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สว่นท่ี 1 

โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 

1.1 ประวัติความเป็นมา  

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ และมีฐานะ

เป็นนิติบุคคลอย่างเต็มรูปแบบ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 4 เล่ม 127 ตอนที่ 44 ก เมื่อวันที่ 16 

กรกฎาคม 2553 มีผลเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao) โดยสมบูรณ์แบบ ตั ้งแต่วันที ่ 17 

กรกฎาคม 2553  

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้รับอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553 และไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 11 เล่ม 135 ตอน

พิเศษ 22 ง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยใหส้ำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาหน้าที่บริหารและธุรการขึ้นตรง

ต่อสภามหาวิทยาลัย โดยใหม้ีผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผูบ้ริหารสำนักงานได้แบ่งการบริหาร

จัดการออกเป็น 3 งาน คือ งานธุรการ งานประชุมและพิธีการ และงานเลขานุการที ่แต่งตั ้งโดยสภา

มหาวิทยาลัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 4 งาน คือ งานธุรการ งานประชุมและ

ประสานงาน งานติดตามประเมินผลและกิจการพิเศษ และงานเลขานุการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย และใน

ปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน เพื่อให้สอดคล้องและ

เหมาะสมตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา และมติที ่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จึงออกประกาศเรื่องการปรับปรุง

โครงสร้างหน่วยงานย่อยระดับงานภายในซึ่งประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 จึงมีการปรับปรุงโครงสร้าง

หน่วยงานเป็น 3 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานประชุม งานกิจการพิเศษ และเปลี่ยนชื่อ “งานเลขานุการที่แต่งตั้ง

โดยสภามหาวิทยาลัย” เป็น “งานกิจการพิเศษ”  

1.2 เป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 

ตารางที่ 1 เป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก  

บริการ ความสำคัญต่อความสำเร็จ แนวทางการบรกิาร 

1. สนับสนุนให้สภามหาวทิยาลัย

พะเยาดำเนนิงานตามอำนาจ

หนา้ที่ท่ีกำหนดในพระราชบัญญตัิ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

การดำเนนิงานเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ี

ตามท่ีกำหนดใน พรบ.มหาวิทยาลัยพะเยา 

การจัดประชุม เพื่อนำนโยบายของ

มหาวทิยาลัย สู่การปฏบัิติ 
 

2. เป็นหน่วยงานธุรการ หน่วย

ประสานงาน และเป็นหน่วย

สนับสนุนการดำเนนิกิจการของ

สภามหาวทิยาลัยพะเยา 

การดำเนนิกิจการของสภามหาวทิยาลัย

พะเยาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ 

บริการท่ีด ีให้บริการ ดูแล และรับรอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้วยความเต็ม

ใจ 
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บริการ ความสำคัญต่อความสำเร็จ แนวทางการบรกิาร 

3. บริหารจัดการทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรร

มาภบิาล   

มผีลการดำเนนิงานท่ีมีความน่าเชื่อถอื

และสามารถนำไปปฏบัิติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

- ผลักด ันให ้บ ุคลากรเร ียนร ู ้ ในการ

ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม พร้อมสู่การ

เปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 
- นำระบบของมหาวิทยาลัยพะเยามาใช้

ในการบริหารจัดการในส่วนงาน 

 

1.3 ลักษณะองค์กร (Organizational Description) 

   1.3.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment) 

  (1) บรกิาร (Service Offerings) 

ตารางที่ 2 บริการ (Service Offerings) 

กจิกรรม/บรกิารหลักของ

สำนักงานสภามหาวทิยาลัย 

(Key Activities) 

กลุ่มลูกคา้เปา้หมาย        

(Customer Segments) 

 จุดเดน่/คณุค่าของบริการที่

นำเสนอต่อลูกค้า  

(Value Propositions) 

1. สนับสนุนให้สภามหาวทิยาลัย

พะเยาดำเนนิงานตามอำนาจ

หนา้ที่ท่ีกำหนดใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

- Service Mind 

- มกีระบวนการจัดประชุมท่ี

ชัดเจน เป็นระบบ 

 

2. เป็นหน่วยงานธุรการ หน่วย

ประสานงาน และเป็นหน่วย

สนับสนุนการดำเนนิกิจการของ

สภามหาวทิยาลยัพะเยา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

- Service Mind 

- มกีระบวนการจัดประชุมท่ี

ชัดเจน เป็นระบบ 

 

3. บริหารจัดการทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรร

มาภบิาล   

- ผู้บริหารมหาวทิยาลัย 

- คณะ กอง ศูนย ์

 

- Service Mind 

- นำระบบของมหาวิทยาลัย

พะเยามาใช้ในการบริหาร

จัดการในส่วนงาน  
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(2) ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านยิมร่วม สมรรถนะหลัก (Philosophy, Determination, 

VISION, MISSION, VALUES, and Core Competency) 

ตารางที่ 3 ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม และสมมรรถนะหลัก 
 

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 มุ่งสู่หน่วยงานที่เป็นเลิศในการสนับสนุนการดำเนินกิจการของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

พันธกิจ 1. สนับสนุนให้สภามหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เป็นหน่วยงานธุรการ หน่วยประสานงาน และเป็นหน่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการของ

สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

3. บริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล   

ค่านยิม

องค์กร 

1. Team Learning: เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ทำงานร่วมกันเป็นทีม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ 

2. System Thinking: คิดอย่างเป็นระบบครบวงจร มีความสามารถเชื่อมโยง/สัมพันธ์การ

ทำงาน อย่างเข้าใจและมองเห็นเป็นระบบงานโดยรวม และสามารถนำไปวางแผนดำเนนิงาน

เป็นระบบย่อยทีละส่วนได้ 

3. Professional: จัดประชุมอย่างมืออาชีพ มีกระบวนการจัดประชุมที่ชัดเจน เป็นระบบ และ

จัดการประชุมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. Service Mind: บริการที่ดี ให้บริการ ดูแล และรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ

ผูร้ับบริการอื่น ดว้ยความเต็มใจ 

สมรรถนะหลัก

ขององค์กร  

(Core  

Competency) 

1. การทำงานเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม   

2. มีกระบวนการจัดประชุมที่ชัดเจน เป็นระบบ และจัดการประชุมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. ให้บริการ ดูแล และรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ 
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile)  

     (3.1) ประเภทและจำนวนบุคลากร 

ตารางที่ 4 จำนวนบุคลากรแบ่งตามสังกัด ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศกึษา  

ตำแหน่ง/สังกัด คุณวุฒกิารศึกษา (จำนวนคน) รวม (คน) 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

1.งานธุรการ    

  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป - 4 4 

2.งานประชุม    

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - 3 3 

3.งานกิจการพิเศษ    

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 1 2 

รวมทั้งสิ้น 1 8 9 

 (3.2) สมรรถนะบุคลากร 

  การกำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยา ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการ

ปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563  ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ได้กำหนด

สมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

1. สมรรถนะหลัก ได้แก่ 

1.1 มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

1.2 การบริการที่ดี (Service Mind) 

1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 

1.4 การยืดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจรยิธรรม (Integrity) 

1.5 การทำงานเป็นทีม (Teamwork) 

2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ (ควรกำหนดอย่างน้อย 4-6 ด้าน) 

2.1 การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 

2.2 การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) 

