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ค าน า 

  

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะ                           

ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ.2563-2567)  ที่สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 นี้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการ

พัฒนาประเทศ โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 

2579 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 การจัดท าแผนฯ ฉบับนี้ได้

จัดท าโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย

รัฐบาลที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการเชื่อมโยงแผน

ยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผน

ยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร๋ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2567 

นี้ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมายระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) โครงการ

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ  รวมทั้งการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- 2567  และแนวทางการติดตามประเมินผล เป็นต้น โดยแผนยุทธศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดท าขึ้น

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ กลไก และเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน/โครงการ และเป็นการถ่ายทอดแผนไปสู่

บุคลากรทุกระดับในคณะ ในการร่วมกันผลักดันให้การด าเนินงานตามภารกิจของคณะ สามารถด าเนินการให้

บรรลุและประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  ซึ่งจะช่วยให้มีการพัฒนาและก้าวไปสู่

วิสัยทัศน์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 

 ในนามของผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบคุณบุ คลากรสาย
วิชาการและสายบริการทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 นี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมา 

 

 สภามหาวิทยาลัยพะเยาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 

2555 ให้จัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ เพ่ือผลิตทันตแพทย์เพ่ิมตามความต้องการของประเทศ และสามารถ

ตอบสนองนโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนของรัฐบาล ในการแก้ปัญหาการกระจายบุคลากรทาง

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และทางด้านสาธารณสุขของประเทศเป็นรูปธรรม ซึ่งทันตแพทย์เป็นสาขาวิชาที่ขาด

แคลน โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัด

เชียงราย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการเปิดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

โดยสภามหาวิทยาลัยพะเยา มีมติอนุมัติหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556  ในคราว

ประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 และหลักสูตรได้รับอนุมัติ จากทันตแพทยสภา เมื่อวันที่ 

24 เมษายน 2557 ได้ก าหนดแผนการรับนิสิตปีละ 30 คน ปัจจุบันมีนิสิตรวมทั้งสิ้น 121 คน 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์  

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 

2567มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มี

ชื่อเสียงระดับสากล ผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งใน

ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  เ พื่ อ ชี้ น า  แ ล ะ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ปั ญญ า เ พื่ อ ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง  

และความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ 

ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ” และบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผน

ยุทธศาสตร ์6 ด้าน ดังนี้ 

 (1) ยุทธศาสตรก์ารเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

 (2) ยุทธศาสตรก์ารสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางดา้นวิชาการ 

 (3) ยุทธศาสตรก์ารบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (4) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (5) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 (6) ยุทธศาสตรก์ารบริหารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส 
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บทที่ 2 

แผนการพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566  

   

2.1 โครงร่างองค์กร 

ประวตัิความเปน็มา 

สภามหาวิทยาลัยพะเยาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555 

ให้จัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ เพ่ือผลิตทันตแพทย์เพ่ิมตามความต้องการของประเทศ และสามารถ

ตอบสนองนโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนของรัฐบาล ในการแก้ปัญหาการกระจายบุคลากรทาง

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และทางด้านสาธารณสุขของประเทศเป็นรูปธรรม ซึ่งทันตแพทย์เป็นสาขาวิชาที่ขาด

แคลน โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัด

เชียงราย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการเปิดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

โดยสภามหาวิทยาลัยพะเยา มีมติอนุมัติหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556  ในคราว

ประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 และหลักสูตรได้รับอนุมัติ จากทันตแพทยสภา เมื่อวันที่ 

24 เมษายน 2557 ได้ก าหนดแผนการรับนิสิตปีละ 30 คน ปัจจุบันมีนิสิตรวมทั้งสิ้น 121 คน 

 (1) ปรัชญา (Philosophy) 

“ ทันตแพทย์เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ มีความรู้และความช านาญในวิชาชีพ               
ช่วยเหลือชุมชน สังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

 (2) ปณธิาน (Determination) 

“มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง                 

ของสังคม” 
 

 (3) วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ผลิตทันตบุคลากรที่มี  ทักษะด้านวิชาการ พร้อมรับใช้สังคม ชุมชน  สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อ
ความเข้มแข็งของชุมชน พร้อมก้าวสู่สากล ในปี 2563” 

 

 (4) พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ได้มาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับ
ความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของชุมชน และสังคม รวมถึงเตรียมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2. ท าการศึกษาวิจัยพ้ืนฐานและวิจัยประยุกต์ทางทันตแพทยศาสตร์ และสาธารณสุขเพ่ือความเป็น
เลิศทางวิชาการ เชื่อมโยงกับปัญหาและการพัฒนาของชุมชนและสังคม 
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3. ให้บริการวิชาการ บูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม  
4. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทางทันตสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และ

สอดคล้องกับการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูสืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม 
5. ส่งเสริมการบริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส่ เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

ด้วยหลักการทางานร่วมกัน “สานความคิด สร้างจิตใจ” รวมพลังของบุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าใน
การสร้างสรรค์สิ่งที่ด ี

(5) แผนการผลิตบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มีแผนการรับบัณฑิต ปีละ 30 คน 
 

  (6) โครงสร้างการบรหิารงาน 

 

 

(7) ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

เพื่อการด าเนินการตามพันธกิจที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) มหาวิทยาลัย

พ ะ เ ย า จึ ง มุ่ ง เ น้ น ส ร้ า ง ค ว าม เ ข้ ม แ ข็ ง ข อ ง สั ง ค ม ด้ ว ย ก า ร เ ต รี ย มค น ไ ท ยที่ มี คุ ณ ภ าพ  

ในศตวรรษ ที่  21 ที่มีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

สามารถท างานเพื่อด ารงชีพและช่วยเหลือสังคม พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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และการส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐานนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันของประเทศ  

ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิด 

สร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี อันจะน ามาซึ่งชื่อเสียง การยอมรับของชุมชน 

สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ ด้วยยุทธศาสตรห์ลัก 6 ด้าน ได้แก่  

 1) ยุทธศาสตรก์ารเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 2) ยุทธศาสตรก์ารสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

 3) ยุทธศาสตรก์ารบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 4) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 5) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 6) ยุทธศาสตรก์ารบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

 (8) วัตถุประสงค์หลัก (Core Objectives) 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

และตลาดแรงงาน 

2. เพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

มีคุณภาพที่ ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจ 

ในเชิงพาณชิย์อย่างเป็นรูปธรรม 

3. เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

และความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable life quality) 

4. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนา  

สู่สากล และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรคเ์ชงิพาณิชย์ (Cultural enterprise) 

5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้มีชื่ อเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติ 

และนานาชาต ิ

6. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองค์กร ด้วยระบบ

บริหารงานที่ทันสมัย (Smart University) คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

 (9) สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา (Core Competency) 

1. ความสามารถในการเอื้ออ านวยให้เกิดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีมาตรฐาน

วิชาการและวิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 

และเป็นพลเมือง   ที่มคีุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก   
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2. ความสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย 

มีความ ก้าวหน้าทางวิชาการ และประพฤติปฏิบัติตามประกาศจรรยาบรรณของพนักงานสายวิชาการ 

เป็นต้นแบบให้แก่นสิิต ชุมชน และสังคม   

3. ความสามารถในการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ น าไปสู่การถ่ายทอดและ

พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม และสามารถน าไปสู่ เ ชิงพาณิ ชย์ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

และภาคอุตสาหกรรม   

4. ความสามารถในการบริการวิชาการ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นที่พึ่ง

ให้แก่ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และสร้างรายได้ เพื่อความเข้มแข็งของ

ชุมชน   

5. ความสามารถในการส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต ร่วมมือกับชุมชนและสังคมในการ

สร้างความตระหนักและให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

การท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ให้เกิดการใช้ประโยชนใ์นเชิงสร้างสรรค ์  

6. ความสามารถในการเอื้ออ านวยให้เกิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน และท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลัก “สานความคิด สร้างจิตใจ” 

รวมพลังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย Smart University เชื่อมโยงและบริการ

สารสนเทศที่ทันสมัยและถูกต้อง และตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว 

ทันเหตุการณ ์  
 

 (10) สมรรถนะหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (Personal Competency)  

  (10.1) สมรรถนะของผู้บรหิาร 

1. ทักษะบริหารงาน (Managerial Skill) มีทักษะการบริหารงานและสามารถ

ประยุกต์  ใช้ความรู้  เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือมาใช้ในการบริหารงาน สามารถเป็นโคช 

เป็นผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ก ากับและติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด  

ให้ด า เนินงานตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ ง  และแนวปฏิบัติต่างๆ ตามนโยบาย  

ของมหาวิทยาลัย และเพื่อมุง่สูก่ารบรรลุเป้าหมายและวสิัยทัศนข์องหนว่ยงานและของมหาวิทยาลัย   

2. ทักษะการบริหารงานบุคคล (Personnel Management Skill) มีทักษะการบริหาร

และพัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะและศักยภาพรองรับการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน

และพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพและมีความสุข มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจ 

ในองค์กร สามารถจัดบุคลากรสมดุลกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพ 
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ด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยพะเย า (UP-PSF)  พัฒนาระบบสวัสดิการ 

และสร้างแรงจูงใจในการท างาน   

3.  มุ่ ง เน้นกระบวนการท างานเ ชิงดิจิทัล (Digital Process Oriented)  พัฒนา

กระบวนการท างาน และบูรณาการการท างานร่วมกันทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน  

“สานความคิด สร้างจิตใจ” ด้วยพลังความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อส่งมอบบริการ 

ที่ดีมีคุณภาพแก่นิสิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการท างาน 

ด้วยเทคโนโลยีดจิทิัล ตามนโยบาย Smart Operation และจัดสภาวะแวดล้อมที่เสริมสุขภาวะการท างาน   

4. ความสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ ( Empowerment 

Evaluation) สามารถออกแบบการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร และประเมินผลการด าเนินงาน

ของหน่วยงานแบบก้าวหน้าและใช้แนวคิดการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous 

Improvement) สอดคล้องและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือ การบรรลุตัวชี้วัดระดับสู ง (Super KPI)  

เพื่อการบรรลุวิสัยทัศนข์องมหาวิทยาลัยพะเยา    

 (10.2) สมรรถนะของพนักงาน 

 พนักงานสายวิชาการ  

1. ทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard  

Framework, PSF)   

2. ทักษะการผลิตและใช้สื่อการสอนเทคโนโลยีที่ทันสมัย และทักษะการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูข้องผู้เรยีน   

3. ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและสังคม 

และมีทักษะทางภาษาเพื่อมุง่สูค่วามเป็นสากลและนานาชาติ   

4. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)   

5. มุ่งสานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างสิ่งที่ดี 

ให้มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ 

พนักงานสายสนับสนุน 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

2. บริการที่ดี (Service Mind) 

3. เชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  

4. ท างานเป็นทีม (Teamwork) 

5. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)  

6. มุ่งสานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างสิ่งที่ดีให้

มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ 
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 (11) เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

 

 (12) อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ: มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศกึษา มาตรฐาน

วิชาชีพ ทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามความตอ้งการของอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)  

 อัตลักษณ์ทั่วไป: มีสุนทรียภาพ มสีุขภาพดี มบีุคลิกภาพดี 
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2.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ 

2.3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 

Super KPI  

ตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

และ Performance Agreement ของคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

Super KPI 
เป้าหมายตวัชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

ผลผลิต 

(Output) 

1.มุ่งผลิตบัณฑิตที่ได้มาตรฐานวชิาชีพ 

 

