ารหน่ ว ยความ
เป็ น เลิศทางวิช าการและหน่วยงานปฏิ บัติการความเป็ นเลิศในด้า นต่ างๆ เพื่ อบู รณาการทางวิชาการกับ
การเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติงานจากประสบการณ์จริงของนิสิต ให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่
หลากหลายของประชาชน นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านหน่วยงานบริการต่าง ๆ ดังนี้
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ตารางที่ 6 หน่วยงานบริการและลักษณะการให้บริการ
ลำดับ
ชื่อหน่วยงาน
สังกัด
1 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ คณะเกษตรศาสตร์
พอเพียง
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
2 หน่วยฝึกอบรมวิชาชีพ
คณะเกษตรศาสตร์
และบริการนานาชาติด้าน และ
เกษตรและอาหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ

ลักษณะการให้บริการ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร
ตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
การฝึกอบรมวิชาชีพในด้านการเกษตร และ
บริการวิเคราะห์ผลผลิตทางการเกษตรและ
อาหาร
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1.4 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม สมรรถนะหลักและอัตลักษณ์บัณฑิต
ปรัชญา

ปณิธาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

อัตลักษณ์
บัณฑิต
ค่านิยม
องค์กร
สมรรถนะ
หลักของ
องค์กร
(Core
Competency)
สมรรถนะ
หลัก

ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม (ปัญญาชีวี เสฏฐะชีวี นาม)
"ดำรงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด"
(A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All)
“พัฒนาการเกษตร เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
“Agriculture Development for Community Empowerment”
สร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความเป็นเลิศด้านผู้ประกอบการเกษตร สู่มาตรฐานสากล
1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต
2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย
5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
ใฝ่รู้วชิ าการ ชำนาญการปฏิบัติ
U (Unity) :
ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่ง มุ่งสู่เป้าหมาย
P (Professional): ทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อคุณภาพ และมาตรฐาน
1. การผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
2. อาจารย์เชี่ยวชาญวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ และเป็นต้นแบบด้านการสอน
3. งานวิจัยสร้างองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์
4. บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
5. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย
6. มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
ประสานงานรอบทิศ ผูกมิตรเครือข่ายอย่างยั่งยืน
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พันธกิจ (Missions)
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุให้มหาวิทยาลัย
พะเยา “ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอนทำการวิจัย ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อ
การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของ
บริบทสังคมไทยและสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องดำเนินพันธกิจในการผลิตกำลังคนที่มคี ุณภาพและ
มาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบ
โจทย์สังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึงดำเนิน
พันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้
1) ผลิตกำลังคนที่มสี มรรถนะและทักษะแห่งอนาคต
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรูค้ วามสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพรู้ทันโลกทัน
เทคโนโลยี มีความรู้ภาษาอังกฤษที่สื่อสารได้ มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวติ อย่างมี
คุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษ ย์ และเป็ นพลเมืองที่ม ีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเป้าหมายชีวิตมีทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม
รวมถึงทักษะ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุ่น ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม่ อาจารย์มีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิว ิชาชีพ
(Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัด
การศึกษาใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และวิธีเรียนรู้ที่เน้นทักษะและการปฏิบัติร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต มีการ
บริหารจัดการที่สร้างความเชื่อมั่นกับผู้เรียนและความเชื่อถือให้กับชุมชนและสังคม ระบบการศึกษารองรับ
และตอบโจทย์พื้นที่ในการยกระดับการศึกษา ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุกระดับ พร้อมก้าวสู่ความเป็น
สากลและนานาชาติ
2) วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
นอกเหนื อ จากบทบาทการสร้ า งคนให้ ม ี ท ั ก ษะชีว ิ ต และวิ ช าชีพ ตอบสนองความต้ อ งการ
ตลาดแรงงานแล้ว การเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent and Skilled
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Human Resources) มหาวิทยาลัยต้องตระหนักว่า งานวิจัยเป็นรากฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่นำไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนาสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมให้ก้าวหน้าและ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของ
สังคม ลดปัญหาความยากจน ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในเวทีโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านการวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม มีการติดตามและการประเมินผล
เป็นระบบสร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก วิจัยและนวัตกรรมที่
ครอบคลุมทัง้ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เน้นการวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และความต้องการของประเทศ (Demand side) ส่งเสริมการ
เผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การนำไปใช้ประโยชน์กับสังคม ด้วยการร่วมมือกับผู้ใช้
ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตรเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สามารถ
พัฒนายกระดับรายได้และเทคโนโลยีของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายการเข้าสู่ Thailand 4.0
3) บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและแหล่งรวมองค์ความรู้ในทุกสาขาทั้ง
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และด้วย
ปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน Wisdom for Community Empowerment)” มหาวิทยาลัย
ต้องคำนึงถึงพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่เป็นพันธกิจหลักสำคัญอีกพันธกิจหนึ่งด้วย
มหาวิทยาลัยต้องสามารถอยู่รว่ มกับชุมชนและสังคมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นที่พึ่งให้ชุมชนและสังคม
ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนและสังคม
ที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจากความแตกต่างและเหลื่อมล้ำ เกิด
สังคมความสุข
4) ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย
การดำรงไว้ซ ึ่ ง ศิ ล ปะและวัฒ นธรรมของชาติ เป็ นสิ่งที่ค นไทยทุ กคนต้อ งตระหนั ก และให้
ความสำคัญเพื่อเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ
สาน สร้า งสรรค์แ ละพั ฒ นาศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เป็ น ภารกิ จเพื ่ อ อนุ ร ั ก ษ์ ภ ู ม ิ ป ั ญ ญาและสมบั ต ิ ข อง
ประเทศชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่ในพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่สวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยต้องสร้างความร่วมมือกับชุมชน (University engagement) เพื่อการทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู
สืบ สาน สร้า งสรรค์ สร้า งจิต สำนึกปลูกฝัง ค่า นิย ม และภาคภู มิ ใจในวิถ ีช ีว ิต ที่ ด ีงามของประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่พึงประสงค์ให้กับนิสิตและบุคลากร รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่ งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิท ยาลัย การเชื่ อมโยงกลมกลืนกับ ธรรมชาติแ ละเป็ น มิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม การพัฒ นาประยุก ต์ การใช้ป ระโยชน์ เ ชิงสร้า งสรรค์ ด้ว ยการบริหารจั ด การ และการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นระบบ
5. บริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
การพัฒนาระบบนิเวศด้านการบริหารจัด การ มีระเบียบ ข้อบังคั บ และประกาศกำหนดในการ
บริหารคน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อเป้าหมายองค์กรที่ดีมีคุณภาพและ
ประโยชน์ สุ ข ของบุคลากรมีร ะบบและกลไกควบคุ ม การบริห ารงานด้ว ยเทคโนโลยีท ี่ ท ั น สมั ยในทุ ก ระดั บ
ยกระดับศักยภาพของบุคลากร ทั้งผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมี Mindset ของการทำงานและ
การบริหารร่วมกัน และมีภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) และผูต้ ามในโลกใหม่ เปิดโอกาสให้ผ้มู สี ่วนเกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมรับรูแ้ ละแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน เพื่อกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความรู้ความเข้าใจใน
นโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้บริหารทุกระดับ
ต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) มีความมุ่งมั่นและต้องเห็ นภาพทิศทางในระยะยาว (Visionary) ด้วยหลักการทำงาน
ร่วมกัน “สานความคิด สร้างจิตใจ” รวมพลังของบุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี
ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างระบบการบริหารบนพื้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการดำเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
1.5 บุคลากร (Workforce Profile)
สมรรถนะหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (Personal Competency)
(11.1) สมรรถนะของผู้บริหาร
1. ทักษะบริหารงาน (Managerial Skill) มีทักษะการบริหารงานและสามารถประยุก ต์ใช้
ความรู้ เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือมาใช้ในการบริหารงาน สามารถเป็นโค้ช
เป็นผู ้บริหาร เป็นผู้กำกับ และติ ดตามการดำเนิน งานของหน่ว ยงานในสั งกัดให้ด ำเนิน งานตามระเบียบ
ข้อ บั งคั บ ประกาศ คำสั่ง และแนวปฏิบ ัต ิต ่า งๆ ตามนโยบายของมหาวิท ยาลัยและเพื่อมุ่ ง สู ่การบรรลุ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย
2. ทักษะการบริหารงานบุคคล (Personnel Management Skill) มีทักษะการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะและศักยภาพรองรับการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงานและพันธ
กิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งมี ค ุ ณ ภาพและมี ค วามสุ ข มี ท ั ศ นคติ ท ี ่ ด ี แ ละมี ค วามภู ม ิ ใ จ
ในองค์ ก ร สามารถจั ด บุ ค ลากรสมดุ ล กั บ การปฏิ บ ั ต ิ ง านตามภารกิ จ พั ฒ นาอาจารย์ ส ู ่ ม ื อ อาชี พ
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ด้ า นก ารสอนตามกรอบมาตรฐา นมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา (UP-PSF) พั ฒ นาระบบสว ั ส ดิ ก าร
และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
3. มุ่งเน้นกระบวนการทำงานเชิงดิจทิ ัล (Digital Process Oriented) พัฒนากระบวนการ
ท ำง าน แ ล ะ บ ู ร ณา ก า ร ก า ร ท ำ ง า น ร ่ วม ก ั น ท ั ้ งภ า ย ใ น หน ่ ว ย งา น แ ล ะ ร ะ ห ว ่ า ง หน ่ ว ย ง า น
“สานความคิ ด สร้ า งจิ ต ใจ” ด้ ว ยพลั ง ความสามั ค คี แ ละความสั ม พั น ธ์ ท ี ่ ด ี เพื ่ อ ส่ ง มอบบริ ก าร
ที ่ ด ี ม ี ค ุ ณ ภาพแก่ น ิ ส ิ ต และผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ ่ ม พั ฒ นาเครื ่ อ งมื อ สนั บ สนุ น การทำงาน
ด้วยเทคโนโลยีดจิ ิทัล ตามนโยบาย Smart Operation และจัดสภาวะแวดล้อมที่เสริมสุขภาวะการทำงาน
4. ความสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ (Empowerment Evaluation)
สามารถออกแบบการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานแบบ
ก้าวหน้าและใช้แนวคิดการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) สอดคล้อง
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. ทั ก ษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ ว ิ ช าชี พ (Professional Standard
Framework, PSF)
2. ทั ก ษะการผลิ ต และใช้ ส ื่ อ การสอนเทคโนโลยี ที่ ท ั น สมั ย และทั ก ษ ะการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและสังคม และมี
ทักษะทางภาษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลและนานาชาติ
4. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)
5. มุ ่ ง สานความคิ ด สร้ า งจิ ต ใจ ให้ เ กิ ด พลั ง ความสามั ค คี ร่ ว มสร้ า งสิ ่ ง ที ่ ด ี ใ ห้
มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ
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แผนภูมิที่ 1 แสดงอัตราส่วนตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
(1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ มีบุคลากรสายวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 42 คน
ประกอบไปด้ว ย ผู้ที่มีต ำแหน่งอาจารย์ จำนวน 19 คน และผู้ท ี่มีต ำแหน่งทางวิช าการในระดับ ผู ้ช ่ว ย
ศาสตราจารย์ จำนวน 19 คน รองศาสตราจารย์ 4 คน มีบุคลากรสายสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น 26 คน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
อาจารย์ให้ใช้ความรู้และใช้ทักษะที่หลากหลายในการสอนเพื่อการพัฒนาผู้เ รียนตามทักษะศตวรรษที่ 21
พัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ด้านการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Professional Standard
Framework, UP-PSF) ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างความรักในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา มีระบบการยกย่องหรือประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ และการให้
แรงจูงใจแก่อาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
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จำนวนตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
ลำดับ
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สาขาวิชาการประมง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาความปลอดภัยทาง
อาหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

