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คำนำ 

 
 แผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 2565 – 2569 นี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นทิศทางในการพัฒนา

วิทยาเขตเชียงราย ซึ่งบุคลากรของวิทยาเขตเชียงรายได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิด เพื่อวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ทิศทางการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที ่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีงบประมาณ 2565-2569 

 สาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ ประกอบด้วย โครงร่างองค์กร การวิเคราะห์สถานการณ์

ปัจจุบันของวิทยาเขตเชียงราย การวิเคราะห์ความผูกพันกับลูกค้าและการแข่งขันในอุตสาหกรรมการศึกษา 

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาวทิยาเขตเชียงราย การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการองค์ความรู้ ซึ่งจะได้

นำไปสู ่การแปลงเป็นแผนปฏิบัติการของวิทยาเขตเชียงราย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี ้ว ัดความสำเร็จ 

ระยะเวลาดำเนินงานและกำหนดผูร้ับผิดชอบต่อไป 

 ขอขอบคุณบุคลากรทุกคนที่มีส่วนทำให้แผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 2565 – 2569 นี้

สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิทยาเขตเชียงรายให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

อีกทั้งทำให้ทุกคนมั่นใจและมีความสุขในการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ที่ทุกคนได้ช่วยกันสร้างขึ้นมา ซึ่งเป็น

การสะท้อนและถ่ายทอดค่านิยมของวิทยาเขตเชียงรายหรือ Chiang Rai Campus (CRC) หรือ C: Collectivity 

(ปัญญารวมหมู่) R: Responsibility (ความรับผิดชอบ) C: Congeniality (ความเป็นมิตร) ออกมาเป็นรูปธรรม

ได้อย่างชัดเจน 
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(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา) 
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มหาวิทยาลัยพะเยา 
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(ร่าง) 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 
 

 

ส่วนที่ 1  โครงร่างองค์กร (Organization Profile)  

1. ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพะเยา 

  มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ขอรับการสนับสนุนที่ดินจากจังหวัด

เชียงราย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย บ้านฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง  จ.เชียงราย ซึ่งได้รับอนุมัติ

ให้ใช้ประโยชน์ประมาณ 25 ไร่ โดยดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการวิชาการและอาคารห้องพัก

จำนวน 24 ห้อง เปิดทำการ เมื ่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 โดยใช้ชื ่อ มหาวิทยาลัยน เรศวรพะเยา 

ศูนย์บริการวิชาการเชียงราย ในระยะแรกได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง โดยสำนักงานการศึกษาภาคพิเศษเป็นผู้บริหารจัดการ จน

กระทั้งวันที่ 19 กันยายน 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติยกฐานะศูนย์บริการวิชาการเชียงราย เป็น

วิทยาเขตเชียงราย 

 

2. หลักสูตรและบริการ  

  

 2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาเขตเชียงรายมีหลักสูตรที่ทำ

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท จำนวน 2 หลักสูตร 3 สาขาวิชา ดังต่อไปนี ้ 

 1. หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 2. หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน (Non –Degree) ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาเขตเชียงรายมี

หลักสูตรที่ทำการจัดการเรยีนการสอน จำนวน 5 หลักสูตร โดยมีรายชื่อหลักสูตร ดังต่อไปนี้  

 1. เขยีนข่าวอย่างไรใหป้ัง 

 2. Microsoft-Excal-2016 สำหรับผู้เริ่มตน้ถึงระดับกลาง  

 3. สร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint อย่างสรา้งสรรค์  

 4. Microsoft-Excal-2016 Advanced 

 5. อบรมการเตรยีมตัวสอบภาษาอังกฤษ GAT, PAT 

  

 

1.3 เป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 

 ด้านการกำหนดเป้าหมายสู่ความสำเร็จ วิทยาเขตเชียงราย ได้กำหนดเป้าหมายของการ

ดำเนนิงานตามพันธกิจหลัก 5 ด้าน สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

1)  ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

2) วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

3) บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 

4) ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย  

5) บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของวิทยาเขตเชียงราย และเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัด

สำหรับวัดประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทุกด้าน  

ดังตารางต่อไปนี ้
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 (3.1) เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา 
 

ตารางที่ 1 หลักสูตรและการจัดการศึกษา  

หลักสูตร ความสำคัญต่อ

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

1. หลักสูตรระดับ

ปริญญาโท จำนวน 

2 หลักสูตร 3 

สาขาวิชา 

1)   บัณฑิตมงีานทำ 

2) ผู้ใชบั้ณฑิตพงึพอใจ

ในคุณภาพบัณฑิต 

3) ผู้เรียนในพื้นท่ี

ภาคเหนอืมีโอกาสทาง

การศึกษาเพ่ิมขึน้ 

บูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยการบรรยายและปฏิบัติการ

แนวใหม่ม ีการฝ ึกงานหรือการศึกษาอิสระ และส่งเสร ิมฝึก

ประสบการณ์ พัฒนาทั ้ง Hard Skills และ Soft Skills มีการใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์เพื ่อให้นิสิตได้ทบทวนและเรียนรู้ด้วยตัวเอง จัด

กิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร บูรณาการการ

จัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่ชุมชน   

ตารางที่ 2 เป้าหมายและแนวทางการวิจัย 

บริการ ความสำคัญต่อความสำเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและ

บริการ 

การวจิัย มุ่งเป็นสถาบัน การศกึษา

ขั้นสูงท่ีเตรียมความพร้อมให้นิสติมี

ศักยภาพ (Talent and Skilled Hu-

man Resources) ผลิตงานวจิัยเป็น

รากฐานการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศ สร้างองค์ความรูใ้หม่

นำไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนา

สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมให้

ก้าวหนา้และนำไปใชป้ระโยชน์ต่อ

ชุมชน สังคม และ

ภาคอุตสาหกรรมในเชงิพาณิชย์ สู่

การเตบิโตอย่างย่ังยนืของสังคม 

1) การได้รับการจัดอันดับ World Rank-

ings  

2) การวิจัยต่อยอดองค์ความรูสู้่การ

สร้างนวัตกรรม และการนำ

ผลงานวจิัยไปใชป้ระโยชน์พัฒนา

ชุมชนหรือต่อยอดเชงิพาณิชย์ 

3) ผลงานวจิัยได้รับการตพีมิพ์ในระดับ

นานาชาติและได้รับการอา้งอิง 

ดำเนนิการเรียนการสอนด้านการวจิัย

และการนำเสนองานวจิัยสู่เวที

ระดับชาติและนานาชาต ิโดยมีการ

ทำงานวิจัยเพื่อตามสนองต่อความ

ตอ้งการของชุมชนและเพื่อต่อยอดองค์

ความรู้ 
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ตารางที่ 3 เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานบรกิารวชิาการ 

บริการ ความสำคัญต่อ

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

การบริการวิชาการ เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีด ีและเป็นท่ีพ่ึงให้

ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา 

สร้างรายได้ ส่งเสริม  สุขภาวะท่ีด ี

และบรรเทาปัญหาความเดอืดร้อน

ของชุมชนและสังคม 

1) ปัญญาเพื่อความ

เข้มแข็งของชุมชน เป็น

การสร้างประโยชน์

ให้กับชุมชนและ

ผู้รับบริการ 

 

บริการวิชาการด้วยการนำความรู้สู่การพัฒนาชุมชน 

ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน การจัดประชุมวิชาการ 

อบรมสัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู ้

 

ตารางที่ 4 เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

บริการ ความสำคัญต่อ

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ส่งเสริมให้มี Cultural En-

terprise เพื่อการพัฒนาเชิงพาณิชย์

สู่สากล 

1) มผีลงานวจิัยและ

นวัตกรรม  ด้าน

ศลิปะและวัฒนธรรม 

2) จำนวนผลิตภัณฑ์และ

บริการด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม และการ

ท่องเท่ียวท่ีสร้าง

มูลค่าและพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

สร้างผลงานผ่านการลงชุมชน งานวจิัย และการ

สร้างนวัตกรรมทางศลิปวัฒนธรรม Cultural Inno-

vation กลั่นกรอง และต่อยอดเพื่อสร้างคุณค่า 

Value Added ให้กับมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของ

ชุมชน ให้ชุมชนเกิดความตระหนักรู ้และเกิดการ

สร้างรายได้สร้างเครอืข่ายความร่วมมือ  กับชุมชน 

(University Engagement) เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

สร้างสรรค์ผลงานเชงิพาณิชย์ให้เกิดเป็น Cultural 

Enterprise และสร้างความภาคภูมิใจในมรดกของ

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับนสิิตและบุคลากร 

เป็นอัตลักษณ์ขององค์กร (Thainess) 
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ตารางที่ 5 เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานบรกิารสุขภาพ 

บริการ ความสำคัญต่อความสำเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

การส่งเสริมสุขภาพ 1) มสีภาพแวดลอ้มท่ีสวยงาม 

สะอาด ปลอดภัย 

2) ผู้รับบริการพึงพอใจต่อ

การให้บริการ 

สร้างสิ่งแวดลอ้มท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิต (Green Office) 

 

ตารางที่ 6 หน่วยงานบริการและลักษณะการให้บริการ 

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน สังกัด ลักษณะการให้บรกิาร 

1 หอ้งพักยูพีรมิกก วิทยาเขตเชียงราย ให้บริการด้านหอ้งพักแก่บุคลากร นิสติ และ

บุคคลทัว่ไป 

2 เช่าสถานที่ วิทยาเขตเชียงราย ให้บริการเช่าห้องประชุม สัมมนา และ

สถานที่แก่บุคลากร นิสติ และบุคคลทัว่ไป 

3 แหล่งเรียนรู้ Media Pro-

duction Learning Space 

วิทยาเขตเชียงราย ให้บริการและจัดอบรมด้านการผลิตสื่อ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ แก่บุคลากร นิสติ และ

บุคคลทัว่ไป 
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1.4 ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านยิมร่วม สมรรถนะหลักและอัตลักษณ์บัณฑิต              

 

ปรัชญา ปญฺญาชีว ีเสฏฐชีว ีนาม (ปัญญาชีว ีเสฏฐะชีว ีนาม)  

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

ปณิธาน ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment) 

วิสัยทัศน์ เป็น GATEWAY เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

พันธกิจ 1. ผลติกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต  

2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม   

4. ทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

อัตลักษณ์ 

บัณฑิต 

1) อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ: มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศกึษา มาตรฐาน 

วิชาชีพ และทักษะตามความตอ้งการอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)  

2) อัตลักษณ์ทั่วไป: มสีุนทรียภาพ มสีุขภาพดี มบีุคลิกภาพดี 

ค่านยิม

องค์กร 

C: Collectivity (ปัญญารวมหมู่) บุคลากรวทิยาเขตเชยีงรายมสี่วนร่วมระดมความคิดในการสร้างสรรค์ 

