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โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 
 

1.1 ประวัติความเป็นมาของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

  มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา

แต่เดิมอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้ชื่อว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ

พะเยาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติ เปลี่ยนชื่อเป็น 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตรา

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พุทธศักราช 2553 ขึ้นและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 

16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จึงได้ถือว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมมุ่งสู่

การพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลรวมทั้งการพัฒนาองค์

ความรู้สู ่ชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ ดังปณิธาน “ปัญญาเพื่อความ

เข้มแข็งของชุมชน” โดยมีการจัดการเรียนการสอนโดย 16 คณะ 2 วิทยาลัยแบ่งเป็น  3 กลุ่ม

สาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกลุ่ม

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 

ซึ่งอนุมัติ “โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค (จังหวัดพะเยา) ของมหาวิทยาลัย

นเรศวร” และเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539 คณะรัฐมนตรีมีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร 

พะเยา ซึ่งสถานที่ที่ใช้จัดการเรียนการสอนในปัจจุบันตั้งอยู่ ณ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเ ยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดพะเยาในการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่

เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย โดยได้เปิดรับนิสิตสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้ง
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แรกในปีการศึกษา 2543 ใน 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชา

อุตสาหกรรมเกษตรมีการบริหารหลักสูตรโดยสำนักวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา  

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 สำนักวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้มีการแบ่ง

การบริหารออกเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี โดยแบ่งการทำงานตามหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่

รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรของ 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาการประมง และ

สาขาว ิชาอ ุตสาหกรรมเกษตร โดยนิส ิตสาขาว ิชาอ ุตสาหกรรมเกษตรจะต้องย ้ ายไปเร ียน  

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ในชั้นปีที่ 3-4 และในปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัย

นเรศวร พะเยา มีแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา  ทำให้กลุ่มวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย

นเรศวร พะเยารวมเป็น 5 หลักสูตร (5 สาขาวิชา) 

ต่อมา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้มีการปรับโครงสร้าง

การบริหารงานภายในวิทยาเขตโดยมีการปรับโครงสร้างด้านวิชาการขึ้นใหม่ ประกอบด้วย สำนักวิชา

เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

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

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรับขึ้นเป็นสำนักวิชาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

มี ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล เป็นหัวหน้าสำนักวิชาคนแรกจึงได้ยกระดับเป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา 

ในปีการศึกษา 2552 สำนักวิชาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้เปิดหลักสูตรเพิ่ม

อีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (แขนงวิชาสัตวศาสตร์) และ

การผลิตพืชอุตสาหกรรม และตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ฯ ทำการ

สอนนิสิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรทั้ง 4 ช้ันปี ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยใน

กำกับของรัฐ  และเปลี ่ยนชื ่อเป ็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” ดังนั ้นสำนักวิชาเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้ยกฐานเป็นองค์กรเทียบเท่ากับคณะและได้เปลี่ยนเป็น คณะเกษตรศาสตร์

และทรัพยากรธรรมชาติ โดยปัจจุบันมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก เป็นคณบดี 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานซึ่งมุ่งที่จะ

เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีทางการเกษตรในด้าน เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ความปลอดภัยทางอาหาร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และ

สังคมในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนได้ แล้วยังเป็น

การช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่ประสงค์จะเข้า

ศึกษาในสาขาวิชาด้านเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการมีสถานศึกษาที่ใกล้บ้าน 

 

1.1.1 เป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

 การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก สู่ความสำเร็จ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ผลติกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 

3. บริการวิชาการดว้ยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม 

4. ทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย  

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

 

1 . 1 .2  เป ้ าหมายการดำเน ินงานตามพ ันธก ิจหล ัก ของคณะเกษตรศาสตร ์ และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ด้านการกำหนดเป้าหมายสู่ความสำเร็จ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้กำหนด

เป้าหมายของการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 5 ด้าน ของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ 1) ผลิตกำลังคนที่มี

สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 2) วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 3) บริการวิชาการ

ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย และ 5) 

บริหารจัดการทันสมัยมีประสทิธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล  

เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อใช้เป็นตัวชี ้วัด

สำหรับวัดประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทุกด้าน   
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1.2 หลักสูตรและบริการของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

 ปีการศึกษา 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดการเรียนการสอน 

จำนวน 12 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จำนวน 6 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 50 ระดับ

ปริญญาโท จำนวน 5 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 41.67 และปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร คิดเป็นร้อย

ละ 8.33 โดยมีรายชื่อหลักสูตร ดังนี ้ 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง 

10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการความ

ปลอดภัยทางอาหาร 

11) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

12) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตภาพทางทรัพยากรธรรมชาติ

และการจัดการ (หลักสูตรสหวิทยาการ) 
 

1.2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน (Non –Degree) ประจำปีการศึกษา 2565 คณะมี

หลักสูตรที่ทำการจัดการเรยีนการสอน จำนวน 5 หลักสูตร โดยมีรายชื่อหลักสูตร ดังต่อไปนี้  

1. ดา้นการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Agriculture) 

1) การเพิ่มมูลค่าผลผลติทางการเกษตรโดยเทคโนโลยีการหมัก 

2) การผลิตและแปรรูปสมุนไพรไทยแบบปลอดภัย 

3) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชืขั้นพืน้ฐาน 

4) การเตรียมกล้าเชือ้จุลินทรีย์อย่างง่าย 

5) โลกของสัตว์เลีย้ง  
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2. หลักสูตรระยะสั้น 3 หลักสูตร  

1)   หลักสูตรนักเทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการเกษตรสู่ Smart Farming 

2)  โครงการผลตินักแปรรูปเนื้อสัตว์อัจฉริยะ (Smart Meat Processors) 

3)  ประกาศนียบัตรการเพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

แบบบูรณาการ 
 

1.2.2 การดำเนินการด้านการบริการอื ่นๆ ที ่สำคัญของคณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ มีการให้บรกิารด้านต่างๆ ดังน้ี  

ตารางที่ 1 หลักสูตรและการจัดการศึกษาแบบ Degree และ Non Degree  

หลักสูตร ความสำคัญต่อ

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ 

1. 1 หลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี 6 

หลักสูตร 

1) บัณฑติมงีานทำ 

2) ผูใ้ช้บัณฑิต 

พึงพอใจใน

คุณภาพบัณฑิต 

3) ผูเ้รียนในพืน้ที่

ภาคเหนือมีโอกาส

ทางการศึกษา

เพิ่มขึน้ 

บูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยการบรรยายและ

ปฏิบัติการแนวใหม่มีการฝึกงานหรือการศึกษาอิสระ และ

ส่งเสริมฝึกประสบการณ์ผ่านสหกิจศึกษา พัฒนาทั้ง Hard 

Skills และ Soft Skills มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้นิสติ

ได้ทบทวนและเรียนรู้ด้วยตัวเอง จัดกิจกรรมในหลักสูตร

และกิจกรรมเสริมหลักสูตร บูรณาการการจัดการเรียนการ

สอนกับการบริการวิชาการสู่ชุมชน  มีการแลกเปลี่ยนนิสิต

ในต่างประเทศพัฒนานิสติร่วมกับสถานประกอบการ 

1.2 การจัดการ

ศกึษาควบระดับ

ปริญญาตรี  

2 ปริญญา 

จำนวน 1 คู่ 

1) บัณฑิตมีโอกาส 

ได้งานทำเพิ่มขึ้น 

2) บัณฑติมทีักษะ

ทางอาชีพที่

หลากหลาย 

ตอบสนองต่อ 

ความตอ้งการของ

ผูใ้ช้บัณฑิต 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตมีความรู้และทักษะของ  

2 หลักสูตรที่ส่งเสริมกันในการประกอบอาชีพ ด้วยการ

บรรยายและปฏิบัติการ มีการฝึกงานหรือการศึกษาอิสระ 

และส่งเสริมการฝึกประสบการณ์ผ่านสหกิจศึกษา พัฒนา

ทั้ง Hard Skills และ Soft Skills มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้นิสิตได้ทบทวนและเรียนรู้ด้วยตัวเองจัดกิจกรรมใน

หลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร บูรณาการจัดการ

เรียนการสอน กับการบริการวิชาการสู่ชุมชน 

1.3 หลักสูตรระดับ

บัณฑติศึกษา 

ผูเ้รียนสามารถนำ

ความรู ้องค์ความรู ้

จัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นพื้นฐาน ฝึกทักษะ

ด้านการทำวิจัย การแสวงหาความรู้และการต่อยอดองค์
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หลักสูตร ความสำคัญต่อ

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ 

ปริญญาโท จำนวน 

5 หลักสูตร  

(แผน ก และ ข) 

ปริญญาเอก 1 

หลักสูตร  

(แบบ 1.1 และ 2.1) 

และหรือองค์ความรู้

ใหม่ไปใช้ในการต่อ

ยอดและพัฒนาการ

ประกอบอาชีพ 

ความรู้ กำหนดให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาหรือสูงกว่า  

มีการสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ 

1.4 การจัดการ

ศกึษาระดับ

ปริญญาตรีควบ 

   ปริญญาโท 2 คู่ 

 

 

1) บัณฑิตมีโอกาส

การได้งานทำ

เพิ่มขึน้ 

2) บัณฑิตมีทักษะ

เฉพาะทางเช่ียวชาญ 

และมีศักยภาพใน 

การประกอบอาชีพ

ของบัณฑิต 

1) พัฒนาคุณภาพ บัณฑิตให ้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพทักษะตามศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) และ

อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

2) พัฒนาความรู ้และทักษะทั้ง 2 ปริญญา 

การพัฒนาทักษะด้านการวิจัย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

และสามารถนำองค์ความรู้ และหรอืองค์ความรู้ใหม่ไปใช้ใน

การต่อยอดและพัฒนาการประกอบอาชีพ 

1.5 การจัดการ

เรียนการสอนแบบ 

Non-Degree 

จำนวน 8 หลักสูตร 

ผูเ้รียนสามารถนำ

ความรู ้และหรอื

ความรูใ้หม่ไปใช้ใน

การต่อยอดและ

พัฒนาการประกอบ

อาชีพ (Re Skill/Up Skill) 

1) จัดการเรยีนการสอนที่เน้นใหผู้เ้รียนทุกช่วงวัย มคีวามรู้

และทักษะในการประกอบอาชีพ ดว้ยการบรรยายและ

ปฏิบัติการจรงิ พัฒนาทั้งการ Re Skills และ Up Skills 

สามารถนำไปพัฒนาฝมีือต่อยอดเพื่อการประกอบ

อาชีพได้ทันที 

2) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้

ตลอดชวีิต และพัฒนาคุณภาพได้ตามศักยภาพ 
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ตารางที่ 2 การบรกิารทางการวิจัย 

บริการ ความสำคัญต่อความสำเร็จ แนวทางการจัดการศึกษาและ

บริการ 

การวิจัย มุ่งเป็นสถาบัน การศกึษา

ขั้นสูงที่พรอ้มด้วยบุคลากรที่มี

ศักยภาพ  

(Talent and Skilled Human Re-

sources) ผลิตงานวิจัยเป็นรากฐาน

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

สร้างองค์ความรู้ใหม่นำไปสู่การ

ถ่ายทอดและพัฒนาสร้างสรรค์ 

สร้างนวัตกรรม 

ให้ก้าวหน้าและนำไปใช้ประโยชน์

ต่อชุมชน สังคม และ

ภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณชิย์ สู่

การเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคม 

1) การได้รับการจัดอันดับ World 

Ranking  

2) การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 

สู่การสร้างนวัตกรรม และ 

การนำผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์พัฒนาชุมชนหรอื 

ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

3) ผลงานวิจัยได้รับการตพีิมพ์ 

ในระดับนานาชาติและได้รับ

การอา้งองิ 

ดำเนนิการวิจัยและการนำเสนอ

งานวิจัย สู่เวทีระดับโลก โดยมี

การทำงานวิจัยเพื่อตามสนองต่อ

ความตอ้งการของชุมชน ตามระ

บวนการ 

 1 Faculty 1 Signature   

มีการบูรณาการวิจัยร่วมกับ

จังหวัดและประเทศ รวมทั้ง 

มีสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด

เทคโนโลยี ทำหนา้ที่ในการต่อ

ยอดองค์ความรู้ 

 

ตารางที่ 3 การดำเนินงานบริการวิชาการ 

บริการ ความสำคัญต่อ

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ 

การบริการวิชาการ เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ด ีและเป็นที่พึ่ง

ให้ชุมชนและสังคม ยกระดับ

การศกึษา สร้างรายได้ ส่งเสริม  

สุขภาวะที่ด ีและบรรเทาปัญหา

ความเดือดรอ้นของชุมชนและ

สังคม 

1) ปัญญาเพื่อความ

เข้มแข็งของชุมชน  

เป็นการสรา้ง

ประโยชน์ให้กับ

ชุมชนและ

ผูร้ับบริการ 

 

บริการวิชาการด้วยการนำความรู้สู่การพัฒนา

ชุมชนตามกระบวนการ 1 Faculty 1 Signature 

การบริการวิชาการแบบใหเ้ปล่า การบริการวิชาการ

ที่ก่อใหเ้กิดรายได้แก่ชุมชน การก่อใหเ้กิด 

สุขภาวะที่ดขีองชุมชนการจัดประชุมวิชาการ 

อบรมสัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู้  
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ตารางที่ 4 การดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

บริการ ความสำคัญต่อความสำเร็จ แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมใหม้ี Cultural 

Enterprise  

เพื่อการพัฒนาเชงิ

พาณชิย์สู่สากล 

1) มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม  

ด้านศลิปะและวัฒนธรรม 

2) จำนวนผลติภัณฑ์และ

บริการด้านศลิปะและ

วัฒนธรรม  

และการท่องเที่ยวที่สรา้ง

มูลค่าและพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชน 

3) จำนวนผูป้ระกอบการด้าน

ศลิปะวัฒนธรรม 

ที่เพิ่มขึ้น และได้รับการ

ส่งเสริมเพิ่มขึ้น ทำให้ได้มี

รายได้จากการ

ประกอบการด้าน

ศลิปะวัฒนธรรมเพิ่มมาก

ขึน้  

สร้างผลงานผ่านการลงชุมชน งานวิจัย และ

การสรา้งนวัตกรรมทางศลิปวัฒนธรรม Cul-

tural Innovation กลั่นกรอง และต่อยอดเพื่อ

สร้างคุณค่า Value Added ใหก้ับมรดกทาง

ศลิปวัฒนธรรมของชุมชน ให้ชุมชน 

เกิดความตระหนักรู้ และเกิดการสร้างรายได้

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ  กับชุมชน 

(University Engagement) เพื่อการอนุรักษ์ 

ฟืน้ฟู สรา้งสรรค์ผลงานเชิงพาณชิย์ใหเ้กิด

เป็น Cultural Enterprise และสร้างความ

ภาคภูมิใจในมรดกของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ให้กับนิสติและบุคลากร เป็นอัตลักษณ์ 

ขององค์กร (Thainess) 

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดให้บริการหน่วยความ

เป็นเลิศทางวิชาการและหน่วยงานปฏิบัติการความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เพื่อบูรณาการทางวิชาการกับ

การเรียนการสอน ฝกึปฏิบัติงานจากประสบการณ์จริงของนิสติ ให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่

หลากหลายของประชาชน นิสติ และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านหน่วยงานบริการต่าง ๆ ดังนี้ 
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ตารางที่ 5  หน่วยงานบริการและลักษณะการให้บรกิาร 

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน สังกัด ลักษณะการให้บรกิาร 

1 ศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจ

พอเพียง 

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ให้บริการการศึกษา พัฒนาพันธุ์พืช 

เกษตรกรรม ปศุสัตว์ การประมง และ

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 

2 หน่วยฝกึอบรมวิชาชีพ

และบริการนานาชาติด้าน

เกษตรและอาหาร 

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

การฝึกอบรมวิชาชีพในด้านการเกษตร 

และบริการวิเคราะห์ผลผลิตทาง

การเกษตรและอาหาร 

3 ศูนย์ประสานงาน

โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี 

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ดำเนนิงานภายใต้กิจกรรมที่ 8 กิจกรรม

พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  

ประสานงาน และขับเคลื่อนงานสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. ตรวจสอบ และ

จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 

ทำงานร่วมกับศูนย์แม่ข่ายประสานงาน 

อพ.สธ.  