4
5
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8
4
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2

ผศ.
6
5
2

รศ.
1
1
-

ศ.
-

7

7

-

-

-

7
8

5
2

1
5

1
1

ลาศึกษาต่อ 1
คน

สมรรถนะของพนักงาน
พนักงานสายสนับสนุน
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
2. บริการที่ดี (Service Mind)
3. เชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
4. ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
5. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)
6. มุ ่ ง สานความคิ ด สร้ า งจิ ต ใจ ให้ เ กิ ด พลั ง ความสามั ค คี ร่ ว มสร้ า งสิ ่ ง ที ่ ดี
ให้มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ
(2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานมหาวิ ทยาลัย จำนวนทั้งหมด
26 คน
มหาวิท ยาลัย มีเป้าหมายในการส่งเสริมสนั บสนุ น และพั ฒ นาพนัก งานสายสนั บสนุ น ให้มี
คุณภาพ มีทัศนคติที่ดี และมีความภาคภูมิใจในองค์กร มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย และได้รับการอบรมพัฒนาตามความก้าวหน้าตามสายงาน
20

1.6 ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
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กระบวนการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569
กระบวนการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 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 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580
และ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิท ยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิท ยาลัยพะเยา จัดทำขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มี
การศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบ
ต่ อการพั ฒนามหาวิท ยาลัย และการเชื่ อมโยงแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติก ั บ แผนยุ ทธศาสตร์ ม หาวิท ยาลัย
รวมทั้งการกำหนดแนวทางการติด ตามประเมิ นผล ตามแผนยุทธศาสตร์ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ได้ดำเนินการตามกระบวนการดังนี้
กระบวนการที่ 1 (มีนาคม 2564) ศึกษาพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบีย บข้อบั งคับ ที่
เกี่ยวข้อง ศึกษาคู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ วิเคราะห์คุณลักษณะ
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ เกณฑ์ประเมินและข้อมูลตัว ชี้วัดผลศักยภาพองค์กร และผลการ
ดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และการเปรียบเทียบ (Benchmark) จากการจัดอันดับ
ใน Ranking ในระดับชาติ และนานาชาติ เช่น THE (Times Higher Education) SCOPUS
การจัดทำแบบสำรวจสภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT) เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ
โดยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบ ันของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการวิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้อมองค์ การด้วย 7s McKinsey วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมองค์การด้วย 7s McKinsey การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST Analysis เพื่อหา
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) และ
นำมากำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective; SO) ของแต่ละยุทธศาสตร์
กระบวนการที่ 2 (เมษายน-พฤษภาคม 2564) ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อทบทวนผลการ
ดำเนินงานและแผนยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย พร้อมทั ้ ง ร่ ว มกั น วางกรอบเพื ่ อการกำหนด
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ร่วมกันกับผู้รับผิดชอบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 ด้าน ตามแนวทางการ
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เกณฑ์คณ
ุ ภาพศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่มีความ
สอดคล้องกับสภาวการณ์โลก บริบทของการพัฒนาประเทศไทย และบริบทของมหาวิทยาลัย
ดำเนินการวิเ คราะห์และประเมิน ตนเอง ตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของการประเมินกำหนดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ตามคู่มือการประเมินกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ ของ
กระทรวง อว.
กระบวนการที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2564) นำผลลัพธ์จากกระบวนการที่ 1 และ 2 มาใช้
เป็นข้อมูลในการพิจารณากำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา และมีการ
จัดประชุมระดมสมองผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 3 ครัง้ ดังนี้
(1) การประชุมการวางแผนกลยุทธ์และแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อธิการบดี รอง
อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผูอ้ ำนวยการ
(2) การประชุมการวางแผนกลยุทธ์และแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ครัง้ ที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อธิการบดี รอง
อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผูอ้ ำนวยการ
(3) การประชุมระดมสมองผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อวางแผนกลยุทธ์และแผนการพลิก
โฉมมหาวิท ยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิท ธิ์
ผู ้เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ประกอบด้ วย อธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี คณบดี ผู ้ ช ่ ว ยอธิก ารบดี รองคณบดี และ
ผู้อำนวยการ
กระบวนการที่ 4 (มิถุนายน 2564) จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) โดยพิจ ารณาจากผลสำรวจสภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย
กระบวนการที่ 5 (กรกฎาคม 2564) จัด ทำ (ร่าง) แผนยุท ธศาสตร์การพั ฒนามหาวิท ยาลัย
พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) ฉบับสมบูรณ์
กระบวนการที่ 6 (กันยายน 2564) นำเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิท ยาลัย
พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) ฉบับสมบูรณ์ และแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาหน่วยงาน เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ป ระชุม
สภามหาวิทยาลัย
กระบวนการที่ 7 (ตุลาคม 2564) มหาวิทยาลัยพะเยาเริ่มการใช้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) ฉบับสมบูรณ์
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4. แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 รวมทั้งสอดคล้องกับการจัด
กลุ ่มสถาบันอุด มศึกษา ตามพระราชบัญ ญั ติก ารอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงการจั ด กลุ่ม
สถาบันอุ ดมศึกษา พ.ศ.2564 ที่มีเป้าหมายในการพลิกโฉมมหาวิท ยาลัยให้สอดคล้องกั บ การพลิกโฉม
ประเทศ (Reinvent the nation) เพื่อสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21
มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้กำหนดพันธกิจหลักและประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน
เชิงพื้นที่ (Area-based and Community) มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็ งของสังคมด้ว ยการเตรียมคนไทยที่ มี
คุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 พัฒนาระบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ระบบวิจัยและนวัตกรรมคุณภาพสูง
รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้น
สมรรถนะและจริยธรรม พัฒนาระบบการเงินและงบประมาณ แก้ไขข้อจำกัด และมุ่งเน้นบริหารงานแบบธรร
มาภิบาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียง
และเป็นที่ยอมรับของชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตาม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
พะเยา ดังตารางต่อไปนี้
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1.7 ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