2.3 การใส่ใจและพัฒนาผูอ้ื่น (Caring Others) 

2.4 การสั่งการตามอำนาจหน้าที่ (Holding People Accountable) 
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2.5 การสบืเสาะหาข้อมูล (Information Seeking) 

2.6 ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) 

2.7 ความเข้าใจผูอ้ื่น (Interpersonal Understanding) 

2.8 ความเข้าใจองค์กร และระบบงาน/ราชการ (Organizational Commitment) 

2.9 การดำเนินการเชิงรุก (Proactive ness) 

2.10 การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order) 

2.11 ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) 

2.12 ความยดืหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) 

2.13 ศลิปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing) 

2.14 สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality) 

2.15 ความผูกพันที่มีต่อองค์กร (Organizational Commitment) 

2.16 การสรา้งสัมพันธภาพ (Relationship Building) 

3. สมรรถนะทางการบริหาร 

3.1 ภาวะผูน้ำ (Leadership) 

3.2 วิสัยทัศน์ (Visioning) 

3.3 การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation) 

3.4 ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) 

3.5 การควบคุมตนเอง (Self Control) 

3.6 การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) 

การกำหนดความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

ดังนี้ 

1. ความรูค้วามสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 

2. ความรูเ้รื่องกฎหมายและกฎระเบียบ 

3. ทักษะการใชค้อมพิวเตอร์ 

4. ทักษะการใชภ้าษาอังกฤษ 

  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้กำหนดค่าเป้าหมายด้านสมรรถนะของบุคลากร ที่สนับสนุนการ

บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5 การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง 
 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประเภท 

ระดับสมรรถนะ 

ปัจจุบัน ค่าเป้าหมาย 

ท่ีสนับสนุนการบรรลุ

วสิัยทัศน์ขององค์กร 

1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ  K ชนก.พ ชช 

สมรรถนะหลัก = มุ่งผลสัมฤทธิ์ การบรกิารที่ดี การสั่งสมความ 

เชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดหมั่นในความถกูต้องชอบธรรม 

และจรยิธรรม การทำงานเป็นทมี  

สมรรถนะทางการบริหาร = ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ ์

ศักยภาพเพื่อนำมาปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง การสอนงาน 

และการมอบหมายงาน 

ความรู้ ทักษะท่ีจำเป็น = ความรูค้วามสามารถที่จำเป็นสำหรับ 

การปฏิบัติงาน ความรู้เร่ืองกฎหมายและกฎระเบียบ ทกัษะการใช้ 

คอมพิวเตอร์ ทักษะการใชภ้าษาอังกฤษ  

  

2. ตำแหนง่ หัวหน้างาน K ชนก ชนก.พ 

สมรรถหลัก = มุ่งผลสัมฤทธิ์ การบรกิารที่ดี การสั่งสมความ 

เชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดหมั่นในความถกูต้องชอบธรรม 

และจรยิธรรม การทำงานเป็นทมี  

สมรรถนะทางการบริหาร = ภาวะผู้นำ ศักยภาพเพื่อนำมา 

ปรับเปลี่ยน การควบคมุตนเอง การสอนงานและการมอบหมายงาน 

ความรู้ ทักษะท่ีจำเป็น = ความรูค้วามสามารถที่จำเป็นสำหรับ 

การปฏิบัติงาน ความรู้เร่ืองกฎหมายและกฎระเบียบ ทกัษะการใช้ 

คอมพิวเตอร์ ทักษะการใชภ้าษาอังกฤษ  

  

3. ตำแหนง่ เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป S ปก ชนก 

สมรรถหลัก = มุ่งผลสัมฤทธิ์ การบรกิารที่ดี การสั่งสมความ 

เชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดหมั่นในความถกูต้องชอบธรรม 

และจรยิธรรม การทำงานเป็นทมี  

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ= ความเขา้ใจผู้อื่น  

การตรวจสอบความถกูต้องตามกระบวนการ ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 

การสรา้งสัมพันธภาพ 

ความรู้ ทักษะท่ีจำเป็น = ความรูค้วามสามารถที่จำเป็นสำหรับ 

การปฏิบัติงาน ความรู้เร่ืองกฎหมายและกฎระเบียบ ทกัษะการใช้ 

คอมพิวเตอร์ ทักษะการใชภ้าษาอังกฤษ  

  

หมายเหตุ  1. S : Skill, K: Knowledge 

              2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับบคุลากร 

                  มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563  ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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(3.3) ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 

แผนภูมกิราฟที่ 1 แสดงผลการประเมนิการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

                      ประจำปี 2562 
 

 

 

แผนภูมกิราฟที่ 2 แสดงผลการประเมนิการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

                       ประจำปี 2563 

คิดเป็นค่าร้อยละตามเกณฑ์ดงันี้ ต่ำกว่า 40 = ควรปรับปรุง , 41-55 = พอใช้ , 56-70 = ดี , 71-85= ดมีาก , 86-100 = ดีเด่น 

คิดเป็นสเกลค่าคะแนน ดังน้ี 1.00-1.99 = น้อยท่ีสุด , 2.00-2.99 = น้อย , 3.00-3.99 = ปานกลาง , 4.00-4.99 = มาก , 5 = มากที่สุด 
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แผนภูมกิราฟที่ 3 แสดงผลการประเมนิการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

                       ประจำปี 2564 
 

 

 (3.4) สวัสดิการและข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร 

 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีสวัสดิการและข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยของ

บุคลากรในส่วนงาน โดยนำสวัสดิการ ข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยพะเยามาใช้

ในส่วนงาน ดังนี้ 

1. ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา    

ที่จดทะเบียนแล้ว พ.ศ. 2563 

2. ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557  

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2558 

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 

5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวธิีการจ่ายเงินชดเชยของพนักงาน

มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2560 

6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ค่าชดเชยและเงินทดแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2564 

7. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การลาของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 

อา้งองิผลการประเมินจากแบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 ระบบการประเมินของกองการเจ้าหนา้ที่ 

 

คิดเป็นค่าคะแนน ดงันี ้ต่ำกว่า 50 = ต่ำ , 50-60 = ต้องปรับปรุง 60.01-70 = ปานกลาง , 70.01-80 = ดี , 80.01-100 = ดีมาก 

http://www.council.up.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A-2557-2.-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2554-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2557.pdf
http://www.council.up.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A-2557-2.-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2554-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2557.pdf
http://www.council.up.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A-2558-1.-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2554-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A-2-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2558.pdf
http://www.council.up.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A-2558-1.-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2554-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A-2-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2558.pdf
http://www.council.up.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/4.-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%90_636566189189202318.pdf
http://www.council.up.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/5.%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AF-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%90_636566189947085192.pdf
http://www.council.up.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/5.%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AF-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%90_636566189947085192.pdf
http://www.council.up.ac.th/wp-content/uploads/2021/05/9.-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2564.pdf
http://www.council.up.ac.th/wp-content/uploads/2021/05/9.-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2564.pdf
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8. มหาวิทยาลัยพะเยาจัดทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

9. ส่งเสริมใหบุ้คลากรเข้ารับการตรวจสุขสภาพประจำปีกับมหาวิทยาลัยพะเยา 

10. ปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยใหเ้หมาะสมกับการปฏิบัติงานของบุคลากร 

(4) สินทรัพย์ (Assets) 