พัฒนา วทิยาเขตเชยีงรายให้มั่นคงและยั่งยืน 

R: Responsibility (ความรับผิดชอบ) การทำงานอย่างมีหลักการและเหตุผล มีความน่าเชื่อถอืและกฎเกณฑ์

ท่ีชัดเจน พร้อมรับผิดจากผลของการตัดสินใจและปฏิบัตงิานท้ังในทางบวกและในทางลบและมคีวาม

พร้อมท่ีจะถูกตรวจสอบ 

C: Congeniality (ความเป็นมติร) บุคลากรวทิยาเขตเชยีงรายมคีวามภูมิใจท่ีได้เป็นเพื่อนท่ีด ียินดีจะให้

คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ช่วยเหลอื สนับสนุน ผู้รับบริการจากวทิยาเขตเชยีงราย และช่วยเหลอืหน่วยงาน

ภายนอกตามปณิธานของมหาวทิยาลัยพะเยา (Wisdom for Community Empowerment) 

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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พันธกิจ (Mission) 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุให้มหาวิทยาลัย

พะเยา “ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอนทำการวิจัย ให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อ

การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของ

บริบทสังคมไทยและสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องดำเนินพันธกิจในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและ

มาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบ

โจทย์สังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จงึดำเนิน

พันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 1) ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพรู้ทันโลกทัน

เทคโนโลยี มีความรู้ภาษาอังกฤษที่สื่อสารได้ มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม และ

ธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมี

คุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเป้าหมายชีวิตมีทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม 

รวมถึงทักษะ การจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุ่น ตรงตามความต้องการ

ของตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม่ อาจารย์มีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

(Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัด

การศึกษาใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และวิธีเรียนรู้ที่เน้นทักษะและการปฏิบัติร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต มีการ

บริหารจัดการที่สร้างความเชื่อมั่นกับผู้เรียนและความเชื่อถือให้กับชุมชนและสังคม ระบบการศึกษารองรับ

และตอบโจทย์พื้นที่ในการยกระดับการศึกษา ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุกระดับ พร้อมก้าวสู่ความเป็น

สากลและนานาชาติ 

 2) วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 นอกเหนือจากบทบาทการสร้างคนให้มีทักษะชีวิตและวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการ

ตลาดแรงงานแล้ว การเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent and Skilled 

Human Resources) มหาวิทยาลัยต้องตระหนักว่า งานวิจัยเป็นรากฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
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การวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู้ใหม่นำไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนาสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมให้ก้าวหน้าและ

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของ

สังคม ลดปัญหาความยากจน ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ในเวทีโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านการวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุน

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม มีการตดิตามและการประเมินผล

เป็นระบบสร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก วิจัยและนวัตกรรมที่

ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

เน้นการวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และความต้องการของประเทศ (Demand side) ส่งเสริมการ

เผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การนำไปใช้ประโยชน์กับสังคม ด้วยการร่วมมือกับผู้ใช้

ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตรเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สามารถ

พัฒนายกระดับรายได้และเทคโนโลยีของประเทศใหเ้ป็นไปตามนโยบายการเข้าสู่ Thailand 4.0  

  3) บรกิารวชิาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม  

 มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและแหล่งรวมองค์ความรู้ในทุกสาขาทั้ง

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และด้วย

ปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน Wisdom for Community Empowerment)” มหาวิทยาลัย

ต้องคำนึงถึงพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่เป็นพันธกิจหลักสำคัญอีกพันธกิจหนึ่งด้วย 

มหาวิทยาลัยต้องสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมสร้างความสัมพันธ์ที่ด ีและเป็นที่พึ่งให้ชุมชนและสังคม 

ยกระดับการศกึษา สร้างรายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนและสังคม

ที่เกิดขึน้ เพื่อคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น สังคมมคีวามเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจากความแตกต่างและเหลื่อมล้ำ เกิด

สังคมความสุข 

 4) ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย  

 การดำรงไว้ซึ ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เป็นสิ่ งที ่คนไทยทุกคนต้องตระหนักและให้

ความสำคัญเพื่อเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ

สาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เป็นภารกิจเพื ่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและสมบัติของ

ประเทศชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่ในพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่สวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยต้องสร้างความร่วมมือกับชุมชน (University engagement) เพื่อการทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู 

สืบสาน สร้างสรรค์ สร้างจิตสำนึกปลูกฝังค่านิยม และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงามของประเพณีและ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่พึงประสงค์ให้กับนิสิตและบุคลากร รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเชื ่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
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สิ่งแวดล้อม การพัฒนาประยุกต์ การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยการบริหารจัดการ และการใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นระบบ 

 5. บริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  

 การพัฒนาระบบนิเวศด้านการบริหารจัดการ มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศกำหนดในการ

บริหารคน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อเป้าหมายองค์กรที่ดีมีคุณภาพและ

ประโยชน์สุขของบุคลากรมีระบบและกลไกควบคุมการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีที ่ทันสมัยในทุกระดับ 

ยกระดับศักยภาพของบุคลากร ทั้งผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมี Mindsetของการทำงานและ

การบริหารร่วมกัน และมีภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) และผูต้ามในโลกใหม่ เปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนเกี่ยวข้อง

มีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน เพื่อกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความรู้ความเข้าใจใน

นโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ กระตอืรอืร้นในการแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้บริหารทุกระดับ

ต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) มีความมุ่งมั่นและต้องเห็นภาพทิศทางในระยะยาว (Visionary) ด้วยหลักการทำงาน

ร่วมกัน “สานความคิด สร้างจิตใจ” รวมพลังของบุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี 

ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างระบบการบริหารบนพื้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการดำเนินงาน

ที่มปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

1.5 บุคลากร (Workforce Profile)  

 สมรรถนะหลักของพนักงานวิทยาเขตเชียงราย (Personal Competency)  

 (11.1) สมรรถนะของผู้บริหาร 

1. ทักษะบริหารงาน (Managerial Skill) มีทักษะการบริหารงานและสามารถประยุกต์ใช้

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

เป็นผู้บริหาร เป็นผู้กำกับและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินงานตามระเบียบ  

ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และแนวปฏิบัติต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและเพื่อมุ่งสู ่การบรรลุ

เป้าหมายและวสิัยทัศน์ของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย   

2. ทักษะการบริหารงานบุคคล (Personnel Management Skill) มีทักษะการบริหารและ

พัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะและศักยภาพรองรับการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงานและพันธ

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

ในองค ์กร สามารถจ ัดบ ุคลากรสมด ุลก ับการปฏ ิบ ัต ิงานตามภารก ิจ พ ัฒนาระบบสว ัสด ิการ  

และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน   
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3. มุ่งเน้นกระบวนการทำงานเชิงดิจิทัล (Digital Process Oriented) พัฒนากระบวนการ

ทำงาน  และบ ู รณาการการทำงานร ่ วมก ั นท ั ้ ง ภ าย ในหน ่ ว ย ง านและร ะหว ่ า งหน ่ ว ย ง าน  

“สานความคิด สร ้างจ ิตใจ” ด ้วยพลังความสามัคค ีและความสัมพันธ ์ท ี ่ด ี  เพ ื ่อส ่งมอบบริการ  

ที ่ด ีม ีค ุณภาพแก่น ิส ิต และผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียท ุกกล ุ ่ม พ ัฒนาเคร ื ่องม ื อสนับสนุนการทำงาน 

ด้วยเทคโนโลยีดจิทิัล ตามนโยบาย Smart Operation และจัดสภาวะแวดล้อมที่เสริมสุขภาวะการทำงาน   

4. ความสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ (Empowerment Evaluation) 

สามารถออกแบบการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานแบบ

ก้าวหน้าและใช้แนวคิดการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) สอดคล้อง

และมุ ่งสู ่เป้าหมายเดียวกันคือ การบรรลุตัวชี ้ว ัดระดับสูง (Super KPI) เพื ่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

    

 (11.2) สมรรถนะของพนักงานสายสนับสนุน 

วิทยาเขตเชียงราย มีบุคลากรสายสนับสนุน จำนวนทั้งสิน้ 10 คน ประกอบไปด้วย ผูท้ี่มตีำแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 100 

วิทยาเขตเชียงราย มีเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาพนักงานสายสนับสนุน ให้มี

คุณภาพ มีทัศนคติที่ดี และมีความภาคภูมิใจในองค์กร มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับ

มอบหมาย และได้รับการอบรมพัฒนาตามความก้าวหน้าตามสายงาน  
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ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

วิทยาเขตเชียงราย 
 มหาวิทยาลัยพะเยา  

สำนักงานวิทยาเขตเชียงราย 
 

งานวชิาการ 
 

งานแผนงาน 
 

งานบรหิารทั่วไป 
 

โครงสร้างองค์กร 
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา) 

 

โครงสร้างการบริหาร 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ) 

โครงสร้างการบริหาร 
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กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาเขตเชียงราย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

 

  วิทยาเขตเชียงราย มีกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาเขตเชียงราย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ประกาศราชกิจจานุเษกษาเรื่อง คำแถลงนโยบาย

ของคณะรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 แผนการ

ศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มาตรฐานการศกึษาของชาติ พ.ศ. 2561 แผนอุดมศกึษาระยะยาว 20 ปี 

พ.ศ. 2561 - 2580 และ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 

2563 – 2570รวมทั้งการกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผล ตามแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่ างชัดเจน เพื่อ

ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาเขตเชียงรายใหบ้รรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม  ได้ดำเนินการตามกระบวนการ

ดังนี้ 

 

  กระบวนการที่ 1 [มิถุนายน 2564] สำรวจสภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT) เพื่อรวบรวมเป็น

ข้อมูลในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ โดยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของวิทยาเขต

เชยีงราย พร้อมทั้งร่วมกันวางกรอบเพื่อการกำหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ร่วมกันกับผูร้ับผิดชอบตามพันธ

กิจของวิทยาเขตเชียงราย  

  กระบวนการที่ 2 [กรกฎาคม 2564] บุคลากรทุกคนของวิทยาเขตเชียงรายนำเสนอโครงการ 

กิจกรรม และวิสัยทัศน์เพื่อใชใ้นการทำแผนพัฒนาวิทยาเขตเชียงรายในขอบเขตที่ตนเองรับผดิชอบ 

 กระบวนการที่ 3 [กรกฎาคม -สิงหาคม 2564] นำผลลัพธ์จากกระบวนการที่ 1 และ 2 มาใช้

เป็นข้อมูลในการทำแผนพัฒนาวิทยาเขตเชียงรายปีงบประมาณ 2565-2569 ตามกรอบของแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ 2565-2569 ทั้ง 5 ด้าน 

 กระบวนการที่ 4 [สิงหาคม 2564] จัดประชุมหน่วยงานเพื่อสรุป (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การ

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

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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4.  แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาวิทยาเขตเชียงราย 

  

  แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาวิทยาเขตเชียงราย สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

ซึ่งได้กำหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2560 – 2579 มาตรฐานการศกึษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 แผนอุดมศกึษา

ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 รวมทั้งสอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศกึษา ตามพระราชบัญญัติ

การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ที่มีเป้าหมายในการ

พลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการพลิกโฉมประเทศ (Reinvent the Nation) เพื่อสร้างและพัฒนาคน

ในศตวรรษที่ 21  

  มหาวิทยาลัยพะเยา จงึได้กำหนดพันธกิจหลักและประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนเชิง

พื้นที่ (Area-based and Community) มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพ

ในศตวรรษ ที่ 21 พัฒนาระบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ระบบวิจัยและนวัตกรรมคุณภาพสูง รวมทั้ง

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ทั ้งด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่มุ ่งเน้น

สมรรถนะและจริยธรรม พัฒนาระบบการเงินและงบประมาณ แก้ไขข้อจำกัด และมุ่งเน้นบริหารงานแบบธรร

มาภิบาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียง

และเป็นที่ยอมรับของชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตาม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา ดังตารางต่อไปนี ้
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           1.7 ผูเ้รียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

7 ผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  

 
 

 

วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยาได้กำหนดผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ออกเป็นกลุ่ม ดังตารางต่อไปนี ้  

 

ตารางที่ 7  การแบ่งประเภทผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

ผู้เรียน ลูกคา้กลุ่มอื่น  

และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

การจัดการศึกษา 

นสิิตระดับบัณฑิตศกึษา 

         

 

 

 

 

1. จบการศึกษาตามเวลาท่ีกำหนด 

2. ต่อยอดองค์ความรูสู้่การทำงานทางวชิาการและวิชาชพี 

3. มีความรู้ และทักษะ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่และเรียนอย่างมคีวามสุข 
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ผู้เรียน ลูกคา้กลุ่มอื่น  

และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น 1. เพ่ิมพูนทักษะท่ีจำเป็นในการทำงาน 

ผู้ปกครอง 1. บุตร/ธิดามคีวามรู้ สำเร็จการศึกษาและสามารถประกอบอาชพีได ้

2. บุตร/ธิดามทัีกษะการอยู่ร่วมกันและการปรับตัว 

3. บุตร/ธิดาได้เรียนได้รับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการอยู่ในมหาวิทยาลัยท่ีดี 

โรงเรียน 1. ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา 

2. นักเรียนได้อยู่และเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข มวีุฒกิารศึกษา 

ผู้ใชบั้ณฑิต 1. ได้บัณฑิตท่ีพร้อมทำงาน มท้ัีงความรู้และทักษะทางปฏบัิติ 

2. บัณฑิตมทัีกษะท้ัง hard skills และ soft skills ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 

ศษิย์เก่า 1. มกีิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

2. มีโอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

ประชาชนท่ีสำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี 

1. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรอย่างทั่วถึง 

2. ได้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑติศึกษา  

 

 

ตารางที่ 7  การแบ่งประเภทผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความ

คาดหวัง (ต่อ) 

ผู้เรียน ลูกคา้กลุ่มอื่น  

และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ด้านการวิจัย 1. มีทักษะในการทำวิจัย 

2. วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรูไ้ด ้
ผู้ให้ทุนวจิัย 1. ผลงานวจิัยสามารถนำไปใชป้ระโยชน์ได ้

2. ดำเนินโครงการแลว้เสร็จ และสามารถผลิตตัวช้ีวัดได้ ตามคา่เป้าหมาย 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการวิจัย 

(ชุมชน ผู้ประกอบการ) 

1. งานวจิัยตอบโจทย์ความตอ้งการของชุมชน ผู้ประกอบการ เพิ่มรายได้ และแก้ปัญหา

ได้อย่างย่ังยนื 

2. ความร่วมมอืระหว่างนักวิจัยกับชุมชน/ ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 

ด้านการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ 

ผู้สนับสนุนงบประมาณ 1. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ

วชิาการ 
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ผู้เรียน ลูกคา้กลุ่มอื่น  

และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ผู้รับประโยชน์จากการบริการ

วชิาการและวิชาชพี (ชุมชน 

ผู้ประกอบการ) 

1. งานบริการวิชาการตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ และแก้ปัญหาได้อย่าง

ยั่งยืน 

2. สัมพันธภาพท่ีต่อเนื่องระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และผู้ประกอบการ 

ผู้สนับสนุนงบประมาณ 1. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ

วชิาการ 

ผู้รับบริการด้านสุขภาพ 1. ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ  

2. การรักษาพยาบาลท่ีมีมาตรฐาน 

ด้านทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ผู้รับบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

1. ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2. สร้างคุณค่าจากศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มรายได้อย่างสร้างสรรค์ 
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ตารางที่ 8 คู่ความร่วมมือ บทบาทและข้อกำหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

คู่ความรว่มมอื บทบาท ข้อกำหนดที่สำคัญ วิธีการสื่อสาร 

ด้านการจัดการศึกษา 

ประชาชนท่ัวไปและ

หน่วยงานรัฐและ

เอกชนท่ีมีความ

ร่วมมือในโครงการ 

การรับเข้าศึกษาของ

มหาวทิยาลัย 

คัดเลอืกผู้เรียนท่ีมีคุณสมบัติ

ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

การรับสมัครผู้เรียนเพื่อคัดเลอืกเขา้

ศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับบัณฑิตศกึษา 

เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ 

(Facebook, Line) หนังสอื

ราชการ โครงการ/

กิจกรรม 

คณะวิชาใน

มหาวทิยาลัยพะเยาท่ี

เปิดหลักสูตร 

ร่วมกับคณะวิชาที่เปิดสอน

หลักสูตร ณ ห้องเรียนวทิยาเขต

เชยีงราย 

มผีู้ประสานงานระหว่างวิทยาเขต

เชยีงรายและคณะวิชา 

หนังสือราชการ 

การประชุม อเีมล 

สื่อออนไลน์ 

แหล่งฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพ

กับหน่วยงาน

ภายนอก 

 

ร่วมฝึกประสบการณ์           

ตามขอ้กำหนดของหลักสูตร

และร่วมประเมินผล 

มาตรฐานและการประกันคุณภาพ  

การฝึกงาน 

หนังสือราชการ 

การประชุม อเีมล 

โครงการ/กิจกรรม 

สื่อออนไลน์ 

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 เพื่อ

การดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2561 
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ส่วนที่ 2  

การวิเคราะหส์ถานการณ์ปัจจุบันของวิทยาเขตเชยีงราย  
 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและวิเคราะห์สภาวการณ์ขององค์การ เพื่อการปรับตัว

เข้าสู ่การแข่งขันในกระแสโลกาภิวัฒน์ของวิทยาเขตเชียงราย และเพื่อให้มีการประเมินคุณภาพการ

ดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance 

Excellence; EdPEx) และเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance 

(AUN QA) โดยได้วเิคราะห์สภาวการณ์ของวิทยาเขตเชียงราย ไว้ดังนี ้

 

2.1 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 

 1) ความเป็นเลิศในการแข่งขัน 

 ผลการดำเนินงานในช่วงเวลา 10 ปี วิทยาเขตเชียงราย สามารถผลิตบัณฑิตเพื่อออกไปรับใช้

สังคมตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 640 คน 

และในปัจจุบันมีความโดดเด่นที่สุดในจังหวัดเชียงราย ในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา ซึ่งในปีการศกึษา 2564 มีจำนวนผูส้มัครเกินจำนวนรับเป็นจำนวนมาก 

 นอกจากนี้ วิทยาเขตเชียงรายยังมีบทบาทสนับสนุนการยกระดับมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าสู่การ

จัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก จากการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2020 โดย Times Higher 

Education ได้รับการจัดอันดับที่ 11 ของประเทศไทย และอันดับ 401-600 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก จากการ

จัดอันดับของ Scimago institutions rankings 2020 มหาวิทยาลัยพะเยาติดอันดับที่ 14 ของไทย และอันดับที่ 

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

World Universities จัดทำโดย Cybermetrics Lab มหาวิทยาลัยพะเยาได้ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 16 ของประเทศ 

และที่ 1,972 ของโลก 

  THE Impact Rankings 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  
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3. SDG 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์  

  อันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ                      

  อันดับที่ 301-400 ในระดับโลก  

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) บรบิทเชิงกลยุทธ์ 

 วิทยาเขตเชียงรายได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาเขตเชียงรายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 โดยมีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) การเตรียมคนและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน ซึ ่งมุ ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะ

ผูป้ระกอบการ เพื่อผลิตบัณฑิตใหก้ลับไปพัฒนาชุมชน (2) การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำ

ทางดา้นวิชาการ มุ่งเนน้การตพีิมพ์ในระดับนานาชาติ สร้างผลงานการวิจัยและนวัตกรรมในเวทีโลก และมุ่ง

พัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ไปในขณะเดียวกัน ด้วยการสร้างระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย (3) การบริการวิชาการเพื่อ

พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ  มุ่งพัฒนาบริการวิชาการเพื่อสร้างประโยชน์ในกับชุมชนในระดับเทศบาล

ตำบล ให้ได้มีการพัฒนาสร้างชื่อเสียงในระดับประเทศ (4) การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน มุ่งใช้ Culture Enterprise เป็นแรงขับเคลื่อนสินค้าและบริการท้องถิ่นสู่

สินค้าระดับพรีเมี่ยม สร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยผลงานพื้นถิ่นสินค้าจากวิถีชีวิตประจำวัน (5) การเสริมสร้าง

และพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ มุ่งพัฒนาด้วยการใช้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ใน

ระดับประเทศ สร้างการเชื่อมต่อและเข้าถึงกันอย่างไร้พรมแดน และ (6) การบริหารที่มีประสิทธิภาพและ

โปร่งใส มุ่งพัฒนาและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงร่วมกัน โดยการใชร้ะบบสารสนเทศมาเป็นกลไกในการทำงาน 

ติดตาม ประเมินผล บนแพลตฟอร์มดิจิทัล  
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             3) ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงาน 

  วิทยาเขตเชียงราย มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนา

อย่างต่อเนื ่องและยั ่งยืน มีกลยุทธ์มุ ่ง เน้นผลงานขององค์กร โดยใช้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้วยขั ้นตอนการดำเนินโครงการ โดยใช้ วงจรคุณภาพ 

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

วงจรการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้  (KM) ให้หน่วยงานนำไปปรับใช้ในการพัฒนางาน

ของตนและองค์กร  เกณฑ์ AUN-QA ใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพของการ

ให้บริการทางการศึกษา ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยโดยสำนักงานปลัดกระทรวง

อุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

 

2.2 การวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของวิทยาเขตเชียงราย 
 

 (1) การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน 

 ตารางที่ 9 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน 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. มกีารตดิตามผลตามแผน 

ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

เนื่องจากโรคอุบตัิใหม ่

 