 

ตารางที่ 6 เป้าหมายและแนวทางการบริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และ

เรยีนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

บริการ ความสำคัญต่อความสำเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

การบริหารคน บริหารงาน 

ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม

และตรวจสอบได ้

1) การบรหิารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ 

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้และ

แสดงความค ิด เห ็ น ในการดำ เน ินงาน  เพ ื่ อ

กระบวนการมีส่วนร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

นโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงานในพันธกิจ

ต่าง ๆ กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาร่วมกัน ร่วม

พัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างระบบการ

บริหารบนพื ้นฐานข้อมูลที่น ่าเช ื ่อถ ือและมีการ

ดำเนนิงานท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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1.3 กระบวนการจดัทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และคณะ

เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

  กระบวนการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 – 2570 เพื ่อให้สอดคล้องกับการจัดกลุ ่มตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และ

กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ที่มีเป้าหมายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง

กับการพลิกโฉมประเทศ (Reinvent the nation) เพื่อสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 เพื่อการสร้างองค์

ความรู้และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศตามแนวทาง Value-based economy และการทำงานแบบจตุร

ภาคี (Quadruple Helix) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้มีการเชื่อมโยงตัวชี้วัดให้เข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งเป็นข้อกำหนดของ (ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการตามกระบวนการดังนี้ 

  กระบวนการที่ 1 [เมษายน 2565] ศึกษาพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ศึกษาคู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ วิเคราะห์นโยบายและ

แผนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เกณฑ์ประเมินและข้อมูลตัวชี้วัดผล

ศักยภาพองค์กร และผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และการเปรียบเทียบ 

(Benchmark) จากการจัดอันดับใน Ranking ในระดับชาติ และนานาชาติ เช่น THE (Times Higher Education) 

SCOPUS  

 รับนโยบายการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่ (SDG Localization) ตามข้อกำหนด

ของ(ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

  กระบวนการที่ 2 [พฤษภาคม 2565] ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและ

การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ฯ กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี และคณบดีเข้าร่วม จุดประสงค์คอืให้หลักการและแนวทาง

ในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 ให้บรรลุวิสัยทัศน์

ของมหาวิทยาลัย  

กระบวนการที่ 3 [มิถุนายน 2565] นำผลลัพธ์จากกระบวนการที่ 1 และ 2 มาใช้เป็นข้อมูลในการ

พิจารณาและนำมาวางแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ตามโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยและ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (SDGs) พร้อมทั้งเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ระยะ 5 ปี) ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา วาระพิเศษ ใน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และรับข้อเสนอแนะจากนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูท้รงคุณวุฒิ    
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  กระบวนการที่ 4 [มิถุนายน 2565] จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ระยะ 5 ปี) โดยพิจารณาจากผลในกระบวนการที่ 3 ร่วมกับ

ข้อคิดเห็นในการบริหารมหาวิทยาลัยจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งนำผลการ

ประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์และตัวชี้วัดการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์

(Re-Inventing University) ตามคู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม เพื ่อวางแผนการพัฒนาศักยภาพของ

มหาวิทยาลัยตามกลุ่มสถาบันอุดมศกึษาเชงิยุทธศาสตร์  

 อบรมการเชื ่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย ั ่งย ืน 

(Sustainable Development Goals : SDGs วัตถุประสงค์ในการอบรมการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงาน

มีความรู ้ความเข้าใจในการเชื ่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ก ับเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน ( Sustainable 

Development Goals : SDGs) และสามารถนำมาใช้กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานของตน 

  กระบวนการที่ 5 [กรกฎาคม 2565] รับนโยบายและวิสัยทัศน์จากอธิการบดี หน่วยงานจัดทำ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ระยะ 5 ปี) ฉบับสมบูรณ์  

 กระบวนการที ่ 6 [สิงหาคม 2565] เสนอขอความเห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ระยะ 5 ปี) ฉบับสมบูรณ์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

 กระบวนการที่ 7 [ตุลาคม 2565] ประกาศใชแ้ผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 – 2570 
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1.4 เป้าหมายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  
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1.5  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม สมรรถนะหลักและอัตลักษณ์

บัณฑิต  

1.5.1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม สมรรถนะหลักและอัตลักษณ์บัณฑิตของ 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

ปรัชญา ปญฺญาชีว ีเสฏฐชีว ีนาม (ปัญญาชีว ีเสฏฐะชีว ีนาม)  

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

ปณิธาน “พัฒนาการเกษตร เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

“Agriculture Development for Community Empowerment” 

วิสัยทัศน์ คณะแห่งการสร้างองค์ความรู ้เทคโนโลยีสู่สากล และผลตินวัตกร เพื่อพัฒนาการ

เกษตรและอาหารอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 1. ผลติกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต  

2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน  

3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม   

4. ทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

อัตลักษณ์ 

บัณฑิต 

 

ใฝ่รู้วชิาการ ชำนาญการปฏิบัติ 

ค่านยิม

องค์กร 

U (Unity): ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่ง มุ่งสู่เป้าหมาย 

P (Professional): ทำงานอย่างมอือาชีพ เพื่อคุณภาพ และมาตรฐาน 

สมรรถนะ

หลักของ

องค์กร  

(Core  

Competency) 

 

1. การผลติกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

2. อาจารย์เชี่ยวชาญวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ และเป็นต้นแบบด้านการสอน 

3. งานวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 

4. บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม   

5. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย  

6. มรีะบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล  
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  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

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

การอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 แผนอุดมศกึษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 รวมทั้งสอดคล้องกับการจัด

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ที่มีเป้าหมายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการพลิกโฉม

ประเทศ (Reinvent the nation) เพื่อสรา้งและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21  

  มหาวิทยาลัยพะเยา จงึได้กำหนดพันธกิจหลักและประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 

(Area-based and Community) มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพใน

ศตวรรษที่ 21 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศตามแนวทาง Value-based Economy) และ

การทำงานแบบจตุรภาคี (Quadruple Helix) พัฒนาระบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ระบบวิจัยและ

นวัตกรรมคุณภาพสูง รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการพัฒนาระบบ

บริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นสมรรถนะและจริยธรรม พัฒนาระบบการเงินและงบประมาณ แก้ไขข้อจำกัด และ

มุ่งเน้นบริหารงานแบบธรรมาภบิาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจติใจ” ใหเ้กิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี 

อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของชุมชน ประเทศชาติ  

 

1.5.2 บุคลากร (Workforce Profile)    

      (1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มีบุคลากรสายวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 42 คน 

ประกอบไปด้วย ผู้ที่มีตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 16 คน และผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู ้ช่วย

ศาสตราจารย์ จำนวน 20 คน รองศาสตราจารย์ 6 คน มบีุคลากรสายสนับสนุน จำนวนทั้งสิน้ 26 คน  

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา

อาจารย์ให้ใช้ความรู้และใช้ทักษะที่หลากหลายในการสอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามทักษะศตวรรษที่ 21 

พัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ด้านการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Professional Standard 

Framework, UP-PSF) ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างความรักในการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา มีระบบการยกย่องหรือประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ และการให้

แรงจูงใจแก่อาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 
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ตารางที่ 7 จำนวนตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 

ลำดับ สาขา  
บุคลากร

ปัจจุบัน 

ตำแหน่ง หมายเหต ุ

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

1 สาขาวิชาการประมง 8 1 4 3 -  

2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 8 2 5 1 -  

3 สาขาวิชาความปลอดภัย

ทางอาหาร 

4 2 2 - -  

4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร 

7 6 1 - -  

5 สาขาวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร 

7 3 3 1   

6 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 8 2 5 1  ลาศึกษาต่อ 

1 คน 

 

  (2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งพนักงาน

มหาวิทยาลัย จำนวนทั้งหมด 26 คน มหาวิทยาลัย มีเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา

พนักงานสายสนับสนุน ให้มีคุณภาพมีทัศนคติที ่ดี และมีความภาคภูมิใจในองค์กร มีสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและได้รับการอบรมพัฒนาตามความก้าวหน้าตามสายงาน  
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1.5.3 ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

 

แผนภูมิท่ี 4 โครงสร้างการบริหารงาน 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิได้แบ่งโครงสรา้งองค์กร ดังนี้ 

  
 

  

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ 
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1.5.4 ผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้กำหนดผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังตารางต่อไปนี ้  

ตารางที่ 8 การแบ่งประเภทผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

ผู้เรียน ลูกคา้กลุ่มอื่น  

และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

การจัดการศึกษา 

ผู้เรียน  

นสิิตระดับปริญญาตรี 

1. จบการศึกษาตามกำหนดเวลา 

2. มงีานทำหลังสำเร็จการศึกษาและมีเงินเดอืนท่ีเหมาะสม 

3. มีความรู้ และทักษะ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่และเรียนอย่างมคีวามสุข 

นสิิตระดับบัณฑิตศกึษา 
 

1. จบการศึกษาตามเวลาท่ีกำหนด 

2. ต่อยอดองค์ความรูสู้่การทำงานทางวชิาการและวิชาชพี 

3. มีความรู้ และทักษะ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่และเรียนอย่างมคีวามสุข 

ผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น 1. เพ่ิมพูนทักษะท่ีจำเป็นในการทำงาน 

ผู้ปกครอง 1. บุตร/ธิดามคีวามรู้ สำเร็จการศึกษาและสามารถประกอบอาชพีได ้

2. บุตร/ธิดามทัีกษะการอยู่ร่วมกันและการปรับตัว 

3. บุตร/ธิดาได้เรียนได้รับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการอยู่ในมหาวิทยาลัยท่ีดี 

โรงเรียน 1. ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา 

2. นักเรียนได้อยู่และเรียนในมหาวทิยาลัยอย่างมีความสุข มวีุฒกิารศึกษา 

ผู้ใชบั้ณฑิต 1. ได้บัณฑิตท่ีพร้อมทำงาน มท้ัีงความรู้และทักษะทางปฏบัิติ 

2. บัณฑิตมทัีกษะท้ัง hard skills และ soft skills ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 

ศษิย์เก่า 1. มกีิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

2. มีโอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

นักเรียนมัธยมศกึษาปีท่ี 6 1. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรอย่างทั่วถึง 

2. ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศกึษา  

ด้านการวิจัย 

ผู้ให้ทุนวจิัย 1. ผลงานวจิัยสามารถนำไปใชป้ระโยชน์ได ้

2. ดำเนินโครงการแลว้เสร็จ และสามารถผลิตตัวช้ีวัดได้ ตามคา่เป้าหมาย 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการวิจัย 

(ชุมชน ผู้ประกอบการ) 

1. งานวิจัยตอบโจทย์ความตอ้งการของชุมชน ผู้ประกอบการ เพิ่มรายได้ และแก้ปัญหา

ได้อย่างย่ังยนื 

2. ความร่วมมอืระหว่างนักวิจัยกับชุมชน/ ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
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ผู้เรียน ลูกคา้กลุ่มอื่น  

และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ด้านการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ 

ผู้สนับสนุนงบประมาณ 1. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ

วชิาการ 

ผู้รับประโยชน์จากการบริการ

วชิาการและวิชาชพี (ชุมชน 

ผู้ประกอบการ) 

1. งานบริการวิชาการตอบโจทย์ความต้องการของผู ้รับบริการ และแก้ปัญหาได้  

อย่างยั่งยืน 

2. สัมพันธภาพท่ีต่อเนื่องระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และผู้ประกอบการ 

ผู้รับบริการด้านสุขภาพ 1. ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ  

2. การรักษาพยาบาลท่ีมีมาตรฐาน 

ด้านทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ผู้รับบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

1. ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2. สร้างคุณค่าจากศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มรายได้อย่างสร้างสรรค์ 
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ตารางที่ 9 คู่ความร่วมมือ บทบาทและข้อกำหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

คู่ความรว่มมอื บทบาท ข้อกำหนดที่สำคัญ วิธีการสื่อสาร 

ด้านการจัดการศึกษา 

โรงเรียนมัธยมศกึษา

ท่ีมีความร่วมมือใน

โครงการ การรับเข้า

ศกึษาของ

มหาวทิยาลัย 

คัดเลอืกนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติ

ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือก

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง 

10% ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปี

ท่ี 6 

เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ 

(Facebook, Line)  

หนังสือราชการ 

โครงการ/กิจกรรม 

สถานประกอบการท่ี

ร่วมพัฒนาหลักสูตร

แบบ intensive WIL 

ร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดการ

เรียนการสอนตามแผนการ

ศกึษาและกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

MOU ของสถาบัน หนังสือราชการ  

การประชุม อเีมล์ 

แหล่งฝึกงานและ

สถานประกอบการ

นสิิต 

สหกิจศกึษา 

ร่วมฝึกประสบการณ์           

ตามขอ้กำหนดของหลักสูตร

และร่วมประเมินผล 

มาตรฐานและการประกันคุณภาพ  

การดำเนนิงานสหกิจศกึษาและ    

การฝึกงาน 

หนังสือราชการ การ

ประชุม อเีมล์ โครงการ/

กิจกรรม 

ด้านการวิจัย 

แหล่งทุนวจิัย ร่วมสนับสนุนทุนวจิัย สัญญารับทุน หนังสือราชการ  

สัญญารับทุน 

ภาคีเครอืข่าย ร่วมดำเนนิโครงการวจิัย ข้อเสนอโครงการวจิัยท่ีปรากฏ

หน่วยงานเป็นผู้ร่วมโครงการ 

หนังสือราชการ  

สัญญารับทุน 

ด้านการบรกิารวิชาการและทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

แหล่งทุน แหล่งทุน แหล่งทุน แหล่งทุน 

ชุมชน/ผู้ประกอบการ ชุมชน/ผู้ประกอบการ ชุมชน/ผู้ประกอบการ ชุมชน/ผู้ประกอบการ 

 

ที่มา : รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (Self-Assessment Report) ตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษา  

เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2561 
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ตารางท่ี 10 การวิเคราะห์ VOC ขององค์กร 
ด้าน ลูกค้า วธิีการฟังเสียงลูกค้า การสร้าง

ความสัมพันธ์ 

การวัดผล ฟังเรื่องอะไรบ้าง 

กลุ่มที่ 1 ด้าน

บรหิาร 

ปัจจุบัน 

-นิสิต ศิษย์เก่า 

- บุคลากรทั้งในและนอกคณะ 

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

- หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ

ประชาชนทั่วไป 

 

อนาคต 

- นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน

ทั่วไป 

- โรงเรียน (ครูแนะแนว) 

- ศิษย์เก่า โรงเรียนศิษย์เก่า 

ญาติศิษย์เก่า และลูกศษิย์เก่า 

- หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

อปท. 