มหาวิทยาลัยพะเยาได้กำหนดผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ออกเป็น 14 กลุ่ม ดัง
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 10 การแบ่งประเภทผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น
และผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
การจัดการศึกษา
ผู้เรียน
นิสิตระดับปริญญาตรี

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ความต้องการ/ความคาดหวัง

1. จบการศึกษาตามกำหนดเวลา
2. มีงานทำหลังสำเร็จการศึกษาและมีเงินเดือนที่เหมาะสม
3. มีความรู้ และทักษะ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่และเรียนอย่างมีความสุข
1. จบการศึกษาตามเวลาที่กำหนด
2. ต่อยอดองค์ความรู้สู่การทำงานทางวิชาการและวิชาชีพ
3. มีความรู้ และทักษะ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่และเรียนอย่างมีความสุข
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ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น
และผู้มสี ่วนได้สว่ นเสีย
ผู้เรียนหลักสูตรระยะสัน้
ผู้ปกครอง

โรงเรียน

ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6

ความต้องการ/ความคาดหวัง
1. เพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการทำงาน
1. บุตร/ธิดามีความรู้ สำเร็จการศึกษาและสามารถประกอบอาชีพได้
2. บุตร/ธิดามีทักษะการอยู่ร่วมกันและการปรับตัว
3. บุตร/ธิดาได้เรียนได้รับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ดี
1. ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา
2. นักเรียนได้อยู่และเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข มีวุฒกิ ารศึกษา
1. ได้บัณฑิตที่พร้อมทำงาน มีทั้งความรูแ้ ละทักษะทางปฏิบัติ
2. บัณฑิตมีทักษะทั้ง hard skills และ soft skills ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
2. มีโอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
1. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรอย่างทั่วถึง
2. ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ตารางที่ 10 การแบ่งประเภทผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความ
คาดหวัง (ต่อ)
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น
และผู้มสี ่วนได้สว่ นเสีย
ด้านการวิจัย
ผู้ให้ทุนวิจัย

ความต้องการ/ความคาดหวัง

1. ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
2. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ และสามารถผลิตตัวชีว้ ัดได้ ตามค่าเป้าหมาย
ผู้ได้รบั ประโยชน์จากการวิจัย
1. งานวิจัยตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน ผู้ประกอบการ เพิ่มรายได้ และแก้ปัญหา
(ชุมชน ผู้ประกอบการ)
ได้อย่างยั่งยืน
2. ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับชุมชน/ ผูป้ ระกอบการอย่างต่อเนื่อง
ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ผู้สนับสนุนงบประมาณ
1. ดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ
วิชาการ
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ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น
และผู้มสี ่วนได้สว่ นเสีย
ผู้รับประโยชน์จากการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ (ชุมชน
ผู้ประกอบการ)
ผู้สนับสนุนงบประมาณ

ความต้องการ/ความคาดหวัง

1. งานบริการวิชาการตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ และแก้ปัญหาได้อย่าง
ยั่งยืน
2. สัมพันธภาพที่ต่อเนื่องระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และผูป้ ระกอบการ
1. ดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ
วิชาการ
ผู้รับบริการด้านสุขภาพ
1. ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ
2. การรักษาพยาบาลที่มมี าตรฐาน
ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้รับบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะ 1. ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
และวัฒนธรรม
2. สร้างคุณค่าจากศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มรายได้อย่างสร้างสรรค์
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การวิเคราะห VOC ขององคกร
ด้าน
กลุ่มที่ 1 ด้าน
บริหาร

ลูกค้า

วิธกี ารฟังเสียงลูกค้า
ปัจจุบัน
- การประชุมอย่างเป็น
-นิสติ ศิษย์เก่า
ทางการ อย่างน้อยปีละ
- บุคลากรทั้งในและ
1 ครั้ง
นอกคณะ
- แบบประเมินความพึง
- ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย พอใจ
- หน่วยงานภาครัฐ
- การลงพื้นที่พบปะ
เอกชน และประชาชน
ชุมชน
ทั่วไป
- การใช้สื่อออนไลน์
อนาคต
- นักเรียน ผู้ปกครอง
ประชาชนทั่วไป
- โรงเรียน (ครูแนะ
แนว)
ศิษย์เก่า โรงเรียนศิษย์
เก่า ญาติศิษย์เก่า และ
ลูกศิษย์เก่า
หน่วยงานภาครัฐ
เอกชน อปท.

การสร้างความสัมพันธ์
- จัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ เช่น ศิษย์
เก่าสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่างๆ
- สร้างระบบสื่อสาร
ออนไลน์

กลุ่มที่ 2 ด้าน
บริการวิชาการ

อดีต
- ศิษย์เก่า
- หน่วยงานภาครัฐ
เอกชน

- ประชาสัมพันธ์
- กิจกรรมคืนสู่เหย้า
- สร้างไลน์กลุม่ เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

- แบบสอบถาม
- กล่องรับฟังความ
คิดเห็น
- พูดคุยสอบถาม

การวัดผล
- จำนวนนิสติ
งบประมาณ เครือข่าย
(ประชาชนทั่วไป
หน่วยงานรัฐ เอกชน
เกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชน)
- ผูเ้ ข้าถึงเว็บไซต์/สื่อ
ออนไลน์
- จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ผลประเมิน
ความพึงพอใจ

ฟังเรื่องอะไรบ้าง
นิสิต
- สิ่งสนับสนุนการเรียน
- กิจกรรมนอกห้องเรียน/
นอกหลักสูตร
- ความพีงพอใจหลักสูตร/
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ผู้บริหาร
- นโยบายการบริหาร
คณะ/ความพึงพอใจ
หน่วยงานภายนอก
- ความต้องการความ
ร่วมมือ
- ความพึงพอใจ/ความ
ประทับใจ
ศิษย์เก่า
- ความพึงพอใจต่อ
หลักสูตร
- แนวทางการพัฒนา
หลักสูตร
ผู้ประกอบการ/ผูใ้ ช้บัณฑิต
- ความต้องการในตัว
บัณฑิตที่จบไปทำงาน
- ความพึงพอใจที่เคยใช้
บัณฑิต
โรงเรียน/ครูแนะแนว
- ความคิดเห็นและ
ทัศนคติต่อหลักสูตรและ
คณะ
- อาชีพ ภาวะการมีงาน
ทำของบัณฑิต
- รายละเอียดของ
หลักสูตร (ค่าใช้จ่าย
ทุนการศึกษา การเรียนต่อ
ในอนาคต)
- ความพร้อมด้านการ
บริการ
- ความสะดวกรวดเร็วใน
การบริการ
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ด้าน

กลุ่มที่ 3 ด้าน
วิชาการ กิจการ
นิสิต และทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

ลูกค้า
- ประชาชนทั่วไป
เกษตรกร
ปัจจุบัน
- นิสิต ป.ตรี โท เอก
- อาจารย์
-เจ้าหน้าที่และบุคลากร
ภายใน
อนาคต
- นักเรียน
- หน่วยงานภาครัฐ
เอกชน
อดีต
- ศิษย์เก่า
ปัจจุบัน
- นิสิต
- ผูใ้ ช้บัณฑิต
- ผูป้ ระกอบการ บุคคล
ทั่วไป
- ผูป้ กครอง
อนาคต
- นักเรียนมัธยมหรือ
เทียบเท่า
- ผูป้ กครองของ
นักเรียน
ผูส้ ่งมอบความร่วมมือ
- อาจารย์
- นักวิทยาศาสตร์
- เจ้าหน้าทีส่ ำนักงาน
- บริษัทจัดหาครุภัณฑ์
- มหาวิทยาลัย/คณะ
อื่นๆ/หน่วยงานอื่นๆ
- แหล่งทุนการศึกษา
วิจัย
- สถานที่ /
ผูป้ ระกอบการฝึกงาน/
สหกิจศึกษา
- การสร้างความ
ร่วมมือกับภาครัฐ

วิธกี ารฟังเสียงลูกค้า
- ออกพื้นที่
- รับฟังความคิดเห็น
-แนะแนว

การสร้างความสัมพันธ์
- จัดกิจกรรม
- ระบบรับจองการใช้งาน
เบิก-จ่าย วัสดุ อุปกรณ์
สารเคมี โดยระบบ
ออนไลน์
- ประชาสัมพันธ์ในเว็ป
ไซต์ของคณะ เฟสบุค้
-