2. Structure 1.  มโีครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการ

บริหารงานชัดเจน 

2.  มกีารจัดคนเข้าทำงานตามโครงสร้างและ

กระจายอัตรากำลังอย่างท่ัวถึง 

3.  ภูมิทัศน์สวยงาม ใกล้ชิดธรรมชาติ อาคาร

สถานท่ีมีความพร้อมรองรับการดำเนนิงาน  

    ระบบสาธารณูปโภคท่ีท่ัวถึง 

สัดส่วนเงินรายได้ในการดำเนนิงาน ยังพึ่งพาเงิน 

รายได้จากค่าธรรมเนยีมการศึกษาเป็นหลัก 
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ตารางที่ 9 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ด้วย 7s McKinsey (ต่อ) 

7s McKinsey จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

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

ย ุทธศาสตร ์  การบร ิหารงบประมาณ การ

เบิกจ่าย การติดตามประเมินผล และรายงานผล

ในรูปแบบสารสนเทศ 

2. มีการสื่อสารนโยบายจากผู้บริหารสู่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3. ระบบการบริหารงานที ่ม ีประสิทธิภาพทั ้งด ้าน

งบประมาณ การเงิน และแผนงาน 

4. มรีะบบสารสนเทศสำหรับใชใ้นการปฏบัิตงิาน 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีของ

มหาวิทยาลยับางคร้ังขาดการประสานกับ

วิทยาเขตเชยีงราย 

4. Staff 1. บุคลากรมคีวามรักในงานท่ีทำและเรียนรู้ตลอดเวลา 

2. ผู้บริหารและบุคลากรร่วมใจกันพัฒนาส่งเสริมการ 

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและสร้างเครอืข่ายเพื่อ 

การพัฒนาท่ีย่ังยนื 

3. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหา และนำไป

ปรับปรุงพัฒนา 

4. การทำงานแบบมสี่วนร่วม ทำงานเป็นทีม และทักษะ 

การทำงานร่วมกับชุมชนอย่างเป็นมติร  และประสบ 

ความสำเร็จ 

1. บุคลากรตอ้งพัฒนาทักษะเทคโนโลย ี

สารสนเทศเพิ่มมากขึน้ เพื่อให้ทันต่อการ 

เปลี่ยนแปลงในยุค Disruption 

2. ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในด้าน 

ศลิปะและวัฒนธรรม 

  

5. 5. Skill  1. มีระบบบริหารงานบุคคลที่เป็น Smart Operation 

รองรับกระบวนการ HRD 

2. บุคลากรของมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่เป็นคนใน

พืน้ที่ มีความรักองค์กรและทุม่เททำงาน 

3. มีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ครบครัน

และทันสมัย ทั้งห้องเรียน ห้องประชุมสัมมนา 

และห้องพัก  

ระบบบริหารบุคลากรท่ีมีรูปธรรม  

(สมรรถนะ การประเมิน การเข้าสู่ตำแหน่ง  

สวัสดกิาร การส่งเสริมสร้าง Mindset)   

6. 6. Style 1.ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหา และนำไป

ปรับปรุงพัฒนา 

2.การทำงานแบบมสี่วนร่วม ทำงานเป็นทีม และทักษะ

การทำงานร่วมกับชุมชนอย่างเป็นมติร  และประสบ

ความสำเร็จ 

1. ขัน้ตอนการทำงาน ระเบียบ ข้อบังคับ 

หรอืประกาศมีความซับซอ้น 

2. บุคลากรขาดความรู ้ความเขา้ใจ ระเบียบ 

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

7. 7. Shared 

Value 

1. มกีารกำหนดค่านิยมร่วม 

2. วทิยาเขตเชยีงรายเนน้ค่านิยมร่วม วัฒนธรรมองค์กร

ของวิทยาเขตเชยีงรายนำมาจากชื่อ Chiang Rai 

Campus หรือ CRC ให้ความหมาย ดังนี้ 

C : Collectivity (ปัญญารวมหมู่) คือ บุคลากรวทิยาเขต

เชยีงรายมสี่วนร่วมระดมความคิดในการสร้างสรรค์ 

พัฒนา วทิยาเขตเชยีงรายให้มั่นคงและยั่งยนื 

R : Responsibility (ความรับผิดชอบ) คือ การทำงาน

อย่างมีหลักการและเหตุผล มีความน่าเชื่อถอืและ

กฎเกณฑ์ที่ชัดเจน พรอ้มรับผิดจากผลของการ

ตัดสนิใจและปฏบัิตงิานท้ังในทางบวกและในทางลบ

และมีความพร้อมท่ีจะถกูตรวจสอบ 

C : Congeniality (ความเป็นมติร) คือ บุคลากรวทิยาเขต

เชยีงรายมคีวามภูมิใจท่ีได้เป็นเพื่อนท่ีด ียินดีจะให้

คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ช่วยเหลอื สนับสนุน 

ผู้รับบริการจากวิทยาเขตเชยีงราย และช่วยเหลอื

หน่วยงานภายนอกตามปณิธานของมหาวิทยาลัย

พะเยา (Wisdom for Community Empowerment) 

ยังไม่มวีธีิการประเมินค่านิยมร่วมท่ีเป็น 

รูปธรรม 

 

 

(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

ตารางที่ 10 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย 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. การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ  

ข้อบังคับ 

3. กระบวนการและระยะเวลาดำเนนิงาน 

โครงการภาครัฐไม่คงเส้นคงวา 

4. รัฐจัดสรรงบประมาณพืน้ฐานลดลง  

นโยบายจัดสรรเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
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PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

2. สภาวะเศรษฐกิจ 

(Economic and Envi-

ronment) 

วทิยาเชยีงรายมโีอกาสได้แสดงศักยภาพในการ 

นำวชิาการเข้าไปช่วยพัฒนา/ฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

ชุมชนตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาล 

 

1. โรคระบาดทำให้สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 

2. รายได้ครอบครัวของผู้เรียนลดลง 

3. อัตราดอกเบ้ียเงินฝากต่ำ ดอกเบ้ียเงินกู้

สูง 

4. รายจ่ายไม่สมดุลกับรายได้ 

5. โรคระบาดทำให้เกิดการ   

  เปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ 

3. การเมอืง สังคม และ

วัฒนธรรม (Socio and 

Cultural) 

1. จงัหวดัเชียงรายเน้นการท านบุ ารุง
ศิลปะวฒันธรรมล้านนา สู่การเป็นเมืองศิลปะ 

การรับรู้ของประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับ 

แผนการพัฒนาจังหวัดเชยีงราย 

สู่การเป็นเมืองศิลปะยังมีน้อย 

4. เทคโนโลย ี

(Technology) 

1. วทิยาเขตเชยีงรายสามารถใชร้ะบบ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยของมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. บุคลากรกระตอืรือร้นในการพัฒนาทักษะ

เทคโนโลยี 

3. การใชเ้ทคโนโลยทีดแทนระบบการทำงาน

แบบดั้งเดิม 

1. ตน้ทุนทางเทคโนโลยท่ีีเพิ่มขึ้น 

ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ 

2. หลักสูตรการเรียนบนแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ของสถาบันในต่างประเทศ

เป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง และเป็น

ท่ีนิยมมากขึน้ในหมู่คนรุ่นใหม่ 
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3) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

Challenge) 

       จากการวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชงิ 

กลยุทธ์ (Strategic Challenge) พบว่าวิทยาเขตเชียงราย มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) 

และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge)  ดังนี้ 

ตารางท่ี 11 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

รายการ ความไดเ้ปรียบเชงิกลยทุธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

1.อำนาจการต่อรอง

ของลูกค้า 

ผู้เรียนเลอืกสถาบัน เลอืกสายอาชพี 

ผู้รับบริการวิชาการ มทีางเลือกหลากหลาย 

2.อำนาจต่อรอง

จากคู่คา้ 

ผู้ใชบั้ณฑิตมโีอกาสเลอืกบัณฑติได้ตามต้องการ 

คู่ความร่วมมอืมีโอกาสเลือกเครือข่ายความร่วมมือหลากหลาย 

3.การคุกคามของ

ผู้ประกอบการราย

ใหม ่

หลักสูตรออนไลน์สถาบันต่างประเทศ 

หลักสูตร Degree, Non-Degree จากสถาบันรัฐและเอกชน 

 

4.การแข่งขันของ

คู่แข่งในธุรกิจสาย

งานเดียวกัน  

มหาวทิยาลัยของรัฐและเอกชนปรับตัว/พลกิโฉม  

การหาแหล่งทุนการวิจัย บริการวชิาการ และทำนุบำรุงฯ แข่งขนัรุนแรง  

 

5.การคุกคามจาก

สินค้าหรือการ

บริการทดแทน 

ค่านิยมธุรกิจออนไลน์เพิ่มมากขึน้ มธุีรกิจการศกึษาออนไลน์มากขึ้น /หรือการพัฒนาทักษะ 

เฉพาะทาง ทำใหค้นในวัยเรียนสนใจปริญญาลดลง 

หลักสูตรทางเลือก/อาชพีทางเลือกมีหลากหลายมากขึ้น  
 

 

ที่มา: 

1. มาจากข้อมูลประกอบการแถลงนโยบายและวิสัยทัศน์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อถ่ายทอด

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ไปสู่การปฏิบัติของคณะและหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2565- 2569 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  

2. มาจากข้อมูลการระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยพะเยา  ในระยะเดือน

มีนาคม 2564 โดยผ่านช่องทางออนไลน์ 
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ส่วนที่ 3 

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาวิทยาเขตเชยีงราย 
  

  วิทยาเขตเชียงราย ได้กำหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

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

อุดมศกึษา พ.ศ. 2561 แผนอุดมศกึษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 รวมทั้งสอดคล้องกับการจัดกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ที่มีเป้าหมายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการพลิกโฉม

ประเทศ (Reinvent the Nation) เพื่อสรา้งและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21  

  วิทยาเขตเชียงราย จึงได้กำหนดพันธกิจหลักและประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนเชิง

พื้นที่ (Area-based and Community) มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพ

ในศตวรรษ ที่ 21 พัฒนาระบบการเรียนการสอนของวิทยาเขตเชียงราย ระบบวิจัยและนวัตกรรมคุณภาพสูง 

รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้น

สมรรถนะและจริยธรรม พัฒนาระบบการเงินและงบประมาณ แก้ไขข้อจำกัด และมุ่งเน้นบริหารงานแบบธรร

มาภิบาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียง

และเป็นที่ยอมรับของชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตาม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาเขต

เชยีงราย ดังตารางต่อไปนี ้
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การเชื่อมโยงแผนกบั SDGs 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพ
คน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

      2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค ์                             

1.1  เพื่อผลิตกำลังคนให้มีคุณลกัษณะ สมรรถนะและทกัษะ
แห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน  

1.1.1 ผลิตบณัฑิต
ให้มีคุณลักษณะ 
เป็น Commu-
nity Change 
Agent หรือ 5C+ 

1.1.1.1 เปิดสอน
หลักสูตรเพื่อผลิต
บัณฑิต ให้มีทักษะ 
Community 
Change Agent 
หรือ 5C+  