 

- การประชุมอย่างเป็น

ทางการ อย่างน้อยปีละ 

1 คร้ัง 

- แบบประเมินความพึง

พอใจ 

- การลงพืน้ที่พบปะชุมชน 

- การใชส้ื่อออนไลน์ 

- จัดกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ เช่น 

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ใน

รูปแบบต่างๆ 

- สรา้งระบบสื่อสาร

ออนไลน์ 

- จำนวนนิสิต งบประมาณ 

เครือข่าย (ประชาชนทั่วไป 

หน่วยงานรัฐ เอกชน 

เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน) 

- ผู้เข้าถึงเว็บไซต์/สื่อออนไลน ์

- จำนวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 

ผลประเมินความพงึพอใจ 

นิสิต 

- สิ่งสนบัสนุนการเรียน 

- กิจกรรมนอกห้องเรียน/นอกหลักสตูร  

- ความพงึพอใจหลักสูตร/ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 

ผู้บริหาร 

- นโยบายการบรหิารคณะ/ความพึงพอใจ

หน่วยงานภายนอก 

- ความต้องการความร่วมมือ 

- ความพงึพอใจ/ความประทับใจ 

 

ศษิย์เก่า 

- ความพงึพอใจต่อหลักสูตร 

- แนวทางการพัฒนาหลักสูตร 

 

ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 

- ความต้องการในตัวบัณฑิตที่จบไปทำงาน 

- ความพงึพอใจที่เคยใชบ้ัณฑิต 

 

โรงเรยีน/ครูแนะแนว 

- ความคิดเห็นและทัศนคติต่อหลักสตูรและ

คณะ 

- อาชีพ ภาวะการมงีานทำของบัณฑติ 

- รายละเอยีดของหลกัสูตร (ค่าใช้จ่าย 

ทุนการศึกษา การเรียนต่อในอนาคต) 
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ด้าน ลูกค้า วธิีการฟังเสียงลูกค้า การสร้าง

ความสัมพันธ์ 

การวัดผล ฟังเรื่องอะไรบ้าง 

กลุ่มที่ 2 ด้าน

บรกิารวิชาการ 

อดีต 

- ศิษย์เก่า 

- หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

- ประชาชนทั่วไป เกษตรกร 

 

ปัจจุบัน 

- นิสิต ป.ตร ีโท เอก 

- อาจารย์ 

-เจ้าหน้าทีแ่ละบคุลากรภายใน 

 

อนาคต 

- นักเรียน 

- หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

- แบบสอบถาม 

- กล่องรับฟงัความคิดเห็น 

- พูดคุยสอบถาม 

- ออกพืน้ที ่

- รับฟังความคิดเห็น 

- แนะแนว 

- ประชาสัมพันธ ์

- กิจกรรมคืนสูเ่หย้า 

- สรา้งไลน์กลุม่เพื่อ

แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 

- จัดกิจกรรม 

- ระบบรับจองการใช้

งานเบิก-จ่าย วัสดุ 

อุปกรณ์ สารเคมี 

โดยระบบออนไลน์ 

- ประชาสัมพันธ์ในเว็ป

ไซต์ของคณะ เฟสบุ้ค 

 - ความพร้อมด้านการบรกิาร 

- ความสะดวกรวดเร็วในการบรกิาร 

- ความปลอดภัยได้มาตรฐาน 

- ความพงึพอใจในการรับบริการ 

- ความเป็นมิตร 

กลุ่มที่ 3 ดา้น

วิชาการ กิจการ

นิสิต และทำนุ

บำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

อดีต 

- ศิษย์เก่า 

 

ปัจจุบัน 

- นิสิต  

- ผู้ใช้บัณฑิต 

- ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป 

- ผู้ปกครอง 

 

อนาคต 

- นักเรียนมัธยมหรือเทียบเท่า 

- ผู้ปกครองของนักเรียน 

 

One way 

- การประชาสัมพันธ ์

- เว็บไซต ์

- แบบสอบถาม 

 

Two way 

- นิเทศฝกึงาน/สหกิจ

ศึกษา 

- facebook, ig, Line, 

Twitter, Tiktok 

- Reg 

- เว็บไซต ์

- ระบบที่ปรกึษา 

- ช่องทางออนไลน์ 

เฟสบุ้ค, Line, ig, 

เว็ปไซต์คณะ 

- นิเทศนิสิตฝกึงาน/สห

กิจศกึษา 

- ประชาสัมพันธ์

หลักสูตร 

- การเรียนการสอนใน

ห้องเรียน 

- กิจกรรมนอก

หลักสูตร 

- บรกิารวิชาการ 

 คำแนะนำ และข้อติชมในด้านต่างๆ ได้แก ่

- สวัสดิการ 

- การสอน 

- บุคลากร 

- เนือ้หารายวิชา/หลักสตูร 

- งบประมาณ 

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา-  
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ด้าน ลูกค้า วธิีการฟังเสียงลูกค้า การสร้าง

ความสัมพันธ์ 

การวัดผล ฟังเรื่องอะไรบ้าง 

ผู้ส่งมอบความร่วมมือ 

- อาจารย์ 

- นักวิทยาศาสตร์ 

- เจ้าหน้าทีส่ำนักงาน 

- บรษิัทจัดหาครุภัณฑ ์

- มหาวิทยาลัย/คณะอื่นๆ/

หน่วยงานอื่นๆ 

- แหล่งทุนการศึกษา วิจัย 

- สถานที่ /ผู้ประกอบการ

ฝึกงาน/สหกิจศกึษา 

- การสรา้งความร่วมมือกับ

ภาครัฐ 

- การจัดประชุมวิชาการ - ประชุมวิชาการ ทำนุ

บำรุงศาสนา 

- การจัดโครงการใน

แผน  

- สนับสนุน

ทุนการศึกษา 

- การจ้างงาน Part 

time 

กลุ่มที่ 4 ด้าน

วิจัย 

ปัจจุบัน 

- นิสิต มหาวิทยาลัย กอง

บรหิารงานวิจัย 

- แหล่งทุน (วช., สวก., อว., 

สกว.) 

- หน่วยงานภาครัฐ กระทรวง 

กรม 

- หน่วยงานเอกชน 

- ต่างประเทศ 

- ชุมชน วิสาหกิจชมุชน 

 

อนาคต 

- กลุ่มผู้ประกอบการ เกษตรกร 

ทางตรง 

- ออกบริการวชิาการ 

พบปะพูดคุย 

 

ทางอ้อม 

- แบบสอบถาม 

- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

ต่างๆ 

- การติดตาม

ประเมินผล 

- รับฟังความคิดเห็น

เพื่อพัฒนาต่อยอด 

- เข้าร่วมพัฒนาโจทย์

วิจัยและนำเสนอ

ผลงาน 

ด้านวชิาการ 

- องคค์วามรู้ ผลงานทีต่ีพมิพ์

ด้านเศรษฐกิจ 

- ต้นทุน ผลตอบแทน ROI 

 

ด้านสังคม 

- SROI เครือข่ายชุมชน 

(จำนวน) 

 

บุคลากร 

- จำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่  

 

นักวิชาการ 

- Smart Farmer 

ภายในองค์กร 

-บุคลากร (งานวิจัยภายใน ภายนอก) 

- นโยบาย(หลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย) 

- ผู้เรียน  

- ผู้รับบริการวชิาการ 

 

ภายนอกองค์กร 

- นโยบายภาครัฐ/เอกชน 

- การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก 

- ประเทศเข้าสูส่ังคมผูสู้งวัย/ประชากรเกิดใหม่

น้อยลง 
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ด้าน ลูกค้า วธิีการฟังเสียงลูกค้า การสร้าง

ความสัมพันธ์ 

การวัดผล ฟังเรื่องอะไรบ้าง 

- นักวิชาการจากหน่วยงาน

ต่างๆ  

- บรษิัทเอกชน  

- แหล่งทุน 

- จำนวนนักวิชาการที่มีส่วน

ร่วม 



1 
 

ส่วนที่ 2  

การวิเคราะหส์ถานการณ์ปัจจุบัน 
 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและวิเคราะห์สภาวการณ์ขององค์การ เพื่อการปรับตัว

เข้าสู ่การแข่งขันในกระแสโลกาภิวัฒน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา และเพื ่อให้มีการประเมินคุณภาพ 

การดำเน ินงานตามเกณฑ์ค ุณภาพการศ ึกษาเพ ื ่อการดำเน ินการท ี ่ เป ็นเล ิศ ( Education Criteria  

for Performance Excellence; EdPEx) และเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network 

Quality Assurance (AUN QA) โดยได้วิเคราะห์สภาวการณ์ของมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี ้

 

2.1 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment)  

 1) ความเป็นเลิศในการแข่งขัน 

 ผลการดำเนินงานในช่วงเวลา 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยาสามารถก้าวเข้าสู ่การจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยระดับโลก จากการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2020 โดย Times Higher Education  

ได้รับการจัดอันดับที่ 11 ของประเทศไทย และอันดับ 401-600 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก จากการจัดอันดับ

ของ Scimago institutions rankings 2020 มหาวิทยาลัยพะเยาติดอันดับที่ 14 ของไทย และอันดับที่ 777  

ของโลก และจากการจ ัดอ ันด ับ  Webometrics Ranking of World Universities หร ือ  Ranking Web of  

World Universities จัดทำโดย Cybermetrics Lab มหาวิทยาลัยพะเยาได้ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 16 ของประเทศ 

และที่ 1,972 ของโลก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  THE Impacts Ranking อันดับที่ 401 – 600 ของโลก 

1. SDG 4 การศกึษาที่เท่าเทียม  

     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 ความร่วมมอืเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

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 ตดิอันดับที่ 9 ของไทย อันดับที่ 430 ของโลก 

2.  ด้านนวัตกรรม ตดิอันดับที่ 18 ของไทย อันดับที่ 520 ของโลก 

3.  ด้านสังคม ตดิอันดับที่ 13 ของไทย อันดับที่ 234 ของโลก 

 

 2) บริบทเชิงกลยุทธ์ 

 มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 โดยมีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

(1) การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ซึ ่งมุ ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  

และให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะผู้ประกอบการ เพื่อผลิตบัณฑิตให้กลับไปพัฒนาชุมชน (2) การสร้าง

งานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ มุ่งเน้นการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ สร้างผลงาน

การวิจัยและนวัตกรรมในเวทีโลก และมุ ่งพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ไปในขณะเดียวกัน ด้วยการสร้าง 

ระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย (3) การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ  มุ่งพัฒนาบริการวิชาการ

เพื่อสร้างประโยชน์ในกับชุมชนในระดับเทศบาลตำบล ให้ได้มีการพัฒนาสร้างชื่อเสียงในระดับประเทศ  

(4) การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน  มุ่งใช้ Culture Enterprise  

เป็นแรงขับเคลื่อนสินค้าและบริการท้องถิ่นสู่สินค้าระดับพรีเมี่ยม สร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยผลงานพื้นถิ่น

สินค้าจากวิถ ีช ีว ิตประจำวัน (5) การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ มุ ่งพัฒนา 

ด้วยการใช้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับประเทศ สร้างการเชื่อมต่อและเข้าถึงกันอย่าง  

ไร้พรมแดน และ (6) การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส มุ่งพัฒนาและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

โดยการใชร้ะบบสารสนเทศมาเป็นกลไกในการทำงาน ติดตาม ประเมินผล บนแพลตฟอร์มดิจิทัล  
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             3) ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงาน 

  มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื ่องและยั ่งยืน มีกลยุทธ์มุ ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้วยขั ้นตอนการดำเนินโครงการ  โดยใช้วงจรคุณภาพ 

(Approach Deploy Learning Integration : ADLI) วงจรการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (KM) วงจร

การเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้  (KM) ให้หน่วยงานนำไปปรับใช้ ในการพัฒนางานของ

ตนและองค์กร เกณฑ์ AUN-QA ใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพของการให้บริการ 

ทางการศึกษา ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยโดยสำนักงานปลัดกระทรวง 

อุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

 

2.2 การวเิคราะห์สถานการณ์  
 

 (1) การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน 

ตารางที่ 11 การวเิคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ด้วย 7s McKinsey  

7s McKinsey จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. Strategy 1. แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ไดม้าจากการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดบั 

2. วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และ

ตัวชีว้ัด มีความสอดคลอ้งกัน 

3. มีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบตัิทั่วทัง้

องค์กร  

4. มตีัวช้ีวัดเร่งด่วน Super KPI เพือ่ผลักดันให้

เกิดการดำเนนิงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

1. การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ

บรรลุเชิงประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

2. การวางแผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์

พัฒนาคุณภาพองค์กร 

2. Structure 1.  มโีครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการ

บริหารงานชัดเจน 

2.  มกีารจัดคนเข้าทำงานตามโครงสร้างและ

กระจายอัตรากำลังอย่างท่ัวถึง 

3.  ภูมิทัศน์สวยงาม ใกล้ชิดธรรมชาติ อาคาร

สถานท่ีมีความพร้อมรองรับการดำเนนิงาน  

    ระบบสาธารณูปโภคท่ีท่ัวถึง 

1.  สัดส่วนเงินรายได้ในการดำเนินงาน ยังพึ่งพาเงิน

รายได้จากค่าธรรมเนยีมการศึกษาเป็นหลัก 
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ตารางที่ 11 การวเิคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน 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 ุทธศาสตร ์  การบร ิหารงบประมาณ การ

เบิกจ่าย การติดตามประเมินผล และรายงานผล

ในรูปแบบสารสนเทศ 

2. มีการสื่อสารนโยบายจากผู้บริหารสู่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3. ระบบการบริหารงานที ่ม ีประสิทธิภาพทั ้งด ้าน

งบประมาณ การเงิน และแผนงาน 

1. มหาวิทยาลยัควรพัฒนาเทคโนโลยี

เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและมีการ

ใช้ระบบมาช่วยในการปฏบิัตงิานใหม้ี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ 

2. การเชื่อมโยงขอ้มูลออนไลน์ของทุก

หน่วยงาน ยังไมผ่สานเป็นระบบเดียวกัน 

เกิดความไม่สะดวกในการใชง้าน และไม่

ม ีBig Data ท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. STAFF 1. บุคลากรสายวชิาการมีความสามารถสูง วจิัย/ตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับนานาชาตเิพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2. ผู้บริหารและบุคลากรร่วมใจกันพัฒนาส่งเสริมการ

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความโดดเด่น

ด้านการพัฒนาสินคา้และผู้ประกอบการท้องถิ่น 

1.  การแข่งขันทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพิ่ม

มากขึ้น ต้องพัฒนาทักษะการใช ้IT ให้

ทันท่วงที 

2. การรวมกลุ่มนักวิจัยในการทำงาน ดึง

บุคลากรท่ีมีศักยภาพออกไปเป็นฟรีแลนซ์ 

5. Skill  1. มีระบบบริหารงานบุคคลที่เป็น Smart Operation 

รองรับกระบวนการ HRD 

2. บุคลากรของมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่เป็นคนใน

พืน้ที่ มีความรักองค์กรและทุม่เททำงาน 

3. มหาวทิยาลัยมคีณะและหลกัสตูรท่ีหลากหลาย 

1.ระบบบริหารบุคลากรท่ีมีรูปธรรม 

(สมรรถนะ การประเมิน การเข้าสู่

ตำแหน่ง สวัสดิการ การส่งเสริมสร้าง 

Mindset)   

6. Staff 1. ผู้บริหารรับฟังความคดิเห็น รบัฟังปัญหา และ

นำไปปรับปรุงพัฒนา 

2. การทำงานแบบมีส่วนร่วม ทำงานเป็นทีม และ

ทักษะการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างเป็นมติร  และ

ประสบความสำเร็จ 

1. ขั้นตอนการทำงาน ระเบยีบ ขอ้บังคับ 

หรอืประกาศมีความซับซอ้น 

2. บุคลากรขาดความรู ้ความเขา้ใจ 

ระเบียบ ข้อบงัคับ หรอืประกาศ   

7. Style 1.ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหา และนำไป

ปรับปรุงพัฒนา 

2.การทำงานแบบมสี่วนร่วม ทำงานเป็นทีม และทักษะ

การทำงานร่วมกับชุมชนอย่างเป็นมติร  และประสบ

ความสำเร็จ 

1. ขั้นตอนการทำงาน ระเบยีบ ขอ้บังคับ 

หรอืประกาศมีความซับซอ้น 

2. บุคลากรขาดความรู ้ความเข้าใจ ระเบียบ 

ข้อบังคับ หรือประกาศ   
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7s McKinsey จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