One way
- การประชาสัมพันธ์
- เว็บไซต์
- แบบสอบถาม
Two way
- นิเทศฝึกงาน/สหกิจ
ศึกษา
- เฟสบุค้ , ig, Line,
Twitter
- Reg
- เว็บไซต์
- ระบบที่ปรึกษา
- การจัดประชุมวิชาการ

- ช่องทางออนไลน์
เฟสบุ้ค, Line, ig, เว็ปไซต์
คณะ
- นิเทศนิสติ ฝึกงาน/สหกิจ
ศึกษา
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
- การเรียนการสอนใน
ห้องเรียน
- กิจกรรมนอกหลักสูตร
- บริการวิชาการ
- ประชุมวิชาการ, ทำนุ
บำรุงศาสนา
- การจัดโครงการในแผน
- สนับสนุนทุนการศึกษา
- การจ้างงาน Part time

การวัดผล

ฟังเรื่องอะไรบ้าง
- ความปลอดภัยได้
มาตรฐาน
- ความพึงพอใจในการรับ
บริการ
- ความเป็นมิตร

คำแนะนำ และข้อติชมใน
ด้านต่างๆ ได้แก่
- สวัสดิการ
- การสอน
- บุคลากร
- เนือ้ หารายวิชา/หลักสูตร
- งบประมาณ
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา
-

29

ด้าน
กลุ่มที่ 4 ด้าน
วิจัย

ลูกค้า
ปัจจุบัน
- นิสิต มหาวิทยาลัย
กองบริหารงานวิจัย
- แหล่งทุน (วช., สวก.,
อว., สกว.)
- หน่วยงานภาครัฐ
กระทรวง กรม
- หน่วยงานเอกชน
- ต่างประเทศ
- ชุมชน วิสาหกิจชุมชน
อนาคต
- กลุ่มผู้ประกอบการ
เกษตรกร
- นักวิชาการจาก
หน่วยงานต่างๆ
บริษัทเอกชน
- แหล่งทุน

วิธกี ารฟังเสียงลูกค้า
ทางตรง
- ออกบริการวิชาการ
พบปะพูดคุย
ทางอ้อม
- แบบสอบถาม
- ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อ
ต่างๆ

การสร้างความสัมพันธ์
- การติดตามประเมินผล
- รับฟังความคิดเห็นเพื่อ
พัฒนาต่อยอด
- เข้าร่วมพัฒนาโจทย์วจิ ัย
และนำเสนอผลงาน

การวัดผล
ด้านวิชาการ
- องค์ความรู้ ผลงานที่
ตีพมิ พ์
ด้านเศรษฐกิจ
- ต้นทุน ผลตอบแทน
ROI
ด้านสังคม
- SROI เครือข่ายชุมชน
(จำนวน)
บุคลากร
- จำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่
นักวิชาการ
- Smart Farmer
- จำนวนนักวิชาการที่มี
ส่วนร่วม

ฟังเรื่องอะไรบ้าง
ภายในองค์กร
-บุคลากร (งานวิจัย
ภายใน ภายนอก)
- นโยบาย(หลักสูตร/คณะ/
มหาวิทยาลัย)
- ผู้เรียน
- ผูร้ บั บริการวิชาการ
ภายนอกองค์กร
- นโยบายภาครัฐ/เอกชน
- การเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์โลก
- ประเทศเข้าสูส่ ังคมผู้สูง
วัย/ประชากรเกิดใหม่
น้อยลง

30

ตารางที่ 11 คู่ความร่วมมือ บทบาทและข้อกำหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน
คู่ความร่วมมือ
ด้านการจัดการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา
ที่มีความร่วมมือใน
โครงการ การรับเข้า
ศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
สถานประกอบการที่
ร่วมพัฒนาหลักสูตร
แบบ intensive WIL
แหล่งฝึกงานและ
สถานประกอบการ
นิสติ
สหกิจศึกษา
ด้านการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ภาคีเครือข่าย

บทบาท

ข้อกำหนดที่สำคัญ

วิธกี ารสื่อสาร

คัดเลือกนักเรียนที่มคี ุณสมบัติ การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือก
ตามที่หลักสูตรกำหนด
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง
10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6
ร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดการ MOU ของสถาบัน
เรียนการสอนตามแผนการ
ศึกษาและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
ร่วมฝึกประสบการณ์
มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
ตามข้อกำหนดของหลักสูตร การดำเนินงานสหกิจศึกษาและ
และร่วมประเมินผล
การฝึกงาน

เว็บไซต์ สื่อออนไลน์
(Facebook, Line) หนังสือ
ราชการ โครงการ/
กิจกรรม

ร่วมสนับสนุนทุนวิจัย

หนังสือราชการ
สัญญารับทุน
หนังสือราชการ
สัญญารับทุน

ร่วมดำเนินโครงการวิจัย

สัญญารับทุน

ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรากฏ
หน่วยงานเป็นผูร้ ว่ มโครงการ
ด้านการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
แหล่งทุน
แหล่งทุน
แหล่งทุน
ชุมชน/ผูป้ ระกอบการ ชุมชน/ผูป้ ระกอบการ
ชุมชน/ผู้ประกอบการ

หนังสือราชการ การ
ประชุม อีเมล์

หนังสือราชการ การ
ประชุม อีเมล์ โครงการ/
กิจกรรม

แหล่งทุน
ชุมชน/ผู้ประกอบการ

ที่มา : รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (Self-Assessment Report) ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษา เพื่อ
การดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2561
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยพะเยา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและวิเคราะห์สภาวการณ์ขององค์การ เพื่อการปรับ ตัว
เข้า สู ่ การแข่ งขันในกระแสโลกาภิวัฒ น์ ของมหาวิทยาลั ยพะเยา และเพื่ อให้ม ีการประเมินคุ ณ ภาพการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance
Excellence; EdPEx) และเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance
(AUN QA) โดยได้วิเคราะห์สภาวการณ์ของมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้
2.1 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment)
1) ความเป็นเลิศในการแข่งขัน
ผลการดำเนิ นงานในช่วงเวลา 10 ปี มหาวิท ยาลั ย พะเยาสามารถก้ าวเข้า สู ่ก ารจัด อั น ดั บ
มหาวิทยาลัยระดับโลก จากการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2020 โดย Times Higher Education ได้รับ
การจัดอันดับ ที่ 11 ของประเทศไทย และอันดับ 401-600 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก จากการจัดอันดับของ
Scimago institutions rankings 2020 มหาวิทยาลัยพะเยาติดอันดับที่ 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 โดยมีรายละเอียดดังนี้
THE Impacts Ranking อันดับที่ 401 – 600 ของโลก
1. SDG 4 การศึกษาที่เท่าเทียม
อันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ
อันดับที่ 301-400 ในระดับโลก
2. SDG 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
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 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
อันดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ
อันดับที่ 401-600 ในระดับโลก
5. SDGs 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
อันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ
อันดับที่ 79 จาก 766 มหาวิทยาลัยทั่วโลก
Scimago Institutions Rankings 2020
1. ด้านการวิจัย ติดอันดับที่ 9 ของไทย อันดับที่ 430 ของโลก
2. ด้านนวัตกรรม ติดอันดับที่ 18 ของไทย อันดับที่ 520 ของโลก
3. ด้านสังคม ติดอันดับที่ 13 ของไทย อันดับที่ 234 ของโลก
2) บริบทเชิงกลยุทธ์
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จ ัด ทำแผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 โดยมีทัง้ หมด 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1)
การเตรีย มคนและเสริม สร้ า งศัก ยภาพคน ซึ ่ งมุ ่ งเน้นการจั ด การเรีย นการสอนแบบบู รณาการและให้
ความสำคัญกับการบ่มเพาะผู้ประกอบการ เพื่อผลิตบัณฑิตให้กลับไปพัฒนาชุมชน (2) การสร้างงานวิจัย
และนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ มุ่งเน้นการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ สร้างผลงานการวิจัย
และนวัตกรรมในเวทีโลก และมุ่งพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ไปในขณะเดียวกัน ด้วยการสร้างระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย
(3) การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ มุ่งพัฒนาบริการวิชาการเพื่อสร้างประโยชน์ใน
กับชุมชนในระดับเทศบาลตำบล ให้ได้มีการพัฒนาสร้างชื่ อเสียงในระดั บ ประเทศ (4) การเสริมสร้างและ
ส่ งเสริม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒ นธรรมให้ยั่ งยืน มุ่ ง ใช้ Culture Enterprise เป็น แรงขับ เคลื่อนสินค้า
และบริการท้องถิ่นสู่สินค้าระดับพรีเมี่ยม สร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยผลงานพื้นถิ่นสินค้าจากวิถีชีวิตประจำวัน
(5) การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ มุ่งพัฒนาด้วยการใช้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู ้ใ นระดั บ ประเทศ สร้ า งการเชื ่ อ มต่ อและเข้า ถึ ง กั น อย่ า งไร้ พ รมแดน และ (6) การบริ ห ารที ่ มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส มุ่งพัฒนาและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงร่วมกัน โดยการใช้ระบบสารสนเทศมาเป็น
กลไกในการทำงาน ติดตาม ประเมินผล บนแพลตฟอร์มดิจิทัล
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3) ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงาน
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา มุ่ ง สู ่ ก ารเป็ น องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีกลยุ ท ธ์ มุ่ งเน้ น ผลงานขององค์ ก ร โดยใช้ เ กณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึก ษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครั ฐ (ITA) มีก ารปฏิบ ัติต ามแผนปฏิ บ ัต ิก ารด้ว ยขั ้ น ตอนการดำเนิ นโครงการ โดยใช้ วงจรคุ ณ ภาพ
(Approach Deploy Learning Integration : ADLI) วงจรการเรี ย นรู ้ ผ ่ า นกระบวนการจั ด การความรู ้ ( KM)
วงจรการเรียนรู้ผ่ า นกระบวนการจั ด การความรู้ (KM) ให้ ห น่ ว ยงานนำไปปรั บ ใช้ ใ นการพั ฒ นางาน
ของตนและองค์ ก ร เกณฑ์ AUN-QA ใช้ในการบริหารจั ดการหลั กสู ตร เพื่อการประกั นคุ ณภาพของการ
ให้บริการทางการศึกษา ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยโดยสำนักงานปลัดกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย
(1) การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน
ตารางที่ 12 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ด้วย 7s McKinsey
7s McKinsey
จุดแข็ง (Strength)
1. แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ได้มาจากการมี
1. Strategy