จำนวนหลักสูตรเปิด
สอนแนวทาง Com-
munity Change 
Agent  

3 4 4 5 5 ร้อยละของ
บัณฑิต
มหาวิทยาลัย
พะเยามีทกัษะ 
Community 
Change Agent 
หรือ 5C+  

85 85 90 90 95 

      ผลประเมนิความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อคุณลกัษณะของ
บัณฑิตด้าน Commu-
nity Change Agent 
หรือ 5C+ แบ่งเป็นราย
ด้าน ดังนี ้
1. Creativity and In-
novation Skill  
2. Critical Thinking 
and Problem solv-
ing skills  
3. Communication 
Skill  
4. Collaboration 
skill  
5. Community Skill 
(scale 1-5) 

4 4 4 4.5 4.5             

 
  

ตารางที่ 12 ข้อมูลเชิงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาเขตเชียงราย พ.ศ. 2565 - 2569 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพ
คน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

      2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค ์                             

  1.1.1.2 เปิดสอน
หลักสูตรเพื่อ
ส่งเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการ En-
trepreneur  

จำนวนหลักสูตร เพื่อ
ผลิตผู้ประกอบการ En-
trepreneur  

1 2 2 3 3 ร้อยละของ
บัณฑิตวิทยาเขต
เชียงรายมี
คุณลักษณะเป็น
ผู้ประกอบการ 
Entrepreneur 

90 90 90 90 95 

      จำนวนคณะวชิาทีเ่ป็น
คู่ความร่วมมอืในการ
เปิดสอนหลกัสูตร 
เชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน  

1 2 2 3 3 ผลการจัดอนัดับ 
SDGs 4 Quality 
Education 
(ระดับประเทศ/
ระดับโลก) 

8/301-
400 

8/301-
400 

7/301-
400 

7/301-
400 

6/301-
400 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพ
คน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

      2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค ์                             

  1.1.1.3 ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
หลักสูตรวิชาการ
ชั้นสูง  

จำนวนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อสร้าง
งานวิจยัและนวตักรรม
สู่ชุมชน  
[Reinventing Uni-
versity] 

1 2 2 3 3 ผลการจัดอนัดับ 
SDGs 17 Part-
nerships for 
the Goals  
(ระดับประเทศ/
ระดับโลก) 
  

11/401-
600  

11/401-
600  

10/401-
600  

10/401-
600  

9/401-
600  

      มีระบบและ
กระบวนการทำงาน 
(Work Process) ที่
ครอบคลุมเครือข่าย
อุปทาน (Supply Net-
work) ด้านการผลิต
บัณฑิต [EdPEx 6.1] 
(จำนวน) 

5 5 6 6 6       
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพ
คน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

      2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค ์                             

  1.1.2 พัฒนานิสิต
ให้มีอัตลักษณ์ 
(UP Identity)  
พัฒนาสมรรถนะ
แห่งอนาคต  

1.1.2.1 ส่งเสริมการ
พัฒนาทกัษะแห่ง
อนาคตให้แก่นิสติ 

จำนวนหลักสูตรที่
ปรับปรุงให้มุ่งเนน้การ
พัฒนาทกัษะแห่ง
อนาคต 

3 4 4 5 5 ผลการจัดอนัดับ 
SDGs 3 Good 
Health and 
Well-being 
(ระดับประเทศ/
ระดับโลก) 

5/301-
400 

5/301-
400 

4/301-
400 

4/301-
400 

3/301-
400 

  
  

ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อคุณลกัษณะของ
บัณฑิตที่มีทกัษะแห่ง
อนาคต 
1. ด้านทกัษะการเรยีนรู้
และนวัตกรรม 
2. ด้านทกัษะชวีิตและ
การทำงาน 
3. ด้านสารสนเทศ สือ่
เทคโนโลย ี

85 85 90 90 95 ผลการจัดอนัดับ 
SDGs 4 Quality 
Education 
(ระดับประเทศ/
ระดับโลก) 

8/301-
400 

8/301-
400 

7/301-
400 

7/301-
400 

6/301-
400 

1.1.2.2 พัฒนา
กิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อ
ส่งเสริมอัตลกัษณ์
นิสิตมหาวทิยาลัย
พะเยา (UP Iden-
tity)  

ร้อยละของนิสติทีม่ีอัต
ลักษณ์ UP Identity 
และThainess  
1. ด้านสุนทรยีภาพ  
2. ด้านบุคลิกภาพ   
3. ด้านสุขภาพ  
4. ด้าน Thainess  

85 85 90 90 95 ผลการจัดอนัดับ 
SDGs 17 Part-
nerships for 
the Goals 
(ระดับประเทศ/
ระดับโลก) 

11/401-
600  

11/401-
600  

10/401-
600  

10/401-
600  

9/401-
600  
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพ
คน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

      2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค ์                             

1.2 พัฒนากำลงัคนให้มทีักษะการเรยีนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) 
  
  
  

1.2.1 พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learn-
ing) 
ของนิสิต  

1.2.1.1 สนับสนุน
การแข่งขนัทกัษะ
ทางวิชาการในเวที
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

จำนวนนิสิตที่ได้รับ
รางวัลในเวทีระดับชาติ
และนานาชาต ิ

1 1 2 2 3 ผลการจัดอนัดับ 
SDGs 17 Part-
nerships for 
the Goals  
(ระดับประเทศ/
ระดับโลก) 

11/401-
600  

11/401-
600  

10/401-
600  

10/401-
600  

9/401-
600  

1.2.2 พัฒนา
ระบบนิเวศน์เพ่ือ
สนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  

1.2.2.1 พัฒนา
ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการเรยีนรู้
ตลอดชีวติ 

จำนวนระบบ
สารสนเทศสนับสนนุ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต  

3 3 4 4 4 ผลการจัดอนัดับ 
SDGs 4 Quality 
Education  
(ระดับประเทศ/
ระดับโลก) 

8/301-
400 

8/301-
400 

7/301-
400 

7/301-
400 

6/301-
400 

  
  1.2.2.2  มีสื่อการ

เรียนรูแ้บบออนไลน์
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 
(Digital Content) 

จำนวนสื่อการเรยีนรู้
แบบออนไลน์ทีน่ำมาใช้
ในการจัดการเรยีนการ
สอน (สาขาวิชา) 

3 4 4 5 5 ผลการจัดอนัดับ 
SDGs 11 Sus-
tainable Cities 
and Communi-
ties  
(ระดับประเทศ/
ระดับโลก) 

9/301-
400 

9/301-
400 

8/301-
400 

8/301-
400 

7/301-
400 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพ
คน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

      2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค ์                             

  1.2.2.3 พัฒนา
แหล่งเรยีนรู้ และ
สภาพแวดลอ้มใน
การเรยีนรู ้

จำนวนแหล่งเรยีนรู้ 
และสภาพแวดล้อมใน
การเรยีนรู้ใหม ่
1. Smart Classroom 
2. Media Production 

Learning Space 
[Super KPI] 

2 2 2 2 3 ผลการจัดอนัดับ 
SDGs 17 Part-
nerships for 
the goals 
(ระดับประเทศ/
ระดับโลก) 

11/401-
600  

11/401-
600  

10/401-
600  

10/401-
600  

9/401-
600  

  1.2.3 ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตนิสิต
ให้อยู่และเรียน
อย่างมีความสุข 

1.2.3.1 พัฒนา
คุณภาพชีวิตนิสติให้
อยูแ่ละเรียนอย่างมี
ความสุข 

ความพึงพอใจของนิสิต 
ด้าน 
1. ระบบสวัสดกิาร  
2. หอพัก 
3. ระบบการให้
คำปรึกษา 
4. ระบบการให้
คำปรึกษาด้าน
สุขภาพจิต 
5. ลานกฬีา 
6. คุณภาพชีวิตนิสิต
พิการ 
7. ทุนการศกึษา 
ฯลฯ (ร้อยละ) 

85 85 90 90 95 ผลการจัดอนัดับ 
SDGs 3 Good 
Health and 
Well-being  
(ระดับประเทศ/
ระดับโลก) 
 
 
 
 

9/301-
400 

9/301-
400 

8/301-
400 

8/301-
400 

7/301-
400 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพ
คน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

      2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค ์                             

 1.2.4 การ
ยกระดับด้าน
วิชาการสู่สากล 

1.2.4.1 สร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมอืทางวิชาการ
กับองคก์รและ
สถาบันใน
ต่างประเทศ  

จำนวนเครือข่ายความ
ร่วมมอืทางวิชาการ 

1 2 2 3 3 ผลการจัดอนัดับ 
SDGs 4 Quality 
Education  
(ระดับประเทศ/
ระดับโลก) 

9/301-
400 

9/301-
400 

8/301-
400 

8/301-
400 

7/301-
400 

    1.2.4.2 ส่งเสริม
กิจกรรมความเป็น
สากลทางวิชาการ  
  

มีนโยบาย เป้าหมาย และ
แนวทางการดำเนนิงาน
เกีย่วกับความเป็นสากล  
(Internationalization) 
(จำนวนกิจกรรม) 

1 1 2 2 2 ผลการจัดอนัดับ 
SDGs 5 Gender 
Equality  
(ระดับประเทศ/
ระดับโลก) 

9/301-
400 

9/301-
400 

8/301-
400 

8/301-
400 

7/301-
400 

 
  

   จำนวนนิสิตที่เข้ารว่มการ
ประชุมวิชาการระดับ
สากล (International 
Conference) 

1 1 1 1 2 ผลการจัดอนัดับ 
SDGs 17 Part-
nerships for 
the goals 
(ระดับประเทศ/
ระดับโลก) 

9/301-
400 

9/301-
400 

8/301-
400 

8/301-
400 

7/301-
400 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมสู่
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

      2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค ์                             

2.1 ผลงานด้านวิจยัและนวัตกรรม มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ 
และขับเคลือ่นชุมชนและสังคม สูก่ารมีคณุภาพชีวิตที่ดขีึ้น 
  
  
  
  
 
  

2.1.1. พัฒนา
ระบบนิเวศด้าน
วิจัยและนวัตกรรม 

2.1.1.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบเพื่อให้
บุคลากรมทีักษะการ
วิจัยและนวัตกรรมที่
เป็นประโยชน์ และ
ขับเคลื่อนชุมชน
และสังคม สูก่ารมี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 
  

จำนวนเครือข่ายความ
ร่วมมอืด้านการวิจยั
และ เครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้าน
การวจิัยที่เป็นประโยชน์ 
และขับเคลือ่นชุมชน
และสังคม สูก่ารมี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

2 2 3 3 4 ผลการจัดอนัดับ 
SDGs 17 Part-
nerships for 
the Goals  
(ระดับประเทศ/
ระดับโลก) 

9/301-
400 

9/301-
400 

8/301-
400 

8/301-
400 

7/301-
400 

 
 วิทยาเขตจัดสรรทุน

สนับสนุนการทำวจิัย
และนวัตกรรม  
(จำนวน) 

2 2 3 3 4         

  2.1.1.2 ส่งเสริมและ
พัฒนาการเผยแพร่
ผลงานวิจยัและ
นวัตกรรม  
  

ผลงานวิจยัและ
นวัตกรรมเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ในหัวข้อ 
Knowledge Sharing 
ของวทิยาเขต 
(จำนวน) 
 