8. Shared 

Value 

1.มกีารกำหนดค่านิยมร่วม 

2. มหาวิทยาลัยเนน้การมีส่วนร่วม (Unity) ของผู้บริหาร

และบุคลากรทุกระดับ รวมถึง เนน้การปฏบัิตงิาน

แบบมอือาชพี (Professional) 

1. ขาดการสื่อสารและทำความเข้าใจคา่นิยม

ร่วม ไม่มแีผนรองรับการขับเคลื่อน

ค่านิยมร่วม 

2. บุคลากรยังไม่ตระหนักในค่านยิมร่วม  

 

 (2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

ตารางที่ 12 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST Analysis 

PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายรัฐบาลและ

กฎหมาย (Political) 

1. ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสำคัญกับการพัฒนา

เช ิงพ ื ้นท ี ่ และการแก ้ ไขป ัญหาในพ ื ้ นท ี่  

สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย 

 

1. ความไม่แน่นอนของนโยบายของรัฐบาล 

และก่อหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 

2. การเปลี ่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ 

3. กระบวนการและระยะเวลาดำเนินงาน

โครงการภาครัฐไม่คงเส้นคงวา 

4. รัฐจัดสรรงบประมาณพื ้นฐานลดลง 

นโยบายจัดสรรเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

2. สภาวะเศรษฐกิจ 

(Economic and Envi-

ronment) 

1. มหาวทิยาลัยมโีอกาสได้แสดงศักยภาพในการ

นำวิชาการเข้าไปช่วยพัฒนา/ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ชุมชนตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย

รัฐบาล 

 

1. โรคระบาดทำให้สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 

2. รายได้ครอบครัวของผู้เรียนลดลง 

3. อัตราดอกเบ้ียเงินฝากต่ำ ดอกเบ้ียเงินกู้

สูง 

4. รายจ่ายไม่สมดุลกับรายได้ 

5. โรคระบาดทำให้เกิดการ   

  เปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ 

3. การเมอืง สังคม และ

วัฒนธรรม (Socio and 

Cultural) 

1.  ไลฟ ์สไตล ์ใหม ่ เป ็นการประกอบอาช ีพ

หลากหลายและอิสระมากขึ ้น เน้นทักษะ

เฉพาะตัว มีความ Unique มากขึ้น 

2. สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ทำให้

ประชาชนตื่นตัวด้านการดูแลสุขภาพ  มี

ความต้องการพึ่งพาบริการทางการแพทย์ 

และเวชศาสตร์มากยิ่งขึ้น 

1. จำนวนประชากรวัยเรียนลดลง   

2. ภาวะการมงีานทำของบัณฑิตใหม่ลดลง 

3. เก ิดว ิถ ีช ีว ิตแบบใหม่ในสภาวะโรค

ระบาด 

4. ค่านิยมประกอบอาชพีโดยไม่ต้องมี 

5. การแข่งขันในสื่อสังคมออนไลน์สูงขึ้น       

ใบปริญญา    

 



6 
 

PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

4. เทคโนโลย ี

(Technology) 

1.ความก้าวหน้า/การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยสีมัยใหม่  

2.การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

3.การใชเ้ทคโนโลยทีดแทนระบบการทำงาน

แบบดั้งเดิม 

1. ตน้ทุนทางเทคโนโลยท่ีีเพิ่มขึ้น 

2. หลักสูตรการเรียนบนแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ของสถาบันในต่างประเทศ

เป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง และเป็น

ท่ีนิยมมากขึน้ในหมู่คนรุ่นใหม่ 

5. สิ่งแวดลอ้ม 

(Environment) 

1.กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายดา้น

สิ่งแวดลอ้ม 

2.แนวโน้มการรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

3.การใชพ้ลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน 

1. การเปลี ่ยนแปลงของสภาพอากาศ

และสิ่งแวดลอ้ม 

2. ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีผลกระทบต่อ

การดำเนนิงานของมหาวทิยาลัย 

6. กฎหมาย (Legal) 1.กฎหมายการจ้างงาน 

2.กฎหมายลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร 

3.กฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย 

4. มาตรการดา้นคุณธรรมและความโปร่งใส 

(ITA) 

5.ประมวลจริยธรรม 

6. องค์กรคุณธรรม 

 

 

2.3 ความได ้ เปร ียบเช ิ งกลย ุทธ ์  ( Strategic Advantage)  และความท ้าทายเช ิ งกลย ุทธ์   

(Strategic Challenge) 

       จากการวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทาย 

เชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) พบว่า มหาวิทยาลัยพะเยา มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

Advantage) และความท้าทายเชงิกลยุทธ์ (Strategic Challenge)  ดังนี้ 

  



7 
 

ตารางที่ 13 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

รายการ ความไดเ้ปรียบเชงิกลยทุธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  

การเตรยีมคนและเสริมสรา้ง

ศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต 

SA 1. การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มือ

อาชีพ 

2. การผลิตบัณฑิตด้วยหลักสูตร/

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้าง

คุณลักษณะ Community change 

agent ตามเป้าหมาย Area-based 

university 

3. การส่งเสริมสวัสดกิารและบริการ

ท่ีมีคุณภาพสำหรับนสิิต ให้อยู่และ

เรียนอย่างมคีวามสุข 

SC 1. พัฒนาระบบและกลไก เพือ่

สนับสนุนการเรียนรูต้ลอดชีวติ

ของผู้เรยีน 

2. การพัฒนาระบบและกลไก 

ระบบนิเวศน์เพื่อสนับสนุนการ

เรียนรู ้

3. การสรา้งอตัลักษณ์ของนิสติ

มหาวิทยาลยัพะเยา (UP Iden-

tity) ในการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ 

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(SDGs) 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 วิจัยและ

นวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกจิ 

สังคม และชุมชน 

SA 1. ส่งเสรมิการพัฒนาผลงานวิจยั

รับใชส้ังคมที่บูรณาการการเรยีน

การสอนและการสร้างเครอืข่าย

ในการเรียนรู ้

2. การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการ

พัฒนาชุมชนเชิงพืน้ที่ (Area-

Based and Community Engage-

ment University) ที่มีผลการจดั

อันดับมหาวิทยาลัยในระดับ

สากล (World Ranking) 

SC 1. ส่งเสรมิและพัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรมโดยบูรณาการกับ

หน่วยงานภายนอก ถา่ยทอดองค์

ความรูสู้่ชุมชนท้องถิ่นเพือ่ความ

เป็นอยู่ทีด่ีทางสังคม (Societal 

Well-Being) 

2. การพัฒนาระบบบรหิารงานวจิัย

นวัตกรรม และทรัพย์สนิทาง

ปัญญาที่ยกระดับชุมชนและ

ก่อให้เกดิรายได ้

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 

บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้

และนวัตกรรม   

SA 1. การส่งเสรมิและพัฒนางาน

บรกิารวชิาการโดยบูรณาการ

กับหน่วยงานภายนอก 

ถ่ายทอดองค์ความรูสู้่ชุมชน

ท้องถิ่นเพื่อความเปน็อยู่ที่ดีทาง

สังคม (Societal Well-Being) 

SC 1. การพัฒนาพืน้ที่เพื่อการเรียนรู้

ชุมชนต้นแบบ (UP Learning 

Space)   

2. การบ่มเพาะและสรา้งขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของ

ผู้ประกอบการทอ้งถิ่นบ่มเพาะ

ผู้ประกอบการใหม ่
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รายการ ความไดเ้ปรียบเชงิกลยทุธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

2. การส่งเสรมิพัฒนาองค์ความรู ้

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของคน

ในชุมชน 

3. การส่งเสรมิพัฒนาระบบ

บรกิารด้านสุขภาพ/สาธารณสุข

ทีท่ันสมยัฯเพื่อสุขภาวะที่ดี 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  

ทำนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  

และสืบสานเอกลักษณ์ความ

เป็นไทย  

SA 1. การส่งเสรมิและพัฒนางานทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

เพื่อความเป็นไทย โดยบูรณาการ

กับหน่วยงานภายนอก ถ่ายทอด

องค์ความรูสู้่ชุมชนท้องถิ่นเพือ่

ความเป็นอยู่ทีด่ีทางสงัคม 

(Societal Well-Being) 

SC 1. การสรา้งมลูค่าเพิ่มให้กับทุนทาง

วัฒนธรรม ด้วยการใช้ BCG Model 

เป็น Platform การพัฒนา

เศรษฐกจิสรา้งสรรค์ 

2. การพัฒนาองค์ความรูท้างศิลปะ

และวัฒนธรรม สูง่านสร้างสรรค์

เชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise)   

ยุทธศาสตรท์ี ่5 

บริหารจัดการทันสมัย มี

ประสทิธิภาพ โปร่งใส และมี

ธรรมาภิบาล 

SA 1. การส่งเสรมิการสรา้งธรรมาภิบาล

และความโปรง่ใสภายใน

มหาวิทยาลยัอย่างยั่งยืน 

2. การพัฒนาระบบการจัดการผล

การปฏบิัติงานของบุคลากร

สนับสนุนให้เกดิการทำงานทีใ่ห้ผล

การดำเนินการทีด่ ี

SC 1. การพัฒนาคุณภาพองค์กรตาม

เกณฑ์การประกันคุณภาพ

องค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 

(EdPEx) 

2. การพัฒนากายภาพ และ

สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green 

สู่การเป็นมหาวิทยาลยัต้นแบบ

ในการสรา้งความยัง่ยนื 
 

1. SA หมายถึง Strategic Advantages: ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

2. SC หมายถึง Strategic Challenges: ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
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ส่วนที่ 3 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจลสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 

ปี พ.ศ. 2561 - 2580 และนโยบายคณะรัฐมนตร ีพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ีมหาวิทยาลัย

พะเยา จึงมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 ที่มีทักษะ

ชีวิตและทักษะวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถทำงานเพื่อดำรงชีพและช่วยเหลือ

สังคม พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคม

ไปสู่ฐานนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันของประเทศ ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลัก

ธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี อันจะนำมาซึ่ง

ชื่อเสียง การยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ 

 

ตารางที่ 14 (ร่าง) แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

พันธกิจหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1) ผลติกำลังคนที่มี

สมรรถนะและทักษะ

แห่งอนาคต  

1. การเตรียมคนและ

เสริมสรา้งศักยภาพคน 

ให้มสีมรรถนะและทักษะ

แห่งอนาคต  

1.1) เพื่อผลิตกำลังคนให้มี

คุณลักษณะ

Community Change 

Agent 

1.2) พัฒนากำลังคนให้มี

ทักษะการเรียนรูต้ลอด

ชีวติ (Life Long 

Learning) 

1.3) เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวตินิสติ (Wellness 

and Happiness) 

1.1.1 ผลติบัณฑติด้วย

หลักสูตร/กิจกรรมการ

เรียนรู้ที่สรา้ง

คุณลักษณะ 

Community change 

agent ตามเป้าหมาย 

Area-based 

university 

1.1.2 สร้างอัตลักษณ์ของ

นิสติมหาวิทยาลัย

พะเยา (UP Identity) 

ในการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น เพื่อการ
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พันธกิจหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

พัฒนาอย่างยั่งยืน 

(SDGs) 

1.1.3 การพัฒนา

สมรรถนะอาจารย์มือ

อาชีพ 

1.1.4 พัฒนาระบบและ

กลไก ระบบนิเวศน์เพื่อ

สนับสนุนการเรียนรู้ 

1.2.1 พัฒนาระบบและ

กลไก เพื่อสนับสนุน

การเรียนรูต้ลอดชีวิต

ของผู้เรยีน 

1.3.1 ส่งเสริมสวัสดิการ

และบริการที่มีคุณภาพ

สำหรับนิสิต ให้อยู่และ

เรียนอย่างมีความสุข 

2) วิจัยและนวัตกรรม

พัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม 

2. วจิัยและนวัตกรรม

พัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม 

2.1 ผลงานด้านวิจัยและ

นวัตกรรม มคีุณภาพ 

เป็นประโยชน์ และ

ขับเคลื่อนชุมชนและ

สังคม สู่การมคีุณภาพ

ชีวติที่ดีขึน้ 

2.2 ผลงานด้านวิจัย 

นวัตกรรม และ

ทรัพย์สินทางปัญญา 

ที่มคีุณภาพสามารถ

สร้างรายได้เชงิ

พาณชิย์ 

2.1.1 ส่งเสริมและพัฒนา

งานวิจัยและนวัตกรรม

โดยบูรณาการกับ

หน่วยงานภายนอก 

ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่

ชุมชนท้องถิ่นเพื่อ

ความเป็นอยู่ที่ดทีาง

สังคม (Societal Well-

Being)  

2.1.2 ส่งเสริมการพัฒนา

ผลงานวิจัยรับใช้สังคม

ที่บูรณาการการเรียน
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พันธกิจหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

2.3 เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ

การพัฒนาชุมชนเชิง

พืน้ที่ (Area-Based 

and Community 

Engagement 

University) ที่มี

คุณภาพผลงานวิจัย

และนวัตกรรมอยู่ใน

ระดับสากล (World 

Ranking) 

การสอนและการสร้าง

เครือข่ายในการเรียนรู้ 

2.2.2 การพัฒนาระบบ

บริหารงานวิจัย

นวัตกรรม และ

ทรัพย์สินทางปัญญาที่

ยกระดับชุมชนและ

ก่อใหเ้กิดรายได้ 

2.3.1 เป็นมหาวิทยาลัย

เพื่อการพัฒนาชุมชน

เชงิพื้นที่ (Area-Based 

and Community 

Engagement 

University) ที่มผีลการ

จัดอันดับมหาวิทยาลัย

ในระดับสากล (World 

Ranking) 

3. บริการวิชาการ  

ด้วยองค์ความรู้และ

นวัตกรรม   

3. การบริการวิชาการ

ด้วยองค์ความรู้และ

นวัตกรรมเพื่อความ

เข้มแข็งของชุมชน 

3.1 การบริการวิชาการแก่

สังคมและชุมชนให้มี

คุณภาพชีวติและความ

เป็นอยู่อย่างยั่งยืน  

3.2 มีแหล่งเรียนรูแ้ละ

พัฒนา 

การเรียนรูข้องสังคม

และชุมชนทุกช่วงวัย   

3.3 ผูป้ระกอบการใน

พืน้ที่มีศักยภาพในการ

แข่งขันสูงขึ้น  

3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนา

งานบริการวิชาการ

โดยบูรณาการกับ

หน่วยงานภายนอก 

ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่

ชุมชนท้องถิ่นเพื่อ

ความเป็นอยู่ที่ดทีาง

สังคม (Societal Well-

Being) 

3.2.1 ส่งเสริมพัฒนาองค์

ความรู ้เพื่อพัฒนา
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พันธกิจหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

3.4 การบริการสุขภาพ 

และสาธารณสุขที่

ทันสมัยแก่ชุมชนและ

ผูสู้งอายุ 

คุณภาพชีวติของคนใน

ชุมชน  

3.2.2 พัฒนาพื้นที่เพื่อ

การเรียนรูชุ้มชน

ต้นแบบ (UP Learning 

Space)   

3.3.1 บ่มเพาะและสร้าง

ขีดความสามารถใน

การแข่งขันของ

ผูป้ระกอบการท้องถิ่น

บ่มเพาะผูป้ระกอบการ

ใหม่ 

 3.4.1 ส่งเสริมพัฒนา

ระบบบริการด้าน

สุขภาพ/สาธารณสุขที่

ทันสมัยฯเพื่อสุขภาวะ

ที่ด ี

4. การส่งเสริมการทำนุ

บำรุงศลิปะวัฒนธรรม

เพื่อความเป็นไทยและ

เอกลกัษณ์ของชาต ิ

4. การส่งเสริมการทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย

และเอกลักษณ์ของชาติ   

4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุ

บำรุงศิลปะ วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ท้องถิ่น ที่ใช ้BCG 