ส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ
2. วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และ
ตัวชี้วัด มีความสอดคล้องกัน
3. มีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบตั ิทั่วทั้ง
องค์กร

2. Structure

4. มีตัวชี้วัดเร่งด่วน Super KPI เพือ่ ผลักดันให้
เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
1. มีโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการ
บริหารงานชัดเจน
2. มีการจัดคนเข้าทำงานตามโครงสร้างและ
กระจายอัตรากำลังอย่างทั่วถึง
3. ภูมิทัศน์สวยงาม ใกล้ชิดธรรมชาติ อาคาร
สถานที่มคี วามพร้อมรองรับการดำเนินงาน
ระบบสาธารณุปโภคที่ทั่วถึง

จุดอ่อน (Weakness)

1. การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ

บรรลุเชิงประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
2. การวางแผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์
พัฒนาคุณภาพองค์กร

1. สัดส่วนเงินรายได้ในการดำเนินงาน ยังพึ่งพาเงิน
รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นหลัก
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ตารางที่ 12 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ด้วย 7s McKinsey (ต่อ)
7s McKinsey
3. System

จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
1. ม ี ร ะ บ บ e- Budget ร อ ง ร ั บ ก า ร ว า ง แ ผ น 1. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาเทคโนโลยี

ยุ ท ธศาสตร์ การบริ ห ารงบประมาณ การ
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและมีการ
เบิกจ่าย การติดตามประเมินผล และรายงานผล
ใช้ระบบมาช่วยในการปฎิบัตงิ านให้มี
ในรูปแบบสารสนเทศ
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. มีการสื่อ สารนโยบายจากผู้บริหารสู่ผู้มีส่วนได้ 2. การเชื่อมโยงข้อมูลออนไลน์ของทุก
หน่วยงาน ยังไม่ผสานเป็นระบบเดียวกัน
ส่วนเสียทุกกลุ่ม

4. STAFF

5. Skill

6. Staff

เกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน และไม่
3. ระบบการบริ ห ารงานที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั ้ ง ด้ า น
มี Big Data ที่มีประสิทธิภาพ
งบประมาณ การเงิน และแผนงาน
1. บุคลากรสายวิชาการมีความสามารถสูง วิจัย/ตีพิมพ์ 1. การแข่งขันทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่ม
เผยแพร่ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มากขึน้ ต้องพัฒนาทักษะการใช้ IT ให้
2. ผู้บริหารและบุคลากรร่วมใจกันพัฒนาส่งเสริมการ
ทันท่วงที
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความโดดเด่น 2. การรวมกลุม่ นักวิจัยในการทำงาน ดึง
ด้านการพัฒนาสินค้าและผู้ประกอบการท้องถิ่น
บุคลากรที่มศี ักยภาพออกไปเป็นฟรีแลนซ์
1. มีระบบบริหารงานบุคคลที่เป็น Smart Operation 1.ระบบบริหารบุคลากรที่มรี ูปธรรม
(สมรรถนะ การประเมิน การเข้าสู่
รองรับกระบวนการ HRD
ตำแหน่ง สวัสดิการ การส่งเสริมสร้าง
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นคนใน
Mindset)
พื้นที่ มีความรักองค์กรและทุม่ เททำงาน
3. มหาวิทยาลัยมีคณะและหลักสูตรที่หลากหลาย
1. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหา และ

นำไปปรับปรุงพัฒนา

7. Style

2. การทำงานแบบมีส่วนร่วม ทำงานเป็นทีม และ
ทักษะการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างเป็นมิตร และ
ประสบความสำเร็จ
1.ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหา และนำไป
ปรับปรุงพัฒนา
2.การทำงานแบบมีส่วนร่วม ทำงานเป็นทีม และทักษะ
การทำงานร่วมกับชุมชนอย่างเป็นมิตร และประสบ
ความสำเร็จ

1. ขั้นตอนการทำงาน ระเบียบ ข้อบังคับ

หรือประกาศมีความซับซ้อน
2. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ

1. ขั้นตอนการทำงาน ระเบียบ

ข้อบังคับ หรือประกาศมีความ
ซับซ้อน
2. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ
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7s McKinsey
จุดแข็ง (Strength)
1.มีการกำหนดค่านิยมร่วม
8. Shared
2. มหาวิทยาลัยเน้นการมีส่วนร่วม (Unity) ของผูบ้ ริหาร
Value
และบุคลากรทุกระดับ รวมถึง เน้นการปฏิบัตงิ าน
แบบมืออาชีพ (Professional)

จุดอ่อน (Weakness)
1. ขาดการสื่อสารและทำความเข้าใจ
ค่านิยมร่วม ไม่มแี ผนรองรับการ
ขับเคลื่อนค่านิยมร่วม
2. บุคลากรยังไม่ตระหนักในค่านิยมร่วม

(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ตารางที่ 13 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST Analysis
PEST
1. นโยบายรัฐบาลและ
กฎหมาย (Political)

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
1. ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสำคัญกับการพัฒนา 1.ความไม่แน่นอนของนโยบายของรัฐบาล
เชิ ง พื ้ น ที ่ แ ละการแก้ ไ ขปั ญ หาในพื ้ นที่
และก่อหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น
สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย
2.การเปลี ่ ย นแปลงกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ
3.กระบวนการและระยะเวลาดำเนินงาน
โครงการภาครัฐไม่คงเส้นคงวา
4.รั ฐ จั ด สรรงบประมาณพื ้ น ฐานลดลง
นโยบายจัดสรรเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
2. สภาวะเศรษฐกิจ
1. มหาวิทยาลัยมีโอกาสได้แสดงศักยภาพในการ 1.โรคระบาดทำให้สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
(Economic and Enviนำวิชาการเข้าไปช่วยพัฒนา/ฟื้นฟูเศรษฐกิจ 2.รายได้ครอบครัวของผูเ้ รียนลดลง
ronment)
ชุ ม ชนตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และนโยบาย 3.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ ดอกเบี้ยเงินกู้
รัฐบาล
สูง
4.รายจ่ายไม่สมดุลกับรายได้
5.โรคระบาดทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ
3. การเมือง สังคม และ 1. ไลฟ์ ส ไตล์ ใ หม่ เ ป็ น การประกอบอาชี พ 1.จำนวนประชากรวัยเรียนลดลง
วัฒนธรรม (Socio and
หลากหลายและอิส ระมากขึ ้น เน้น ทั กษะ 2. ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตใหม่ลดลง
Cultural)
เฉพาะตัว มีความ Unique มากขึ้น
3.เกิดวิถีชวี ิตแบบใหม่ในสภาวะโรคระบาด
2. สถานการณ์โ รคอุ บั ต ิ ใ หม่ อุ บ ั ติ ซ ้ำ ทำให้ 4. ค่านิยมประกอบอาชีพโดยไม่ต้องมี
ประชาชนตื ่น ตัวด้า นการดู แลสุ ข ภาพ มี 5 .การแข่ งขัน ในสื่อสั งคมออนไลน์ส ูง ขึ ้ น
ความต้องการพึ่งพาบริการทางการแพทย์ ใบปริญญา
และเวชศาสตร์มากยิ่งขึน้
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PEST
4. เทคโนโลยี
(Technology)

5. สิ่งแวดล้อม
(Environment)

6. กฎหมาย (Legal)

โอกาส (Opportunities)
1.ความก้าวหน้า/การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
2.การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
3.การใช้เทคโนโลยีทดแทนระบบการทำงาน
แบบดั้งเดิม
1.กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อม
2.แนวโน้มการรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน
1.กฎหมายการจ้างงาน
2.กฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
3.กฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย
4. มาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
(ITA)
5.ประมวลจริยธรรม
6. องค์กรคุณธรรม

1.
2.