2 2 3 3 4       
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่3 การบรกิารวชิาการด้วยองค์ความรู้
และนวัตกรรม เพือ่ความเข้มแข็งของชมุชน 

      2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค ์                             

3.1 การบรกิารวิชาการแก่สังคมและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยูอ่ย่างยั่งยืน  

3.1.1. การพัฒนา
ระบบนิเวศของ
การบริการ
วิชาการ 

3.1.1.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบนิเวศ
ของการบรกิาร
วิชาการ 

มีระบบและ
กระบวนการทำงาน 
(Work process) ที่
ครอบคลุมเครือข่าย
อุปทาน (Supply Net-
work) ด้านการบริหาร
จัดการงานบรกิาร
วิชาการแก่สังคม และ
ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยูอ่ย่าง
ยั่งยนื  [EdPEx 6.1]   
1. งบประมาณการ
บริการวิชาการ 
2. บุคลากรด้านการ
บริการวิชาการ 
3. โครงสรา้งพื้นฐาน
และสิ่งอำนวยความ
สะดวก  
4. กฎระเบียบขอ้บังคับ 
5. แผนงานการบรกิาร
วิชาการ 
6. ระบบบริหารจดัการ
บริการวิชาการ 
7. ระบบแลกเปลี่ยน
เรียนรูแ้ละการถ่ายทอด 
Best Practices 
ฯลฯ (จำนวน) 
[Reinventing Uni-
versity] 

1 1 1 1 1 ผลการจัดอนัดับ 
SDGs 3 Good 
Health and 
Well-being  
(ระดับประเทศ/
ระดับโลก) 

5/301-
400 

5/301-
400 

4/301-
400 

4/301-
400 

3/301-
400 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่3 การบรกิารวชิาการด้วยองค์ความรู้
และนวัตกรรม เพือ่ความเข้มแข็งของชมุชน 

      2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค ์                             

   จำนวนเครือข่ายความ
ร่วมมอืกับผู้เกีย่วข้อง
กับการบริการวิชาการ    

3 3 4 5 6 ผลการจัดอนัดับ 
SDGs 4 Quality 
Education  
(ระดับประเทศ/
ระดับโลก) 

8/301-
400 

8/301-
400 

7/301-
400 

7/301-
400 

6/301-
400 

     บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาด้านงานบรกิาร
วิชาการ 
(ร้อยละ) 

100 100 100 100 100 ผลการจัดอนัดับ 
SDGs 9 Indus-
try, Innovation 
and Infrastruc-
ture  
(ระดับประเทศ/
ระดับโลก) 

8/301-
400 

8/301-
400 

7/301-
400 

7/301-
400 

6/301-
400 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่3 การบรกิารวชิาการด้วยองค์ความรู้
และนวัตกรรม เพือ่ความเข้มแข็งของชมุชน 

      2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค ์                             

  3.1.1.2  ส่งเสรมิ
และพัฒนาการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
นวัตกรรม เพือ่สร้าง
ความเขม้แขง็ให้
ชุมชนและสังคม ( 
Community En-
gagement) 

จำนวนเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้าน
การบรกิารวิชาการ เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนและสังคม ( 
Community Engage-
ment) 

3 3 4 5 6 ผลการจัดอนัดับ 
SDGs 11 Sus-
tainable Cities 
and Communi-
ties  
(ระดับประเทศ/
ระดับโลก) 
  

11/401-
600 

11/401-
600 

10/401-
600 

10/401-
600 

9/401-
600 

3.2 มีแหล่งเรียนรูแ้ละพัฒนาการเรียนรูข้องสังคมและชมุชน
ทุกชว่งวยั  

3.2.1 พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ชุมชน
ต้นแบบ  
  

3.2.1.1 การพัฒนา
แหล่งเรยีนรู้ของ
วิทยาเขตเชยีงราย 
ให้เป็นศูนยก์ลาง
การเรยีนรู้ที่สำคัญ
ของสังคมและชมุชน
ทุกชว่งวยั 
(Learning Space) 

จำนวนศูนย์การเรียนรู้
หรือแหล่งการเรยีนรู้
ใหม่ ที่เป็นศนูย์กลาง
การเรยีนรู้ที่สำคัญของ
สังคมและชมุชนทกุช่วง
วัย (Learning Space) 
[Reinventing Uni-
versity] 

1 
  

  

1 
  

  

1 
  

  

2 
  

2 
  

  

ผลการจัดอนัดับ 
SDGs 11 Sus-
tainable Cities 
and Communi-
ties  
(ระดับประเทศ/
ระดับโลก) 

11/401-
600 

11/401-
600 

10/401-
600 

10/401-
600 

9/401-
600 

3.3 ผู้ประกอบการในพื้นที่ มีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น  3.3.1. ส่งเสริม/
สร้างขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ
ท้องถิ่น และบ่ม
เพาะ
ผู้ประกอบการใหม่  

3.3.1.1การพัฒนา
ชุมชนผ่าน
กระบวนการส่งเสริม
การสร้างสรรค์
ผลงานวิชาการสูเ่ชิง
พาณิชย ์
  
  
  
  
  
  

จำนวนชุมชนที่ไดร้ับ
การส่งเสรมิพัฒนา 1 
คณะ 1 สัญลกัษณ์
ความสำเร็จ  

1 1 2 2 3 ผลการจัดอนัดับ 
SDGs 9 Indus-
try, Innovation 
and Infrastruc-
ture  
(ระดับประเทศ/
ระดับโลก) 

8/301-
400 

8/301-
400 

7/301-
400 

7/301-
400 

6/301-
400 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่3 การบรกิารวชิาการด้วยองค์ความรู้
และนวัตกรรม เพือ่ความเข้มแข็งของชมุชน 

      2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค ์                             

   จำนวนเครือข่ายความ
ร่วมมอืและเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้าน
การสร้างนวัตกรรม
ชุมชนเพื่อเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการ 

2 2 3 3 4 ผลการจัดอนัดับ 
SDGs 17 Part-
nerships for 
the  
Goals 
(ระดับประเทศ/
ระดับโลก) 

11/401-
600 

11/401-
600 

10/401-
600 

10/401-
600 

9/401-
600 

   จำนวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาเปน็
ผู้ประกอบการและบม่
เพาะเป็นผู้ประกอบการ
รุ่นใหม ่

1 2 3 4 5 จำนวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
เป็น
ผู้ประกอบการ
และบ่มเพาะเป็น
ผู้ประกอบการรุน่
ใหม่ 

1 1 2 2 3 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่4 การส่งเสริมการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลกัษณ์ของชาติ       2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค ์                             

4.1 อนุรกัษ์ ฟืน้ฟู ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

4.1.1 ส่งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและ
เอกลักษณ์ความ
เป็นไทย ให้ได้รับ
การยอมรับใน
ระดับสากล 

4.1.1.1 อนุรกัษ์ 
ฟื้นฟู ทำนุบำรุง
ศิลปะวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและ
เอกลักษณ์ความเป็น
ไทยให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล  

มีระบบและ
กระบวนการทำงาน 
(Work Process) ที่
ครอบคลุมเครือข่าย
อุปทาน (Supply Net-
work) ด้านการอนุรกัษ์ 
ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะ 
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 
[EdPEx 6.1]  

1 1 1 1 1 ผลการจัดอนัดับ 
SDGs 11 Sus-
tainable Cities 
and Communi-
ties  
(ระดับประเทศ/
ระดับโลก) 

9/301-
400 

9/301-
400 

8/301-
400 

8/301-
400 

7/301-
400 

      จำนวนเครือข่ายการ
สร้างความเข้มแข็งด้าน
ทำนุภูมิปัญญา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ให้กับชุมชน 
และยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากจากทุนทาง
วัฒนธรรมไปสู่การ
พัฒนาเชิงพืน้ทีอ่ย่าง
ยั่งยนื 

2 2 3 4 5 ผลการจัดอนัดับ 
SDGs 17 Part-
nerships for 
the Goals   
(ระดับประเทศ/
ระดับโลก) 

9/301-
400 

9/301-
400 

8/301-
400 

8/301-
400 

7/301-
400 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่4 การส่งเสริมการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลกัษณ์ของชาติ       2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค ์                             

4.2 ยกระดับองค์ความรู้ทางศิลปะและวฒันธรรม สู่งาน
สร้างสรรค์เชิงพาณิชย ์(Cultural Enterprise) และความเป็น
สากล 

4.2.1 พัฒนาองค์
ความรู้ทางศิลปะ
และวัฒนธรรม สู่
งานสร้างสรรค์เชิง
พาณิชย์ 
(Cultural Enter-
prise) 

4.2.1.1 ส่งเสริมการ
พัฒนาองค์ความรู้
ทางศิลปะและ
วัฒนธรรม สู่งาน
สร้างสรรค์เชิง
พาณิชย์ (Cultural 
Enterprise) 

จำนวนองค์ความรูท้าง
ศิลปะและวัฒนธรรม ที่
ไปสู่งานสร้างสรรค์เชิง
พาณิชย์ (Cultural En-
terprise) 
[Super KPI] 

2 2 3 3 4 ผลการจัดอนัดับ 
SDGs 17 Part-
nerships for 
the goals 
(ระดับประเทศ/
ระดับโลก) 

9/301-
400 

9/301-
400 

8/301-
400 

8/301-
400 

7/301-
400 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ทันสมยั  มีประสทิธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล      2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค ์                            

5.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรเพือ่ความเป็นเลิศ 5.1.1  การพัฒนา
คุณภาพองค์กร
ตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ
เพ่ือความเป็นเลิศ 
(EdPEx)   

5.1.1.1  ส่งเสรมิ
สนับสนุนให้คณะ/
หน่วยงานนำเกณฑ์
การประกนัคุณภาพ
เพื่อความเป็นเลิศ 
(EdPEx) มาใช้ใน
การพัฒนาองคก์ร 

จำนวนคณะ/หน่วยงาน
ที่นำเกณฑ์การประกนั
คุณภาพเพื่อความเป็น
เลิศ (EdPEx) มาใช้ใน
การพัฒนาองคก์ร 
[Super KPI] 

 / / / / ผลการจัดอนัดับ 
SDGs17 Part-
nerships for 
the goals 
(ระดับประเทศ/
ระดับโลก) 

9/301-
400 

9/301-
400 

8/301-
400 

8/301-
400 

7/301-
400 

จำนวนคณะ/หน่วยงาน
ที่มีผลประเมนิภายใน 
อยูร่ะดับ EdPEx 200 
[Super KPI] 

  / / /       

จำนวนคณะ/หน่วยงาน
ที่มีผลประเมนิภายใน 
อยูร่ะดับ EdPEx 300 
[Super KPI] 

    /       

จำนวนคณะ/หน่วยงาน
ที่มีผลประเมนิ TQA 
[Super KPI] 

   / /       

จำนวนคณะ/หน่วยงาน
ที่มีผลประเมนิ TQC 
[Super KPI] 