Model เป็น Platform ใน

การขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(Area-Based 

University) เพื่อการ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่

การบรรลุ SDGs 

4.1.1. ส่งเสริมและพัฒนา

งานทำนุบำรุงศลิปะ

และวัฒนธรรมท้องถิ่น

เพื่อความเป็นไทย โดย

บูรณาการกับ

หน่วยงานภายนอก 

ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่

ชุมชนท้องถิ่นเพื่อ

ความเป็นอยู่ที่ดทีาง

สังคม (Societal Well-

Being) 
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พันธกิจหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

4.2 ยกระดับองค์ความรู้

ทางศิลปะและ

วัฒนธรรม สู่งาน

สร้างสรรค์ 

เชงิพาณิชย์ (Cultural 

Enterprise) และความ

เป็นสากล   

4.2.1 สร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับทุนทาง

วัฒนธรรม ด้วยการใช ้

BCG Model เป็น 

Platform การพัฒนา

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

4.2.2 พัฒนาองค์ความรู้

ทางศิลปะและ

วัฒนธรรม สู่งาน

สร้างสรรค์ 

เชงิพาณิชย์ (Cultural 

Enterprise)   

5) การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่

ทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส

และมีธรรมาภบิาล   

5. การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ทันสมัย 

มีประสิทธิภาพโปร่งใส 

และมีธรรมาภบิาล 

5.1 การพัฒนาคุณภาพ

องค์กรเพื่อความเป็น

เลิศ 

5.2 การบริหารงานมธีรร

มาภบิาล และความ

โปร่งใสอย่างยั่งยืน 

5.3 มหาวิทยาลัยได้รับ

การจัดอันดับ

สถาบันการศึกษาสี

เขียวที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมระดับโลก 

(UI Green)    

5.4 ผลการปฏิบัติงานและ

การพัฒนาที่ดแีละมี

ประสิทธิภาพ 

(PERFORMANCE 

5.1.1 การพัฒนาคุณภาพ

องค์กรตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพองค์กร 

เพื่อความเป็นเลิศ 

(EdPEx) 

5.1.2 การพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพองค์กร 

5.2.1 ส่งเสริมการสร้าง

ธรรมาภิบาลและความ

โปร่งใสภายใน

มหาวิทยาลัยอย่าง

ยั่งยืน 

5.3.1 พัฒนากายภาพ 

และสิ่งแวดล้อมตาม

เกณฑ์ UI Green สู่การ
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พันธกิจหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

Management and 

Development) 

เป็นมหาวิทยาลัย

ต้นแบบในการสร้าง

ความยั่งยืน 

5.4.1 พัฒนาระบบการ

จัดการผลการ

ปฏบิัติงานของ

บุคลากรสนับสนุนให้

เกิดการทำงานที่ให้ผล

การดำเนินการที่ดี 

5.4.2 พัฒนาผลการ

ปฏิบัติงาน 

(PERFORMANCE 

Development) 

5.4.3 พัฒนาประสิทธิผล

ของการเรยีนรู้และการ

พัฒนา (LEARNING 

and Development 

EFFECTIVENESS) 
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ข้อมูลเชิงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2566-2570 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การ

เตรียมคนและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะ

และทักษะแห่งอนาคต 

ตอบสนองความต้องการ

ของตลาดแรงงาน 

                 

เป้าประสงค ์                             

1.1  เพื่อผลิตกำลงัคนให้มี

คุณลักษณะ สมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต ตอบสนอง

ความต้องการของ

ตลาดแรงงาน  

1.1.1 ผลติบัณฑิต

ให้มีคุณลักษณะ 

เป็น Community 

Change Agent 

หรือ 5C+ 

1.1.1.1 พัฒนา

และปรับปรุง

หลักสูตรเพื่อ

ผลิตบัณฑิต ให้มี

ทักษะ Commu-

nity Change 

Agent หรือ 5C+  

จำนวนหลักสูตรได้รับการปรับปรุง

ตามแนวทาง Community Change 

Agent  

6 7 8 12 12 ร้อยละของ

บัณฑิต

มหาวิทยาลัย

พะเยามีทักษะ 

Community 

Change Agent 

หรือ 5C+  

60 70 80 100 100 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

      ผลประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตที่มีต่อคุณลกัษณะของ

บัณฑิตด้าน Community Change 

Agent หรือ 5C+ แบง่เป็นรายด้าน 

ดังนี ้

1. Creativity and Innovation Skill  

2. Critical Thinking and Problem 

solving skills  

3. Communication Skill  

4. Collaboration skill  

5. Community Skill 

≥4 ≥4 ≥4 ≥4 ≥4             

    1.1.1.2 พัฒนา

หลักสูตรเพื่อ

ส่งเสรมิความเป็น

ผู้ประกอบการ 

Entrepreneur 

Ship หรือ

นักนวัตกร Inno-

vator  (สรา้ง

หลักสูตรใน

ลักษณะร่วมผลิต

บัณฑิตกับ

เครือข่าย

ผู้ประกอบการ

จำนวนหลักสูตร CWIE เพื่อผลิต

ผู้ประกอบการ Entrepreneur Ship 

หรือนักนวัตกร Innovator  

6 7 8 12 12 ร้อยละของ

บัณฑิต

มหาวิทยาลัย

พะเยามี

คุณลักษณะ

เป็นบัณฑิต

พร้อมใช้ 

(CWIE) 

60 70 80 100 100 

    จำนวนผูป้ระกอบการที่เป็น

คู่ความร่วมมือในการพัฒนา

หลักสูตร ร่วมจัดการศึกษาเชงิ

ประสบการณ์ การศึกษาเชิงบูรณา

การกับการทำงาน  

12 14 16 24 24 ผลการจัด

อันดับ SDGs 4 

Quality Edu-

cation 

(ระดับประเทศ) 

13 12 11 10 10 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

เพื่อผลิตบัณฑิต

พร้อมใช้ (CWIE)) 

    1.1.1.3 ส่งเสรมิ

การบรหิาร

จัดการหลักสูตร

วิชาการชั้นสูง  

จำนวนหลักสูตรควบสองปรญิญา 

(Integrated Program) ที่ปรับปรุง

หลักสูตรเดมิ หรือจัดคูห่ลักสูตร

ใหม่ 

3 3 3 4 4 ผลการจัด

อันดับ SDGs 

17 Partner-

ships for the 

goals  

(ระดับประเทศ) 

15 14 14 13 13 

      จำนวนหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศกึษา เพื่อสรา้งงานวิจัย

และนวัตกรรมสู่ชุมชน  

[Reinventing University] 

6 6 6 6 6             

      มีระบบและกระบวนการทำงาน 

(Work process) ที่ครอบคลุม

เครือข่ายอุปทาน (Supply net-

work) ด้านการผลิตบัณฑิต 

[EdPEx 6.1] 

ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี             

  1.1.2 พัฒนานิสิต

ให้มีอัตลักษณ ์

(UP Identity)  

1.1.2.1 สง่เสรมิ

การพัฒนาทักษะ

แห่งอนาคตใหแ้ก่

นิสิต 

จำนวนหลักสูตรที่ปรับปรุงให้

มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะแห่ง

อนาคต 

7 8 10 12 12 ผลการจัด

อันดับ SDGs 3 

Good Health 

5 5 4 3 3 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

พัฒนาสมรรถนะ

แห่งอนาคต  

and Well-be-

ing 

(ระดับประเทศ) 

      ร้อยละของความพงึพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตที่มีต่อคุณลกัษณะของ

บัณฑิตที่มีทักษะแห่งอนาคต 

1. ด้านทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม 

2. ด้านทักษะชีวติและการทำงาน 

3. ด้านสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ผลการจัด

อันดับ SDGs 4 

Quality Edu-

cation 

(ระดับประเทศ) 

8 8 7 7 7 

    1.1.2.2 พัฒนา

กิจกรรมเสรมิ

หลักสูตรเพื่อ

ส่งเสรมิอัต

ลักษณ์นสิิต

มหาวิทยาลัย

พะเยา (UP Iden-

tity)  

ร้อยละของนิสิตที่มีอัตลกัษณ์ UP 

Identity และThainess  

1. ด้านสุนทรียภาพ ร้อยละ xxx 

ของหลกัสูตร 

2. ด้านบุคลกิภาพ  ร้อยละ xxx 

ของหลกัสูตร 

3. ด้านสุขภาพ ร้อยละ xxx ของ

หลักสูตร 

4. ด้าน Thainess ร้อยละ xxx ของ

หลักสูตร 

100 100 100 100 100 ผลการจัด

อันดับ SDGs 

17 Partner-

ships for the 

goals 

(ระดับประเทศ) 

15 14 14 13 13 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

  1.1.3 การพัฒนา

สมรรถนะ

อาจารย์มอือาชีพ  

อาจารย์

เชี่ยวชาญ

วชิาการ ชำนาญ

วชิาชีพ และเป็น

ต้นแบบด้านการ

สอน 

1.1.3.1 ส่งเสรมิ

พัฒนาอาจารย์มี

สมรรถนะทาง

วิชาการ และ

วิชาชีพ 

จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการประเมิน

สมรรถนะด้านการจัดการเรียน

การสอน UP PSF 

ระดับ 1 จำนวน xx คน  

ระดับ 2 จำนวน xx คน 

ระดับ 3 จำนวน xx คน 

ระดับ 4 จำนวน xx คน 

ระดั

บ 2      

1 คน 

ระดั

บ 2      

1 คน 

ระดับ 

2      

1 คน 

ระดับ 

2      

1 คน 

ระดับ 

2      

1 คน 

ผลการจัด

อันดับ SDGs 4 

Quality Edu-

cation  

(ระดับประเทศ) 

8 8 7 7 7 

    1.1.3.2 พัฒนา

อาจารย์มืออาชีพ

ต้นแบบด้านการ

สอน 

จำนวนอาจารย์ที่ไดรั้บการพัฒนา

เป็นอาจารย์มืออาชีพตน้แบบ

ระดับมหาวิทยาลัย  

0 0 0 1 1             

      จำนวนอาจารย์ที่ไดรั้บการพัฒนา

เป็นอาจารย์มืออาชีพตน้แบบ

ระดับระดับประเทศ 

0 0 0 1 1             

1.2  พัฒนากำลังคนให้มีทกัษะ

การเรียนรู้ตลอดชีวติ (Life 

Long Learning) 

1.2.1 พัฒนา

ทักษะการเรียนรู้

ตลอดชีวิต (Life 

Long Learning) 

ของนิสิต 

1.2.1.1 สง่เสรมิ

การพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

จำนวนนิสิตที่มีผลการสอบวดั

ระดับภาษาอังกฤษ  อยู่ในระดับ 

B1 ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

1 1 1 1 1 ผลการจัด

อันดับ SDGs 4 

Quality Edu-

cation  

(ระดับประเทศ) 

8 8 7 7 7 

    1.2.1.2 ส่งเสรมิ

การพัฒนาทักษะ

ดิจิทัล 

จำนวนนิสิตที่มีผลการสอบวดั

ระดับทักษะดิจทิลั ตามประกาศ

มหาวิทยาลัย 

5 5 5 5 5 ผลการจัด

อันดับ SDGs 

11 Sustainable 

9 9 8 8 8 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

Cities and 

Communities  

(ระดับประเทศ) 

    1.2.1.3 สนับสนุน

การแข่งขันทกัษะ

ทางวิชาการใน

เวทีระดับชาติ

และนานาชาต ิ

จำนวนนิสิตที่ได้รับรางวัลในเวที

ระดับชาติและนานาชาต ิ

1 1 1 1 1 ผลการจัด

อันดับ SDGs 

17 Partner-

ships for the 

goals  

(ระดับประเทศ) 

15 14 14 13 13 

  1.2.2 พัฒนา

ระบบนเิวศน์เพือ่

สนับสนุนการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 

1.2.2.1 พัฒนา

ระบบสารสนเทศ

สนับสนุนการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 

จำนวนระบบสารสนเทศสนับสนุน

การเรียนรู้ตลอดชีวติ  

0 1 1 1 1 ผลการจัด

อันดับ SDGs 4 

Quality Edu-

cation  

(ระดับประเทศ) 

8 8 7 7 7 

    1.2.2.2  พัฒนา

สื่อการเรียนรู้

แบบออนไลน์เพื่อ

สนับสนุนการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 

(Digital Content) 

จำนวนสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์

ที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน 

2 2 2 2 2 ผลการจัด

อันดับ SDGs 

11 Sustainable 

Cities and 

Communities  

(ระดับประเทศ) 

9 9 8 8 8 



21 
 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

    1.2.2.3 พัฒนา

แหลง่เรียนรู้ และ

สภาพแวดล้อมใน

การเรียนรู้ 

จำนวนแหลง่เรียนรู้ และ

สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ใหม่ 

1. ศูนย์การเรียนรู้  xx แห่ง 

2. ห้องเรียน Hybrid Classroom xx 

แห่ง 

3. ห้องปฏบิัติการ xx แหง่  

4. Learning Space xx แห่ง 

[Super KPI] 

1/1        

3/7 

1/1        

3/7 

1/1        

3/7 

1/1        

3/7 

1/1        

3/7 

ผลการจัด

อันดับ SDGs 

17 Partner-

ships for the 

goals 

(ระดับประเทศ) 

15 14 14 13 13 

  1.2.3 ส่งเสริม

คุณภาพชีวิตนิสิต

ให้อยู่และเรียน

อย่างมีความสุข 

1.2.3.1 พัฒนา

คุณภาพชีวตินิสิต

ให้อยู่และเรียน

อย่างมีความสขุ 

ความพึงพอใจของนิสิต ด้าน 

1. ระบบสวัสดิการ  

2. หอพัก 

3. ระบบการให้คำปรกึษา 

4. ระบบการให้คำปรกึษาด้าน

สุขภาพจิต 

5. บรกิารรักษาพยาบาล 

6. โรงอาหาร 

7. สนามกีฬา 

8. คุณภาพชีวตินิสิตพกิาร 

9. ทุนการศึกษา 

ฯลฯ 

≥4 ≥4 ≥4 ≥4 ≥4 ผลการจัด

อันดับ SDGs 3 

Good Health 

and Well-be-

ing  

(ระดับประเทศ) 

 

 

  

5 5 4 3 3 

  1.2.4 การ

ยกระดับด้าน

วชิาการสู่สากล 

1.2.4.1 สรา้ง

เครือข่ายความ

ร่วมมือทาง

วิชาการกับ

องค์กรและ

จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทาง

วิชาการ 

1 1 1 1 1 ผลการจัด

อันดับ SDGs 4 

Quality Edu-

cation 

(ระดับประเทศ) 

8 8 7 7 7 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

สถาบันใน

ต่างประเทศ  

    1.2.4.2 ส่งเสรมิ

กิจกรรมความ

เป็นสากลทาง

วิชาการ  

มีนโยบาย เป้าหมาย และแนวทาง

การดำเนินงานเกี่ยวกับความเป็น

สากล  (Internationalization) 

ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ผลการจัด

อันดับ SDGs 5 

Gender 

Equaity  

(ระดับประเทศ) 

3 3 3 2 2 

      จำนวนนิสิตแลกเปลี่ยน จำนวน

นิสิตต่างชาติ ทั้งนิสิตแลกเปลี่ยน

ขาเข้า/ขาออก (Inbound / Out-

bound) 

3 3 5 5 5 ลการจัดอันดับ 

SDGs 11 Sus-

tainable Cities 

and Commu-

nities 

(ระดับประเทศ) 

9 9 8 8 8 

      จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมการประชุม

วิชาการระดับสากล (International 

Conferrence) 

0 1 1 1 1 ผลการจัด

อันดับ SDGs 

17 Partner-

ships for the 

goals 

(ระดับประเทศ) 

15 14 14 13 13 

      จำนวนผูเ้ชี่ยวชาญ หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างชาติ ที่เข้ามา

ถ่ายทอดความรู้ในมหาวิทยาลัย 

(Visiting Professor) 

0 1 1 1 1 ผลการจัด

อันดับ SDGs 4 

Quality Edu-

cation 

(ระดับประเทศ) 