1.
2.

อุปสรรค (Threats)
ต้นทุนทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น
หลั ก สู ต รการเรี ย นบนแพลตฟอร์ ม
ออนไลน์ ข องสถาบั น ในต่ า งประเทศ
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และเป็น
ที่นิยมมากขึ้นในหมู่คนรุ่นใหม่
การเปลี ่ ย นแปลงของสภาพอากาศ
และสิ่งแวดล้อม
ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีผลกระทบต่อ
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
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3) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Challenge)
จากการวิเ คราะห์ ความได้เ ปรีย บเชิงกลยุ ท ธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชิ ง
กลยุทธ์ (Strategic Challenge) พบว่ามหาวิทยาลัยพะเยา มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage)
และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) ดังนี้
ตารางที่ 14 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์
รายการ
1.อำนาจการต่อรอง
ของลูกค้า
2.อำนาจต่อรอง
จากคู่คา้
3.การคุกคามของ
ผู้ประกอบการราย
ใหม่
4.การแข่งขันของ
คู่แข่งในธุรกิจสาย
งานเดียวกัน
5.การคุกคามจาก
สินค้าหรือการ
บริการทดแทน

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ผู้เรียนเลือกสถาบัน เลือกสายอาชีพ
ผู้รับบริการวิชาการ มีทางเลือกหลากหลาย
ผู้ใช้บัณฑิตมีโอกาสเลือกบัณฑิตได้ตามต้องการ
คู่ความร่วมมือมีโอกาสเลือกเครือข่ายความร่วมมือหลากหลาย
หลักสูตรออนไลน์สถาบันต่างประเทศ
หลักสูตร Degree, Non-Degree จากสถาบันรัฐและเอกชน

มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนปรับตัว/พลิกโฉม
การหาแหล่งทุนการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงฯ แข่งขันรุนแรง
ค่านิยมธุรกิจออนไลน์เพิ่มมากขึน้ มีธุรกิจการศึกษาออนไลน์มากขึน้ /หรือการพัฒนาทักษะ
เฉพาะทาง ทำให้คนในวัยเรียนสนใจปริญญาลดลง
หลักสูตรทางเลือก/อาชีพทางเลือกมีหลากหลายมากขึน้

ที่มา:
1. มาจากข้อมูลประกอบการแถลงนโยบายและวิสัยทัศน์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อถ่ายทอด
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ไปสู่ การปฏิบั ติของคณะและหน่ว ยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565- 2569 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
2. มาจากข้อมูลการระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยพะเยา ในระยะเดือน
มีนาคม 2564 โดยผ่านช่องทางออนไลน์
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ส่วนที่ 3
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
กระบวนการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569
กระบวนการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 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 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580
และ นโยบายและยุท ธศาสตร์ การอุ ดมศึ ก ษา วิท ยาศาสตร์ วิ จ ั ย และนวั ต กรรม พ.ศ. 2563 – 2570
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
มีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบ
ต่ อการพั ฒนามหาวิท ยาลั ย และการเชื่ อมโยงแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติก ั บ แผนยุ ทธศาสตร์ ม หาวิท ยาลั ย
รวมทั้งการกำหนดแนวทางการติด ตามประเมิ นผล ตามแผนยุทธศาสตร์ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ได้ดำเนินการตามกระบวนการดังนี้
กระบวนการที่ 1 [มีนาคม 2564] ศึกษาพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบีย บข้อบั งคับ ที่
เกี่ยวข้อง ศึกษาคู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ วิเคราะห์คุณลักษณะ
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ เกณฑ์ประเมินและข้อมูลตัว ชี้วัดผลศักยภาพองค์กร และผลการ
ดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และการเปรียบเทียบ (Benchmark) จากการจัดอันดับ
ใน Ranking ในระดับชาติ และนานาชาติ เช่น THE (Times Higher Education) SCOPUS
การจัดทำแบบสำรวจสภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT) เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ
โดยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบ ันของมหาวิท ยาลัยพะเยา โดยการวิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้อมองค์ก ารด้ว ย 7s McKinsey วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมองค์การด้วย 7s McKinsey การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST Analysis เพื่อหา
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ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) และ
นำมากำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective; SO) ของแต่ละยุทธศาสตร์
กระบวนการที่ 2 [เมษายน-พฤษภาคม 2564] ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อทบทวนผลการ
ดำเนินงานและแผนยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย พร้อมทั ้ ง ร่ ว มกั น วางกรอบเพื ่ อการกำหนด
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ร่วมกันกับผู้รับผิดชอบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 ด้าน ตามแนวทางการ
เกณฑ์คณ
ุ ภาพศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่มีความ
สอดคล้องกับสภาวการณ์โลก บริบทของการพัฒนาประเทศไทย และบริบทของมหาวิทยาลัย
ดำเนินการวิเ คราะห์และประเมิน ตนเอง ตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของการประเมินกำหนดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ตามคู่มือการประเมินกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ ของ
กระทรวง อว.
กระบวนการที่ 3 [พฤษภาคม-มิถุนายน 2564] นำผลลัพ ธ์จากกระบวนการที่ 1 และ 2 มาใช้
เป็นข้อมูลในการพิจารณากำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา และมีการ
จัดประชุมระดมสมองผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 3 ครัง้ ดังนี้
(1) การประชุมการวางแผนกลยุทธ์และแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อธิการบดี รอง
อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผูอ้ ำนวยการ
(2) การประชุมการวางแผนกลยุทธ์และแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ครัง้ ที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อธิการบดี รอง
อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผูอ้ ำนวยการ
(3) การประชุมระดมสมองผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อวางแผนกลยุทธ์และแผนการพลิก
โฉมมหาวิท ยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิท ธิ์
ผู ้เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ประกอบด้ วย อธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี คณบดี ผู ้ ช ่ ว ยอธิก ารบดี รองคณบดี และ
ผู้อำนวยการ
กระบวนการที่ 4 [มิถุนายน 2564] จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) โดยพิจ ารณาจากผลสำรวจสภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย
กระบวนการที่ 5 [กรกฎาคม 2564] จัดทำ(ร่าง) แผนยุ ทธศาสตร์ก ารพัฒ นามหาวิท ยาลัย
พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) ฉบับสมบูรณ์
กระบวนการที่ 6 [กัน ยายน 2564] นำเสนอ(ร่ าง) แผนยุท ธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) ฉบับสมบูรณ์ และแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ
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พัฒนาหน่วยงาน เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ป ระชุม
สภามหาวิทยาลัย
กระบวนการที่ 7 [ตุลาคม 2564] มหาวิทยาลัยพะเยาเริ่มการใช้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) ฉบับสมบูรณ์
4. แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 รวมทั้งสอดคล้องกับการจัด
กลุ ่มสถาบันอุด มศึกษา ตามพระราชบัญ ญั ติก ารอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงการจั ด กลุ่ม
สถาบั นอุ ดมศึกษา พ.ศ.2564 ที่มีเป้าหมายในการพลิกโฉมมหาวิท ยาลัยให้สอดคล้องกั บ การพลิก โฉม
ประเทศ (Reinvent the nation) เพื่อสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21
มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้กำหนดพันธกิจหลักและประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน
เชิงพื้นที่ (Area-based and Community) มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็ งของสั งคมด้ว ยการเตรียมคนไทยที่ มี
คุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 พัฒนาระบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ระบบวิจัยและนวัตกรรมคุณภาพสูง
รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้น
สมรรถนะและจริยธรรม พัฒนาระบบการเงินและงบประมาณ แก้ไขข้อจำกัด และมุ่งเน้นบริหารงานแบบธรร
มาภิบาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียง
และเป็นที่ยอมรับของชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตาม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
พะเยา ดังตารางต่อไปนี้
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การเชือมโยงแผนกับ SDGs
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ตารางที่ 19 (ร่าง) แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา Update ตามแถลงของท่านอธิการบดี
พันธกิจหลัก
1) ผลิตกำลังคนที่มี
สมรรถนะและทักษะ
แห่งอนาคต

