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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

Office of University of Phayao Council 

1.1 ชื่อหน่วยงาน 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ (Office of University of Phayao Council) 
 

1.2 ที่ตั้ง 

อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ช้ัน 2 มหำวิทยำลัยพะเยำ เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กำ อ.เมือง                    

จ.พะเยำ 56000  
 

1.3 ประวัติความเป็นมา 

  เมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม 2553 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ได้มีพระบรม             

รำชโองกำร โปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยพะเยำ พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกำศ ในรำชกิจจำ

นุเบกษำ  เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2553 จึงมีผลบังคับใช้เป็น “มหำวิทยำลัยพะเยำ” โดยสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 17 

กรกฎำคม 2553 เป็นต้นไป จงึถือได้ว่ำมหำวิทยำลัยพะเยำได้แยกออกจำกมหำวิทยำลัยนเรศวร  เป็นมหำวิทยำลัย

ในก ำกับ ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนรำชกำร และมีฐำนะเป็นนิติบุคคลอย่ำงเต็มรูปแบบ และพร้อมมุ่งเน้นกำรพัฒนำไปสู่

กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่สมบูรณ์แบบ ที่มีศักยภำพ ถือได้ว่ำเป็นข่ำวที่น่ำยินดีส ำหรับชำวจังหวัดพะเยำที่มี

สถำบันอุดมศึกษำที่มีคุณภำพผ่ำนกำรผลิตบัณฑิตและมหำบัณฑิตออกมำรับใช้สังคมและประเทศชำติอย่ำง

มำกมำย ด้วยกำรน ำของอธิกำรบดีและคณะผู้บริหำรที่มีประสบกำรณ์และวิสัยทัศน์ที่รุดไปข้ำงหน้ำอย่ำงไม่

หยุดยั้ง เพื่อใหม้หำวิทยำลัยพะเยำเป็นมหำวิทยำลัยสมบูรณ์แบบอย่ำงแท้จริง 

  ตำมควำมใน มำตรำ 7 แหง่พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยพะเยำ พ.ศ. 2553 ได้บัญญัติ

ให้มหำวิทยำลัยอำจแบ่งส่วนงำน ดังนี้ 

(1) ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

(2) ส่วนงำนบริหำรมหำวิทยำลัย 

(3) ส่วนงำนวิชำกำร 

(4) ส่วนงำนอื่น 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ จัดตั้งตำมโครงสร้ำงของมหำวิทยำลัยพะเยำ ที่

ได้รับอนุมัตจิำกสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ เมื่อวันที่ 19 กันยำยน พ.ศ. 2553 
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1.4 ปรัชญา        

“ปญฺญำชีว ีเสฏฐชีว ีนำม”  “ด ำรงชีวติด้วยปัญญำ ประเสริฐที่สุด”  

“A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All”  
 

1.5 ปณิธานร่วม  

“ปัญญำเพื่อควำมเข้มแข็งของชุมชน” หรอื “Wisdom for Community Empowerment” 
 

1.6 วิสัยทัศน์ 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำพร้อมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัยเป็นไป

อย่ำงมปีระสิทธิภำพและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวทิยำลัยพะเยำ  
 

1.7 พันธกิจ 

1. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ 

2. ด ำเนนิงำนตำมนโยบำยและทิศทำงกำรบริหำรของมหำวิทยำลัยพะเยำ 

3. ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัยพะเยำและส ำนักงำน

สภำมหำวิทยำลัยพะเยำ 
 

1.8 เป้าประสงค์ 

1. เป็นหน่วยงำนที่มีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ  

2. หน่วยงำนเป็นที่ยอมรับในด้ำนกำรท ำงำนต่อหน่วยงำนภำยนอกและภำยในมหำวิทยำลัย 
 

1.9 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสนับสนุนให้สภำมหำวิทยำลัยพะเยำเป็นที่ยอมรับทั้งหนว่ยงำนภำยในและภำยนอก 

2. เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัยพะเยำอย่ำงมีประสิทธิผล 
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                                                  โครงสร้างองค์กร ส านักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