8 8 7 7 7 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

    1.2.4.3 พัฒนา

หลักสูตรที่มกีาร

จัดการเรียนการ

สอนร่วมกับ

มหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันใน

ต่างประเทศ 

จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการ

เรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันในต่างประเทศ 

[Super KPI] 

0 1 1 1 1 ผลการจัด

อันดับ SDGs 

17 Partner-

ships for the 

goals 

(ระดับประเทศ) 

15 14 14 13 13 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์

เชิงพาณิชย์  

                        

2.1  ผลงานด้านวิจัยและ

นวัตกรรม มีคุณภาพ เป็น

ประโยชน์ และขับเคลื่อนชุมชน

และสังคม สูก่ารมีคุณภาพ

ชีวติที่ดีขึ้น 

2.1.1. พัฒนา

ระบบนเิวศด้าน

วจิัยและ

นวัตกรรม 

2.1.1.1 สง่เสรมิ

และพัฒนาการ

จัดระบบ

ทรัพยากรการ

วิจัยและ

นวัตกรรมที่เป็น

ประโยชน์ และ

ขับเคลื่อนชมุชน

และสังคม สูก่าร

มีคุณภาพชีวติที่ดี

ขึน้ 

มีระบบและกระบวนการทำงาน 

(Work process) ที่ครอบคลุม

เครือข่ายอุปทาน (Supply net-

work) ด้านการบรหิารจัดการ

งานวิจัยและนวัตกรรม  

[EdPEx 6.1]   

1. งบประมาณการวิจัย   

2. บุคลากรด้านการวิจัย  

3. โครงสรา้งพืน้ฐานและสิ่ง

อำนวยความสะดวก  

4. กฎระเบียบข้อบังคับ 

5. แผนงานวิจัยและนวตักรรม 

6. ระบบบริหารการวิจัยและ

นวัตกรรม 

7. ระบบแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และ

3 3 3 3 3 ผลการจัด

อันดับ SDGs 9 

Industry, In-

novation and 

Infrastructure  

(ระดับประเทศ) 

8 8 7 7 7 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

การถ่ายทอด Best practices 

ฯลฯ 

      จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้าน

การวิจัยและ เครือข่ายแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้านการวิจัยที่เป็นประโยชน์ 

และขับเคลื่อนชมุชนและสังคม สู่

การมีคุณภาพชีวติที่ดขีึน้ 

1 1 1 1 1 ผลการจัด

อันดับ SDGs 

17 Partner-

ships for the 

goals 

(ระดับประเทศ) 

15 14 14 13 13 

      จำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับการ

พัฒนาเพิ่มขึน้ 

1 1 1 1 1             
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

    2.1.1.2 ส่งเสรมิ

และพัฒนาการ

เผยแพร่

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม  

มีระบบและกระบวนการทำงาน 

(Work process) ที่ครอบคลุม

เครือข่ายอุปทาน (Supply net-

work) ด้านการเผยแพร่

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

 [EdPEx 6.1]   

1 1 1 1 1             

    จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่

นำไปใชป้ระโยชน์จรงิในชุมชน  

[Super KPI]  

1 1 1 1 1             

    และจำนวนงานวิจัยที่นำไปขยาย

ผลหรือต่อยอดการใชป้ระโยชน์สู่

เชิงพาณิชย์  

[Super KPI]  

1 1 1 1 1             

2.2  ผลงานด้านวิจัย 

นวัตกรรม และทรัพย์สินทาง

ปัญญา ทีม่ีคุณภาพสามารถ

สรา้งรายไดเ้ชิงพาณิชย์  

2.2.1 พัฒนา

เครือข่ายความ

ร่วมมือด้านวจิัย

และนวัตกรรม 

และทรัพย์สนิทาง

ปัญญา ท่ีมี

คุณภาพสามารถ

สร้างรายไดเ้ชิง

พาณิชย์  

2.2.1.1 สรา้ง

เครือข่ายความ

ร่วมมือกับพื้นที่

ชุมชน หน่วยงาน

ภาครัฐ เอกชน 

สถาบันใน

ต่างประเทศ  

เพื่อส่งเสรมิการ

พัฒนางานวิจัย

และนวัตกรรมที่

ตอบโจทย์ความ

ต้องการด้านการ

มีระบบและกระบวนการทำงาน 

(Work process) ที่ครอบคลุม

เครือข่ายอุปทาน (Supply net-

work) ด้านการพัฒนาเครือข่าย

ความร่วมมือด้านวิจัยและ

นวัตกรรม และทรัพย์สินทาง

ปัญญา ทีม่ีคุณภาพสามารถสรา้ง

รายไดเ้ชิงพาณิชย์  

[EdPEx 6.1]   

1 1 1 1 1 ผลการจัด

อันดับ SDGs 9 

Industry, In-

novation and 

Infrastructure  

8 8 7 7 7 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

สรา้งรายไดเ้ชิง

พาณิชย์   

      จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับ

พืน้ที่ชุมชน 

1 1 1 1 1             

  2.2.2 การพัฒนา

ระบบบริหาร

งานวิจัย

นวัตกรรม และ

ทรัพย์สินทาง

ปัญญาท่ี

ยกระดับชุมชน

และก่อให้เกิด

รายได ้

2.2.2.1 สรา้ง

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อ

สิทธิบัตร และอนุ

สิทธิบัตร ที่

ก่อให้เกิดรายได้ 

จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่

ไดรั้บการรับรอง 

1 จำนวนสิทธบิัตร 

2 จำนวนอนุสิทธิบัตร 

3 จำนวนลิขสิทธิ ์

[Super KPI]  

1 1 1 1 1 ผลการจัด

อันดับ SDGs 

17 Partner-

ships for the 

goals   

15 14 14 13 13 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

2.3 คุณภาพผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล 

(World Ranking) และมุ่งสูก่าร

เป็นมหาวิทยาลัยในกลุม่การ

วิจัยระดับแนวหน้าของโลก 

(Global and Frontier Re-

search) 

2.3.1 ส่งเสริม

พัฒนางานวิจัย

และนวัตกรรม 

เพื่อสนับสนนุ

การเข้าสู่การจัด

อันดับ

มหาวิทยาลัยใน

ระดับสากล 

(World Ranking) 

และการเป็น

มหาวิทยาลัยใน

กลุ่มการวจิัย

ระดับแนวหน้า

ของโลก (Global 

and Frontier 

Research) 

2.3.1.1 สง่เสรมิ

การตีพมิพ์

เผยแพร่

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมใน

วารสารที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลที่ไดรั้บ

การยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่

ไดรั้บการตีพมิพ์ในวารสารที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลที่ไดรั้บการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ  

1 1 1 1 1 ผลการจัด

อันดับ SDGs 9 

Industry, In-

novation and 

Infrastructure 

(ระดับประเทศ) 

8 8 7 7 7 

    2.3.1.2 เข้าร่วม

รับการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยโลก 

จากสถาบันและ

หน่วยงานต่างๆ 

ที่ไดรั้บการ

ยอมรับในระดับ

นานาชาต ิ

ผลการจัดอันดับมหาวทิยาลัยโลก 

1. THE Ranking 

2. SCIMAGO 

3. Webometrics 

4. QS World Ranking 

ฯลฯ 

1 1 1 1 1 ผลการจัด

อันดับ SDGs 

17 Partner-

ships for the 

goals 

(ระดับประเทศ) 

15 14 14 13 13 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

    2.3.1.3 ส่งเสรมิ

พัฒนานักวิจัย

ผ่านการจัดตั้ง

หน่วยวิจัยเพื่อ

ความเป็นเลิศ 

Unit of Excellent  

จำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับการ

พัฒนา เสรมิศักยภาพนักวิจัย สู่

การผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม

สู่การตีพมิพ์ระดับนานาชาต ิ

2 2 2 2 2             

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การ

บริการวชิาการด้วยองค์

ความรู้และนวัตกรรม เพื่อ

ความเข้มแข็งของชุมชน 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

3.1 การบรกิารวิชาการแก่

สังคมและชมุชนให้มคีุณภาพ

ชีวติและความเป็นอยู่อย่าง

ย่ังยืน  

3.1.1. การพัฒนา

ระบบนเิวศของ

การบริการ

วชิาการ 

3.1.1.1 ส่งเสรมิ

และพัฒนาระบบ

นิเวศของการ

บรกิารวิชาการ 

มีระบบและกระบวนการทำงาน 

(Work process) ที่ครอบคลุม

เครือข่ายอุปทาน (Supply net-

work) ด้านการบรหิารจัดการงาน

บรกิารวิชาการแก่สงัคม และ

ชุมชนให้มคีุณภาพชีวติและความ

เป็นอยู่อย่างย่ังยืน  [EdPEx 6.1]   

1. งบประมาณการบรกิารวิชาการ 

2. บุคลากรด้านการบรกิาร

วิชาการ 

3. โครงสรา้งพืน้ฐานและสิ่ง

อำนวยความสะดวก  

4. กฎระเบียบข้อบังคับ 

5. แผนงานการบรกิารวิชาการ 

6. ระบบบรหิารจัดการบรกิาร

วิชาการ 

7. ระบบแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และ

การถ่ายทอด Best practices 

ฯลฯ 

[Reinventing University] 

7 7 7 7 7 ผลการจัด

อันดับ SDGs 3 

Good Health 

and Well-be-

ing  

(ระดับประเทศ) 

5 5 4 3 3 

      จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับ

ผู้เกี่ยวข้องกับการบรกิารวิชาการ    

1 1 1 1 1 ผลการจัด

อันดับ SDGs 4 

Quality Edu-

cation 

(ระดับประเทศ) 

8 8 7 7 7 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

      จำนวนบุคลากรที่ไดรั้บการพัฒนา

ด้านงานบริการวชิาการ 

1 1 1 1 1 ผลการจัด

อันดับ SDGs 9 

Industry, In-

novation and 

Infrastructure  

(ระดับประเทศ) 

8 8 7 7 7 

    3.1.1.2  สง่เสรมิ

และพัฒนาการ

ถ่ายทอดองค์

ความรู้นวัตกรรม 

เพื่อสรา้งความ

เข้มแข็งให้ชมุชน

และสังคม 

(Engagement) 

จำนวนเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรยีนรู้

ด้านการบรกิารวิชาการ เพื่อสรา้ง

ความเขม้แข็งให้ชมุชนและสังคม 

(Engagement) 

1 1 1 1 1 ผลการจัด

อันดับ SDGs 

11 Sustainable 

Cities and 

Communities 

(ระดับประเทศ) 

9 9 8 8 8 

      จำนวนผลงานบริการวชิาการที่

นำไปใชป้ระโยชน์จรงิในชุมชนหรือ

ท้องถิ่นที่เป็นพืน้ที่เป้าหมาย 

1 1 1 1 1 ผลการจัด

อันดับ SDGs 

17 Partner-

ships for the 

goals 

(ระดับประเทศ) 

15 14 14 13 13 

      จำนวนผลงานบริการวชิาการที่

นำไปขยายผลหรือนำไปใชง้านใน

พืน้ที่ใหม่หรือชุมชนแหง่ใหม ่

1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

3.2 มีแหล่งเรียนรู้และ

พัฒนาการเรียนรู้ของสังคม

และชุมชนทุกช่วงวัย  

3.2.1 ส่งเสริม

พัฒนาองค์

ความรู้ เพื่อ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวติของคนใน

ชุมชน 

3.2.1.1 สรา้งองค์

ความรู้ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวติของคนใน

ชุมชน 

จำนวนองคค์วามรู้ที่เป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติของคน

ในชุมชน 

1 1 1 1 1 ผลการจัด

อันดับ SDGs 4 

Quality Edu-

cation  

(ระดับประเทศ) 

8 8 7 7 7 

  3.2.2 พัฒนา

แหล่งเรียนรู้

ชุมชนต้นแบบ  

3.2.2.1  การ

พัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ของ

มหาวิทยาลัย ให้

เป็นศูนย์กลาง

การเรียนรู้ที่

สำคัญของสงัคม

และชุมชนทุกช่วง

วัย (Learning 

Space) 

จำนวนศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่ง

การเรียนรู้ใหม่ ที่เป็นศูนย์กลาง

การเรียนรู้ที่สำคัญของสังคมและ

ชุมชนทุกช่วงวัย (Learning Space) 

[Reinventing University] 

1 1 1 1 1 ผลการจัด

อันดับ SDGs 9 

Industry, In-

novation and 

Infrastructure 

(ระดับประเทศ) 

8 8 7 7 7 

                  ผลการจัด

อันดับ SDGs 

11 Sustainable 

Cities and 

Communities  

(ระดับประเทศ/

ระดับโลก) 

9 9 8 8 8 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

                  ผลการจัด

อันดับ SDGs 

17 Partner-

ships for the 

goals  

(ระดับประเทศ) 

15 14 14 13 13 

3.3 ผู้ประกอบการในพื้นที่ มี

ศักยภาพในการแขง่ขันสงูขึน้  

3.3.1. ส่งเสริม/

สร้างขีด

ความสามารถใน

การแข่งขันของ

ผู้ประกอบการ

ท้องถิ่น และบ่ม

เพาะ

ผู้ประกอบการ

ใหม่  

3.3.1.1 พัฒนา

ระบบนิเวศด้าน

การสรา้ง

นวัตกรรมชุมชน 

เพื่อเร่งพัฒนา

ผู้ประกอบการ 

มีระบบและกระบวนการทำงาน 

(Work process) ที่ครอบคลุม

เครือข่ายอุปทาน (Supply net-

work) ด้านการสรา้งนวัตกรรม

ชุมชนเพื่อเร่งพัฒนาผูป้ระกอบการ 

[EdPEx 6.1]  

1. แหล่งทุน/แหลง่งบประมาณ 

2. บุคลากร และนักวิชาชีพ

เชื่อมโยงหุ้นส่วนสงัคม 

3. โครงสรา้งพืน้ฐานและสิ่ง

อำนวยความสะดวก  

4. กฎระเบียบข้อบังคับ  

5. ระบบบรหิารจัดการ 1 คณะ 1 

สัญลักษณค์วามสำเร็จ 

6. ระบบแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และ

การถ่ายทอด Best practices 

ฯลฯ 

5 5 5 5 5 ผลการจัด

อันดับ SDGs 9 

Industry, In-

novation and 

Infrastructure  

(ระดับประเทศ/

ระดับโลก) 

8 8 7 7 7 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

    3.3.1.2 ส่งเสรมิ

และพัฒนาการ

จัดระบบบรหิาร

จัดการด้านการ

สรา้งนวัตกรรม

ชุมชนเพื่อเร่ง

พัฒนา

ผู้ประกอบการ 

จำนวนเครือข่ายความร่วมมือและ

เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้าน

การสรา้งนวัตกรรมชุมชนเพื่อเร่ง

พัฒนาผูป้ระกอบการ 

1 1 1 1 1 ผลการจัด

อันดับ SDGs 

17 Partner-

ships for the 

goals 

(ระดับประเทศ) 

15 14 14 13 13 

      จำนวนบุคลากรที่ไดรั้บการพัฒนา

เป็นผู้ประกอบการและบม่เพาะ

เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม ่

1 1 1 1 1             

    3.3.1.3 การ

พัฒนาชุมชนผ่าน

กระบวนการ

ส่งเสรมิ 1 คณะ 1 

สัญลักษณ์

ความสำเร็จ 

จำนวนชุมชนที่ได้รับการสง่เสรมิ

พัฒนา 1 คณะ 1 สัญลักษณ์

ความสำเร็จ  

1 1 1 1 1             

      จำนวนผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่

เป็นสัญลกัษณ์ความสำเร็จ นำไปสู่

เชิงพาณิชย์ได้ 

 [Super KPI] 

1 1 1 1 1             

3.4 การบรกิารสุขภาพ และ

สาธารณสุขที่ทันสมัยแก่ชุมชน

3.4.1 ส่งเสริม

พัฒนาระบบ

3.4.1.1 พัฒนา

ระบบบรกิารด้าน

จำนวนสถานพยาบาลที่ไดรั้บ

มาตรฐาน HA   

 -  -  -  -  - ผลการจัด

อันดับ SDGs 3 

Good Health 

5 5 4 3 3 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

และผูสู้งอายุ (Community 

Health Care) 