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การเตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
ให้มีสมรรถนะและทักษะ
แห่งอนาคต ตอบสนอง
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

เป้าประสงค์
1.1 เพื่อผลิตกำลังคนให้มี
คุณลักษณะ สมรรถนะ
และทักษะแห่งอนาคต
ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน (SDG
3,4,14)
1.2 พัฒนากำลังคนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
(Life Long Learning)
(SDG 3,4,5,11,17)

กลยุทธ์
1.1.1 ผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะ เป็น Community Change Agent
หรือ 5C+
(SDG 4,17)
1.1.2 พัฒนานิสิตให้มอี ัต
ลักษณ์ (SDG 3,4,17)
(UP Identity) พัฒนา
สมรรถนะแห่งอนาคต
1.1.3 การพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์มือ
อาชีพ เชี่ยวชาญวิชาการ
ชำนาญวิชาชีพ และเป็น
ต้นแบบ
ด้านการสอน (SDG 4)
1.2.1 พัฒนาทักษะการ
เรียนรูต้ ลอดชีวิต (Life
Long Learning) ของนิสิต
(SDG 4,11,17)
1.2.2 พัฒนาระบบนิเวศน์
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต(SDG 4,11,17)
1.2.3 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติ นิสิตให้อยู่และเรียน
อย่างมีความสุข (SDG
3,4,5,11,17)
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พันธกิจหลัก

2) วิจัยและนวัตกรรม
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

2. การสร้างงานวิจัยและ 2.1 ผลงานด้านวิจัยและ
นวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิง นวัตกรรมมีคุณภาพ เป็น
พาณิชย์
ประโยชน์ และขับเคลื่อน
ชุมชนและสังคม
สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น (SDG 9,17)
2.2 ผลงานด้านวิจัย
นวัตกรรม และทรัพย์สิน
ทางปัญญา ที่มีคุณภาพ
สามารถสร้างรายได้
เชิงพาณิชย์ (SDG 9,17)
2.3 คุณภาพผลงานวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่
ระดับสากล (World
Ranking) และมุ่งสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยใน
กลุ่มการวิจัยระดับแนว
หน้าของโลก (Global
and Frontier
Research) (SDG 9,17)

กลยุทธ์
1.2.4 การยกระดับด้าน
วิชาการสู่สากล (SDG
4,17)
2.1.1 พัฒนาระบบนิเวศ
ด้านวิจัยและนวัตกรรม
(SDG 9,17)
2.2.1 พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือด้านวิจัย
และนวัตกรรม (SDG
9,17)
2.2.2 การพัฒนาระบบ
บริหารงานวิจัยนวัตกรรม
และทรัพย์สินทางปัญญา
ที่ยกระดับชุมชนและ
ก่อให้เกิดรายได้
(SDG 9,17)
2.3.1 ส่งเสริมพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่
การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยในระดับ
สากล (World Ranking)
และการเป็นมหาวิทยาลัย
ในกลุ่มการวิจัยระดับแนว
หน้าของโลก (Global and
Frontier Research) (SDG
9,17)
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3. บริการวิชาการ
ด้วยองค์ความรู้และ
นวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์
3. การบริการวิชาการ
ด้วยองค์ความรู้และ
นวัตกรรม เพื่อความ
เข้มแข็งของชุมชน

เป้าประสงค์
3.1 การบริการวิชาการ
แก่สังคมและชุมชนให้มี
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่อย่างยั่งยืน
(SDG 3,4,9,11,17)
3.2 มีแหล่งเรียนรู้และ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
สังคมและชุมชนทุกช่วง
วัย (SDG 4,5,11,17)
3.3 ผู้ประกอบการใน
พื้นที่มีศักยภาพในการ
แข่งขันสูงขึ้น (SDG 9,17)
3.4 การบริการสุขภาพ
และสาธารณสุขที่
ทันสมัยแก่ชุมชนและ
ผู้สูงอายุ (SDG 3,17)

กลยุทธ์
3.1.1 การพัฒนาระบบ
นิเวศของการบริการ
วิชาการ
(SDG 3,4,9,11,17)
3.2.1 ส่งเสริมพัฒนาองค์
ความรู้ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน (SDG 4,5,11,17)
3.2.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ชุมชนต้นแบบ (SDG
4,5,11,17)
3.3.1 บ่มเพาะและสร้าง
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการ
ท้องถิ่นบ่มเพาะ
ผูป้ ระกอบการใหม่
(SDG 9,17)
3.4.1 ส่งเสริมพัฒนา
ระบบบริการด้านสุขภาพ/
สาธารณสุขที่ทันสมัยฯ
(SDG 3,17)
3.4.2 ส่งเสริมการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ
ที่ดี
(SDG 3,17)

45

พันธกิจหลัก
4. ทำนุบำรุง
ศิลปะวัฒนธรรมและ
สืบสานเอกลักษณ์
ความเป็นไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์
4. การส่งเสริมการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
และเอกลักษณ์ของชาติ

5) บริหารจัดการ
ทันสมัย
มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล

5. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ทันสมัย
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์
4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุ
บำรุงศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(SDG 11,17)
4.2 ยกระดับองค์ความรู้
ทางศิลปะและวัฒนธรรม
สู่งานสร้างสรรค์เชิง
พาณิชย์ (Cultural Enterprise) และความเป็น
สากล (SDG 9,11,17)

กลยุทธ์
4.1.1. ส่งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น
และเอกลักษณ์ความเป็น
ไทย ให้ได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล (SDG
11,17)
4.2.1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (SDG
9,11,17)
4.2.2 พัฒนาองค์ความรู้
ทางศิลปะและวัฒนธรรม
สู่งานสร้างสรรค์เชิง
พาณิชย์ (Cultural Enterprise)
(SDG 9,11,17))
5.1.1 การพัฒนาคุณภาพ
5.1 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ทันสมัย องค์กรตามเกณฑ์การ
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ประกันคุณภาพองค์กร
เพื่อความเป็นเลิศ
และมีธรรมาภิบาล
(EdPEx)
(SDG 17)
5.2 การบริหารงานมีธรร (SDG 17)
5.1.2 การพัฒนาระบบ
มาภิบาล และความ
โปร่งใสอย่างยั่งยืน (SDG เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการพัฒนา
16,17)
5.3 สภาพแวดล้อมของ คุณภาพองค์กร (SDG
16,17)
บุคลากรเกื้อหนุนและ
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
มีประสิทธิภาพ (SDG
16,17)
5.4 บรรยากาศการ
ทำงานของบุคลากร
(WORKFORCE Climate)
(SDG 16,17)
5.5 ความผูกพันของ
บุคลากร (Workforce Engagement) (SDG 16,17)
5.6 วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational Culture)
(SDG 16,17)
5.7 ผลการปฏิบัติงาน
และการพัฒนาที่ดแี ละ
มีประสิทธิภาพ
(PERFORMANCE Management and Development) (SDG 16,17)
5.8 มหาวิทยาลัยได้รับ
การจัดอันดับ
สถาบันการศึกษาสี
เขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมระดับโลก
(UI Green) (SDG
11,15,17)

กลยุทธ์
5.2.1 ส่งเสริมการสร้าง
ธรรมาภิบาลภายใน
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
(SDG 16,17)
5.3.1 พัฒนาขีด
ความสามารถและ
บริหารจัดการอัตรากำลัง
บุคลากรอย่างเหมาะสม
และ
มีประสิทธิภาพ
(WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY)
(SDG 16,17)
5.4.1 พัฒนา
สภาพแวดล้อมของการ
ทำงาน (Workplace Environment) (SDG 16,17)
5.4.2 ส่งเสริมการ
ดำเนินงานตามนโยบาย
และสิทธิประโยชน์
สำหรับบุคลากร
(WORKFORCE Benefits
and Policies) (SDG
16,17)
5.5.1 พัฒนาระบบการ
ประเมินความผูกพันของ
บุคลากร (Assessment of
WORKFORCE ENGAGEMENT) (SDG 16,17)
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
5.6.1 เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ให้เกิดการสื่อสารที่เปิด
กว้าง การทำงานที่ให้ผล
การดำเนินการที่ดี และ
บุคลากรมีความผูกพัน
(SDG 16,17)
5.6.2 กำหนดวัฒนธรรม
องค์กรให้สนับสนุน
วิสัยทัศน์และค่านิยม
(SDG 16,17)
5.7.1 พัฒนาระบบการ
จัดการผลการปฎิบัตงิ าน
ของบุคลากรสนับสนุนให้
เกิดการทำงานที่ให้ผล
การดำเนินการที่ดี (SDG
16,17)
5.7.2 พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงาน
(PERFORMANCE Development)
5.7.3 พัฒนาประสิทธิผล
ของการเรียนรู้และการ
พัฒนา (LEARNING and
Development EFFECTIVENESS) (SDG 16,17)
5.8.1 พัฒนากายภาพ
และสิ่งแวดล้อมตาม
เกณฑ์ UI Green สู่การ
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
เป็นมหาวิทยาลัย
ต้นแบบในการสร้าง
ความยั่งยืน (SDG
11,15,17)