 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้รับอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาหน้าที ่บริหารและธุรการขึ ้นตรงต่อสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา จงึได้มหีนา้ที่รับผดิชอบสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

1. หอ้งรับรองนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

2. หอ้งรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

3. หอ้งปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

3.1 หอ้งประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

3.2 หอ้งเก็บวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

3.3 หอ้งถ่ายเอกสาร 

3.4 หอ้งผู้อำนวยการสำนักงาน 

3.4 หอ้งอาหาร 

4. ครุภัณฑส์ำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 285 รายการ 

5. งบประมาณได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 5,000,000 บาท ตามแผนภูมกิราฟ 

ดังนี้ 

แผนภูมิกราฟที่ 4 งบประมาณจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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(5) สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Requirements) 

 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้แบ่งประเภทด้านกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับส่วนงานดังนี้ 

1. ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา มดีังนี้ 

1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การประชุมและการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2555 

1.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภา

มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ พ.ศ. 2561 

1.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภบิาลและจรยิธรรม พ.ศ. 2563 

1.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การประชุมและการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

พะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

1.5 ประมวลจรยิธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 

2. ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา มดีังนี้ 

        2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563  

2.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภบิาลและจรยิธรรม พ.ศ. 2563  

2.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 

2.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วนิัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ของ

พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 

2.5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตัง้พนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2564  

2.6 ประมวลจรยิธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 

2.7 ประกาศหลักเกณฑ์การขอบัตรประจำตัวของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 

2.8 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 

2.9 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดสมรรถนะความรูค้วามสามารถและทักษะที่

จำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 

2.10 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวธิีการพิจารณาผลงาน เพื่อแต่งตั้ง

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึน้ พ.ศ. 2564 

2.11 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 

2.12 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

http://www.council.up.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/4.-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2563.pdf
http://www.council.up.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/3.-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2563.pdf
http://www.council.up.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/2.-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2563.pdf
http://www.council.up.ac.th/wp-content/uploads/2021/04/6.-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2-2564-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1-2.pdf
http://www.council.up.ac.th/wp-content/uploads/2021/04/6.-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2-2564-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1-2.pdf
http://www.council.up.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/9.-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2564.pdf
http://www.council.up.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/9.-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2564.pdf
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1.3.2 ความสัมพันธ์ระดับองค์การ (Organizational Relationships)   

              (1) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) 

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารมหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยพะเยา

งานธุรการ

ส วนงานวิชาการ

ตามมาตรา  (3)

คณะเกษตรศาสตร และทรัพยากรธรรมชาติ

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศิลปกรรมศาสตร 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร 

คณะรั ศาสตร และสังคมศาสตร 

คณะนิติศาสตร 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล อม

คณะวิทยาศาสตร การแพทย 
คณะสหเวชศาสตร 

คณะแพทยศาสตร 

คณะเภสัชศาสตร 

คณะพยาบาลศาสตร 
คณะทันตแพทยศาสตร 

วิทยาลัยการศึกษา
วิทยาลัยการจัดการ

ส วนงานอื่น

ตามมาตรา  ( )

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

ตามมาตรา  ( )

ส วนงานบริหารมหาวิทยาลัย

ตามมาตรา  (2)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ศูนย การแพทย และโรงพยาบาล 

มหาวิทยาลัยพะเยา

วิทยาเขตเชียงราย

สถาบันนวัตกรรม

และถ ายทอดเทคโนโลยี

คณะศิลปศาสตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร 

โครงสร างองค กร

งานประชุม

งานกิจการพิเศษ

ส านักงานอธิการบดี

กองกลาง

กองคลัง

กองแผนงาน

กองการเจ าหน าท่ี

กองบริการการศึกษา

กองกิจการนิสิต

กองอาคารสถานท่ี

ศูนย บรรณสารและการเรียนรู 

ศูนย บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

กองบริหารงานวิจัย

กองกฎหมายและทรัพย สิน

สภาพนักงาน

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

หน วยตรวจสอบภายใน

คณะสาธารณสุขศาสตร 
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โครงสร้างองค์กรของสำนักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสภามหาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

งานธุรการ งานประชุม งานกิจการพิเศษ 

 

- งานจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

- งานประเมินตนเองของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปขีองสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

- งานเสนอระเบียบ ข้อบงัคับ คำสัง่และประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา  

- งานเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 

- งานพัฒนาเว็บไซต ์

 

 

- งานธุรการ 

- งานจัดซือ้จัดจา้ง 

- งานแผน 

- งานสารบรรณ 

- งานบุคคล 

- งานเบิกจ่าย 

- งานการเงิน 

- งานพัสด ุ

- งานงบประมาณ 

- งานประเมินตนเองผู้บริหารระดับส่วนงาน 

- งานประชาสัมพันธ ์

 

 
 

 

 

- งานจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวทิยาลัย 

- งานสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี 

- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสรมิ

กิจการมหาวทิยาลัยพะพยา 

- งานประชุมสำนกังานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

- งานเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 

- งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

- งานดูแลห้องรับรองสภามหาวิทยาลยัพะเยา 

- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 
 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะกรรมการที่แต่งตั้ง 

โดยสภามหาวทิยาลัยพะเยา 
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โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ) 

อธกิารบด ี

 

(นางกฤษณา แปงณวีงค์) 

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิตรัิตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

 

งานธุรการ 
- นางสาวมนธิรา กันธะคำ (หัวหน้างานธุรการ) 

- นางสาวการะเกศ จันณะคำ 

- นายอัครพล ดวงพัตรา 

 

 

 

งานประชุม 

- นางสาวเนตรชนก สุขย่ิง  (หัวหน้างานประชุม) 

- นายอาทิตย์ การดื่ม 

- นายพฤทธพงค์ รัตนพัทธยากร 

งานกจิการพิเศษ 

- นางสาวสุทธาทิพย์ ยามจีน (หัวหน้างานกิจการพิเศษ) 

- นางสการัตน์ ละออง  
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(2) ระบบการสื่อสาร 

 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มกีารบริหารจัดการในส่วนของการติดต่อประสาน โดยการ

นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารภายในส่วนงาน ตามประเภทกลุ่มดังนี้ 

ตารางที่ 6 ช่องทางการสื่อสาร 

กรรมการสภามหาวทิยาลัยพะเยา ผู้บรหิารมหาวทิยาลัยพะเยา ภายในส่วนงาน 

1. จดหมายอิเล็คทรอนิกส ์หรือ 

   E-mail 

1. จดหมายอเิล็คทรอนิกส์  

    หรือ E-mail 

1. จดหมายอเิล็คทรอนิกส์  

   หรือ E-mail  

2. แอพพลเิคชั่น Line 2. แอพพลเิคชั่น Line 2. แอพพลเิคชั่น Line 

3. โทรศัพท์ 3. โทรศัพท์ 3. โทรศัพท์ 

4. โทรสาร   

 (3) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CUSTOMERS and STAKEHOLDERS) 

ตารางที่ 7 การแบ่งประเภทผู้รับบริการ ลูกค้ากลุ่มอื่น ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ความตอ้งการและความคาดหวัง  

ผู้รับบรกิาร ลูกคา้กลุ่มอืน่  

และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

ใช้บรกิารหลัก/เขา้ร่วมกจิกรรม 

ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

(Key Activities) 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

และกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูท้รวงคุณวุฒิ 

- เข้าร่วมการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย 

- บุคลากรรับรองและอำนวย

ความสะดวก 

- การให้ขอ้มูลและการ

ประสานงานอย่างรวดเร็ว 

- การกำกับดูแลกิจการที่ดีตาม 

อำนาจหน้าที่ ใน พรบ.