งานธุรการ งานประชุมและประสานงาน งานเลขานุการคณะกรรมการท่ีตั้งโดยสภา

มหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

- หน่วยจัดประชุมคณะกรรมกำร      

   กลั่นกรองฯ และงำนจัดประชุมสภำ    

   มหำวิทยำลัยพะเยำ 

- หน่วยกำรเงินคณะกรรมกำรกลั่นกรอง  

   และคณะกรรมกำรสภำฯ 

- หน่วยสำรบรรณเกี่ยวกับกำรประชุม 

- หน่วยจัดท ำเว็บไซด์ส ำนกังำนสภำฯ 
- หน่วยนิติกรส ำนกังำนสภำฯ 

- หน่วยจัดท ำรำยงำนประจ ำปขีองสภำฯ 

- หน่วยจัดประชุมคณะกรรมกำรส่งเสรมิ 

   กิจกำรมหำวทิยำลัย 

- หน่วยจัดประชุมคณะกรรมกำรที่สภำฯ  

   แต่งตัง้ 

- หน่วยกำรเงินคณะกรรมกำรที่สภำฯ 

   แต่งตัง้ 

- หน่วยสำรบรรณเกี่ยวกับกำรประชุม 

- หน่วยจัดท ำรำยงำนประจ ำปขีองคณะ  

   กรรมกำรฯ 

 

 

 

 

- หน่วยธุรกำร 

- หน่วยสำรบรรณ 

- หน่วยกำรเงินทั่วไป 

- หน่วยจัดซือ้จัดจ้ำง 

- หน่วยพัสด ุ

- หน่วยบุคคล 

- หน่วยตรวจเอกสำรกำรเงิน 

- หน่วยจัดท ำแผนกลยุทธ์/

แผนปฏิบัติกำรของส ำนกังำน

สภำฯ 

- หน่วยจัดประชุมส ำนกังำน

สภำมหำวทิยำลัยพะเยำ 

 
 

 

งานติดตามประเมินผลและกิจการพิเศษ 

- หน่วยจัดท ำประกันคุณภำพกำรศึกษำ (SAR) ของมหำวิทยำลัย/กอง 

- หน่วยจัดท ำกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
- หน่วยจัดท ำกำรควบคมุภำยใน 

- หน่วยจัดประชุมประเมินตนเองของคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 

- หน่วยประเมินตนเองผู้บริหำรระดับกอง 

- หน่วยจัดท ำรำยงำนประจ ำปขีองส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ 

- จัดท ำข่ำวสำรประชำสัมพันธข์องส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย                     

   พะเยำ และเผยแพร่ข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์ www.up.ac.th และส่ง  

   ข่ำวสำรเผยแพร่ผ่ำนระบบ PR System 

 - หน่วยจัดท ำวำรสำรส ำนักงำนสภำฯ 

 

 

 

 

 
 

           

http://www.up.ac.th/
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                                               โครงสร้างการบริหารงาน ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

นำงกฤษณำ แปงณีวงค์ 
ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ศำสตรำจำรยเ์กียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรอีรุณ 
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ฐติิรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ 

 

1.งานธุรการ 
นำงสำวมนธิรำ กันธะค ำ 

    (หัวหน้ำงำนธุรกำร) 

-นำงสำวกำระเกศ จันณะค ำ 

 

 

2. งานประชุมและประสานงาน 
นำงสำวเนตรชนก สุขย่ิง 

(หัวหน้ำงำนประชุมและประสำนงำน) 

- นำยอำทิตย ์กำรดื่ม 

- นำยอัครพล ดวงพัตรำ 

3. งานเลขานุการคณะกรรมการท่ีตั้งโดยสภา

มหาวิทยาลัย 
นำงสำวสุทธำทิพย์ ยำมจีน 

   (หัวหน้ำงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรที่ตั้ง  

   โดยสภำมหำวิทยำลัย) 

- นำงสกำรัตน์ ละออง  

 

 

4. งานติดตามประเมินผลและกิจการพิเศษ  
นำงสำวเนตรชนก สุขย่ิง 

   (หัวหน้ำงำนติดตำมประเมินผลและกิจกำรพเิศษ) 

- นำยพฤทธพงค์  รัตนพัทธยำกร 

 

รองศำสตรำจำรย ์ดร.สุภกร  พงศบำงโพธิ์ 

อธิการบด ี

 

นำยประฐมพงษ ์ ทองรอด 
ผู้ช่วยอธิการบด ี

 



 
 
การแปลงยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ไปสู่การปฏิบัติ 

 
เป้าประสงค์/ 

กลยุทธ ์
แนวปฏิบัต ิ
(มาตรการ) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตามกลยุทธ ์

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
(ระบุรหัสโครงการ) 

ผู้รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 
เป้าหมายท่ี 1 บุคลากรมีคุณภาพ มี
ทัศนคติท่ีดีและมีความภูมิใจในองค์กร 