 

 

2. จัดระบบการใหบ้ริการทันตกรรม

ประกอบการเรียนการสอนและการวจิัย เพ่ือ

ใหบ้ริการแก่บุคลากร นิสิต และประชาชน

ทั่วไป  

 

3. มุ่งพัฒนาความความเชี่ยวชาญทุก

สาขาวชิา โดยพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ 

รวมทัง้สรรหาบุคลากรสายวชิาการที่

เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ  

ผ่าน

เกณฑ์

ประเมิน 

80 % 

 

2 

เต็ม 

5 

 

 

2 

เต็ม 5 

ผ่าน

เกณฑ์

ประเมิน 

85 % 

 

2 

เต็ม 

5 

 

 

2 

เต็ม 5 

ผ่าน

เกณฑ์

ประเมิน 

90 % 

 

3 

เต็ม 

5 

 

 

3 

เต็ม 5 

ผ่านเกณฑ์ 

ประเมิน 

95 % 

 

 

4 

เต็ม 

5 

 

 

4 

เต็ม 5 

ผ่านเกณฑ์ 

ประเมิน 

100 % 

 

5 

เต็ม 

5 

 

 

5 

เต็ม 5 

ค ณ บ ดี ค ณ ะ ทั น ต

แพทยศาสตร์ 

ผลลัพธ์ 

(Outcome) 

1.ร้อยละของบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ท่ี

ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

 

 

2. จัดระบบการใหบ้ริการทันตกรรม

ประกอบการเรียนการสอนและการวจิัย เพ่ือ

ใหบ้ริการแก่บุคลากร นิสิต และประชาชน

ทั่วไป 

 

 

 

3. มีบุคลากรสายวชิาการที่เชี่ยวชาญในสาขา

ต่างๆทัง้ 11 สาขา 

ผ่าน

เกณฑ์

ประเมิน 

80 % 

 

2 

เต็ม 

5 

 

 

2 

เต็ม 5 

ผ่าน

เกณฑ์

ประเมิน 

85 % 

 

3 

เต็ม 

5 

 

 

2 

เต็ม 5 

ผ่าน

เกณฑ์

ประเมิน 

90 % 

 

3 

เต็ม 

5 

 

 

3 

เต็ม 5 

ผ่านเกณฑ์ 

ประเมิน 

95 % 

 

4 

เต็ม 

5 

 

 

 

4 

เต็ม 5 

ผ่านเกณฑ์ 

ประเมิน 

100 % 

5 

เต็ม 

5 

 

 

 

5 

เต็ม 5 

ค ณ บ ดี ค ณ ะ ทั น ต

แพทยศาสตร์ 

หมายเหตุ  

Super KPI เป็นประเด็นทีท่้าทาย และสามารถวัดถงึความสามารถในการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะและหน่วยงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล รวมทัง้ต้องสามารถวัดเป็นเชิงตัวเลขไดช้ัดเจน 
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 (1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

  กระแสการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก จ านวนประชากรวัยเรียนที่ลดลง 

จ านวนผู้สูงอายุมากขึ้น จ านวนสถาบันการศึกษาที่มีให้เลือกจ านวนมาก มหาวิทยาลัยพะเยา  

ต้องมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคม  

ที่มคีุณภาพ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีศักยภาพตรงตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน 

รวมทั้งความต้องการแรงงานของภาคอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม

เป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต (New Engine of Growth) ผลักดันให้ประเทศ

ก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 

 

 (1.1) เป้าประสงค์ 

1. บัณฑิตมีคุณภาพ มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ

ทักษะในศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนา

คุณภาพชวีิตได้ตามศักยภาพ 
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(1.2) แผนปฏิบัติการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1.บัณฑิตมคีุณภาพ มี

สมรรถนะตาม

มาตรฐานวชิาชีพ 

ทักษะตามศตวรรษท่ี 

21 และอุตสาหกรรม

อนาคต(New S-curve) 

1.1 ร้อยละของนสิิตท่ี

เข้าร่วมโครงการ  

 

100 100 100 100 100 - โครงการประมวล

ความคิดเนรมติงาน

คลินิก 

150,000/ปี -รองคณบดี

ฝ่ายคลนิกิ 

 

 1.2 ร้อยละอาจารย์ท่ีเข้า

ร่วมโครงการ 

80 80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

- โครงการประมวล

ความคิดเนรมติงาน

คลินิก 

220,000/ปี 

 

 

 

-รองคณบดี

ฝ่ายคลนิกิ 

 

 1.3 ร้อยละของหลักสูตร

ท่ีมีมาตรฐานตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาและ

มาตรฐานวชิาชีพ 

100 100 100 100 100 - การปรับปรุง

หลักสูตรทันต

แพทยศาสตรบัณฑิต

เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร

ระดับ 

อุดมศกึษาและ

มาตรฐานวชิาชีพ 

- การจัดท าหลักสูตร

ระดับบัณฑิตเป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

 -รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

และ

คณะกรรมการ

หลักสูตร 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

หลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาและ

มาตรฐานวชิาชีพ 

 1.4 ร้อยละของนิสติท่ีเข้า

ร่วมโครงการ 

100 100 100 100 100 - โครงการทบทวน

ความรู้ดา้น

วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน

และด้านวิชาชพีให้แก่

นสิิตทันตแพทยช์ัน้ปีท่ี 

4-6 

300,000/ปี -รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

และรอง

คณบดีฝ่าย

คลินิก 

 

 1.5 ร้อยละของการ

ประเมินผลรายวชิาท่ี

นสิิตออกไปตรวจ

ประเมินผู้ป่วยเพื่อน ามา

รักษาตามหลักสูตร 

100 100 100 100 100 นสิิตได้ออกพื้นท่ีไป

ตรวจประเมินผู้ป่วยเพื่อ

น ามารักษาตาม

หลักสูตร 

ใน -รายวชิาสง่เสริม

สุขภาพช่องปาก 

    - รายวชิาทันตก

รรมจัดฟัน 

    - รายวชิาทันตก

รรมส าหรับเด็ก 

    - ปฏบัิตกิารทันตก

รรมโรงเรียน 

2,500,000/

ปี 

 

-รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

    - ปฏบัิตกิารทันตก

รรมโรงพยาบาล 

 

 

 1.6 จ านวนรายวชิาท่ี

นสิิตได้ฝึกทักษะดา้น

หัตถการทางทันตแพทย์

ทางไกลด้วยตนเอง 

 

2 4 5 6 8 นสิิตได้ฝึกทักษะดา้น

หัตถการทางทันต

แพทยท์างไกลด้วย

ตนเอง 

ใน - รายวชิาคลนิกิทัน

ตกรรมหัตถการ 

    - รายวชิาคลนิกิทัน

ตกรรมประดิษฐ์ 

    - รายวชิาคลนิกิ

ศัลยศาสตร์ 

    - รายวชิาคลนิกิ

ปริทันตวทิยา 

    - รายวชิาคลนิกิทัน

ตกรรมส าหรับเด็ก 

    - รายวชิาคลนิกิ

วทิยาเอ็นโดดอนต์ 

    - รายวชิาคลนิกิทัน

ตกรรมจัดฟัน 

ปีแรก 

1,000,000 

ปีถัดไป 

100,000 

-รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ 

รองคณบดี

ฝ่ายคลนิกิและ

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

    - รายวชิาคลนิกิทัน

ตรังส ี

 1.7 จ านวนรายวชิาท่ี

ให้บริการทันตกรรมโดย

ใชจ้ากฐานขอ้มูลใน

ระบบ IT 

 

- - สร้าง

ระบบ 

8 8 1. ประสานการ

เชื่อมโยงระบบกับ

หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. พัฒนาระบบการเก็บ

ข้อมูลในฐานขอ้มูล 

- การวเิคราะห์และ

ออกแบบระบบ 

- เขียนและทดสอบ

โปรแกรม 

- อบรมผู้ใชง้าน 

- ประเมินผล  

- ปรับปรุง

โปรแกรม 

3. น าระบบมาใชใ้นการ

นัดหมายผู้ป่วย 

4. นสิิตใชฐ้านขอ้มูลใน

ระบบ IT บริการทันตก

รรมใน 

 - รายวชิาคลนิกิทันตก

รรมหัตถการ 

2,000,000 -รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดี

ฝ่ายคลนิกิและ

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

    - รายวชิาคลนิกิทัน

ตกรรมประดิษฐ์ 

    - รายวชิาคลนิกิ

ศัลยศาสตร์ 

    - รายวชิาคลินิก

ปริทันตวทิยา 

    -รายวชิาคลนิกิทัน

ตกรรมส าหรับเด็ก 

    -รายวชิาคลนิกิ

วทิยาเอ็นโดดอนต์ 

    -รายวชิาคลนิกิทัน

ตกรรมจัดฟัน 

    -รายวชิาคลนิกิทัน

ตรังส ี

 1.8 ร้อยละของนสิิตท่ี

เข้าร่วมโครงการ  

 

70 80 90 100 100 - โครงการข้ามฟากสู่

ฝัน 

25,000/ปี -รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นสิิต 

 1.9 ร้อยละของนสิิตท่ี

เข้าร่วมโครงการ 

70 80 90 100 100 - กิจกรรมสอนน้อง 

Anatomy 

10,000/ปี 

 

-รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นสิิต 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

2.พัฒนาทรัพยากร

มนุษยใ์ห้ได้รับการ

พัฒนาการเรียนรู้

ตลอดชีวิต และพัฒนา

คุณภาพได้ตาม

ศักยภาพ 

2.1 ร้อยละของบุคลากร

(ผู้ช่วยทันตแพทย์)ท่ี

ได้รับการพัฒนา 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

- โครงการอบรมและ

พัฒนาศักยภาพผู้ช่วย

ทันตแพทยเ์พื่อคลนิกิ

ทันตกรรมคุณภาพเพื่อ

ความปลอดภัยทาง

ทันตแพทย ์ 

 

100,000/ปี 

 

 

 

-รองคณบดี

ฝ่ายคลนิกิ 

 

 2.2 ร้อยละของนิสติท่ี

แตง่กายถูกระเบียบ 

60 70 70 80 80 - กิจกรรมรณรงค์การ

แตง่กายถูกระเบียบ 

15,000/ปี 

 

-รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นสิิต 

 2.3 ร้อยละของนสิิตท่ี

เข้าร่วมโครงการ 

80 80 90 90 90 - โครงการ Freshmen  

day & night (ประกวด

ดาว-เดอืน) 

75,000/ปี 

 

-รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นสิติ 

 2.4 ร้อยละของนสิิตท่ี

เข้าร่วมโครงการ 

80 80 90 90 90 - โครงการ UP spirit 

cheer (UP Game) 

75,000/ปี 

 

-รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นสิิต 

 2.5 ร้อยละของนสิิตท่ี

เข้าร่วมโครงการ 

80 80 90 90 90 - โครงการกีฬาน้อง

ใหม ่

10,000/ปี 

 

-รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นสิิต 

 2.6 ไมม่นีสิิตเสียชวีติ

จากภาวะความผิดปกติ

ทางจิต 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี - โครงการส่งเสริม

สุขภาพกายและใจ 

(ชมรมกีฬา ศลิปะ 

50,000/ปี 

 

-รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นสิิต 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ดนตรี) ไมเ่นน้ความเป็น

เลิศ 

 2.7 ร้อยละของนสิิตท่ี

เข้าร่วมโครงการ 

70 

 

70 

 

80 

 

90 

 

100 

 

- โครงการสร้าง

แรงจูงใจในวชิาชีพ 

100,000/ปี 

 

-รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นสิิต 

 2.8 ร้อยละของนสิิตท่ี

เข้าร่วมโครงการ 

70 70 80 80 80 - โครงการพัฒนาผู้น า

นสิิต 

150,000/ปี 

 

-รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นสิิต 

 2.9 

 - ซื่อสัตย์ อัตราการ

ทุจรติสอบไมเ่กิน 2 ราย 

ตอ่ปี 

- มวีนิัย สถิติความผิด

วนิัยร้ายแรง ไมเ่กิน 2 

รายตอ่ปี 

- ใจอาสา ความพงึ

พอใจของชุมชนอยูใ่น

ระดับอยา่งน้อยร้อยละ 

70 ต่อโครงการ/กิจกรร

รม 

70 70 80 80 80 - โครงการส่งเสริมและ

พัฒนานิสติให้เป็น

บัณฑิตอันพงึประสงค์ 

250,000/ปี 

 

-รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นสิิต 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

 2.10 ร้อยละของนสิิตท่ี

เข้าร่วมโครงการ 

70 70 80 80 80 - โครงการ Health 

Science Games ครัง้ท่ี 

3 

25,000/ปี 

 

-รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นสิิต 

 2.11 ร้อยละของนสิิตท่ี

เข้าร่วมโครงการ 

70 70 80 80 80 - โครงการเสียงสะทอ้น 75,000/ปี 

 

-รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นสิิต 

 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตรท์ี่ 1 

ประเด็นความเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเสี่ยง 

1.บุคลากรบางส่วนขาดความตระหนักในการเข้ารับการ

พัฒนาสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวชิาชีพอาจารย์ดา้น

การสอน (UP – PSF)  

 RM    IC 1.ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวิทยาลัยไมเ่อื้อตอ่การ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ I Classroom และ

สื่อออนไลน์ 

 RM     IC 

2.ขาดการก ากับตดิตามการด าเนนิการหลักสูตรให้เป็นไป

ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา (AUN QA) อย่าง

ตอ่เนื่อง 

 RM    IC 2.องคก์รวิชาชพีปรับเปลี่ยนเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดสอน

หลักสูตรระยะสั้นและระดับบัณฑิตศกึษา 

 RM     IC 

3.อาจารย์ขาดคุณสมบัตใินการเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ท าให้การพัฒนาหลกัสูตรปริญญาโทไมเ่ป็นไปตามแผน 

 RM    IC 3. มสีถาบันการศึกษาหลายสถาบันท่ีใชแ้หลง่ฝึกปฏบัิติ

เดียวกันท าให้ต้องมกีารแบ่งนิสติออกฝึกภาคปฏบัิตหิลายแห่ง   

 RM     IC 
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ส่งผลตอ่การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารยแ์ละการประชุม

บุคลากรทุก 2 เดอืน 

4. ขาดระบบและกลไกในการประเมินผู้ใชบั้ณฑิตและผู้มี

ส่วนได้สว่นเสียทุกกลุ่ม 

 RM    IC 4.วัน/เวลา จัดกิจกรรมถูกเลื่อนเนื่องจากนิสติมกีารเรียนการ

สอนหรือมกีารปรับเปลี่ยนปฏทิินกิจกรรมของมหาวทิยาลัย 

 RM   IC 

5. อาจารย์สว่นใหญ่ยังขาดความรู้และทักษะในการ

ออกแบบการเรียนการสอนโดยใชส้ื่อ  

 RM    IC   

6.วัน/เวลา ในการจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน   RM    IC   

7.งบประมาณถูกโอนยา้ย  RM    IC   

 

RM: Risk Management      IC: Internal Control 
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  (1.3) กลยุทธ์การพัฒนาและมาตรการ 

กลยุทธ์ 

 1. ให้โอกาส สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้   

  มาตรการ 1) สร้างความรว่มมอืกับโรงเรียนในการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนตั้งแต่ระดับ

มัธยมศกึษา เพื่อสง่ต่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 มาตรการ 2) ร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรวิชาชีพในการพัฒนาบุคลากร 

ให้มศีักยภาพสูงขึน้ มีทักษะทางวิชาชีพที่ตรงตามความตอ้งการ ด้วยการจัดหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว 

รวมถึงการเก็บสะสมหน่วยกิต (Micro credential) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตเข้าสู่หลักสูตร

ระดับปริญญา 

 2. พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบสนองและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

  มหาวิทยาลัยพะเยาต้องพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญา (Degree program) และหลักสูตร

ระยะสั้นและระยะยาว (Non-degree program) ที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ มุ่งผลการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st century 

skills) มีสมรรถนะของการเป็นแรงงานทักษะสูง (Sophisticated worker) การวิจัยและนวัตกรรม (Innovator) 

การเป็นนักคิด (Thinker) กล้าแสดงออก มีทักษะการคิดเชิงบริหารที่ดี  การจัดการและการเป็น

ผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship) มีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ และมาตรฐานด้านเทคโนโลยี 

  มาตรการ 1) มีระบบและกลไกการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การบริหารจัดการ 

ติดตามและก ากับให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ มีการรายงาน  

ผลการด าเนินการเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และมีความเป็นปัจจุบัน เพื่อน าสู่การปรับปรุงหลักสูตร  

ให้ทันสมัย ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

 มาตรการ 2 )  ส่ ง เสริมการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป 

แบบบูรณาการ ที่เน้นผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ 

(Critical thinking) และคิดสร้างสรรค์ (Creativity and imagination) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving)

การท างานเป็นทีม (Collaboration and teamwork) และภาวะผู้น า มี Digital literacy ที่ส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต (Life-long learning) น าไปสู่การเป็นคนไทยที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทางกาย ใจ 

และสติปัญญา มีการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม มีอัตลักษณ์ “บุคลิกภาพดี 

สุขภาพดี และมีสุนทรียภาพ” และเรียนรู้การอยู่ในสังคมที่แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วม 

และท างานกับผูอ้ื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

  มาตรการ 3) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและท างานร่วมกัน (Cooperative 

partnership) กับหน่วยงานเอกชนหรือองค์กรภาครัฐอื่น  ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิต 
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และพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เน้นการเช่ือมโยงและพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์ และการท างานหลายรูปแบบ (Work-education experiences) 

เ ช่น การจัดการศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษา (Cooperative education)  ซึ่ ง เป็นการเสริมทักษะ 

และประสบการณ์จริงให้กับผู้ เรียน เตรียมผู้ เรียนให้พร้อมเข้าสู่ระบบการท างาน ( Employability)  

และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้รับการคัดเลือกเข้าสู่การมีงานท า อีกทางหนึ่งด้วย 

  มาตรการ 4) ยุบรวมหรือบูรณาการหลักสูตรที่มีเนื้อหาใกล้เคี ยงกัน ส่งเสริม 

การจัดการเรียนการสอนแบบ Double degree ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 

ใน 2 ศาสตร์ (การเรียนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) หรือพัฒนาสู่การวิจัย (หลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีควบปริญญาโท) ซึ่งเป็นการลดระยะเวลาการศึกษาและได้ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีความรู้ 

และความสามารถหลายด้านตามความตอ้งการของสังคมและตลาดแรงงาน 

 มาตรการ 5) พัฒนาระบบการเทียบโอนหน่วยกิตทั้งในระบบและนอกระบบ 

ที่ครอบคลุมเพื่อรองรับการพัฒนาหลักสูตรการอบรม (Non-degree program) ระยะสั้นและระยะยาว 

ที่พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้และทักษะเฉพาะที่เป็นความต้องการในปัจจุบันและอนาคต ให้เอื้อ  

ต่อการได้รับปริญญา 

 3. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based education) และทักษะ 

การเรียนรูด้้วยตนเอง (Life-long learning) 

 บริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้เกิดการปฏิรูปวิธีการจัดการ

เรียนการสอนให้เหมาะสมกับลักษณะของผูเ้รียน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน เป็นบัณฑิตศตวรรษที่ 21 

ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มพูนและพัฒนาความรู้

ตัวเองได้ง่ายขึ้นการใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ หอ้งเรียน iClassroom การพัฒนาการจัดท า Course 

Online ของผู้สอนและการเรียนออนไลน์ของนิสิตให้เต็มศักยภาพและให้มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น เพิ่มทักษะ

ผูเ้รียนด้วยประสบการณ์การเรียนรู้จริงในสถานประกอบการ มีห้องสมุดเป็นศูนย์ทรัพยากรแห่งการเรียนรู้  

(Resource center) 

 มาตรก าร  1 )  มี หน่ ว ย ง านส่ ง เ ส ริ ม วิ ช าก า ร  Academic excellence รอ ง รั บ 

การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนที่ เปลี่ยนไป (Transformation of Teaching and Learning) ส่งเสริม

สนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ให้ใช้ความรู้และใช้ทักษะที่หลากหลายในการสอน เพื่อการพัฒนาผู้เรียน 

ตามทักษะศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) ทั้งทักษะการเรียนรู้

และทักษะการท างาน (Learning skill & Working skill) จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย

สร้างความรักในการเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 
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  มาตรการ 2) จับคู่ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต เพื่อส่งเสริมการบูรณาการ 

การเรียนกับการท างานและการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work integrated learning, WIL) 

เพื่อเน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์และการท างานหลายรูปแบบ (Work-education 

experiences) รวมถึงทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและท างานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  

เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งตรงกับความต้องการ  

ของตลาดแรงงาน ซึ่ง เป็นการเสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการท างาน 

(Employability)  มหาวิทยาลัยเกิดความร่วมมือและการท างานร่วมกัน ( Cooperative partnership) 

กับหน่วยงานเอกชน หรือองค์กรภาครัฐอื่นๆ ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ส่งเสริมหน่วยงาน start up  

เพื่อมุ่งเน้นให้นิสิต มีความรู้ความเข้าใจ และแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ตลอดจน

ประสบการณต์่างประเทศ 

 มาตรการ 3) จัดการดิจิทัลเป็นพื้นฐานเพื่อให้ผู้สอนได้พัฒนารูปแบบการสอน 

ที่หลากหลายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้สะดวกและง่ายขึ้น พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ 

Learning Management System (LMS) ของมหาวิทยาลัยเพื่อการใช้ห้องเรียน iClassroom ที่มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น ปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยให้กับผู้สอน ส่งเสริมการเรียนรู้

ออนไลน์ การเรียนในและนอกห้องเรียนด้วย MOOCS (Massive Open Online Courses) การพัฒนา 

การจัดท า Online course และการเรียนออนไลน์ของนิสิตให้เต็มศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางการ

เรียนด้วยตนเองได้ง่ายขึ้นและอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมห้องสมุด  

ให้เป็นห้องสมุดที่ทันสมัยมีชีวิต เอื้อให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ และเป็นศูนย์ทรัพยากรแห่งการเรียนรู้ 

(Resource center) 

 มาตรการ 4) ก าหนดทักษะภาษาอังกฤษขั้นต่ าของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เทียบกับ

มาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เพื่อยกระดับมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของผู้เรียนทุกระดับ ให้ผู้เรียนได้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ มีความ 

สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษา ค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก ทั้งในระดับ

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

 4. มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตร 

 มหาวิทยาลัยพะเยาต้องด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรเป็นไปตาม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 

และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างมาตรฐาน ความมั่นใจ 

และตรวจสอบได้ให้กับสังคมและสาธารณะ 
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 มาตรการ 1) ก ากับ ดูแลใหม้ีการด าเนินการตามองคป์ระกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน

ตามประกาศเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ 

 มาตรการ 2) ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ASEAN 

University Network Quality Assurance (AUN QA)  ซึ่ ง เป็ น เกณฑ์ระดับสากล ที่ สามารถประยุ กต์ 

ได้กับทุกสาขาวิชาที่เป็นการพัฒนาสู่ Expected Learning Outcome (ELO) สอดคล้องกับการจัดการศึกษา

ในศตวรรษที่ 21 และความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

 5. พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยพะเยา 

(Professional Standard Frameworks, UP-PSF) 

 เพื่อให้อาจารย์มีสมรรถนะและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน เข้าใจในบทบาท

หนา้ที่ความรับผดิชอบและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ทุกด้าน ได้แก่  

   1) ด้านองค์ความรู้ (Knowledge) ทั้งความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา และความรู้ 

ในศาสตรก์ารสอนและการเรียนรู ้ 

   2) ด้านสมรรถนะ (Competencies) ประกอบด้วย การออกแบบและวางแผน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ การเสริมสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน  

พร้อมทั้งสามารถใหข้้อมูลป้อนกลับอย่างสรา้งสรรค ์ 

   3) ด้านค่านิยม (Values) ประกอบด้วยคุณค่าในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 

และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ และการธ ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพอาจารย์ ตลอดรวมถึงความสามารถในทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  มาตรการ 1) พัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ด้านการสอนของมหาวิทยาลัย

พะเยา (UP Professional Standard Framework, UP-PSF) และการสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้บุคลากร 

สายวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยาทุกคนได้รับการพัฒนาและได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงสมรรถนะ  

ด้านการสอนในระดับต่าง ๆ 

 มาตรการ 2 )  ก าหนดหลักสูตรการอบรมและการประเมินอาจารย์ เ ข้ าสู่ 

กรอบมาตรฐาน UP-PSF ในแต่ละระดับ เพื่อความก้าวหน้าในวิชา ชีพอาจารย์ด้ านการสอน 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัยพะเยาหรือโดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับอุดมศึกษา  

ของประเทศ 

 มาตรการ 3) มีระบบการยกย่องหรือประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ และการให้

แรงจูงใจแก่อาจารย์ที่ผา่นเข้าสู่ระดับสมรรถนะสูงสุดของกรอบมาตรฐานฯ 
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รูปที ่5 ยุทธศาสตรด์้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 

 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้าน

วิชาการ 

  มหาวิทยาลัยพะเยาต้องพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย (Research university) ที่เกิดการ

ผลติผลงานวิจัยคุณภาพ สนองตอบต่อความต้องการของชุมชน สังคม และต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์

อย่างเป็นรูปธรรม เกิดการเพิ่มของบุคลากรที่มุ่งสู่การท าวิจัยมากขึน้ เพิ่มคุณภาพงานวิจัยมากขึ้น ส่งเสริม

และสนับสนุนการท าวิจัยที่สมดุลที่จะท าให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มหาวิทยาลัยต้องเป็นแหล่งความรู้ แหล่งถ่ายทอด

ความรู้สู่สังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แก้ไขความยากจนของประเทศ 

และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย 

 

  (2.1) เป้าประสงค์ 

1) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมคีุณภาพ 

2) ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมคีุณภาพชีวติที่ดีขึน้
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(2.2) แผนปฏิบัติการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1.  ผลงานวจิัยและ

นวัตกรรมมคีุณภาพ 

1.1  จ านวนงบประมาณ

สนับสนุนงานวจิัยและ

นวัตกรรม 

 

 

 

 

10 รอ้ย

ละของ

ทุนท่ี

ได้รับ

จัดสรร

เพิ่มขึ้น 

15 ร้อย

ละของ

ทุนท่ี

ได้รับ

จัดสรร

เพิ่มขึ้น 

20 

ร้อยละ

ของทุน

ท่ีได้รับ

จัดสรร

เพิ่มขึ้น 

25 รอ้ย

ละของ

ทุนท่ี

ได้รับ

จัดสรร

เพิ่มขึ้น 

30 รอ้ย

ละของ

ทุนท่ี

ได้รับ

จัดสรร

เพิ่มขึ้น 

-โครงการจัดสรรทุน

วจิัยจากเงินรายได้คณะ 

-โครงการวจิัย 1 คณะ 

1 โมเดล 

50,000/ปี 

 

50,000/ปี 

 

-รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

พเิศษและวิจัย 

 

 

 1.2 จ านวนผลงานวจิัยท่ี

ตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติ(ICT1 

15 16 17 18 19  -โครงการวิจัย 1 คณะ 

1 โมเดล 

 

50,000/ปี 

 

-รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

พเิศษและวิจัย 

 1.3 จ านวนงานวจิัยและ

นวัตกรรมท่ีบูรณาการกับ

การเรียนการสอน 

1 1 1 1 1  - โครงการการพัฒนา

รูปแบบการเสริมสร้าง

ความสามารถ อสม.

นสิิตทันตแพทย ์ม.

พะเยา และอสม.หมู ่5 

ในบทบาทโค้ช(Coach) 

พี่เลีย้ง (Mentor) และผู้

เอื้ออ านวยการเรียนรู้

(Learning Facilitator) 

50,000/ปี 

 

 

 

 

 

-รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

พเิศษและวิจัย 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

 1.4 จ านวนร้อยละของ

นสิิตท่ีท างานการวจิัยใน

รายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียน 

100 100 100 100 100 - โครงการพัฒนาโครง

ร่างงานวจิัย 

- โครงการน าเสนอ  

- เก็บขอ้มูล  

- วเิคราะห์ขอ้มูล 

- น าเสนอ 

100,000/ปี -รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

2. ผลงานวจิัยและ

นวัตกรรมท่ี

ขับเคลื่อนชุมชน 

สังคม สู่การมี

คุณภาพชีวิตท่ีดขีั้น 

2.1 จ านวนงานวจิัยและ

นวัตกรรมท่ีน าไปใช้

ประโยชนเ์พื่อพัฒนาชุมชน 

สังคม 

9 10 15 20 25  - โครงการจัดสรรทุน

วจิัยจากเงินรายได้คณะ 

- โครงการวจิัย 1 คณะ 

1 โมเดล 

 

50,000/ปี 

 

-รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

พเิศษและวิจัย 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตรท์ี่ 1 

ประเด็นความเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเสี่ยง 

1. ขั้นตอนการพิจารณาทุนวจิัยโดยใชเ้งินรายได้ของคณะมี

ความล่าช้า 

 RM    IC 1.ระบบการพจิารณาจริยธรรมงานวจิัยในมนุษยม์คีวาม

ล่าช้าและไมเ่อื้อตอ่การด าเนินงานวจิัยของอาจารย์ 

 RM    IC 

 

2.ขาดระบบและกลไกในการติดตามก ากับการด าเนนิงานวิจัย

ให ้

เป็นไปตามแผน 

 RM    IC 

 

2.ทุนสนับสนุนงานวจิัยจากภายนอกยังมนีอ้ย RM    IC 

3.ขาดระบบสนับสนุนการสบืค้นเอกสาร/วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง

กับงานวิจัย 

 RM    IC 

 

3.ระบบการพจิารณางบรายไดม้หาวทิยาลัยมคีวามล่าช้า

และไมเ่อื้อตอ่การด าเนินงานวจิยัของอาจารย์ 

  RM   IC 

4. ขาดระบบสนับสนุนการเตรียมบทความวิจัยในการตีพิมพ/์

เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 RM    IC   

5.เป็นคณะใหมย่ังไมไ่ด้จัดสรรเงินทุนวจิัยส าหรับนสิิตและ

อาจารย์ให้เป็นระบบและไมม่เีงินทุนมากพอ 

 RM    IC 

 

  

6.ยังวัดหอ้งสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ได้ไม่ดพีอ ยังไมม่รีะบบ

หรือเครื่องมือสบืค้น 

 RM    IC 

 

  

7.ยังมีหนังสอืและเอกสารสบืค้นจ านวนนอ้ย  RM    IC   

6.ขาดระบบสนับสนุนการสบืค้นเอกสาร/วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง

กับงานวิจัย 

 RM    IC   

RM: Risk Management      IC: Internal Control 
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(2.3) กลยุทธ์การพัฒนาและมาตรการ 

  กลยุทธ ์

  1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

  ภาระงานอาจารย์และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาส่วนหนึ่งคือ  การแสวงหา 

องค์ความรูใ้หม่ การสรา้งสรรค์ ถ่ายทอดและการน าไปใช้ประโยชน์ ดังนัน้ บุคลากรในทุกส่วนงานจึงต้องมี

คุณภาพเพื่อสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ บุคลากรควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้มี 

จติวิญญาณและวัฒนธรรมการวจิัย 

 มาตรการ 1) สรา้งกลไกการพัฒนานักวิจัยอย่างตอ่เนื่อง สม่ าเสมอ เพื่อก้าวสูก่ารเป็น

นักวิจัยที่มีศักยภาพ สามารถสรรหาแหล่งทุน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพบุคลากร การวิจัยและนวัตกรรม  

ในภาคการผลิต การบริการ แก่สงัคมและชุมชน 

 มาตรการ 2) สร้างระบบการท าวิจัยที่บูรณาการกับการเรียนการสอน โดยเฉพาะ  

ในระดับบัณฑติศกึษาในศาสตรท์ี่มคีวามเช่ียวชาญหรอืช านาญ 

 มาตรการ 3) สร้างกลุ่มวิจัย (Research cluster) และเครือข่ายด้านวิจัยและนวัตกรรม 

ระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย (Mentorship) และระบบช่วยเหลือการตีพิมพ์ เพื่อการท างานวิจัยแบบบูรณาการ 

และการใชท้รัพยากรร่วมกัน 

 2. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 

 การวิจัยเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนให้สร้างองค์ความรู้ใหม่ในสถาบันอุดมศึกษา  

เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และต่อยอดสู่การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ วิจัยและนวัตกรรมจึงเป็น

รากฐานของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชวีิตที่ดี มหาวิทยาลัยต้องมรีะบบและกลไกรองรับ

การบริหารการด าเนินการ ติดตามและประเมินผลที่มปีระสิทธิภาพ ถูกต้อง และเหมาะสม 

 มาตรการ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวิจัย

และนวัตกรรม และเป็นแหล่งข้อมูลการวิจัย (Research map) เพื่อก าหนดทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

ติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะหผ์ลส าเร็จของงานวิจัย 

 มาตรการ 2) พัฒนาแผนงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม เพื่อรองรับแผนงานวิจัย

เป้าหมายและที่เป็นประโยชน์เชงิพาณิชย์ 

 3. การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ให้ผลกระทบเชิงบวกกับชุมชนและสังคม 

 มหาวิทยาลัยพะเยามีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

สามารถน าผลงานวิจัยต่อยอด จนกระทั่งเกิดเป็นนวัตกรรม และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีน าสู่ประโยชน์

การใช้จริงกับชุมชนและสังคม ตลอดจนการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

พะเยา 
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 มาตรการ 1) จัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรม (Research and innovation hub) 

เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้า (Agenda-based research) งานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area-based 

research) งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ และงานวิจัยใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รองรับยุทธศาสตร์การวิจัย  

ของประเทศ และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship) บริษัท Start-up และ Spin-off 

 มาตรการ 2) จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม ใหม้ีความพร้อม

และทันสมัย โดยเฉพาะศาสตร์ที่มคีวามโดดเด่นของมหาวิทยาลัย รวมทั้งพัฒนาศูนย์สนับสนุนด้านการวิจัย