มหาวิทยาลัยพะเยา 

- การประสานงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

- การให้บริการแบบ Service 

Mind 

ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย - เป็นผู้ประสานงานระหว่าง

กรรมการสภาฯ กับ

มหาวิทยาลัย 

- มอบหมายงานให้ปฏิบัติตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

- ปฏิบัติตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

- การประสานงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

- การให้บริการแบบ Service 

Mind 
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ผู้รับบรกิาร ลูกคา้กลุ่มอืน่  

และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

ใช้บรกิารหลัก/เขา้ร่วมกจิกรรม 

ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

(Key Activities) 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 

คณะ กอง ศูนย์ การประสานงานในด้านการรับ-

ส่งขอ้มูลได้อย่างรวดเร็วและ

ถูกต้อง 

- การประสานงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

- การให้บริการแบบ Service 

Mind 

 

( ) ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือ (Suppliers, PARTNERS, and COLLABORATORS) 

ตารางที่ 8 ผูส้่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมอื  

คู่ความรว่มมอื บทบาท ข้อกำหนดที่สำคัญ วิธีการสื่อสาร 

วทิยาลัยการจัดการ 

(กทม.) 

 

 

 

 

การจัดประชุม Online 

 

 

 

 

 

 

การจัดประชุม Onsite 

 

การจัดประชุม (Online) 

- จัดประชุม 

- ดูแล รับรอง อำนวยความสะดวก 

กรรมการในระหว่างการประชุม 

- บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

- จัดเตรียมหอ้งประชุมแล 

- เจ้าหนา้ที่โสตทัศนูปกรณ์ 

การจัดประชุม (Onsite) 

- บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

- จัดเตรียมหอ้งประชุมและ

โสตทัศนูปกรณ์ 

- การสื่อสารช่องทาง

อเิล็กทรอนิกส์ เช่น 

โทรศัพท์ อีเมล แอป

พลเิคชันไลน์ โทรสาร  

- การสื่อสารด้วย

เอกสาร เช่น หนังสอื

ราชการ 

- จัดส่งทางไปรษณีย์

การคมนาคมขนส่ง 

กองกลาง การขอใชห้้องประชุม - เตรียมหอ้งประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ 

- จัดเจา้หน้าท่ีควบคุมระบบ

โสตทัศนูปกรณ์ 

ระบบจองหอ้งประชุม

ออนไลน์ 

โรงแรม การจองหอ้งประชุมและ

สำรองห้องพัก  

- จัดเตรียมหอ้งประชุมพร้อม

โสตทัศนูปกรณ์ 

- จัดเตรียมหอ้งพัก 

- จัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง และ

เครื่องดื่ม 

การสื่อสารช่องทาง

อเิล็กทรอนิกส์ เช่น 

โทรศัพท์ อีเมล แอป

พลเิคชันไลน์ โทรสาร  



16 
 

 
 

คู่ความรว่มมอื บทบาท ข้อกำหนดที่สำคัญ วิธีการสื่อสาร 

ร้านอาหาร การสำรองโต๊ะและอาหาร - จัดเตรียมสถานท่ี พร้อมอาหาร 

และเครื่องดื่ม 

- จัดเตรียมพนักงานบริการ 

การสื่อสารช่องทาง

อเิล็กทรอนิกส์ เช่น 

โทรศัพท์ อีเมล แอป

พลเิคชันไลน์ โทรสาร 

 

1.4 สถานการณ์ขององค์กร (Organizational Situation) 

  .4.1 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 

 (1) ลำดับในการแข่งขัน (Competitive Position) 

   สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาโดยบริบทเฉพาะสนับสนุน

การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ทำให้ยังไม่มีการแข่งขันโดยตรงกับภาระงานหลักของส่วนงาน 

แต่ยังมกีารแข่งขันด้านอื่น ๆ ที่สามารถจัดลำดับการแข่งขันแต่ละประเภท ดังนี้ 

(1.1) ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( ITA) ได้รับผลการ

ประเมินในระดับส่วนงาน อยู่ในระดับ B 

(1.2)  ด้านภาษาอังกฤษ นายอาทิตย์  การดื่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วม

สอบแข่งขันโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 ณ สถาบัน Southbourne School of English 

และได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนไปศกึษากับสถาบันดังกล่าว 

(1.3) ด้านกีฬา บ ุคลากรในส่วนงานได้ร ับเป็นตัวแทนในการแข่งข ันกีฬาในระดับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ไปจนถึงการแข่งขันกีฬาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

โดยได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงในประเภทกรีฑา และได้รับ

เหรียญเงินในประเภทฟุตบอลชาย 

 (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Changes) 

   สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาโดยบริบทเฉพาะสนับสนุน

การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ทำให้ยังไม่มีการแข่งขันโดยตรงกับภาระงานหลักของส่วนงาน 

แต่ยังมกีารแข่งขันด้านอื่น ๆ ที่สามารถรับการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันแต่ละประเภท ดังนี้ 

 (2.1) ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) มีความมุ่งหวังใน

การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน ผลการประเมิน ITA ระดับส่วนงาน จาก

ระดับ B เป็นระดับ A 
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 (2.2) ด้านภาษาอังกฤษ สนับสนุนให้บุคลากรในส่วนงานเข้ารับแข่งขันในการพัฒนา

ภาษาอังกฤษทุกโครงการที่มหาวิทยาลัยพะเยาจัดขึน้ 

 (2.3) ด้านกีฬา สนับสนุนให้บุคลากรเป็นตัวแทนของส่วนงานในการแข่งขันภายใน

มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยทุกกิจกรรม 

 (3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบ (Comparative Data) 

   สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาโดยบริบทเฉพาะสนับสนุน

การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ทำให้ยังไม่มีการแข่งขันโดยตรงกับภาระงานหลักของส่วนงาน 

จึงไม่มีแหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของส่วนงาน ดังนั้นสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา จึงตั้งเป้าหมาย

ของการดำเนินงานในส่วนงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และประสานงานระหว่าง

สภามหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ได้รับความพึงพอใจต่อการบริการของสำนักงานสภา

มหาวิทยาลัยคิดเป็นรอ้ยละ 80  

  .4.2 บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context)  

ตารางที่ 9 บริบทเชงิกลยุทธ์ (Stategic Context)   

บริบทเชงิกลยทุธ ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์ ความไดเ้ปรียบเชงิกลยทุธ์ 

กระบวนการดำเนนิงานภายใน -มกีารประสานงานกับ กรรมการสภา

มหาวทิยาลัย ผู้บริหารมหาวทิยาลัย คณบด ี

ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย ์

- พัฒนาส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งท่ี

สูงขึน้ 

บุคลากร ได้รับรองผู้บริหาร

ระดับประเทศ 

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

 