    /       
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ทันสมยั  มีประสทิธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล       2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค ์                             

 5.1.2  การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพ
องค์กร 

5.1.2.1  พัฒนาและ
บูรณาการระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพองค์กร 

จำนวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนนุ
การพัฒนาคุณภาพ 
องค์กร ดังนี ้
1. ระบบ E-Budget 
2. ระบบ REG 
3. ระบบ AX 
4. ระบบ IMS 
5. ระบบ Citcoms 
6. ระบบ UP-DMS 
7. ระบบ ALIST 
8. ระบบปฏิทินกิจกรรม
วิทยาเขตเชยีงราย 
9. ระบบซ่อมบำรุง
วิทยาเขตเชยีงราย 

9 9 10 10 11       

5.2 การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่าง
ยั่งยนื  
  

5.2.1 ส่งเสริมการ
สร้างธรรมาภิบาล
ภายใน
มหาวิทยาลยัอย่าง
ยั่งยืน 
  

5.2.1.1 ส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

ระดับผลการประเมนิ 
ITA ระดับคณะ/
หน่วยงาน  

A A A A A       

5.2.1.2 ส่งเสริมให้
ผู้บริหาร บุคลากร 
นิสิต และนกัเรียน 
ปฏิบัติตาม
ประมวลจรยิธรรรม
อย่างเคร่งครัด 

จำนวนเรื่องหรอืจำนวน
ข้อรอ้งเรียนด้าน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส ทีเ่ข้าสู่
กระบวนการรับเรือ่ง ที่
ได้รับการแก้ไขและส่ง
ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้
ร้องเรยีน 

0 0 0 0 0       
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ทันสมยั  มีประสทิธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล       2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค ์                             

5.3 สภาพแวดลอ้มของบุคลากรเกื้อหนุนและมีประสทิธิภาพ  5.3.1 พัฒนาขีด
ความสามารถ
บุคลากร 

5.3.1.1 ส่งเสริม
พัฒนาขีด
ความสามารถและ
อัตรากำลังบุคลากร
ตามความตอ้งการ
พัฒนาของ
มหาวิทยาลัย 
(Capability and 
Capacity) 

มีระบบและ
กระบวนการทำงาน 
(Work Process) ที่
ครอบคลุมเครือข่าย
อุปทาน (Supply Net-
work) ด้านการพัฒนา
ขีดความสามารถของ
บุคลากร  
[EdPEx 6.1],  
[EdPEx 5]  
1. ระบบประเมินความ
ต้องการด้านขีด
ความสามารถและ
อัตรากำลังบุคลากร 
2. วิธีการประเมนิ
ทักษะ และสมรรถนะ
บุคลากร  
3. ระบบให้การรับรอง
คุณวุฒิ 
(certifications) หรือ
ประกาศนียบัตรด้าน
ทักษะความสามารถ
ของบุคลากร 
4. ระบบความก้าวหน้า
ของบุคลากรในระดับ
ต่างๆ (Staffing Lev-
els) 
 

1 1 1 1 1 ผลประเมนิความ
พึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอ่
การพัฒนาขีด
ความสามารถ
ของบุคลากร 

80 80 85 85 90 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ทันสมยั  มีประสทิธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล       2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค ์                             

   5. ระบบการสรรหา 
ว่าจ้าง และดูแล
บุคลากรใหม่ (New 
Workforce Mem-
bers)  
6.ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนนุ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR SMART) 

           

 5.3.2 การเตรียม
บุคลากรให้พร้อม
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

5.3.2.1 บริหาร
จัดการการ
เปลี่ยนแปลงด้าน
บุคลากร 
(Workforce 
Change Manage-
ment)  

มีโครงการสร้าง
วัฒนธรรมองคก์รการ
เรียนรูเ้ปลี่ยนแปลง
ร่วมกัน สานความคิด
สร้างจิตใจ (Ideas and 
Thinking)  
(จำนวน) 
[EdPEx 6.1],  
[EdPEx 5]  

2 2 2 2 2 ผลประเมนิความ
พึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอ่
วัฒนธรรม
องค์กรการ
เรียนรู้
เปลี่ยนแปลง
ร่วมกัน สาน
ความคิดสร้าง
จิตใจ (Ideas 
and Thinking)  

85 85 90 90 95 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ทันสมยั  มีประสทิธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล       2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค ์                             

   5.3.3 ส่งเสริม
ความก้าวหน้าตาม
สายงาน 

 5.3.3.1 
ความสำเร็จในงาน 
(Work Accom-
plishment) 

มีระบบและ
กระบวนการทำงาน 
(Work Process) ด้าน
การส่งเสรมิ
ความก้าวหน้าตามสาย
งาน  
 [EdPEx 6.1],  
[EdPEx 5]  
1. ระบบและกลไกใช้
ประโยชนอ์ย่างเต็มที่
จากสมรรถนะหลกัของ
องค์กร 
2. ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมสนับสนนุการ
มุ่งเนน้ลูกค้าและธุรกิจ 
3. ระบบและกลไก
ผลักดันให้ผลการ
ดำเนนิการทีเ่หนอืกว่า
ความคาดหมาย 
(จำนวน) 

1 1 1 1 1 ผลประเมนิความ
พึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอ่
รูปแบบการ
ทำงานและการ
บริหารบุคลากร
เพื่อความสำเร็จ
ในงาน 

85 85 90 90 95 

5.4 บรรยากาศการทำงานของบุคลากร (Workforce Cli-
mate) 

5.4.1 พัฒนา
สภาพแวดล้อม
ของการทำงาน 
(Workplace En-
vironment) 

5.4.1.1 สร้างความ
มั่นใจด้านสุขภาพ 
ความปลอดภยั 
(security) และ
ความสะดวกในการ
เข้าถึงสถานที่ทำงาน
ของบุคลากร 

มีระบบและ
กระบวนการทำงาน 
(Work Process) ด้าน
การส่งเสรมิสุขภาพและ
ความปลอดภยับุคลากร
และระบบการเข้าถึง
สถานที่ทำงานของ
บุคลากร 
(จำนวน)  [EdPEx 
6.1],  [EdPEx 5]   

1 1 1 1 1 ความพึงพอใจ
ของบุคลากรทีม่ี
ต่อระบบการ
ส่งเสริมสขุภาพ
และความ
ปลอดภัย
บุคลากร และ
ระบบการเข้าถึง
สถานที่ทำงาน
ของบุคลากร 

85 85 90 90 95 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ทันสมยั  มีประสทิธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล       2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค ์                             

  5.4.1.2 ปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มใน
การทำงาน 

อาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอ้มในการ
ทำงานที่ได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนา 
(ร้อยละ) 

80 85 90 95 100 ความพึงพอใจ
ของบุคลากรทีม่ี
ต่อ
สภาพแวดลอ้ม
ของการทำงาน 

85 85 90 90 95 

 5.4.2 ส่งเสริมการ
ดำเนินงานตาม
นโยบายและสิทธิ
ประโยชน์สำหรับ
บุคลากร 
(WORKFORCE 
Benefits and 
Policies) 

5.4.2.3 สนับสนุน
บุคลากรโดยจดัให้มี
สวัสดิการ สทิธิ
ประโยชน์ และ
นโยบายสนับสนุน
ความต้องการของ
บุคลากรที่
หลากหลาย  

มีระบบและ
กระบวนการทำงาน 
(Work Process) ด้าน
ระบบสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ของ
บุคลากร 
(จำนวน)  
[EdPEx 6.1],  
[EdPEx 5]   
  

1 
  

  

1 
  

  

1 
  

  

1 
  

  

1 
  

  

ความพึงพอใจ
ของบุคลากรทีม่ี
ต่อสวัสดกิาร
และสิทธิ
ประโยชน ์

85 85 90 90 95 

5.5 ความผูกพนัของบุคลากร (Workforce Engagement) 5.5.1 สร้าง
ค่านิยมความรัก 
ความผูกพัน และ
การมีส่วนร่วมใน
องค์กร 
(Assessment of 
Workforce En-
gagement 

5.5.1.1 ส่งเสริมการ
สร้างค่านยิมให้
บุคลากรเกิดความ
รัก ผกูพนัธ์ และการ
มีส่วนร่วมในองคก์ร 
(Drivers of En-
gagement) ตาม
กลุ่มและประเภท
บุคลากร 

มีระบบและ
กระบวนการทำงาน 
(Work process) ด้าน
ความผูกพนัของ
บุคลากร และขับเคลือ่น
ความผูกพนั 
(จำนวน) 
 [EdPEx 6.1],  
[EdPEx 5]   

1 1 1 1 1 ความพึงพอใจ
ของบุคลากรทีม่ี
ต่อการสร้าง
ค่านิยมให้
บุคลากรเกิด
ความรกั ผกูพันธ ์
และการมีสว่น
ร่วมในองคก์ร 

85 85 90 90 95 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ทันสมยั  มีประสทิธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล       2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค ์                             

    5.5.1.2 พัฒนา
ระบบการประเมิน
ความผูกพนั และ
การมสี่วนร่วมใน
องค์กร 
(Assessment of 
Engagement) 

 มีระบบการประเมนิ
ความผูกพนั  
(จำนวน)  
[EdPEx 6.1],  
[EdPEx 5]   

1 1 1 1 1 ความพึงพอใจ
ของบุคลากรทีม่ี
ต่อระบบการ
ประเมนิความ
ผูกพัน และการ
มีส่วนร่วมใน
องค์กร 
 

85 85 90 90 95 

5.6 วัฒนธรรมองคก์ร (Organizational Culture)  5.6.1 เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
ให้เกิดการสื่อสาร
ค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร
ท่ีดีร่วมกัน  

5.6.1.1 ส่งเสริมให้
หน่วยงานสร้าง
วัฒนธรรมองคก์ร 
ให้เกิดการสือ่สาร
ค่านิยมและ
วัฒนธรรมองคก์รที่ดี
ร่วมกัน  

มีระบบและ
กระบวนการทำงาน 
(Work process) 
ด้านสรมิสร้าง
วัฒนธรรมองคก์ร ให้
เกิดการสือ่สารค่านยิม
และวัฒนธรรมองคก์รที่
ดีร่วมกัน  
(จำนวน) 
 [EdPEx 6.1],  
[EdPEx 5]   
1. มีระบบและกลไก
การส่งเสรมิวัฒนธรรม
องค์กร 
2. มีวัฒนธรรมการ
สื่อสารองค์กรทีเ่ปิด
กว้าง 
3. วัฒนธรรมการ
ทำงานที่ดีมี
ประสิทธภิาพ 

1 1 1 1 1 ความพึงพอใจ
ของบุคลากรทีม่ี
ต่อการสื่อสาร
ค่านิยมและ
วัฒนธรรม
องค์กรที่ดี
ร่วมกัน  

85 85 90 90 95 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ทันสมยั  มีประสทิธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล       2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค ์                             