        

กลยุทธท์ี่ 1 พัฒนาระบบบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบบริหาร
และพัฒนาบุคลากร เกณฑ์ก าหนด
อัตราก าลัง เกณฑ์ภาระงาน 
เกณฑ์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทกัษะ
และความก้าวหน้า ทั้งบุคลากรสาย
วิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน 
ส่งเสริมคนดีมีความสามารถ ให้
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างาน
ที่ดี เตรียมความพรอ้มของบุคลากร 
เพื่อความก้าวหน้าในการเข้าสู่
ต าแหน่งตามสายงานของบุคลากร
สายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนนุ 
และการเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารทกุ
ระดับ 

ตัวชี้วัดที่ 2 บุคลากรมีสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  สภม6205001 
63011112001 
64011112001 
65011112001 

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและ
สารสนเทศ 

กลยุทธท์ี่ 5 พัฒนาการสื่อสารองค์กรและ
กิจกรรมสัมพนัธ ์

มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบการ
สื่อสารภายในมหาวิทยาลัยหลาย
ช่องทางให้มีประสทิธิภาพ มแีบบ
แผน รวดเร็ว สามารถติดตามและ
ตรวจสอบได้ เชน่ การจดัประชมุ 
หนังสือเวียน และจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส ์
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 9 จ านวนงานที่น าเทคโนโลยี
มาใช้ในการลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
ตัวชื้วัดที่ 13 มกีารสือ่สารภายใน
องค์กรอย่างทัว่ถึง 

    สภม6205001 
63011519002 
64011519002 
65011519002 

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและ
สารสนเทศ 

เป้าหมายท่ี 2 มหาวิทยาลัยพะเยามีการ
บริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

        

กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองคก์รให้มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธภิาพ 

มาตรการที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการท างานทุกภารกิจให้มี
ความคล่องตวั ไม่ทับซ้อน 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 บุคลากรมีสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

    สภม6205002 
63012312003 
64012312003 
65012312003 
 

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและ
สารสนเทศ 
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เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

แนวปฏิบัต ิ
(มาตรการ) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตามกลยุทธ ์

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
(ระบุรหัสโครงการ) 

ผู้รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 
 มาตรการที่ 2 น าเทคโนโลยีที่

เหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
(Smart operation) ใช้ระบบ
สารสนเทศ 
ที่ทนัสมัยในการเก็บขอ้มูล วิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อพฒันาการท างาน มกีาร
เชื่อมต่อระหว่างเครื่องมือ อุปกรณ ์
อย่างทั่วถึง ท าให้สามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันไดแ้ละเป็นปัจจุบัน 

ตัวชี้วัดที่ 9 จ านวนงานที่น าเทคโนโลยี
มาใช้ในการลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
 

    สภม6205002 
63012329004 
64012329004 
65012329004 

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและ
สารสนเทศ 
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บัญชีรายช่ือโครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 
รหัสโครงการ/ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ปีงบประมาณ 2562   
สภม6205001 

 
โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจากการน าความรูท้ี่ได้จากการอบรมมาพัฒนา 

1. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรไดร้ับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 

2. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

สภม6205002 
 

โครงการพัฒนาระบบการท างานในหน่วยงานเพื่อสนับสนนุด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (การศกึษาดูงานระบบการท างาน) 
2. กิจกรรมทบทวนและจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานประจ าปีของส านักงานสภามหาวิทยาลยั

พะเยา 
3. กิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานสภา

มหาวิทยาลยัพะเยา 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

ปีงบประมาณ 2563   
63011112001 

 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

63011519002 โครงการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน ส านักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 
63012312003 

 
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และปรับปรุงคูม่ือการปฏิบัติงานประจ าปีของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

63012329004 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศกึษาดูงาน ส านักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

ปีงบประมาณ 2564   
64011112001 

 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ส านักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

64011519002 โครงการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน ส านักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 
64012312003 

 
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และปรับปรุงคูม่ือการปฏิบัติงานประจ าปีของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

64012329004 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศกึษาดูงาน  ส านักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 
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รหัสโครงการ/ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ปีงบประมาณ 2565   
65011112001 

 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ส านักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

65011519002 โครงการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน ส านักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 
65012312003 

 
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และปรับปรุงคูม่ือการปฏิบัติงานประจ าปีของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

65012329004 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศกึษาดูงาน ส านักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

 