มกีารศึกษาเรียนรู้เพิ่มเตมิในดา้นการ

บริหาร ด้านวชิาการ และกฎหมาย

ข้อบังคับอยู่ตลอดเวลา  

บุคลากรมคีวามรู้และพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 

ด้านการเงินและงบประมาณ งบประมาณมีจำนวนจำกัดไม่เพยีงพอต่อ

ภาระกิจหลักประจำป ีจึงต้องมกีาร

ประหยัดและลดตน้ทุนในการดำเนนิงาน 

สามารถขอรับงบประมาณตาม

ความจำเป็นได้โดยตรงจาก

มหาวทิยาลัยพะเยา 

กระบวนการภายนอกหรือความ

ผูกพันธ์กับผู้รับบริการ 

 

- นำเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการ

รับ-ส่งข้อมูลข่าวสารให้แกผู่้รับบริการได้

อย่างสะดวก ถกูต้องและรวดเร็วย่ิงขึ้น 

- การเป็นต้นแบบและเป็นมอือาชพีใน

การจัดประชุม 

บุคลากรมคีวามรู้และประสบการณ์

ในการจัดประชุม 
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 1.4.3 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (PERFORMANCE Improvement)  

 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา มีระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ ดังนี้ 

1. วิเคราะหส์ถานการณ์ปัจจุบันของส่วนงาน โดยวิเคราะห์จากจุดแข็งจุดอ่อนของส่วนงาน  

2. หาวิธีพัฒนาส่วนงานโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฎิบัติงานระหว่างบุคลากร

ภายในส่วนงาน  

3. จัดโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน 

4. วิเคราะห์จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

พะเยา โดยนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป  
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ส่วนที่ 2 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์องค์กร 

2.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 

 1.2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจ (PESTEL Analysis) 

ตารางที่ 10 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มผีลต่อธุรกิจ (PESTEL Analysis) 

PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายรัฐบาล

และกฎหมาย 

(Political) 

- การ เด ินทางข ้ ามจ ั งหว ั ด เพ ื ่ อ ไป

ปฏิบัติงานในการจัดประชุมไม่มีความ

เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 

- มาตรการควบคุมในการเดินทาง

ข ้ามจ ังหว ัดเป ็นอ ุปสรรค ์ในการ

ประชุม 

2. สภาวะเศรษฐกิจ 

(Economic and 

Environment) 

 - งบประมาณในการดำเนินงานถูก

ปรับลด 

3. การเมอืง สังคม 

และวัฒนธรรม 

(Socio and 

Cultural) 

- ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียมาจากผู ้บริหาร

ระดับสูง หลากหลายอาชีพ ว ิธ ีการ

ทำงานและแนวปฎิบัติแตกต่างกัน ทำให้

การถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านอาชีพ

ต่าง ๆ และสนับสนุนการดำเนินงาน 

- กรรมการม ีความหลากหลาย

อาชีพ ทำให้การบริหาร การสั่งการ 

แตกต่างกันไป 

4. เทคโนโลยี 

(Technology) 

- มีระบบติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี  

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประชุมผ่านทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ถนัดการใช้

เทคโนโลยี 

5. สิ่งแวดล้อม 

(Environment) 

- สถานการณ์โควิดทำให้มีการจัด

ประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงทำ

ให้สามารถประหยัดงบประมาณได้มาก

ยิ่งขึ้น 

- สถานการณ์โควิดทำให้การจัด

ประชุมไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

6. กฎหมาย (Legal) - มีกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เป็นกรอบและมี

แนวปฏิบัติที่ชัดเจน 

- มีข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ซับซ้อน 

และมีการปรับแก้ไขอยู ่ตลอดเวลา 

ทำให้การเลือกใช้ข้อกฎหมายเกิด

ความผิดพลาดได้ 
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1.2.2 การวิเคราะห์องค์กรตามแนวคดิของแมคคินซีย์ (McKinsey  ’s Framework)  

ตารางที่ 11 การวิเคราะห์องค์กรตามแนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7’s Framework) 

 s 

McKinsey 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. Strategy 1. แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ได้มาจาก

การมสี่วนร่วมของบุคลากร 

2. วสิัยทัศน์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และ

ตัวชี้วัด มีความสอดคล้องกัน 

3. มกีารแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

1. บุคลากรยังขาดความเข้าใจในด้านแผน

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์อย่างถ่องแท้ 

2. การดำเนินงานตามแผนไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายที่วางไว้ 

 

2. Structure 1. มีโครงสร้างองค์กรและโครงสรา้งการ

บริหารงานชัดเจน 

2. มีการวางคนให้เหมาะสมกับงานตาม

โครงสรา้ง 

3. มีสถานที่ทำงานที่เหมาะสม 

 

 

3. System 1. มรีะบบการอ่านระเบียบวาระการ

ประชุมผ่าน Onedrive 

2. มีระบบการจัดประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิก (Microsoft teams) 

3. นำระบบของมหาวิทยาลัยพะเยามา

ใช้ในการบริหารจัดการในส่วนงาน เช่น 

E-Bug UP-DMS และ Microsoft 

Dynamic Ax 

1. ระบบการอ่านระเบียบวาระการประชุมยังไม่

มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

2.การเชื่อมโยงแต่ละระบบของมหาวิทยาลัย

พะเยา ยังไม่ผสานเป็นระบบเดียวกัน เกิด

ความไม่สะดวกในการใชง้าน 

4. STAFF 1. บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม 

2. ผูบ้ริหารและบุคลากรร่วมใจกันพัฒนา

ส่วนงาน 

ยังขาดบุคลากรที่เชี ่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น 

ด้าน IT 

5. Skill 1. มีทักษะในการบริการในด้านต่าง ๆ บุคลากรขาดทักษะความเชี ่ยวชาญในการ

ปฏิบัติงานด้าน IT 
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 s 

McKinsey 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

2. บุคลากรของส่วนงานเป็นคนในพืน้ที่ 

มีความรักองค์กรและทุ่มเทในการ

ทำงาน 

6. Style 1. ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็น รับฟัง

ปัญหา และนำไปปรับปรุงพัฒนา 

2. การทำงานแบบมีส่วนร่วม ทำงาน

เป็นทีม 

1. ขั้นตอนการทำงาน ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ

ประกาศมคีวามซับซ้อน 

2. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ 

ข้อบังคับ หรอืประกาศ 

7. Shared 

Value 

1. มกีารสร้างค่านิยมร่วมกันในส่วนงาน 

2. สนับสนุนใหบุ้คลากรมีส่วมร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 

บุคลากรยังไม่ตระหนักในค่านยิมร่วม 

 

2.2 การวเิคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์     

      (Strategic Advantage)  

 2.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขันด้วยแบบจำลองแรงผลักดัน 5 ประการ  

  (Five Forces Model) 

ตารางที่ 12 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขันด้วยแบบจำลองแรงผลักดัน 5 ประการ  

รายการ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

1.อำนาจการ

ต่อรองของลูกค้า 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีอำนาจการต่อรองอยู่ใน

ระดับสูง 

คณะ กอง ศูนย์ มีอำนาจการต่อรองอยู่ในระดับปานกลาง 

2.อำนาจต่อรอง

จากคู่ค้า 

คณะ กอง ศูนย์ มีอำนาจการต่อรองอยู่ในระดับปานกลาง 

 

3.การคุกคามของ

ผูป้ระกอบการ

รายใหม่ 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งโดยเฉพาะสนับสนุนการดำเนินงานของสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา จงึไม่มีการคุกคามของผู้ประกอบการรายใหม่ 
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รายการ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