บริการทางด้าน

สุขภาพและ

สาธารณสุขที่

ทันสมัย 

สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงสู่

สังคมผู้สูงอายุ  

สุขภาพและ

สาธารณสุข 

and Well-be-

ing  

(ระดับประเทศ) 

  ร้อยละของรายไดข้อง

สถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยมี

รายไดเ้พิ่มขึน้  

 -  -  -  -  - ผลการจัด

อันดับ SDGs 

17 Partner-

ships for the 

goals 

(ระดับประเทศ) 

15 14 14 13 13 

3.4.2 ส่งเสริม

การพัฒนา

สิ่งแวดล้อมเพือ่

สุขภาวะท่ีดี  

(Environment 

for Wellness) 

3.4.2.1 ส่งเสรมิ

การให้บรกิาร

ของศูนย์ส่งเสรมิ

สุขภาพและ

คุณภาพชีวติ

ผู้สูงอายุ 

จำนวนหน่วยงานทีม่ีบรกิารด้าน

ส่งเสรมิสุขภาวะของผู้สูงอายุ  

 -  -  -  -  -             

    จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับ

ชุมชนเพื่อการส่งเสรมิป้องกัน

สุขภาพผู้สูงอายุ  

1 1 1 1 1             

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การ

ส่งเสริมการทำนุบำรุง

ศลิปะวัฒนธรรมเพือ่ความ

เป็นไทยและเอกลักษณ์ของ

ชาต ิ
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

4.1 อนุรักษ์ ฟืน้ฟู ทำนุบำรุง

ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  

4.1.1 ส่งเสริม

ศลิปะวัฒนธรรม

ท้องถิ่นและ

เอกลักษณ์ความ

เป็นไทย ให้ไดร้ับ

การยอมรับใน

ระดับสากล 

4.1.1.1 อนุรักษ์ 

ฟืน้ฟู ทำนุบำรุง

ศิลปะวัฒนธรรม

ท้องถิ่นและ

เอกลักษณ์ความ

เป็นไทยให้เป็นที่

ยอมรับในระดับ

สากล  

มีระบบและกระบวนการทำงาน 

(Work process) ที่ครอบคลุม

เครือข่ายอุปทาน (Supply net-

work) ด้านการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู ทำนุ

บำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

[EdPEx 6.1]  

1 1 1 1 1 ผลการจัด

อันดับ SDGs 

11 Sustainable 

Cities and 

Communities 

(ระดับประเทศ) 

9 9 8 8 8 

      จำนวนเครือข่ายการสรา้งความ

เข้มแข็งด้านทำนุภูมปิัญญา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ให้กับชุมชน และ

ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากทุน

ทางวัฒนธรรมไปสู่การพัฒนาเชิง

พืน้ที่อย่างย่ังยืน 

3 4 5 6 6 ผลการจัด

อันดับ SDGs 

17 Partner-

ships for the 

goals   

(ระดับประเทศ) 

15 14 14 13 13 

      จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา 

โดยการบูรณาการงานวิจัยและ

นวัตกรรมกับงานด้านการทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

3 4 5 6 6             

4.2 ยกระดับองค์ความรูท้าง

ศิลปะและวฒันธรรม สู่งาน

สรา้งสรรค์เชิงพาณิชย์ 

(Cultural Enterprise) และ

ความเป็นสากล 

4.2.1 พัฒนา

บริหารจัดการทุน

ทาง

ศลิปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

4.2.1.1 พัฒนา

ระบบบรหิาร

จัดการ วิจัยและ

นวัตกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรมสู่

เศรษฐกิจเชิง

สรา้งสรรค์  

จำนวนทุนทางศลิปะวัฒนธรรม

ท้องถิ่นและความเป็นไทย ไดรั้บ

การพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์   

[Super KPI] 

1 1 1 1 1 ผลการจัด

อันดับ SDGs 9 

Industry, In-

novation and 

Infrastructure 

(ระดับประเทศ) 

8 8 7 7 7 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

    4.2.1.2 ส่งเสรมิ

การสรา้งสรรค์

ผลงานทางดา้น

ศิลปะวัฒนธรรม

และความเป็น

ไทย เพื่อ

ก่อให้เกิดรายได้

แก่ชุมชนและ

ท้องถิ่น อย่าง

ย่ังยืน 

ร้อยละของรายไดข้องชุมชนและ

ท้องถิ่นที่เพิม่ขึน้ 

10 15 20 20 20 ผลการจัด

อันดับ SDGs 

11 Sustainable 

Cities and 

Communities 

(ระดับประเทศ) 

9 9 8 8 8 

  4.2.2  พัฒนา

องค์ความรู้ทาง

ศลิปะและ

วัฒนธรรม สู่งาน

สร้างสรรค์เชิง

พาณิชย์ 

(Cultural Enter-

prise) 

4.2.2.1 ส่งเสรมิ

การพัฒนาองค์

ความรู้ทางศิลปะ

และวัฒนธรรม สู่

งานสร้างสรรค์

เชิงพาณิชย์ (Cul-

tural Enterprise) 

จำนวนองคค์วามรู้ทางศลิปะและ

วัฒนธรรม ที่ไปสู่งานสร้างสรรค์

เชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise) 

[Super KPI] 

1 1 1 1 1 ผลการจัด

อันดับ SDGs 

17 Partner-

ships for the 

goals 

(ระดับประเทศ) 

15 14 14 13 13 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การ

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่

ทันสมัย  มปีระสิทธิภาพ 

โปร่งใส  และมธีรรมาภิบาล 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

5.1 การพัฒนาคุณภาพ

องค์กรเพื่อความเปน็เลิศ 

5.1.1 การพัฒนา

คุณภาพองค์กร

ตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพ

องค์กรเพื่อความ

เป็นเลิศ (EdPEx) 

5.1.1.1 ส่งเสรมิ

สนับสนุนให้

คณะ/หน่วยงาน

นำเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพ

องค์กรเพื่อความ

เป็นเลิศ (EdPEx) 

มาใชใ้นการ

พัฒนาองคก์ร 

จำนวนคณะ/หน่วยงานที่นำเกณฑ์

การประกันคุณภาพองค์กรเพื่อ

ความเป็นเลิศ (EdPEx) มาใชใ้น

การพัฒนาองคก์ร  

[Super KPI] 

1 1 1 1 1 ผลการจัด

อันดับ SDGs 

17 Partner-

ships for the 

goals 

(ระดับประเทศ) 

15 14 14 13 13 

    จำนวนคณะ/หน่วยงานที่มีผล

ประเมินภายใน อยู่ในระดับ EdPEx 

200   

[Super KPI] 

- - 1 1 1             

    จำนวนคณะ/หน่วยงานที่มีผล

ประเมินภายใน อยู่ในระดับ EdPEx 

300  

[Super KPI] 

- - - - -             

    จำนวนคณะ/หน่วยงานที่ผ่านการ

ประเมิน TQA [Super KPI] 

- - - - -             

    จำนวนคณะ/หน่วยงานที่ผ่านการ

ประเมิน TQC 

[Super KPI]  

- - - - -             

  5.1.2 การพัฒนา

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สนับสนุนการ

5.1.2.1 พัฒนา

และบูรณาการ

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สนับสนุนการ

จำนวนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

องค์กร 

4 4 4 4 4             
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

พัฒนาคุณภาพ

องค์กร 

พัฒนาคุณภาพ

องค์กร 

5.2 การบริหารงานมธีรร

มาภิบาล และความโปร่งใส

อย่างยั่งยืน  

5.2.1 ส่งเสริม

การสร้างธรร

มาภิบาลภายใน

มหาวิทยาลัย

อย่างยั่งยืน 

5.2.1.1 สง่เสรมิ

การบรหิารงาน

ด้วยหลักธรรมาภิ

บาลทั่วทั้งองคก์ร 

มีระบบและกระบวนการทำงาน 

(Work process) ด้านการส่งเสรมิ

การบรหิารงานด้วยหลกัธรรมาภิ

บาลทั่วทั้งองคก์ร   

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 1]  

4 4 4 4 4 ผลการจัด

อันดับ SDGs 

16 Peace, 

Justice and 

Strong Institu-

tions (ระดับ

โลก) 

301 – 

400 

301 – 

400 

301 – 

400 

301 – 

400 

301 – 

400 

    5.2.1.2 ส่งเสรมิ

คุณธรรมและ

ความโปร่งใส 

ผลการประเมิน ITA ระดับ

มหาวิทยาลัยไม่ต่ำกว่า ระดับ A  

1 1 1 1 1 ผลการจัด

อันดับ SDGs 

17 Partner-

ships for the 

goals 

(ระดับประเทศ) 

15 14 14 13 13 

      ผลการประเมิน ITA ระดับคณะ/

หน่วยงานไม่ต่ำกวา่ ระดับ B 

- - - - -             

      ผลการประเมิน ITA ระดับคณะ/

หน่วยงานไม่ต่ำกวา่ ระดับ A 

1 1 1 1 1             
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

    5.2.1.3 ส่งเสรมิ

ให้ผู้บริหาร 

บุคลากร นิสิต 

และนักเรียน 

ปฏิบัติตาม

ประมวลจริย

ธรรรมอย่าง

เคร่งครัด 

จำนวนเร่ืองหรือจำนวนข้อ

ร้องเรียนด้านคุณธรรมและความ

โปร่งใส ที่เข้าสู่กระบวนการรับ

เรื่อง ที่ไดรั้บการแก้ไขและสง่

ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้ร้องเรียน 

ไม่

เกิน 1 

ไม่

เกิน 

1 

ไม่

เกิน 1 

ไม่

เกิน 1 

ไม่

เกิน 1 

            

5.3 สภาพแวดลอ้มของ

บุคลากรเก้ือหนุนและมี

ประสิทธิภาพ  

5.3.1 พัฒนาขีด

ความสามารถ

บุคลากร 

5.3.1.1 สง่เสรมิ

พัฒนาขีด

ความสามารถ

และอัตรากำลงั

บุคลากรตาม

ความต้องการ

พัฒนาของ

มหาวิทยาลัย 

(CAPABILITY and 

CAPACITY) 

มีระบบและกระบวนการทำงาน 

(Work process) ที่ครอบคลุม

เครือข่ายอุปทาน (Supply net-

work) ด้านการพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากร  

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]  

1. ระบบประเมินความต้องการ

ด้านขีดความสามารถและ

อัตรากำลังบคุลากร 

2. วิธีการประเมินทักษะ และ

สมรรถนะบุคลากร  

3. ระบบให้การรับรองคุณวุฒิ 

(certifications) หรือ

ประกาศนียบัตรด้านทักษะ

ความสามารถของบุคลากร 

4. ระบบความก้าวหน้าของ

บุคลากรในระดับต่างๆ (staffing 

5 5 5 5 5 ผลประเมิน

ความพึงพอใจ

ของบุคลากรที่

มีต่อการ

พัฒนาขีด

ความสามารถ

ของบุคลากร 

4.00 4.00 4.50 4.50 4.50 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

levels) 

5. ระบบการสรรหา ว่าจ้าง และ

ดูแลบคุลากรใหม่ (New WORK-

FORCE Members)  

6.ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

สนับสนุนการบรหิารทรัพยากร

บุคคล (HR SMART) 

ฯลฯ 

  5.3.2 การเตรยีม

บุคลากรให้พร้อม

ต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

5.3.2.1 บรหิาร

จัดการการ

เปลี่ยนแปลงด้าน

บุคลากร 

(WORKFORCE 

Change Man-

agement)  

มีการสรา้งวัฒนธรรมองค์กรการ

เรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน สาน

ความคดิสร้างจิตใจ (Ideas and 

Thinking)  

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]  

1 1 1 1 1 ผลประเมิน

ความพึงพอใจ

ของบุคลากรที่

มีต่อ

วัฒนธรรม

องค์กรการ

เรียนรู้

เปลี่ยนแปลง

ร่วมกัน สาน

4.00 4.00 4.50 4.50 4.50 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

ความคดิสร้าง

จิตใจ (Ideas 

and Thinking)  

                  ผลการจัด

อันดับ SDGs 

16 Peace, 

Justice and 

Strong Institu-

tions  (ระดับ

โลก) 

301 – 

400 

301 – 

400 

301 – 

400 

301 – 

400 

301 – 

400 

                  ผลการจัด

อันดับ SDGs 

17 Partner-

ships for the 

goals 

(ระดับประเทศ) 

15 14 14 13 13 

   5.3.3 ส่งเสริม

ความก้าวหน้า

ตามสายงาน 

 5.3.3.1 

ความสำเร็จใน

งาน (Work Ac-

complishment) 

มีระบบและกระบวนการทำงาน 

(Work process) ด้านการส่งเสรมิ

ความก้าวหน้าตามสายงาน  

 [EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]  

1. ระบบและกลไกใช้ประโยชน์

อย่างเต็มที่จากสมรรถนะหลกัของ

องค์กร 

2. ระบบและกลไกการส่งเสรมิ

2 2 2 2 2 ผลประเมิน

ความพึงพอใจ

ของบุคลากรที่

มีต่อรูปแบบ

การทำงานและ

การบรหิาร

บุคลากรเพื่อ

4.00 4.00 4.50 4.50 4.50 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

สนับสนุนการมุง่เน้นลกูค้าและ

ธุรกิจ 

3. ระบบและกลไกผลักดันให้ผล

การดำเนินการที่เหนือกว่าความ

คาดหมาย 

ความสำเร็จใน

งาน 

5.4 บรรยากาศการทำงาน

ของบุคลากร (WORKFORCE 

Climate) 

5.4.1 พัฒนา

สภาพแวดล้อม

ของการทำงาน 

(Workplace En-

vironment) 

5.4.1.1 สรา้ง

ความมั่นใจด้าน

สขุภาพ ความ

ปลอดภัย 

(security) และ

ความสะดวกใน

การเข้าถงึ

สถานที่ทำงาน

ของบุคลากร 

มีระบบและกระบวนการทำงาน 

(Work process) ด้านการส่งเสรมิ

สุขภาพและความปลอดภัย

บุคลากรและระบบการเขา้ถึง

สถานที่ทำงานของบุคลากร  

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   

2 2 2 2 2 ความพึงพอใจ

ของบุคลากรที่

มีต่อระบบการ

ส่งเสรมิ

สุขภาพและ

ความปลอดภัย

บุคลากร และ

ระบบการ

เข้าถึงสถานที่

ทำงานของ

บุคลากร 

4.00 4.00 4.50 4.50 4.50 

    5.4.1.2 ปรับปรุง

สภาพแวดล้อมใน

การทำงาน 

จำนวนอาคารสถานทีแ่ละ

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่

ไดรั้บการปรับปรุงพัฒนา (คณะ+

ศูนย์) 

2 2 2 2 2 ความพึงพอใจ

ของบุคลากรที่

มีต่อ

สภาพแวดล้อม

ของการทำงาน 

4.00 4.00 4.50 4.50 4.50 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

  5.4.2 ส่งเสริม

การดำเนินงาน

ตามนโยบายและ

สิทธิประโยชน์

สำหรับบุคลากร 

(WORKFORCE 

Benefits and 

Policies) 

5.4.2.3 

สนับสนุน

บุคลากรโดยจัด

ให้มีสวัสดิการ 

สิทธิประโยชน์ 

และนโยบาย

สนับสนุนความ

ต้องการของ

บุคลากรที่

หลากหลาย  

มีระบบและกระบวนการทำงาน 

(Work process) ด้านระบบ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ

บุคลากร  

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   

1 1 1 1 1 ความพึงพอใจ

ของบุคลากรที่

มีต่อสวัสดิการ

และสิทธิ

ประโยชน์ 

4.00 4.00 4.50 4.50 4.50 

                  ผลการจัด

อันดับ SDGs 

16 Peace, 

Justice and 

Strong Institu-

tions  (ระดับ

โลก) 