ให้เข้มแข็งอย่างเป็นระบบ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม สู่การขับเคลื่อนให้เกิดผล

กระทบเชงิบวก 

 มาตรการ 3) สร้างภาคีเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรม ทั้งสถาบันการศึกษาภาครัฐ

และเอกชนอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม มีการสื่อสารในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

 มาตรการ 4) สร้างศูนย์บริการเชิงพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพ ที่ส่งเสริมการน างานวิจัย

และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ให้บริการถ่ายทอดงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน รวมทั้งการ

เป็นที่ปรึกษาธุรกิจและการจัดอบรม 

 

 
 

รูปที ่6 ยุทธศาสตรด์้านการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และการเป็นผู้น าทางดา้นวิชาการ 
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  (3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลัก คือการให้โอกาสและกระจายโอกาส 

ทางการศึกษาของประชากรในพื้นที่  โดยเฉพาะจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยาเติบโตจาก 4 คณะ 

สู่  18 คณะ/  วิทยาลัย  1 วิทยาเขต และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีปณิธานแน่วแน่ 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” จึงต้องสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต การกินดี

อยู่ดี สังคมเป็นสุข และการมีส่วนร่วมกับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายความเจริญที่เป็นนโยบาย

ของรัฐบาล ด้วยระบบการขนส่งทางรถไฟ (รถไฟทางคู่ เด่นชัย – เชียงของ) ที่จะท าให้เกิดการพัฒนา

ทางดา้นเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบมหาวทิยาลัย พืน้ที่ใกล้เคียง ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้าน 

 

  (3.1) เป้าประสงค์ 

1) ชุมชนและสังคมมคีุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable life) 
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(3.2) แผนปฏิบัติการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1.ชุมชนและสังคมมี

คุณภาพชีวิตและ

ความเป็นอยูอ่ย่าง

ยั่งยืน (Sustainable 

life) 

1.1 จ านวนโครงการ

บริการวิชาการท่ีสง่เสริม

คุณภาพชีวิตและความ

เป็นอยูข่องชุมชนและ

สังคมอยา่งยั่งยืน 

1 1 1 1 1 - โครงการ 1 คณะ 1 

โมเดล 

งบ

มหาวทิยาลัย

พะเยา 

รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

พเิศษและวิจัย 

 1.2 รอ้ยละของบุคลากร

และนสิิตอยู่และเรียน

อย่างมคีวามสุข 

50 55 60 65 70 - โครงการปรับภูมิทัศน์

พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อ

สุขภาวะท่ีด ีคณะทันต

แพทยศาสตร์ 

200,000/ปี รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

และ

นักวชิาการ

พัสด ุ

 1.3  จ านวนโครงการ

บริการวิชาการท่ีสง่เสริม

คุณภาพชีวิตและความ

เป็นอยูข่องชุมชนและ

สังคมอย่างย่ังยนื 

2 2 2 2 2 - โครงการบริการทัน

ตกรรมในและนอกเวลา

ราชการ 

- โครงการบริการทัน

ตกรรมหน่วยเคลื่อนท่ี

ตัง้แตร่ะดับปฐมภูมถิึง

ตติยภูมิ 

งบ

มหาวทิยาลัย 

-รองคณบดี

ฝ่ายคลนิกิ 

 1.4 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ (โครงการละ ) 
 

 

30 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

- โครงการการอบรม

ศกึษาตอ่เนื่อง(CE) 

 

100,000/ปี 

 

 

 

-รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการฯ

และรอง
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

คณบดีฝ่าย

คลินิก 

 1.5 จ านวนเร่ืองอบรมท่ี

ด าเนนิการ 

 

2 2 2 

 

2 

 

2    

1. น าความรู้

ทางวิชาการ

วชิาชีพ 

งานวจิัยสู่

การพัฒนา

ชุมชนและ

ระบบ

บริการ

สุขภาพ 

2.1 จ านวนโครงการ

บริการวชิาการท่ี

ตอบสนองตอ่สภาพปัญหา

และความตอ้งการของ

ชุมชนและระบบบริการ

สุขภาพ 

2 2 2 2 2 - โครงการพัฒนา

รูปแบบการเสริมสร้า

ความสามารถ  อสม.

นสิิตทันตแพทย ์ม.

พะเยา และ อสม. หมูท่ี่ 

5 ในบทบาทโค้ช

(Coach)พี่เลีย้ง(Mentor) 

และผู้เอื้ออ านวยการ

เรียนรู้ (Learning 

Facilitator) 

50,000/ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

พเิศษและวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2 จ านวนโครงการ

บูรณาการการเรียนการ

สอนกับการบริการ

วชิาการ/การท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

1 2 2 2 2 - โครงการเสริมสร้าง

ความสามารถในการ

เรียนรู้เพื่อการ

เปลี่ยนแปลงให้กับ

อาจารย์พิเศษและ

อาจารย์พ่ีเลีย้งของนิสติ

50,000/ปี 

 

 

 

 

 

รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

พเิศษและวิจัย 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ทันตแพทย ์

มหาวทิยาลัยพะเยา 

- โครงการการพัฒนา

รูปแบบการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม:การ

พัฒนารูปแบบกิจกรรม

สร้างเสริมสุขภาพช่อง

ปากผู้สูงอายุ ในแนว

วัฒนธรรมชุมชนและ

ด้วยการเสริมสร้างพลัง

ชุมชน โรงเรียนผู้สูงอายุ

วัดแม่กาโทกหวากและ

โรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่

กาห้วยเคียน ต าบลแม่

กา อ าเภอเมอืง จังหวัด

พะเยา 

50,000/ปี 

 

รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

พเิศษและวิจัย 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตรท์ี่ 1 

ประเด็นความเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายนอก 

ระดับความ

เสี่ยง 

1.ขาดระบบและกลไกในการติดตามการจัดโครงการให้เป็นไปตามแผน  RM    

IC 

1. นโยบายของสถานบริการสุขภาพในด้านการสง่เสริม

การพัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาล 

 RM   IC 

2.ระบบการประชาสัมพันธ์โครงการมคีวามล่าช้า  RM    

IC 

2. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของสถาน

บริการท่ีสง่ผลตอ่ระบบการประสานงานในองคก์ร 

 RM    IC 

3. การบริหารจัดการโครงการท่ีเสริมสร้างรายได้ให้แกส่ถาบัน 

ยังไม่มีประสิทธิภาพ 

 RM    

IC 

  

5. ระบบการประชาสัมพันธ์โครงการมีความลา่ชา้  RM    

IC 

  

6. ขาดระบบและกลไกในการติดตามการจัดโครงการให้เป็นไปตามแผน  RM    

IC 

  

7.งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไมเ่พยีงพอต่อการด าเนนิโครงการ  RM    

IC 

  

RM: Risk Management      IC: Internal Control 
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  (3.3) กลยุทธ์การพัฒนาและมาตรการ 

  กลยุทธ ์

 1. จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ (Learning center) และส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ทุกช่วงวัย 

ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และรองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging society) 

 ให้ความรู้ และการเรียนรู้ ในทุก ช่วงวัย  จากการรวบรวม การถ่ายทอดความรู้ 

และเทคโนโลยีสูชุ่มชนและสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต และการสร้างอาชีพ ให้มคีวามเป็นสากล 

 มาตรการ 1) จัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ (UP-Learning Center) ตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้และแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ของชุมชน สังคม

และประเทศเพื่อนบ้าน 

 มาตรการ 2) พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นโรงเรียน

ตัวอย่างที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นคนดี  

ของนักเรียนในพืน้ที่ 

 มาตรการ 3) ส่งเสริมวิทยาเขตเชียงรายให้เป็นศูนย์รวมการให้บริการวิชาการ และ

การสรา้งอาชีพให้กับชุมชนและประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการสรา้งรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

 2. น าความรูท้างวิชาการ วิชาชีพ งานวิจัยและนวัตกรรมสูก่ารพัฒนาชุมชน (Professional – 

Community engagement) 

  เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของชุมชน และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างแท้จริง 

มหาวิทยาลัยต้องมหีนว่ยงานที่ช่วยขับเคลื่อนการเชื่อมโยงในการด าเนินการทั้งเชิงรุกและเชงิรับ 

 มาตรการ 1) ให้อุทยานการเรียนรู้ (UP-Learning center) ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง

ประสานงานด้านบริการวิชาการ ที่ท างานอย่างเป็นระบบและบูรณาการร่วมกันกับคณะ/  สาขาวิชา 

จัดท าระบบสารสนเทศฐานข้อมูลชุมชน และรวบรวมการบริการวิชาการ 1 คณะ 1 โมเดล (1  Faculty  

1 Model) ส ารวจความต้องการของชุมชน “Need assessment” และให้บริการวิชาการที่ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวติของชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 มาตรการ 2) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ของการบริการวิชาการ รวมทั้งกระจายแผนงานให้ครอบคลุมนักวิชาการที่มีความเช่ียวชาญอย่างทั่วถึง 

 มาตรการ 3) บูรณาการการบริการวิชาการ  กับทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

อย่างเป็นรูปธรรม 

 มาตรการ 4) พัฒนานักวิชาชีพเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม (Community engagement 

professional) เพื่อเป็นพี่ เลี้ยง (Facilitator) ให้กับนักวิชาการ นักวิจัยในการน าผลงานวิชาการ วิจัย 

และนวัตกรรมไปพัฒนาชุมชน (Community engagement embedding) 
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 3. บริการทางดา้นสุขภาพและสาธารณสุข (Community health care) 

  กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่ส าคัญอีกด้านหนึ่ง คือ การจัดระบบบริการ

สุขภาพ ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและการรักษา ปัญหาที่เกิดกับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล  

คือ การขาดโอกาสเข้าถึงสถานบริการสุขภาพ และขาดการสุขาภิบาลที่ดี มหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ที่มกีารจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพครบ มีศูนย์การแพทย์

และโรงพยาบาล มีโรงพยาบาลทันตกรรม จึงสามารถเป็นที่พึ่งในการให้บริการสุขภาพแก่ชุมชนในพืน้ที่ตัง้

และพื้นที่ใกล้เคียงได้ เป็นการพัฒนาสุขภาพชุมชน เพื่อการมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ของทุกคนในชุมชนและ

พืน้ที่ใกล้เคียง 

 มาตรการ 1) ให้บริการของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม 

และศูนย์บริการสุขภาพอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ให้สามารถดูแลและรักษาสุขภาพ เป็นที่พึ่งของประชาชน 

ในชุมชน สังคม และประเทศเพื่อนบ้าน ตั้งแตแ่รกเกิดจนถึงวัยชรา 

 มาตรการ 2) สง่เสริมการจัดกิจกรรมใหค้วามรูแ้ก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดี 

 4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี (Green and clean university) 

  มหาวิทยาลัยเป็นตัวอย่างแห่งองค์กรที่มีภูมิทัศน์สวยงาม มีการสัญจรอย่างเป็นระบบ 

มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด เป็นแบบอย่างชุมชนที่ดีของการพัฒนาคุณภาพ

ชีวติที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 มาตรการ 1) จัดการและอนุรักษ์พื้นที่ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพภายในมหาวิทยาลัย 

และน าไปใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 

 มาตรการ 2) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค รวมทั้งการจัดการ

ของเสีย การจัดการน้ า การใชพ้ลังงานสะอาด การลดคาร์บอนไดออกไซด์ 

 มาตรการ 3) ปรับปรุงระบบการสัญจรด้วยรถไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึง

ทางเดิน ทางวิ่ง และทางจักรยาน 

 มาตรการ 4) รณรงคก์ารให้ความรู้เรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้น้ า 

ดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงาน การลดภาวะโลกร้อน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างจิตส านึกในการ 

ลดปริมาณขยะ 
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รูปที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 

(4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 พะเยาเป็นจังหวัดในกลุ่มล้านนาตะวันออก มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 16 

ก่อนได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2520 มีชื่อเดิมว่า เมืองภูกามยาว 

หรือ พยาว มีการปกครองแรกเริ่มในราชวงศ์ลาวจก หิรัญนครเงินยางเชียงแสน ก่อนจะอยู่ภายใต้  

การปกครองของอาณาจักรล้านนา ที่มีศิลปะลักษณะเก่าแก่ และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะ 

รวมถึงสถานที่ส าคัญทางศาสนา การด ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติเป็นสิ่งที่คนไทย 

และทุกหน่วยงานของชาติต้องให้ความส าคัญ รวมถึงการท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์  

และพัฒนาให้เป็นสมบัติของชาติ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ให้กับนิสิต บุคลากร ชุมชน

และสังคม 

 

  (4.1) เป้าประสงค์ 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒน 

สูส่ากล 

2. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural enterprise) 
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(4.2) แผนปฏิบัติการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. อนุรักษ ์ฟื้นฟู ท านุ

บ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น และ

พัฒนาสู่สากล 

1.1 ร้อยละของบุคลากร

และนสิิตแสดงออกถึง

ความเป็นไทย 

40 50 60 70 80 - โครงการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม: สาน

สายใยรักฝากชวีติ 

ระหว่างครอบครัวและ

ชุมชนหมูท่ี่ 5 กับนสิิต

ทันตแพทย ์ชั้นปีท่ี 4 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

50,000/ปี รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

พเิศษและวิจัย 

 1.2 จ านวนโครงการบูรณา

การการเรียนการสอนกับ

การท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมไทย 

 

1 1 1 1 1  - โครงการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม:สาน

สายใยรักฝากชวีติ 

ระหว่างครอบครัวและ

ชุมชนท่ี 5 กับนสิิตทันต

แพทยช์ัน้ปีท่ี 4 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

-โครงการการพัฒนา

รูปแบบการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม:การ

พัฒนารูปแบบกิจกรรม

สร้างเสริมสุขภาพช่อง

ปากผู้สูงอายุ ในแนว

วัฒนธรรมชุมชนและ

50,000/ปี 

 

 

 

 

50,000/ปี 

รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

พเิศษและวิจัย 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ดว้ยการเสริมสร้างพลัง

ชุมชน โรงเรียนผู้สูงอายุ

วัดแม่กาโทกหวากและ

โรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่

กาห้วยเคียน ต าบลแม่

กา อ าเภอเมอืง จังหวัด

พะเยา 

 1.1 ร้อยละของนสิิตท่ีเข้า

ร่วมโครงการ 

70 70 80 80 85 - โครงการนสิิตทันต

แพทยจ์ิตอาสา 

 

200,000/ปี 

รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นสิิต 

 1.2 ร้อยละของนสิิตท่ีเข้า

ร่วมโครงการ 

70 70 80 80 85 -กิจกรรมความสัมพันธ์

และปลาทอ่งโก ๋

10,000/ปี รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นสิิต 

 1.3 ร้อยละของนสิิตท่ีเข้า

ร่วมโครงการ 

70 70 80 80 85 - โครงการผู้บริหาร

คณะพบผู้ปกครองนสิิต

ใหม ่

75,000/ปี รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นสิิต 

 1.4 ร้อยละของนสิิตท่ีเข้า

ร่วมโครงการ 

70 70 80 80 85 - โครงการไหวค้ร ู 25,000/ปี รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นสิิต 

 1.5 ร้อยละของนสิิตท่ีเข้า

ร่วมโครงการ 

70 70 80 80 85 - โครงการลอยกระทง 25,000/ปี รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นิสิต 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

 1.6 ร้อยละของนสิิตท่ีเข้า

ร่วมโครงการ 

70 70 80 80 85 - โครงการรดน้ าด าหัว

ป๋ีใหม่เมอืง 

25,000/ปี รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นสิิต 

 1.7 ร้อยละของนสิิตท่ีเข้า

ร่วมโครงการ 

70 70 80 80 85 - โครงการรับเสื้อกาวน ์ 325,000/ปี รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นสิิต 

 1.8 ร้อยละของนสิิตท่ีเข้า

ร่วมโครงการ 

70 70 80 80 85 - โครงการวันทันต

สาธารณสุขฯ 

100,000/ปี รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นสิิต 

 1.9 ร้อยละของนสิิตท่ีเข้า

ร่วมโครงการ 

70 70 80 80 85 -โครงการปฐมนิเทศ

และบายศรีสูข่วัญ 

40,000/ปี รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นสิิต 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตรท์ี่ 1 

ประเด็นความเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเสี่ยง 

1.ขาดระบบและกลไกในการสร้างเสริมความตระหนักให้

นสิิตในการแสดงออกถึงความเป็นไทย 

  RM     IC 1.วัน/เวลา จัดกิจกรรมถูกเลื่อนเนื่องจากนิสติมกีารเรียนการ

สอนหรือมกีารปรับเปลี่ยนปฏทิินกิจกรรมของมหาวทิยาลัย 

  RM    IC 

2.ระบบการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเขา้ใจ

เกี่ยวกับแนวปฏบัิตใินการแสดงออกถึงความเป็นไทยของ

บุคลากรยังไม่มีประสิทธิภาพ 

  RM    IC   

3.วัน/เวลา ในการจัดกิจกรรมไมเ่ป็นไปตามแผน    RM     IC   

4.งบประมาณถูกโอนยา้ย  RM     IC   

RM: Risk Management      IC: Internal Control 
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  (4.3) กลยุทธ์การพัฒนาและมาตรการ 

  กลยุทธ ์

 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม 

  จัดระบบสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีการด ารงชีวิต 

และขนบธรรมเนียมประเพณี ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อการรวบรวม อนุรักษ์ และการสืบค้น เพื่อปลูกฝัง

และสร้างจิตส านึกรักและชื่นชมในศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ให้กับนิสติ บุคลากร ชุมชน และสังคมด้วยระบบและกลไกที่ก าหนด 

 มาตรการ 1) พัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมลา้นนา (ไต) ท าหน้าที่เป็น 

   1.1) แหล่งเรียนรู้ดา้นวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไตในอาเซียน 

   1.2) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อด ารงไว้ซึ่งคุณค่าของ

มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 

   1.3) ศูนย์ประสานงานข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายวิชาการ

และเครือขา่ยประชาคมผูใ้ช้ประโยชน์ด้านศลิปะและวัฒนธรรม 

   1.4) พื้นที่จัดแสดงและจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไต  

ในอาเซียน 

 มาตรการ 2) จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ ไต 

และแผนที่วัฒนธรรม เพื่อก าหนดแนวทางในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา 

 2. พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์แก่ชุมชนด้วยศิลปะและวัฒนธรรม (Cultural enterprise) 

 จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดในกลุ่มล้านนาตะวันออก ที่มตี้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมสูง ทั้งด้าน

ประเพณีการแต่งกาย ศิลปะและวัฒนธรรม มีแหล่งเรียนรู้และสถานที่ส าคัญทางศาสนาจ านวนมาก 

ที่สามารถสร้างสรรค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิต  

ที่ดขีึน้ของชุมชนได้ หากได้รับการพัฒนาและส่งเสริม 

 มาตรการ 1) สร้างภาคีความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อส่งเสริม 

และพัฒนาเศรษฐกิจเชงิสรา้งสรรคด์้านศลิปะและวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน 

 มาตรการ 2) จัดกิจกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างและเพิ่มศักยภาพ  

การเป็นผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม (Cultural entrepreneur) 

 3. สร้างความตระหนักและรับรู้ ปลูกฝังความเป็นไทย (Thainess) 

 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เป็นสิ่งส าคัญ  

ที่คนไทยทุกคนต้องตระหนักและพึงปฏิบัติ องค์กรตอ้งให้การส่งเสริมสนับสนุนและชักจูง 
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 มาตรการ 1) บูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับทุกพันธกิจ 

ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 

 มาตรการ 2) จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย 

 

 
 

รูปที่ 8 ยุทธศาสตรด์้านการเสริมสรา้งและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 

  (5) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

  เมื่อโลกก้าวเข้าสู่โลกาภิวัตน์ การเป็นสังคมโลกเกิดขึ้น เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม 

และวัฒนธรรมถูกหลอมรวม และแลกเปลี่ยนกันอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยพะเยาต้องก้าวต่อไปและพร้อม

ปรับตัวเพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ ทั้งในส่วนภูมิภาคและในระดับสากล หรือนานาชาติ ด้วยคุณภาพ  

ของอาจารย์ นิสติ หลักสูตรผลงาน และสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 

  (5.1) เป้าประสงค์ 

 1. มหาวิทยาลัยพะเยามีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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(5.2) แผนปฏิบัติการ 

 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

- - - - - - - - - - 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตรท์ี่ 1 

ประเด็นความเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเสี่ยง 

-   RM     IC -   RM    IC 

RM: Risk Management      IC: Internal Control 
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  (5.3) กลยุทธ์การพัฒนาและมาตรการ 

  กลยุทธ ์

  1. จัดระบบ กลไก และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนทุกพันธกิจใหเ้ป็นสากล เพื่อรองรับการก้าวสู่

นานาชาติเพื่อใหน้ิสติ และบุคลากร ได้ตระหนักถึงความส าคัญและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ การสรา้ง  

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงขอ้มูล 

  มาตรการ 1) จัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากล 

และนานาชาต ิ

  มาตรการ 2) พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับงานวิเทศสัมพันธ์ให้ท างานเชิงรุก 

ในการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ รองรับทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมส่งเสริม

ความเป็นนานาชาต ิ

  มาตรการ 3) จัดสิ่งแวดล้อมและระบบสนับสนุนความเป็นนานาชาติทุกมิติ ที่เกี่ยวข้อง

กับทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย เชน่ เว็บไซต์ เอกสาร ป้ายต่างๆ 

 มาตรการ 4) พัฒนาศูนย์ภาษา ให้เป็นศูนย์อบรมพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรม 

ทางภาษา และศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ 

 2. ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 การเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติที่ส าคัญ ต้องเกิดจากการเป็นที่รู้จัก มีความร่วมมือ

ที่มาจากการปฏิบัติจรงิในพันธกิจด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและมผีลส าเร็จตามมา 

 มาตรการ 1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Network) กับสถาบันในต่างประเทศ 

เพื่อเคลื่อนย้ายและแลกเปลี่ยน (Mobility) นิสิต และบุคลากร ด้วยกิจกรรม/ความร่วมมือด้านวิชาการ 

เชน่ UMAP วิจัยและนวัตกรรม เชน่ ASEA-UNINET การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การจัดสหกิจศกึษาตา่งประเทศ การจัดระบบเทียบโอนหน่วยกิต ทั้งในและนอกระบบ 

 มาตรการ 2) พัฒนาหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ ในสาขาที่มี

ความเช่ียวชาญ และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับนิสติต่างชาติ 

 มาตรการ 3) เพิ่มจ านวนอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยชาวต่างชาติ เพื่อสร้างความ

เข้มแข็งสูส่ากล 

 มาตรการ 4) วิ เคราะห์ข้อมูลการด าเนินการของมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุน 