4.การแข่งขันของ

คู่แข่งในธุรกิจ

สายงานเดียวกัน  

มีหน่วยงานที่ทำงานคล้ายคลึงกันกับสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา จงึทำให้มี

การทำงานซ้ำซ้อน เกิดความผิดพลาดในการทำงานได้ 

 

5.การคุกคาม

จากสินคา้หรอื

การบริการ

ทดแทน 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งโดยเฉพาะสนับสนุนการดำเนินงานของสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา จงึไม่มีการคุกคามจากสินค้าหรอืการบริการทดแทน 

 

 

 

2.3 การวเิคราะห์องค์ประกอบขององค์กรด้วยแบบจำลอง Business Model Canvas 

ตารางที่ 13 การวิเคราะห์องค์ประกอบขององค์กรด้วยแบบจำลอง Business Mondel Canvas 
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ตารางที่ 14 ตารางงบประมาณรายจ่าย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ประเภทรายจ่าย งบประมาณจัดสรรตามค่าใช้จ่าย
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

กองทุนเพ่ือการศึกษา

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

  1.1 ค่าตอบแทน

รายการ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ 30,000.00                               

              1.2 ค่าใช้สอย

รายการ ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเคร่ืองพิมพ์ 66,000.00                               

รายการ ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบ ารุงรักษา 30,000.00                               

รายการ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก และค่าพาหนะ 4,149,000.00                           

  1.3 ค่าวัสดุ

    รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000.00                                 

    รายการ วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000.00                               

รายการ วัสดุส านักงาน 150,000.00                              

รายการ วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 150,000.00                              

2. ค่าสาธารณูปโภค

รายการ ค่าโทรศัพท์ 150,000.00                              

3. อุดหนุนท่ัวไป

รายการ โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการการประจ าปี 5,000.00                                 

          และปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานประจ าปีของส านักงานสภา

          มหาวิทยาลัยพะเยา

รายการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงานสภา 50,000.00                               

          มหาวิทยาลัยพะเยา

รายการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 90,000.00                               

          ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

รายการ โครงการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 5,000.00                                 

          มาใช้ในการปฏิบัติงาน

กองทุนสินทรัพย์ถาวร

            4. ครุภัณฑ์

รายการ ครุภัณฑ์ส านักงาน 100,000.00                              

รวมเงนิงบประมาณ 5,000,000.00                       
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แผนภูมิกราฟที่ 5 รายงานผลการใชจ้่ายประจำปี 

2.4 การวเิคราะห์ผู้รับบริการ ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ตารางที่ 15 การวิเคราะห์ผู้รับบริการ ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ระดับความสำคัญ ประเด็นความ

ต้องการ 

รูปแบบการสร้าง

ความสัมพันธ ์

วิธีการสื่อสาร 

นายกสภา

มหาวทิยาลัยและ

กรรมการสภา

มหาวทิยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

- มผีลกระทบต่อ

องค์กรสูงมาก 

- มอีทิธิพลต่อ

องค์กรสูงมาก 

- การกำกับดูแล

กิจการท่ีดตีาม 

อำนาจหนา้ที่ ใน 

พรบ.มหาวิทยาลัย

พะเยาฯ 

- การประสานงาน

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

- การให้บริการแบบ 

Service Mind 

ตอบสนองความ

ตอ้งการ 

- สื่อสารผ่านทาง

โทรศัพท์ 

- สื่อสารผ่านทาง 

แอปพลเิคชันไลน์ 

- สื่อสารผ่านทาง E-

mail 

- สื่อสารผ่านทาง

โทรสาร  

ผู้บริหาร

มหาวทิยาลัย 

- มผีลกระทบต่อ

องค์กรสูง 

- มอีทิธิพลต่อ

องค์กรสูง 

- ปฏบัิตติาม

นโยบายของ

มหาวทิยาลัย 

- การประสานงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การให้บริการแบบ 

Service Mind 

ตอบสนองความ

ตอ้งการ 

- การเข้าพบ 

- การประชุมหารอื 

- สื่อสารผ่านทาง

โทรศัพท์ 

- สื่อสารผ่านทาง 

แอปพลเิคชันไลน์ 
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2.5 การกำหนดปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านยิมร่วม และสมรรถนะหลัก  

ปรัชญา ปญฺญาชีว ีเสฏฐชีว ีนาม (ปัญญาชีว ีเสฏฐะชีว ีนาม)  

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

ปณิธาน ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment) 

วิสัยทัศน ์ มุ่งสู่หน่วยงานที่เป็นเลิศในการสนับสนุนการดำเนินกิจการของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

พันธกิจ 1. สนับสนุนให้สภามหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เป็นหน่วยงานธุรการ หน่วยประสานงาน และเป็นหน่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการของ

สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

3. บริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล   

ค่านยิมองค์กร 1. Team Learning: เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ทำงานร่วมกันเป็นทีม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ 

2. System Thinking: คิดอย่างเป็นระบบครบวงจร มีความสามารถเชื่อมโยง/สัมพันธ์การ

ทำงาน อย่างเข้าใจและมองเห็นเป็นระบบงานโดยรวม และสามารถนำไปวางแผนดำเนนิงาน

เป็นระบบย่อยทีละส่วนได้ 

3. Professional: จัดประชุมอย่างมืออาชีพ มีกระบวนการจัดประชุมที่ชัดเจน เป็นระบบ และ

จัดการประชุมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. Service Mind: บริการที่ดี ให้บริการ ดูแล และรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ

ผูร้ับบริการอื่น ดว้ยความเต็มใจ 

สมรรถนะหลัก

ขององค์กร  

 

1. การทำงานเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม   

2. มีกระบวนการจัดประชุมที่ชัดเจน เป็นระบบ และจัดการประชุมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. ให้บริการ ดูแล และรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ระดับความสำคัญ ประเด็นความ

ต้องการ 

รูปแบบการสร้าง

ความสัมพันธ ์

วิธีการสื่อสาร 

คณะ กอง ศูนย์ - มผีลกระทบต่อ

องค์กรปานกลาง 

- มอีทิธิพลต่อ

องค์กรปานกลาง 

- การประสานงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การให้บริการแบบ 

Service Mind 

ตอบสนองความ

ตอ้งการ 

- หนังสือราชการ 

- การประสานงาน

ด้วยตนเอง 

- สื่อสารผ่านทาง

โทรศัพท์ 

-สื่อสารผ่านทาง

โซเชียลมเิดีย 
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2.6 การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 

ตารางที่ 16 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนให้สภามหาวิทยาลัยพะเยาดำเนนิงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ใน พรบ.มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสนับสนุนให้สภามหาวิทยาลัยพะเยาด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ใน พรบ มหาวิทยาลัยพะเยา 2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569

เป้าประสงค์

1.1.1.1 จัดท ำและปรับปรุงคู่มือ
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ

คู่มือกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ (ฉบับ) 1 1 1 1 1 มีคู่มือกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ (ฉบับ) 1 1 1 1 1

ปฎิทนิกำรประชุมประจ ำปีของสภำมหำวิทยำลัย
พะเยำ (คร้ัง)

1 1 1 1 1 มีปฏิทนิกำรประชุมประจ ำปี (คร้ัง) 1 1 1 1 1

แจ้งเวียนน ำเร่ืองเข้ำทีป่ระชุมตำมกรอบเวลำที่
ก ำหนด (คร้ัง)