 5.6.2 กำหนด
วัฒนธรรมองค์กร
ให้สนับสนุน
วิสัยทัศน์และ
ค่านิยม  

5.6.2.1 ส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติตาม
วิสัยทัศน์และ
ค่านิยมร่วมของ
วิทยาเขตเชยีงราย 

มีโครงการส่งเสรมิให้
บุคลากรปฏิบัติตาม
วิสัยทัศน์และค่านยิม
ร่วมของวทิยาเขต
เชียงราย 
(จำนวน)   

2 2 2 2 2 ความพึงพอใจ
ของบุคลากรทีม่ี
ต่อการปฏิบัติ
ตามวิสยัทัศน์
และค่านยิมร่วม
ของ
มหาวิทยาลัย 

85 85 90 90 95 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ทันสมยั  มีประสทิธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล       2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค ์                             

5.7 ผลการปฏิบัติงานและการพฒันาที่ดีและมีประสทิธิภาพ 
(Performance Management and Development) 

5.7.1 พัฒนา
ระบบการจัดการ
ผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลาการสาย
สนับสนุนให้เกิด
การทำงานที่ให้ผล
การดำเนินงานท่ีด ี

5.7.1.1 ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานและการ
พัฒนาทีด่ีและมี
ประสิทธภิาพ และ
นำแนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) ไป
ใช้ประโยชน์ การ
พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงาน 
(Performance De-
velopment) 

มีระบบและ
กระบวนการทำงาน 
(Work Process) ด้าน
การประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน และแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best Prac-
tice)  
(จำนวน) 
[EdPEx 6.1],  
[EdPEx 5]   
1. การบริหาร
ค่าตอบแทน การให้
รางวัล การยกยอ่ง
ชมเชย และการสร้าง
แรงจูงใจในการทำงาน 
2. การยอมรับความ
เสี่ยงที่ผ่านการ
ประเมนิผลได้ผลเสยี
อย่างรอบด้าน 
(Intelligent Risk  
Taking) 
 

1 1 1 1 1       
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ทันสมยั  มีประสทิธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล       2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค ์                             

   3. การจัดการผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ด้านการบรรลุผลสำเร็จ
ของแผนปฏิบัติการ 
4. การเรยีนรู้และ
สนับสนุนความตอ้งการ
พัฒนาตนเองของ
บุคลากร ตามทิศ
ทางการพัฒนาวิทยา
เขตเชยีงราย 
5. ระบบการเรยีนรู้และ
พัฒนาขององคก์รด้าน
สนับสนุนการปรับปรุง
ผลการดำเนนิการของ
องค์กร และความเสี่ยง
ที่ผ่านการประเมินผล
ได้ผลเสียอย่างรอบด้าน 
6. การเรยีนรู้และ
พัฒนาขององคก์รด้าน
การสนับสนนุจรยิธรรม 
และวิธีปฏิบัตทิางธรุกจิ
อย่างมีจรยิธรรม 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ทันสมยั  มีประสทิธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล       2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค ์                             

 5.7.2 พัฒนา
ประสิทธิผลของ
การเรียนรู้และการ
พัฒนา (Learning 
and Develop-
ment Effective-
ness) 

5.7.2.1 กำหนดวธิี
ประเมนิประสทิธิผล
และประสทิธิภาพ
ของระบบการเรยีนรู้
และการพัฒนา 

มีระบบและ
กระบวนการทำงาน 
(Work Process) ด้าน
เพัฒนาประสิทธิผลของ
การเรยีนรู้และการ
พัฒนา และ
ความก้าวหน้าสาย
อาชีพ 
(จำนวน) 
[EdPEx 6.1],  
[EdPEx 5]   
1. มีระบบการจัดการ
การพัฒนา
ความก้าวหน้าตามสาย
อาชีพของบุคลากรและ
ผู้นำในอนาคตของ
องค์กร 
2. มีแผนการสืบทอด
ตำแหน่งของตำแหน่ง
บริหาร ผู้นำ และ
ตำแหน่งอื่นที่สำคัญ 

1 1 1 1 1       
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ทันสมยั  มีประสทิธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล       2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค ์                             

5.8 มหาวิทยาลัยไดร้ับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสเีขยีวที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มระดับโลก (UI Green)    

5.8.1 พัฒนา
กายภาพ และ
สิ่งแวดล้อมตาม
เกณฑ์ UI Green 
สู่การเป็น
มหาวิทยาลยั
ต้นแบบในการ
สร้างความยั่งยืน 

5.8.1.1 ส่งเสริมการ
ดําเนนิการตาม
ประเดน็หลักของ
เกณฑ์ UI Green 
Metric เพื่อพัฒนาสู่
การเป็น
มหาวิทยาลัย
ต้นแบบในการสร้าง
ความยั่งยืน 

มีโครงการเข้ารว่มการ
จัดอนัดับตามเกณฑ์การ
ประเมนิมหาวทิยาลัยสี
เขียว (UI Green) 

(จำนวน)   
[Super KPI] 

1 1 1 1 1 1) ผลการจัด
อันดับตามเกณฑ์
การประเมนิ
มหาวิทยาลัยสี
เขียว (UI Green)   
1. Setting and 
Infrastructures 
(SI)  
2. Energy and 
Climate (EC)  
3. Waste (WS) 
4. Water (WR) 
5. Transportation 
(TR) 
6. Education 
(ED) 
(ระดับประเทศ/
ระดับโลก) 
[Super KPI] 
 

17/260 17/260 16/259 16/259 15/259 
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ส่วนที่ 4 

การประเมินความสำเร็จของแผนยทุธศาสตร์ และระบบการปรับปรุงพัฒนา 

 
4.1 การประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 

 

 4.1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของวิทยาเขตเชียงราย  

 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาเขต

เชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 ไปสู่การปฏิบัติ โดยผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย 

ถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาของอธิการบดี ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 ต่อบุคลากรวิทยาเขตเชียงราย  

 4.1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น โดยมีระบบและกลไก   

1) กำหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน  

2) กำหนดผู้รับผดิชอบโครงการและกิจกรรม เพื่อปฏิบัติหนา้ที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

 4.1.3 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของ

แผนยุทธศาสตร์  

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งนำเสนอผลผลิต (Output)  

ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้  

และให้มกีารตดิตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส มี

มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ  

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กับการ

ประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวช้ีวัดการดำเนินงานของบุคลากรวิทยาเขตเชยีงราย  

3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามตัวชี้วัดและตาม

รอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายทั้งใน

เชงิปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ต่อมหาวิทยาลัยพะเยา 
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 4.1.4 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

  การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนตามความเหมาะสม เช่นงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการ

ตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI)การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและตอบสนอง

ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

  

 4.1.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  

  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผล มีการนำข้อมูลไป

วิเคราะห์และนำรายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

 

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 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาเขตเชียงราย พ.ศ. 2565 - 2569 นี้ ได้กำหนดให้มีการ

เชื่อมโยงตัวบ่งชี้ของแผน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคลทีส่อดคล้องกับตัวชี้วัดของแผน 

 4.2.2 การรายงานผล 

 1) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้ประจำปี

งบประมาณ) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ตามข้อกำหนด ITA  

 2) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัยปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, 

กรกฎาคม, กันยายน)   
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4.3 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (Performance Improvement System)  

   

  4.3.1 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการที่สำคัญ 

        วิทยาเขตเชียงรายปรับใช้กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทาง และดำเนินการบนพื้นฐานของ

มหาวิทยาลัยแห่งความสุข โดยใช้ วงจรคุณภาพ (Approch Deploy Learning Integration : ADLI) วงจรการ

เรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (KM) เพื่อใช้ในการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและการพัฒนา

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

 4.3.2 การปรับปรุงผลการดำเนินงาน 

    การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการเพื่อให้เกิดการปรับปรุง

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย  

1) การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู ้ของผู ้เรียน ตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน  

การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ

วิทยาเขตเชียงราย 

2) การประเมนิผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ของวิทยาเขตเชียงราย 

3) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ทั้งด้านขีดความสามารถของบุคลากร 

สมรรถนะ และสวัสดิการต่างๆ 

4) การประเมนิผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและธรรมาภบิาล  

5) การประเมินผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการอนุรกัษ์

พลังงาน 

6) การประเมนิผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงนิและตลาด 

 

 

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

   5.1 การกำหนดตัวชี้วัดและวิธีการวัดผลการดำเนินงาน 

วิทยาเขตเชียงรายกำหนดให้บุคลากรทุกคนกำหนดตัวชีว้ัดในโครงการและกิจกรรมตามงาน

ที่ตนเองรับผดิชอบและให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาวิทยาเขตเชียงรายและมหาวิทยาลัย

พะเยา 

 5.2 การเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  

  วิทยาเขตเชียงรายกำหนดใหบุ้คลากรนำเสนอผลการดำเนินงานในโครงการ กิจกรรม และ

ตัวชี้วัด ตามข้อ 1 ปีละ 2 ครั้ง ในที่ประชุมของหน่วยงาน เพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้

โครงการ กิจกรรมประสบความสำเร็จ (Key Success Factors)    

5.3 การวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินงาน 

  ผูบ้ริหารและบุคลากรของวิทยาเขตเชยีงรายระดมสมอง วิเคราะห์และทบทวนผลการ

ดำเนนิงาน โดยใช้หลัก SWOT Analysis, PEST, 7s McKinsey ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยพะเยา  

5.4 การปรับปรุงผลการดำเนินงาน  

วิทยาเขตเชียงรายนำปัจจัยที่ทำให้โครงการ กิจกรรมประสบความสำเร็จ (Key Success 

Factors) ในข้อ 5.2 และผลการวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินงาน ในข้อ 5.3 มาใช้เป็นแนวทางในการ

วางแผนการทำโครงการ กิจกรรม และตัวชีว้ัดของแผนปฏิบัติการประจำปีในปีถัดไป 

 

ส่วนที่ 6  การจัดการองค์ความรู้   

 6.1 Knowledge Vision  

 วิทยาเขตเชียงรายกำหนดใหบุ้คลากรทุกคนเสนอวิสัยทัศน์ในการพัฒนางานที่แต่ละคน

รับผิดชอบในที่ประชุม เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาวิทยาเขต  

 6.2 Knowledge Sharing 

  วิทยาเขตเชียงรายกำหนดให้บุคลากรนำเสนอความรู ้ทักษะ และประสบการณ์ในการ

ทำงานตามสายงาน เช่น งานการเงินและพัสดุ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานแผนงาน งานประชาสัมพันธ์ งานวิชาการ งานบริหารอาคารสถานที่และภูมทิัศน์ ผ่านที่ประชุมของ

หน่วยงานและเว็บไซต์ของวิทยาเขตเชยีงราย  

 6.3 Knowledge Assets  
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  นิสติและประชาชนทั่วไปสามารถนำองค์ความรู ้ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงาน

ของบุคลากรแต่ละคนที่นำเสนอในเวทีต่างๆ ตามข้อ 6.2 ไปต่อยอดเพื่อการพัฒนาในสายงานได้ 

 