ความเป็นนานาชาติ (International outlook) เพื่อการประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ 

 มาตรการ 5) จัดเวทีการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ ในระดับนานาชาติ 
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รูปที ่9 ยุทธศาสตรด์้านการเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 

  (6) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบรหิารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

  การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มประชากร ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริบท

ของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยจึงต้องปรับเปลี่ยน 

ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยพะเยาต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม 

สู่การเป็น Smart University และที่ส าคัญคือการแข่งขัน มหาวิทยาลัยต้องค านึงถึงทางอยู่รอดของการ

บริหารจัดการในด้านงบประมาณ ยึดมั่นในหลักบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good governance) 

ในทุกระดับการบริหาร การยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศก าหนด ยึดมั่นในความถูกต้อง

ดีงาม โปร่งใสตรวจสอบได้ เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็น มีความรับผิดชอบ 

กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 

ปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

 

  (6.1) เป้าประสงค์ 

1. บุคลากรมีคุณภาพ มทีัศนคติที่ดีและมีความภูมใิจในองค์กร 

  2. มหาวิทยาลัยพะเยามีการบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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(6.2) แผนปฏิบัติการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. บุคลากรมคีุณภาพ 

มทัีศนคติท่ีดแีละมี

ความภูมิใจในองค์กร 

1.1 จ านวนบุคลากรสาย

วชิาการเพิ่มขึ้น 

7 6 6 4 5 - สนับสนุนการ

จัดสรร

งบประมาณ

เพื่อการสรรหา

บุคลากรสาย

วชิาการเพื่อ

บรรจุใน

ต าแหนง่

อาจารย์ 

 รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

และงาน

บุคลากร 

 1.2 จ านวนอาจารย์ประจ า

ท่ีลาศึกษาต่อในระดับท่ี

สูงขึน้ 

2 2 2 2 2 - สนับสนุน

พัฒนาอาจารย์

ในการศึกษา

ตอ่ ท้ัง

ภายในประเทศ

และ

ตา่งประเทศ 

- ก ากับตดิตาม

ความก้าวหนา้

ของอาจารย์ท่ี

ก าลังศึกษาต่อ 

ท้ัง
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ภายในประเทศ

และ

ตา่งประเทศ 

 1.3 บุคลากรสายวชิาการ

และสายสนับสนุนได้รับ

การพัฒนาในดา้นวชิาการ

และวิชาชพีอยา่งน้อย ปี

ละ 1 คร้ัง 

ร้อยละ 

50% 

ร้อยละ 

55% 

ร้อยละ 

60% 

ร้อยละ 

65% 

ร้อยละ 

70% 

- ส่งเสริมและ

สนับให้

บุคลากรสาย

วชิาการและ

สายสนับสนุน

ไปฝึกอบรม ดู

งาน สัมมนา 

นอกสถสบัน 

(สายวชิาการ 

10,000/คน/ปี 

สายสนับสนุน 

5,000/คน/ปี) 

885,000/ปี รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

และงาน

บุคลากร 

 1.4 การบริหารจัดการใน

คลินิกได้มีการน าระบบไอ

ที มาใชส้นับสนุนในดา้น

การตรวจและบันทึก 

 

ระบบ

การ

ตรวจ

และ

บันทึก 

 

ระบบ

นัด

หมาย 

ระบบ

จ่ายยา 

ระบบ

เก็บเงิน

ค่า

รักษา 

การน า

ระบบAI

มาใช้

พเิคราะห์

โรค 

-การวเิคราะห์และ

ออกแบบระบบ 

-เขียนและทดสอบ

โปรแกรม 

-อบรมผู้ใชง้าน 

-ประเมินผล  

-ปรับปรุงโปรแกรม 

200,000/ปี รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 
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 1.5 กลุ่มเป้าหมายมคีวาม

พงึพอใจต่อข้อมูลท่ีได้รับ 

80 80 80 80 80 - โครงการ

ประชาสัมพันธ์สัญจร 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

120,000/ปี รองคณบดี           

ฝ่ายบริหาร  

 1.6 ร้อยละของจ านวน

ศษิยเ์ก่าที่เข้ามาร่วม

กิจกรรมของสถาบันเพิ่ม

มากขึ้นจากป ี

ทีผ่านมา 

- 10 15 20 25 -โครงการศษิยเ์ก่า

สัมพันธ์ 

40,000/ปี 

 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

และ

คณะกรรมการ

ประชาสัมพันธ์ 

 1.7 ร้อยละของจ านวน

ศษิยเ์ก่าที่เข้ามาร่วม

กิจกรรมของสถาบันเพิ่ม

มากขึ้นจากป ี

ทีผ่านมา 

- 10 15 20 25 -โครงการกีฬาสัมพันธ์

บุคลากร นิสติและศิษย์

เก่าคณะพยาบาล

ศาสตร์ 

40,000/ปี 

 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

และ

คณะกรรมการ

ประชาสัมพันธ์ 

 1.8 รอ้ยละของจ านวน

บุคลากรท่ีเข้าร่วม

โครงการ 

50 60 70 80 90 - โครงการ

ฝึกอบรมการ

เขียนหนังสอื

ราชการคณะ

ทันต

แพทยศาสตร์ 

12,000/ปี รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

2. มหาวทิยาลัย

พะเยามกีาร

บริหารงานท่ีทันสมัย 

คล่องตัวและมี

2.1 มจี านวนทันตแพทย์

ผู้ท าสัญญาชดใชทุ้นสมัคร

เป็นอาจารย์เพิ่มขึ้นจากปี

ท่ีผ่านมา 

10 15 20 25 30 - โครงการ

ประชาสัมพันธ์สัญจร 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

120,000/ปี รองคณบดี           

ฝ่ายบริหาร  
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ประสิทธิภาพโปร่งใส่

ตรวจสอบได้ 

 2.2 จ านวนข้อผิดพลาดใน

รายงานการเบิกจ่ายวัสดุ

คงเหลอืประจ าเดือน 

≤ 3 ≤ 2 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 -การตดิตามก ากับการ

จัดท ารายงานการ

เบิกจ่ายวัสดุคงเหลอื

ประจ าเดือน 

 -รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

และ

นักวชิาการ

พัสด ุ

 2.3 จ านวนข้อผดิพลาดใน

รายงานการจัดซือ้จดัจ้าง

ในรายไตรมาส 

≤ 3 ≤ 2 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 -การตดิตามก ากับการ

จัดท ารายงานการจัดซื้อ

จัดจ้างในรายไตรมาส 

 -รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

และ

นักวชิาการ

พัสด ุ

 2.4 มสีื่อประชาสัมพันธ์

พร้อมสนับสนุนกิจกรรมท่ี

เกี่ยวข้องกับคณะ ไมอ่ย่าง

นอ้ย 4 ชนิด ตอ่

ปีงบประมาณ 

100 100 100 100 100 - โครงการผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธ์คณะทันต

แพทยศาสตร์ 

100,000/ปี 

 

นัก

ประชาสัมพันธ์ 

 

 2.5 มจีุลสารทันตสร้างสุข

เผยแพร่ จ านวน 4 ฉบับ 

ตอ่ปีงบประมาณ 

100 100 100 100 

 

100 - โครงการจัดท าจุลสาร

ทันตสร้างสุข  

 

50,000/ปี นัก

ประชาสัมพันธ์ 
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 2.5 บุคลากรภายในหรือ

ภายนอกคณะส่งบทความ

เพื่อเผยแพร่ในจุลสาร

ทันตสร้างสุข อย่างนอ้ย 4 

บทความ ต่อ

ปีงบประมาณ 

100 100 100 100 

 

100 - โครงการจัดท าจุลสาร

ทันตสร้างสุข 

50,000/ปี นัก

ประชาสัมพันธ์  

 

 

 

 

 2.6 ผู้เยี่ยมชมความพงึ

พอใจต่อสื่อภายในห้อง

นทิรรศการ             

ทันตสร้างสุข 

80 80 80 80 80 - โครงการจัดท าสื่อ

ภายในหอ้งนิทรรศการ

ทันตสร้างสุข 

100,000/ปี นัก

ประชาสัมพันธ์  

 

 2.7 ร้อยละของตัวบ่งช้ี

ความส าเร็จของโครงการ

บรรลุตามแผนปฏบัิตกิาร

ประจ าป ี

≥60 ≥ 65 ≥ 70 ≥ 75 ≥ 80 -โครงการทบทวนแผน

กลยุทธ์และจัดท า

แผนปฏิบัตกิาร 

-การพัฒนาระบบและ

กลไกการบริหาร

แผนงาน/โครงการและ

การตดิตามก ากับการ

ด าเนนิงานทุกรายไตร

มาส 

-การจัดท าข้อตกลงการ

ปฏบัิตงิาน(PA)ของ

บุคลากรทุกระดับ 

200,000/ปี - รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

และ

นักวเิคราะห์

นโยบายและ

แผน 
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 2.8 ร้อยละของตัวบ่งช้ี

ความส าเร็จของแผนกล

ยุทธ์บรรลุตามคา่

เป้าหมาย 

≥60 ≥ 65 ≥ 70 ≥ 75 ≥ 80 -โครงการทบทวนแผน

กลยุทธ์และจัดท า

แผนปฏิบัตกิาร 

-การพัฒนาระบบและ

กลไกการบริหาร

แผนงาน/โครงการและ

การตดิตามก ากับการ

ด าเนนิงานทุกรายไตร

มาส 

-การจัดท าข้อตกลงการ

ปฏบัิตงิาน(PA)ของ

บุคลากรทุกระดับ 

 - รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

และ

นักวเิคราะห์

นโยบายและ

แผน 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตรท์ี่ 1 

ประเด็นความเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเสี่ยง 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการตดิภารกจิงานประจ า  RM    IC 1. นโยบายของสถานบริการสุขภาพในด้านการสง่เสริม

การพัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาล 

 RM    IC 

2. บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะในด้านงาน เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 RM    IC 2. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของสถาน

บริการท่ีสง่ผลตอ่ระบบการประสานงานในองคก์ร 

 RM    IC 

3.ระบบและกลไกในการติดตามก ากับการด าเนนิโครงการ/

กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนปฏบัิตกิารยังไมม่ปีระสิทธิภาพ 

 RM    IC 3. คณะไมผ่่านการประเมินหลักสูตรฯ จากทันตแพทย

สภา 

 RM    IC 

4. ขาดระบบและกลไกในการติดตามการจัดโครงการให้เป็นไป

ตามแผน 

 RM    IC 4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการไม่เป็นตาม

ก าหนดการ 

 RM    IC 

5. ระบบการประชาสัมพันธ์โครงการมคีวามล่าช้า  RM    IC 5. ถูกปฏเิสธหรือถูกเลื่อนวันก าหนดการประชาสัมพันธ์

สัญจร 

 RM    IC 

6. การบริหารจัดการโครงการท่ีเสริมสร้างรายได้ให้แกส่ถาบัน 

ยังไม่มีประสิทธิภาพ 

 RM    IC 6. ศษิยเ์ก่าติดภารกิจไมส่ามารถเขา้รว่มกิจกรรมได้    RM    IC 

7. บุคลากรท่ีได้การมอบหมายตดิภารกิจอื่นๆ   RM    IC   

8. ขาดแหล่งขอ้มูลเพื่อใชใ้นการท าสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ   RM    IC    

9. งบประมาณของโครงการถูกโอนยา้ย  RM    IC   

10. ขาดแหล่งขอ้มูลเพื่อใชใ้นการท าสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ   RM    IC   