8 8 8 8 8 ท ำกำรแจ้งเวียนน ำเร่ืองเข้ำทีป่ระชุมตำมกรอบ
เวลำทีก่ ำหนด (คร้ัง)

8 8 8 8 8

1.1.1.3 ตรวจสอบข้ันตอนกำรน ำ
เร่ืองเข้ำทีป่ระชุม ได้ผ่ำน
คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ 
ตรวจสอบเนือ้หำของเร่ืองที่
น ำเข้ำทีป่ระชุมเป็นไปตำม
ระเบียบ ข้อบังคับและอ ำนำจ
หนำ้ทีข่องมหำวิทยำลัย

เอกสำรประกอบวำระกำรประชุมครบถ้วนส ำหรับ
กำรพิจำรณำ (ร้อยละควำมพึงพอใจ)

80 80 80 80 80 ควำมพึงพอใจของคณะกรรมกำรทีต่่อระเบียบ
วำระกำรประชุม (ร้อยละควำมพึงพอใจ)

80 80 80 80 80

จ ำนวนระเบียบวำระกำรประชุมอิเล็กทรอนกิส์ 
(ฉบับ)

8 8 8 8 8 มีระเบียบวำระกำรประชุมอิเล็กทรอนกิ (ฉบับ) 8 8 8 8 8

จัดส่งระเบียบวำระกำรประชุมให้กรรมกำรตำม
กรอบเวลำทีก่ ำหนด (คร้ัง)

8 8 8 8 8 ควำมพึงพอใจในกำรรับวำระระเบียบกำร
ประชุมตำมเวลำก ำหนด (ร้อยละควำมพึงพอใจ)

80 80 80 80 80

1.1.1.5 จัดประชุมสภำ
มหำวิทยำลัยพะเยำ

จ ำนวนกำรจัดประชุม (คร้ัง) 8 8 8 8 8 ด ำเนนิกำรจัดประชุม (คร้ัง) 80 80 80 80 80

จ ำนวนรำยงำนกำรประชุม (คร้ัง) 8 8 8 8 8 มีจ ำนวนรำยงำนกำรประชุม (คร้ัง) 8 8 8 8 8

แจ้งเวียนมติทีป่ระชุมให้แก่หนว่ยงำนทีเ่ก่ียวข้อง
ด ำเนนิกำร (คร้ัง)

8 8 8 8 8 ท ำกำรแจ้งเวียนมติทีป่ระชุมให้แก่หนว่ยงำนที่
เก่ียวข้องด ำเนนิกำร (ฉบับ)

8 8 8 8 8

1.2 เพ่ือติดตำมผลกำร
ด ำเนนิงำนตำมมติทีป่ระชุมสภำ
มหำวิทยำลัยและรำยงำนให้สภำ
มหำวิทยำลัยพะเยำรับทรำบ

1.2.1 การติดตามผลและการ
รายงานผลการด าเนินการต่อ
สภาฯ

1.2.1.1 ติดตำมรวบรวมและ
จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน
ของสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ

รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปีของสภำ
มหำวิทยำลัย (ฉบับ)

1 1 1 1 1 มีรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปีของสภำ
มหำวิทยำลัย (ฉบับ)

1 1 1 1 1

มาตรการกลยุทธ์เป้าประสงค์
ผลลัพธ์ (Outcome)ผลผลิต (Output)

ตัวช้ีวัด

1.1 เพ่ือสนบัสนนุกำรด ำเนนิงำน
ของสภำมหำวิทยำลัยพะเยำให้
เป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ทีท่ีก่ ำหนด
ไว้ใน พรบ มหำวิทยำลัยพะเยำ

1.1.1.2  ก ำหนดปฎิทนิกำร
ประชุมประจ ำปีและประสำนน ำ
เร่ืองเข้ำทีป่ระชุมตำมกรอบเวลำ
ทีก่ ำหนด

1.1.1 ด าเนินการจัดประชุม
สภามหาวิทยาลัยตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การประชุมและการด าเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา

1.1.1.4 กำรจัดท ำวำระกำร
ประชุมเป็นเอกสำร
อิเล็กทรอนกิส์ทีช่ัดเจน ถูกต้อง 
ครบถ้วน และด ำเนนิกำรจัดส่ง
ให้กรรมกำรตำมกรอบเวลำที่
ก ำหนด

1.1.1.6 จัดท ำรำยงำนกำร
ประชุมและเวียนแจ้งมติทีป่ระชุม
ให้แก่หนว่ยงำนทีเ่ก่ียวข้อง
ด ำเนนิกำร
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ตารางที่ 17 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการดำเนนิกิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569

เป้าประสงค์

2.1 เพ่ือสนบัสนนุกำรด ำเนนิ
กิจกรรมของสภำมหำวิทยำลัย
พะเยำ

2.1.1 สนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
พะเยา

2.1.1.1 ด ำเนนิงำนธุรกำรและ
ประสำนงำนในทกุภำรกิจของ
สภำมหำวิทยำลัย

จ ำนวนหนงัสือรับเข้ำและส่งออกหนงัสือรำชกำร 
(เร่ือง)

2300 2300 2300 2300 2300 ด ำเนนิกำรรับเข้ำและส่งออกหนงัสือรำชกำร 
(เร่ือง)

2300 2300 2300 2300 2300

2.1.1.2 สนบัสนนุ ประสำนงำน
และอ ำนวยควำมสะดวกแก่
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
พะเยำและคณะกรรมกำรที่
แต่งต้ังโดยสภำมหำวิทยำลัย

ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของส ำนกังำนสภำ
มหำวิทยำลัยพะเยำ (ร้อยละ)

80 80 80 80 80 ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของส ำนกังำน
สภำมหำวิทยำลัยพะเยำ (ร้อยละ)

80 80 80 80 80

2.1.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สนับสนุนการ
ด าเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา

2.1.2.1 พัฒนำและบูรณำกำร
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนของสภำ
มหำวิทยำลัย

จ ำนวนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสนบัสนนุกำร
ด ำเนนิงำนของสภำมหำวิทยำลัย

1 1 1 1 1 มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสนบัสนนุกำร
ด ำเนนิงำนของสภำมหำวิทยำลัย

1 1 1 1 1

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ
ตัวช้ีวัด

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
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ตารางที่ 18 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

 

  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569

เป้าประสงค์

3.1 กำรพัฒนำคุณภำพส่วนงำน
เพ่ือควำมเป็นเลิศ

3.1.1 การพัฒนาคุณภาพ
องค์กรตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพองค์กรเพ่ือความเป็น
เลิศ (EdPEx)

3.1.1.1 ส่งเสริมสนบัสนนุให้ส่วน
งำนน ำเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
องค์กรเพ่ือควำมเป็นเลิศ 
(EdPEx) มำใช้ในกำรพัฒนำ
องค์กร

น ำเกณฑ์กำรประกันคุณภำพองค์กรพ่ือควำมเป็น
เลิศ (EdPEx) มำใช้ในกำรพัฒนำส่วนงำน (คร้ัง)

1 1 1 1 1 มีรำยงำนผลกำรประเมินประกันคุณภำพองค์กร
เพ่ือควำมเป็นเลิศ (EdPEx)

1 1 1 1 1

3.2 กำรบริหำรงำนมีธรรมำภิบำล
 และควำมโปร่งใสอย่ำงย่ังยืน

3.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรร
มาภิบาลภายในมหาวิทยาลัย
อย่างย่ังยืน