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย อยู่ใน ไฟล์ Excel 3. ร่างตารางกลยุทธ์
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ส่วนที่ 4
การประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และระบบการปรับปรุงพัฒนา
4.1 การประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์
4.1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื ่ อ สร้ า งความตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของการผลั ก ดั น แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบและกลไก ดังนี้
1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 ต่อประชาคม
มหาวิทยาลัยพะเยา
2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการติดตามข้อมูลย้อนกลับจาก ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะ ๆ
4.1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น โดยมีระบบและกลไก
1) กำหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ท ี่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ตั้งแต่ ระดั บมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดี) ระดับส่วนงาน
วิชาการ (คณะ/วิทยาลัย) ระดับส่วนงานสนับสนุน (สำนัก กอง ศูนย์) และระดับบุคคล
2) จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยการมีองค์ประกอบ
เป็นส่วนงานวิชาการ (คณะ วิทยาลัย) และส่วนงานสนับสนุน (สำนัก กอง ศูนย์)
4.1.3 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ของ
แผนยุทธศาสตร์
1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งนำเสนอผลผลิต (Output)
ผลลั พ ธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีก ารประเมิน ตนเองเพื่ อสร้างกระบวนการเรีย นรู้
และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส มี
มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ
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2) สร้ า งความสอดคล้ อ งของการประเมิ น ผลการดำเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ
กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชีว้ ัดการดำเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน ผูอ้ ำนวยการ
หัวหน้างาน และบุคลากรรายบุคคล
3) ดำเนิน การติ ด ตามประเมิ น ผลการดำเนิน งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ ตามตั ว ชี ้ วั ด
และตามรอบเวลาที่ก ำหนดอย่า งต่อเนื่อง พร้ อมทั ้งการนำผลการประเมิน มาปรับ ปรุง พั ฒนาให้บรรลุ
เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
4) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ
4.1.4 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ
การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนตามความเหมาะสม เช่นงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการ
ตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI)การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและตอบสนอง
ต่อการพัฒนามหาวิท ยาลัย และการสร้างเครือข่ายความร่ว มมือกับหน่ว ยงานต่ าง ๆ เพื่ อส่งเสริมและ
สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
4.1.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภ าพและเพิ่ ม ขีดความสามารถในการติด ตามประเมิน ผล มีการนำข้ อมู ล
ไปวิเ คราะห์แ ละนำรายงานผลการวิเ คราะห์ ไ ปใช้ส นับ สนุ น การตั ดสิ น ใจของผู ้บ ริ หารได้อย่ า งถู ก ต้ อ ง
และรวดเร็ว
4.2 การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงาน
กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 เป็ น รอบ 6 เดื อ น และรอบ 12 เดื อ น โดยกำหนดให้ ม ี ก ารประเมิ น
ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ตามวิธีการและขั้นตอน ดังนี้

4.2.1 ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
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แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2564 - 2568 นี ้ ได้ ก ำหนดให้
มี ก ารเชื ่ อ มโยงตั ว บ่ง ชี ้ข องแผน 3 ระดั บ ได้ แ ก่ ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ระดั บ ส่ ว นงาน และระดั บ บุ คคล
จึงกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ สอดคล้องกับตัวชีว้ ัดของแผน
4.2.2 การรายงานผล
1) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบั ติการ (งบประมาณรายได้ประจำปี
งบประมาณ) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ตามข้อกำหนด ITA
2) รายงานผลการใช้ จ ่า ยเงิ น งบประมาณต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย กรมบั ญ ชีก ลางและสำนั ก
งบประมาณ ปีละ 4 ครัง้ (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)
3) รายงานผลการดำเนิน งานตามเป้าหมายยุท ธศาสตร์ และตั ว ชี ้ว ั ด ต่ อ มหาวิท ยาลั ย
กรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)
4) รายงานสรุ ป ผลการดำเนิ น งานต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และ
สภามหาวิทยาลัย (สิ้นภาคการศึกษา)
5) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ)
5.1) รายงานผลการใช้ จ ่ า ยเงิน งบประมาณต่ อสำนั ก งบประมาณ และ สำนั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ปี ล ะ 4 ครั ้ ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม,
กันยายน)
5.2) รายงานผลการดำเนิ น งานตามเป้ า หมายยุ ท ธศาสตร์ แ ละตั ว ชี ้ ว ั ด ต่ อ สำนั ก
งบประมาณ และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม,
เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)
5.3) รายงานผลการดำเนิ น โครงการตามคำขอของรั ฐ บาล กระทรวงเจ้า ภาพและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4) รายงานสรุ ป ผลการดำเนิน งานต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และ
สภามหาวิทยาลัย (รอบ 12 เดือน)
6) การรายงานผลการดำเนิน โครงการ (งบประมาณตามแผนงานบู ร ณาการ ประจำปี
งบประมาณ)
6.1) รายงานผลการใช้ จ ่ า ยเงิ น งบประมาณต่ อ สำนั ก งบประมาณ สำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่ม
จั งหวัด และจังหวั ดที่ เ กี่ ย วข้ อง ปีล ะ 4 ครั ้ง (มกราคม, เมษายน,กรกฎาคม,
กันยายน)
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6.2) รายงานผลการดำเนิ น งานตามเป้ า หมายยุ ท ธศาสตร์ แ ละตั ว ชี ้ ว ั ด ต่ อ สำนั ก
งบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่ มจังหวัด และจั งหวั ดที่เ กี่ยวข้องปีละ 4 ครั้ง (มกราคม,
เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)
6.3) รายงานผลการดำเนิ น โครงการตามคำขอของรั ฐ บาล กระทรวงเจ้า ภาพและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4) รายงานผลการดำเนินงานบูร ณาการภาค สำนั กงานปลัดกระทรวงอุด มศึก ษา
วิท ยาศาสตร์ วิจั ย และนวั ตกรรม ในระบบ e-MENSCR ปีละ4 ครั ้ง (มกราคม,
เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)
6.5) รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณจังหวัดต่อจังหวัด ในระบบ PADME
6.6) รายงานสรุ ป ผลการดำเนิน งานต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และ
สภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
6.7) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น ๆ ตามคำขอของแหล่ งทุน
และรายงานสรุ ป ผลการดำเนิ น งานต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
และสภามหาวิทยาลัย (เมษายน, กันยายน)
4.3 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (Performance Improvement System)
4.3.1 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการที่สำคัญ
มหาวิทยาลัยพะเยามีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทาง และดำเนินการบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
โดยใช้ วงจรคุณ ภาพ (Approach Deploy Learning Integration : ADLI) วงจรการเรีย นรู ้ผ่ า นกระบวนการ
จั ด การความรู ้ (KM) ให้ ห น่ ว ยงานนำไปปรั บ ใช้ ใ นการพั ฒ นางานของตนและองค์ ก ร นอกจากนี้
ในระดับหลักสูตรมีการนำเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพ
ของการให้บ ริ ก ารทางการศึ ก ษา ซึ่ ง จะนำไปสู ่ ก ารเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ อ ย่ า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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4.3.2 การปรับปรุงผลการดำเนินงาน
การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการเพื่อให้เกิดการปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย
1) การประเมินผลลัพธ์ด ้า นการเรียนรู ้ของผู ้เรียน ตามพัน ธกิจด้านการเรีย นการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุ บำรุงศิล ปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
2) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน และหน่วยงาน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
3) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่ งเน้นบุคลากร ทั้งด้านขีด ความสามารถของบุ คลากร
สมรรถนะ และสวัสดิการต่างๆ
4) การประเมินผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและธรรมาภิบาล
5) การประเมินผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการอนุรกั ษ์
พลังงาน
6) การประเมินผลลัพธ์ดา้ นงบประมาณ การเงินและตลาด

----------------------------------
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ส่วนที่ 5 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินงาน
5.1 การกำหนดตัวชี้วัดและวิธกี ารวัดผลการดำเนินงาน
5.2 การเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
5.3 การวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินงาน
5.4 การปรับปรุงผลการดำเนินงาน
ส่วนที่ 6 การจัดการองค์ความรู้
6.1 Knowledge Vision
6.2 Knowledge Sharing
6.3 Knowledge Assets
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