11. วัน/เวลา ในการจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน  RM    IC   

 

RM: Risk Management      IC: Internal Control
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  (6.3) กลยุทธ์การพัฒนาและมาตรการ 

 กลยุทธ ์

 1. พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 บุคลากรทุกระดับต้องเข้าใจงาน มีเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน มีความรูแ้ละทักษะในการ

ท างานมีความรับผิดชอบและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีภาวะผู้น าและผู้ตาม มุ่งมั่นในความยั่งยืน  

ขององค์กร มีเจตคติที่ดี มุ่งประโยชน์สว่นรวมและมีความสุขกับการท างาน 

 มาตรการ 1) พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร เกณฑ์ก าหนดอัตราก าลัง 

เกณฑ์ภาระงาน เกณฑ์พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทักษะและความก้าวหน้า ทั้งบุคลากรสายวิชาการและบุคลากร

สายสนับสนุน ส่งเสริมคนดีมีความสามารถ ให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี เตรียมความพร้อม

ของบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าในการเข้าสู่ต าแหน่งตามสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน บุคลากร  

สายวิชาการ และการเข้าสู่ต าแหน่งผูบ้ริหารทุกระดับ 

 มาตรการ 2) ปรับเจตคติบุคลากร (Mindset) ค่านิยมและวัฒนธรรม จิตวิญญาณ 

รักความเป็นธรรม และมีความผูกพันจงรักภักดี (Loyalty) เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย 

มีการพัฒนาตนเอง รักในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในพันธกิจ 

ของมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) 

อย่างตอ่เนื่อง สร้างความสมดุลในชีวติการท างาน ชีวติส่วนตัว และชีวติครอบครัว 

 มาตรการ 3) สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนรวม (Partnership culture) และวัฒนธรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดเวทีพบปะ พูดคุย หารือประจ าเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างสัมพันธ์ที่ดี 

กับทีมงานบริหาร และเวทีสาธารณะ สร้างความเชื่อมโยงของการบริหารและการด าเนินการแต่ละส่วน 

และให้มกีารสื่อสาร 2 ทาง 

 มาตรการ 4) ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี มีระบบสวัสดิการ

และผลประโยชน์ของบุคลากร ยกระดับความเป็นอยู่และมาตรฐานการท างานของบุคลากร ส่งผลทางอ้อม

ให้กับครอบครัวและชุมชนของบุคลากร สร้างแรงจูงใจ และรักษาสัมพันธภาพทางบวกระหว่างบุคลากร  

ในหน่วยงาน สร้างความผูกพันและความจงรักภักดีต่อมหาวิทยาลัย 

 มาตรการ 5) สร้างสภาวะแวดล้อมในการท างาน (Workforce environment) ที่เอื้อต่อ

สุขภาวะที่ดีของบุคลากรในด้านสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความปลอดภัยในการท างานทั้งในด้าน

กายภาพ ร่างกาย และทรัพย์สิน ให้มกีารใชพ้ลังงานอย่างรูค้่า เชื่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
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 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ และการวิเคราะหต์้นทุนด าเนนิการที่ดี 

 มีระบบบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การจัดการบริหารได้อย่าง

คล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะหต์้นทุน ด าเนนิการและการวางแผนที่ดี 

 มาตรการ 1) พัฒนาระบบการบัญชีและการตรวจสอบบัญชีตามระบบบัญชีที่ถูกต้อง 

มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการด าเนินงานต่างๆ และรายงานผลการตรวจสอบต่อสภา

มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานการเงินส่งผู้สอบบัญชี และรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัย 

 มาตรการ 2) มีระบบ Big Data และ Analytics ด้วยเทคโนโลยีที่ดีและทันสมัย 

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

 มาตรการ 3) มีระบบการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตรวจสอบจัดสรรงบประมาณให้สมดุลกับภาระงาน 

 มาตรการ 4) จัดหารายได้จากการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ รวมทั้งจากการด าเนินงาน

ด้านการศึกษาการให้ความรู้ในหลักสูตร อบรม จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ 

และการพัฒนาเศรษฐกิจเชงิสรา้งสรรคจ์ากศิลปะและวัฒนธรรม 

 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรใหม้ีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาจะเติบโตและขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีระบบการ

ท างานที่ดีและอย่างต่อเนื่องด้วยระบบปฏิบัติการ (Operation) ซึ่งถือเป็นตัวขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ภายใต้

การก ากับดูแลของผู้บริหารสูงสุดที่ต้องมีข้อมูลจากฝ่ายปฏิบัติการเพียงพอต่อการตัดสินใจ และต้อง

รวดเร็ว เพื่อพัฒนาปรับปรุงมหาวิทยาลัยใหเ้กิดความก้าวหน้ามากที่สุด และเกิดความผดิพลาดน้อยที่สุด 

 มาตรการ 1) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานทุกภารกิจให้มีความคล่องตัว 

ไม่ทับซ้อน 

 มาตรการ 2) น าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Smart 

operation) ใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาการท างาน มีการ

เชื่อมตอ่ระหว่างเครื่องมืออุปกรณ์อย่างทั่วถึงท าให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้และเป็นปัจจุบัน 

 มาตรการ 3) พัฒนาการท างานแบบบูรณาการ (Organization integration) 

 มาตรการ 4) ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทดิจิทัล 

ที่เกิดขึน้ 

 มาตรการ 5) บริหารและจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอย่างเป็น

รูปธรรม 
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 4. ประกันคุณภาพการศกึษาด้วยเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อความเป็นเลิศ EdPEx 

 เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผลตามบริบทการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อให้สังคมมั่นใจในการผลิตก าลังคน 

ที่มีคุณภาพ การบริหารงานที่เกิดประสิทธิผล มีการประกันคุณภาพในทุกด้านและทุกระดับ เพื่อน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการบริหารงาน 

 มาตรการ 1) ใช้ระบบประกันคุณภาพด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 

(Educational Criteria for Performance Excellence, EdPEx) ในหนว่ยงานที่มคีวามพรอ้ม เพื่อให้มหาวิทยาลัย

มีการพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของตนเอง ให้เข้าใจตัวตนที่แท้จริงและเข้าใจตรงกัน และท างานในทิศทาง

เดียวกันที่ถูกต้องที่สุด 

 มาตรการ 2) สร้างความเข้าใจกับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานให้มีวัฒนธรรม

และเจตคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพในทุกพันธกิจ ด้วยการบูรณาการกับงานประจ าเพื่อน าไปสู่องค์กร

การพัฒนาและเรียนรู ้

 มาตรการ 3) พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพและสง่เสริมการด าเนินงาน เพื่อการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

 มาตรการ 4) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพและการตรวจสอบ จัดท า

รายงานการประกันคุณภาพการศกึษา รวมทั้งการน าผลการประเมินไปใช้เพื่อน าไปสู่องค์กรแหง่การพัฒนา 

 5. พัฒนาการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมสัมพันธ์ 

 การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก ท าให้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวในการ

ท างานทั้งในการพัฒนาศักยภาพคน การผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

มหาวิทยาลัยต้องมีระบบและกลไกสื่อสารให้ทุกส่วนงานได้เข้าใจนโยบายการบริหาร เชื่อมความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลากร เกิดการประสานงานกัน ท าให้การปฏิบัติงานและภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน 

 มาตรการ 1) พัฒนาระบบการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยหลายช่องทางให้มี

ประสิทธิภาพ มีแบบแผนรวดเร็ว สามารถติดตามและตรวจสอบได้  เช่น การจัดประชุม หนังสือเวียน 

และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

 มาตรการ 2) พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ให้ท าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการ

ตามพันธกิจที่สร้างชื่อเสียง ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ สร้างการรับรู้และใช้ในการติดต่อกับองค์กร

ภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและวเิคราะหผ์ลกระทบจากข้อมูลภายนอก 
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 มาตรการ 3) จัดเวทีสาธารณะ กิจกรรมสัมพันธ์ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อพบปะ 

สร้างสัมพันธภาพและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น มุมมองกับผู้บริหารและบุคลากร เพื่อเป็นการสร้างขวัญ 

และก าลังใจให้เกิดกับผูป้ฏิบัติงาน 

 มาตรการ 4) พัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา (UP alumni association) 

ให้เป็นระบบและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าได้กลับมาร่วมงานและ

สนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยในทุกพันธกิจ การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของรุ่นน้อง ประสานประโยชน์

และความผูกพันของศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย จัดให้มหีนว่ยงานประสานและติดตามดูแล จัดท าระบบข้อมูล

สารสนเทศและท าเนียบศษิย์เก่า จัดผังเครือขา่ย (Network) แลกเปลี่ยนข้อมูลขา่วสารระหว่างมหาวิทยาลัย

กับศษิย์เก่า และใหม้ีการยกย่องและประกาศเกียรติคุณศษิย์เก่าดีเด่น 

 

 

รูปที่ 10 ยุทธศาสตรด์้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
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บทที่ 3 

แนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

 

3.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

 

 (1) การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ

ของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567  ไปสู่

การปฏิบัติ โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

(1.1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563-2567 ตอ่ประชาคมมหาวิทยาลัยพะเยา  

(1.2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการติดตามข้อมูลย้อนกลับจาก 

ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียเป็นระยะ ๆ 

  (2) ก าหนดผูร้ับผิดชอบยุทธศาสตรร์ายประเด็น โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

(2.1) ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตรท์ี่เช่ือมโยงและสอดคล้องกัน 

(2.2) จัดตั้งคณะกรรมการ หรอืคณะท างาน เพื่อปฏิบัติหนา้ที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ 

โดยการมีองค์ประกอบเป็นส่วนงานวิชาการ (คณะ วิทยาลัย) และส่วนงาน

สนับสนุน (ส านัก กอง ศูนย์)  

  (3) การติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของ  

แผนยุทธศาสตร ์โดยมีระบบและกลไกดังนี้ 

(3.1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งน าเสนอผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเอง

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการ 

ที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส มาตรฐานและถูกต้อ ง 

ตามหลักวิชาการ 
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(3.2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการด าเนินงาน ตั้งแต่ระดับ

หัวหนา้ส่วนงาน ผูอ้ านวยการ หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

(3.3) ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี ้

และตามรอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมา

ปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(3.4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

 (4) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ การจัดสรรทรัพยากร

สนับสนุนตามความเหมาะสม การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและตอบสนอง

ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศนข์องมหาวิทยาลัย 

 (5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถ  

ในการติดตามประเมินผล มีการน าข้อมูลไปวิเคราะห์และน ารายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุน  

การตัดสินใจของผูบ้ริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

 

3.2 การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการด าเนินงาน 

 ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 เป็นรายไตรมาส โดยก าหนดให้มีการประเมินปีงบประมาณละ 4 

ครั้ง ตามวิธีการและขั้นตอน ดังนี้ 
 

 (1) ระดับของการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 - 2567 นี้ ได้ก าหนดให้มีการ

เชื่อมโยงตัวบ่งชี้ของแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล คณะทันต

แพทยศาสตร์จงึก าหนดให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ สอดคล้องกับตัวบ่งชีข้องแผน 
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 (2) การรายงานผล 

  (2.1) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้

ประจ าปีงบประมาณ)  

1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย ปีละ 4 ครั้ง 

(มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน)   

2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อ

มหาวิทยาลัย ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน)   

  (2.2) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)  

  (2.3) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น ๆ ตามค าขอของแหล่งทุน 

และรายงานสรุปผลการด าเนนิงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (เมษายน กันยายน) 

 

******************************** 