301 – 

400 

301 – 

400 

301 – 

400 

301 – 

400 

301 – 

400 

                  ผลการจัด

อันดับ SDGs 

17 Partner-

ships for the 

goals 

(ระดับประเทศ) 

15 14 14 13 13 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

5.5 ความผูกพันของ

บุคลากร (Workforce En-

gagement) 

5.5.1 สร้าง

ค่านิยมความรัก 

ความผูกพัน และ

การมีส่วนร่วมใน

องค์กร 

(Assessment of 

Workeforce EN-

GAGEMENT) 

5.5.1.1 สง่เสรมิ

การสรา้งค่านิยม

ให้บุคลากรเกิด

ความรัก ผูกพันธ์ 

และการมีส่วน

ร่วมในองค์กร 

(Drivers of EN-

GAGEMENT) 

ตามกลุ่มและ

ประเภทบุคลากร 

มีระบบและกระบวนการทำงาน 

(Work process) ด้านความผูกพัน

ของบุคลากร และขับเคลื่อนความ

ผูกพัน 

 [EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   

1 1 1 1 1 ความพึงพอใจ

ของบุคลากรที่

มีต่อการสรา้ง

ค่านิยมให้

บุคลากรเกดิ

ความรัก 

ผูกพันธ์ และ

การมีส่วนร่วม

ในองค์กร 

4.00 4.00 4.50 4.50 4.50 

    5.5.1.2 พัฒนา

ระบบการ

ประเมินความ

ผูกพัน และการมี

ส่วนร่วมใน

องค์กร 

(Assessment of 

ENGAGEMENT) 

 มีระบบการประเมินความผูกพัน   

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   

1 1 1 1 1 ความพึงพอใจ

ของบุคลากรที่

มีต่อระบบการ

ประเมินความ

ผูกพัน และ

การมีส่วนร่วม

ในองค์กร 

4.00 4.00 4.50 4.50 4.50 

                  ผลการจัด

อันดับ SDGs 

16 Peace, 

Justice and 

Strong Institu-

tions  (ระดับ

โลก) 

301 – 

400 

301 – 

400 

301 – 

400 

301 – 

400 

301 – 

400 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

                  ผลการจัด

อันดับ SDGs 

17 Partner-

ships for the 

goals 

(ระดับประเทศ) 

15 14 14 13 13 

5.6 วัฒนธรรมองค์กร 

(Organizational Culture)  

5.6.1 เสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร 

ให้เกิดการ

สื่อสารค่านิยม

และวัฒนธรรม

องค์กรที่ดีร่วมกัน  

5.6.1.1 ส่งเสรมิ

ให้หน่วยงาน

สรา้งวัฒนธรรม

องค์กร ให้เกิด

การสื่อสาร

ค่านิยมและ

วัฒนธรรม

องค์กรที่ดีร่วมกัน  

มีระบบและกระบวนการทำงาน 

(Work process) ด้านสริมสรา้ง

วัฒนธรรมองค์กร ให้เกิดการ

สื่อสารค่านิยมและวฒันธรรม

องค์กรที่ดีร่วมกัน  

 [EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   

1. มีระบบและกลไกการส่งเสรมิ

วัฒนธรรมองค์กร 

2. มีวัฒนธรรมการสื่อสารองคก์ร

ที่เปิดกว้าง 

3. วัฒนธรรมการทำงานทีด่ีมี

ประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 ความพึงพอใจ

ของบุคลากรที่

มีต่อการ

สื่อสารค่านิยม

และวัฒนธรรม

องค์กรที่ดี

ร่วมกัน  

4.00 4.00 4.50 4.50 4.50 

  5.6.2 กำหนด

วัฒนธรรมองค์กร

ให้สนับสนุน

วสิัยทัศน์และ

ค่านิยม  

5.6.2.1 สง่เสรมิ

ให้บุคลากร

ปฏิบัติตาม

วิสัยทัศน์และ

ค่านิยมร่วมของ

มหาวิทยาลัย  

มีการส่งเสรมิใหบุ้คลากรปฏิบัติ

ตามวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมของ

มหาวิทยาลัย   

1 1 1 1 1 ความพึงพอใจ

ของบุคลากรที่

มีต่อการปฏิบัติ

ตามวิสัยทัศน์

และค่านิยม

ร่วมของ

มหาวิทยาลัย 

4.00 4.00 4.50 4.50 4.50 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

  

5.6.3 สร้าง

วัฒนธรรมการ

ทำงานสู่ผลลัพธ์

ท่ีมีต่อลูกค้า 

5.6.3.1 สง่เสรมิ

การสรา้ง

วัฒนธรรมการ

ทำงานสู่ผลลัพธ์

ที่มีต่อลูกค้า 

มีวัฒนธรรมการทำงานสู่ผลลัพธ์ที่

มีต่อลูกค้า (VOC) 

1 1 1 1 1 ความพึงพอใจ

ของบุคลากรที่

มีต่อการฒน

ธรรมการ

ทำงานสู่

ผลลัพธ์ที่มีต่อ

ลูกค้า 

4.00 4.00 4.50 4.50 4.50 

                  ผลการจัด

อันดับ SDGs 

16 Peace, 

Justice and 

Strong Institu-

tions (ระดับ

โลก) 

301 – 

400 

301 – 

400 

301 – 

400 

301 – 

400 

301 – 

400 

                  ผลการจัด

อันดับ SDGs 

17 Partner-

ships for the 

goals 

(ระดับประเทศ) 

15 14 14 13 13 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

5.7 ผลการปฏิบัตงิานและ

การพัฒนาท่ีดีและมี

ประสิทธิภาพ 

(PERFORMANCE Manage-

ment and Development) 

5.7.1 พัฒนา

ระบบการจัดการ

ผลการปฏิบัตงิาน

ของบุคลาการ

สายสนับสนนุให้

เกิดการทำงานท่ี

ให้ผลการ

ดำเนินงานท่ีด ี

5.7.1.1 ส่งเสริ

มารปฏิบัติงาน

และการพัฒนาที่

ดีและมี

ประสิทธิภาพ 

และนำแนว

ปฏิบัติที่ดี (Best 

Practise) ไปใช้

ประโยชน์ การ

พัฒนาผลการ

ปฏิบัติงาน 

(PERFORMANCE 

Development) 

มีระบบและกระบวนการทำงาน 

(Work process) ด้านการ

ประเมินผลการปฏิบัตงิาน และ

แนวปฏิบัตทิี่ดี (Best Practise)  

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   

1. การบรหิารค่าตอบแทน การให้

รางวัล การยกย่องชมเชย และการ

สรา้งแรงจูงใจในการทำงาน 

2. การบรหิารค่าตอบแทน การให้

รางวัล การยกย่องชมเชย และการ

สรา้งแรงจูงใจในการทำงาน 

3. การยอมรับความเสี่ยงที่ผ่าน

การประเมินผลได้ผลเสียอย่าง

รอบด้าน (INTELLIGENT RISK tak-

ing) 

4. การจัดการผลการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรด้านการมุ่งเน้นลูกคา้

และธุรกิจ 

5. การจัดการผลการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากรด้านการบรรลุผล

สำเร็จของแผนปฏบิัติการ 

6. การเรียนรู้และสนับสนุนความ

ต้องการพัฒนาตนเองของ

บุคลากร ตามทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

5 5 5 5 5             
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

7. การเรียนรู้และพัฒนาของ

องค์กรด้านความปรารถนาในการ

เรียนรู้และพัฒนาของบคุลากร 

8. ระบบการเรียนรู้และพัฒนาของ

องค์กรด้านสนับสนุนการปรับปรุง

ผลการดำเนินการขององคก์ร และ

ความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผล

ไดผ้ลเสียอย่างรอบด้าน 

9. การเรียนรู้และพัฒนาของ

องค์กรด้านการสนับสนุน

จริยธรรม และวิธีปฏิบัติทางธุรกิจ

อย่างมีจริยธรรม 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

  5.7.2 พัฒนา

ประสิทธิผลของ

การเรียนรู้และ

การพัฒนา 

(LEARNING and 

Development 

EFFECTIVENESS) 

5.7.2.1 กำหนด

วิธีประเมิน

ประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของ

ระบบการเรียนรู้

และการพัฒนา 

มีระบบและกระบวนการทำงาน 

(Work process) ด้านเพัฒนา

ประสิทธิผลของการเรียนรู้และ

การพัฒนา และความก้าวหน้า

สายอาชีพ 

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   

1. มีระบบการจัดการการพัฒนา

ความก้าวหน้าตามสายอาชีพของ

บุคลากรและผูน้ำในอนาคตของ

องค์กร 

2. มีแผนการสืบทอดตำแหนง่ของ

ตำแหนง่บรหิาร ผู้นำ และตำแหน่ง

อื่นที่สำคัญ 

2 2 2 2 2             

                  ผลการจัด

อันดับ SDGs 

16 Peace, 

Justice and 

Strong Institu-

tions  (ระดับ

โลก) 

301 – 

400 

301 – 

400 

301 – 

400 

301 – 

400 

301 – 

400 

                  ผลการจัด

อันดับ SDGs 

17 Partner-

ships for the 

15 14 14 13 13 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

goals   

(ระดับประเทศ) 

5.8 มหาวิทยาลัยได้รับการ

จัดอันดบัสถาบันการศึกษา

สีเขียวท่ีเป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อมระดับโลก (UI 

Green)    

5.8.1 พัฒนา

กายภาพ และ

สิ่งแวดล้อมตาม

เกณฑ์ UI Green 

สู่การเป็น

มหาวิทยาลัย

ต้นแบบในการ

สร้างความยั่งยืน 

5.8.1.1 สง่เสรมิ

การดําเนินการ

ตามประเด็นหลกั

ของเกณฑ์ UI 

Green Metric 

เพื่อพัฒนาสู่การ

เป็นมหาวิทยาลัย

ต้นแบบในการ

สรา้งความย่ังยืน 

จำนวนคณะ/หน่วยงานที่เข้าร่วม

การจัดอันดับตามเกณฑ์การ

ประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI 

Green)   

[Super KPI] 

1 1 1 1 1 1) ผลการจัด

อันดับตาม

เกณฑ์การ

ประเมิน

มหาวิทยาลัยสี

เขียว (UI 

Green)   

1. Setting and 

Infrastructures 

(SI)  

2. Setting and 

Infrastructures 

(SI)  

3. Waste (WS) 

4. Water (WR) 

5. Transporta-

tion (TR) 

6. Education 

(ED) 

[Super KPI] 

 

2) ผลการจัด

เงิน เงิน เงิน ทอง ทอง 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

อันดับ

สำนักงานสี

เขียว (Green 

Office) 

ระดับเหรียญ

ทอง จำนวน 

xx หน่วยงาน 

ระดับเหรียญ

เงิน 

ระดับเหรียญ

ทองแดง 

[Super KPI] 

      จำนวนคณะ/หน่วยงานที่เข้าร่วม

การจัดอันดับสำนักงานสีเขียว 

(Green Office) 

1. จำนวนหน่วยงานระดับเหรียญ

ทอง   

2. จำนวนหน่วยงานระดับเหรียญ

เงิน 

3. จำนวนหน่วยงานระดับเหรียญ

ทองแดง 

4. จำนวนหน่วยงานที่เร่ิมต้นเข้า

1 1 1 1 1 ผลการจัด

อันดับ SDGs 

11 Sustainable 

Cities and 

Communities  

(ระดับประเทศ/

ระดับโลก) 

xx xx xx xx xx 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

    2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

ร่วมจัดอันดับ (ปีที่ 1) 

[Super KPI] 

                  ผลการจัด

อันดับ SDGs 

15 Life On 

Land  

(ระดับประเทศ) 

2 2 2 2 2 

                  ผลการจัด

อันดับ SDGs 

17 Partner-

ships for the 

goals   

(ระดับประเทศ) 

15 14 14 13 13 
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ส่วนที่ 4 

การประเมินความสำเร็จของแผนยทุธศาสตร์ และระบบการปรับปรุงพัฒนา 

 
4.1 การประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์  

 

 4.1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยพะเยา  

 เพ ื ่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 ต่อประชาคม

มหาวิทยาลัยพะเยา  

2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการตดิตามข้อมูลย้อนกลับจาก ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะ ๆ 

  

 4.1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น โดยมีระบบและกลไก   

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  

และให้มกีารตดิตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส มี

มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ  
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2) สร ้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

กับการประเมนิการปฏิบัติงานตามระดับของตัวช้ีวัดการดำเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหนา้ส่วนงาน ผูอ้ำนวยการ 

หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวชี ้ วัด  

และตามรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื ่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ 

  

 4.1.4 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ  

  การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนตามความเหมาะสม เช่นงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการ

ตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI)การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและตอบสนอง

ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

  

 4.1.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  

  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผล มีการนำข้อมูล  

ไปวิเคราะห์และนำรายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู ้บริหารได้อย่างถูกต้อง  

และรวดเร็ว 

 

4.2 การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงาน 

 กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี

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

ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ตามวิธีการและขัน้ตอน ดังนี้ 

 4.2.1 ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 - 2568 นี ้ ได้กำหนดให้ 

มีการเชื ่อมโยงตัวบ่งชี ้ของแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล  

จงึกำหนดให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผน 
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 4.2.2 การรายงานผล 

 1) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้ประจำปี

งบประมาณ) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ตามข้อกำหนด ITA  

 2) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลางและสำนัก

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

 3)  รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี ้วัดต่อมหาวิทยาลัย 

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

 4)  รายงานสร ุปผลการดำเน ินงานต ่อคณะกรรมการบร ิหารมหาว ิทยาล ัยและ 

สภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศกึษา) 

  5) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน แผนงาน

บุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ)  

5.1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ 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

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

5.4) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ  

สภามหาวิทยาลัย (รอบ 12 เดือน) 

  6) การรายงานผลการดำเนินโครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ประจำปี

งบประมาณ) 

6.1) รายงานผลการใช ้จ ่ายเง ินงบประมาณต่อสำน ักงบประมาณ สำน ักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่ม

จังหวัด และจังหวัดที่เกี ่ยวข้อง ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน,กรกฎาคม, 

กันยายน)   

6.2) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี ้ ว ัด ต่อสำนัก

งบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่เกี่ยวข้องปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, 

เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

6.3) รายงานผลการดำเนินโครงการตามคำขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

6.4) รายงานผลการดำเนินงานบูรณาการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระบบ e-MENSCR ปีละ4 ครั้ง (มกราคม, 

เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

6.5) รายงานผลการดำเนนิงานงบประมาณจังหวัดต่อจังหวัด ในระบบ PADME   

6.6) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ  

สภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

6.7) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น ๆ ตามคำขอของแหล่งทุน 

และรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

และสภามหาวิทยาลัย (เมษายน, กันยายน) 

 

4.3 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (Performance Improvement System)  

  4.3.1 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการที่สำคัญ 

มหาวิทยาลัยพะเยามีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทาง และดำเนินการบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 

โดยใช้ วงจรคุณภาพ (Approach, Deploy, Learning, Integration : ADLI) วงจรการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ

จัดการความรู ้  (KM) ให้หน่วยงานนำไปปร ับใช้ในการพัฒนางานของตนและองค ์กร นอกจากนี้  

ในระดับหลักสูตรมีการนำเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพ 

ของการให้บริการทางการศึกษา ซึ ่งจะนำไปสู ่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้อย่างมีประสิทธ ิภาพ   

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 4.3.2 การปรับปรุงผลการดำเนินงาน 

    การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการเพื่อให้เกิดการปรับปรุง

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย  

1) การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู ้ของผู ้เรียน ตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน  

การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย 
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2) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน และหน่วยงาน

ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

3) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ทั้งด้านขีดความสามารถของบุคลากร 

สมรรถนะ และสวัสดิการต่างๆ 

4) การประเมนิผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและธรรมาภบิาล  

5) การประเมินผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการอนุรกัษ์

พลังงาน 

6) การประเมนิผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงนิและตลาด 

 

 

---------------------------------- 