3.2.1.1 ส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส

ผลกำรประเมิน ITA ระดับส่วนงำนไม่ต่ ำกว่ำ ระดับ
 A

A A A A A ผลกำรประเมิน ITA ระดับส่วนงำนไม่ต่ ำกว่ำ 
ระดับ A

A A A A A

3.3.1 พัฒนาสภาพแวดล้อม
ของการท างาน

3.3.1.1 สร้ำงควำมมัน่ใจด้ำน
สุขภำพ ควำมปลอดภัย

มีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ
ประจ ำปี (คร้ัง)

1 1 1 1 1 จ ำนวนบุคลำกรเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ
ประจ ำปี (คน)

9 9 9 9 9

3.3.2 ก าหนดวัฒนธรรม
องค์กรให้สนับสนุนวิสัยทัศน์
และค่านิยม

3.3.2.1 ส่งเสริมให้บุคลำกร
ปฏิบัติตำมวิสัยทศันแ์ละค่ำนยิม
ร่วมของส่วนงำน

มีกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติตำมวัสัยทศัน์
และค่ำนยิมร่วมของส่วนงำน (โครงกำร)

2 2 2 2 2 ควำมพึงพอใจของบุคลำกรทีม่ีต่อกำรปฏิบัติ
ตำมวิสัยทศันแ์ละค่ำนยิมร่วมของส่วนงำน 
(ร้อยละ)

80 80 80 80 80

3.3.3 สร้างวัฒนธรรมการ
ท างานสู่ผลลัพธ์ท่ีมีต่อผู้มีส่วน
งานส่วนเสีย

3.3.3.1 ส่งเสริมกำรสร้ำง
วัฒนธรรมกำรท ำงำนสู่ผลลัพธ์ที่
มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มีวัฒนธรรมกำรท ำงำนสู่ผลลัพธ์ทีม่ีต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (ร้อยละควำมพึงพอใจ)

xx xx xx xx xx ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรส ำนกังำนสภำ
มหำวิทยำลัยพะเยำ (ร้อยละ)

80 80 80 80 80

3.4 ผลกำรปฏิบัติงำนและกำร
พัฒนำทีดี่และมีประสิทธิภำพ

3.4.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานให้เกิด
ความก้าวหน้าตามสายงาน

3.4.1.1 ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำน 
กำรพัฒนำทีดี่ มีประสิทธิภำพ 
และน ำแนวปฏิบัติทีดี่ไปใช้
ประโยชนเ์พ่ือพัฒนำผลกำร
ปฏิบัติงำน

บุคลำกรได้รับกำรอบรมกำรให้ควำมรู้ เพ่ือพัฒนำ
ผลกำรปฏิบัติงำน (คน/เร่ือง/ปี)

9 9 9 9 9 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ส ำนกังำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ (ฉบับ)

9 9 9 9 9

3.3 บรรยำกำศกำรท ำงำน 
ควำมพูกพันของบุคลำกร และ
วัฒนธรรมองค์กร

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ
ตัวช้ีวัด

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
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ส่วนที่ 3 

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

3.  กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

  กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา โดย

ได้คำแนะนำจากรองอธิการบดีในกำกับ และได้จัดทำขึ้นด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสำนักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีการศึกษาจากนโยบายและวิสัยทัศน์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาและ      

แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  – 

2569 ของรองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน โดยนำมา

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งการกำหนดแนว

ทางการติดตามประเมินผล ตามแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสำนักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการดังนี้ 

  กระบวนการที่ 1 [มิถุนายน – กรกฎาคม 2564] ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

พะเยาและผู้ที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนของหน่วยงาน เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายและวิสัยทัศน์ของ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และ แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 จากนั้นได้นำนโยบายและแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของมหาวิทยาลัยพะเยามาเผยแพร่ให้บุคลากรภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้

ทำการศึกษา เพื่อเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติการของสำนักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา  

  กระบวนการที่ 2 [กรกฎาคม - สิงหาคม 2564] ประชุมเพื่อระดมความเห็นการจัดแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และแผนบริหารจัดการความ

เสี่ยง และความโปร่งใส จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 

1. ประชุมระดมความเห็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของสำนักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ในวันที่ 22 กรกฎาคม

2564 ณ หอ้งประชุมรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

2. ประชุมระดมความเห็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของสำนักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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3. ประชุมระดมความเห็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของสำนักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา 

4. ประชุมระดมความเห็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของสำนักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ) ในวันที ่ 2 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา 

5. ดำเนนิการจัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีและปรับปรุงคู่มือการ

ปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564      

ณ โรมแรมเอ็มทู โฮเทล วอเตอร์ไซด์ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงาน

สภามหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และจัดทำแผนบริหารจัดการ

ความเสี่ยงและความโปร่งใส  

6. ประชุมระดมความเห็นในการจัดทำตารางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะเฉพาะ

ตำแหน่ง และ ตารางบริบทเช ิงกลยุทธ ์ ในการจัดทำแผนพัฒนาสำนักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที ่  20 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา 

   กระบวนการที่ 3 [สิงหาคม 2564] จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงและความโปร่งใส  

  กระบวนการที ่ 4 [สิงหาคม 2564] จัดส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงและความโปร่งใส (จัดส่งไปยังกองแผนงาน ก่อนวันที่ 30 สิงหาคม 2564)  

 กระบวนการที ่ 5 [ตุลาคม 2564] สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาเริ ่มการใช้ แผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ฉบับ

สมบูรณ์)  

3.2 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

  สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา นโยบายและวิสัยทัศน์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคน พัฒนางาน         

ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสร้างและพัฒนาคน

ในศตวรรษที่ 21  
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  สำนักงานมหาว ิทยาล ัยพะเยา จ ึงได ้กำหนดพันธก ิจหล ักและประเด ็นย ุทธศาสตร์                 

เพื่อสนับสนุนให้สภามหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที ่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยาและพัฒนาระบบการประชุม ระบบการทำงานให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมี

ธรรมภิบาล มุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้าง การทำงานที่ให้ผลการ

ดำเนินการที่ดี และบุคลากรมีความผูกพัน รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในหน่วยงาน ทั้งด้าน

การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นสมรรถนะและจริยธรรม และมุ่งเน้นบริหารงานแบบธรรมาภบิาล 

เพื่อ “สานความคิดสร้างจติใจ” ใหเ้กิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี ดังตารางต่อไปนี ้
 

ตารางที่ 19 แผนการพัฒนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

พันธกิจหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1) สนับสนุนให้สภา

มหาวิทยาลัยพะเยา

ดำเนนิงานตามอำนาจ

หนา้ที่ที่กำหนดใน

พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

1. การสนับสนุนใหส้ภา

มหาวิทยาลัยพะเยา

ดำเนนิงานตามอำนาจ

หนา้ที่ที่กำหนดไว้ใน 

พรบ มหาวิทยาลัยพะเยา 

1.1) เพื่อสนับสนุนการ

ดำเนนิงานของสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาให้

เป็นตามไปตามอำนาจ

หนา้ที่ที่กำหนดไว้ใน 

พรบ.มหาวิทยาลัย

พะเยา 

1.2) เพื่อติดตามผลการ

ดำเนนิงานตามมตทิี่

ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยและ

รายงานให้สภา

มหาวิทยาลัยพะเยา

รับทราบ 

1.1.1 ดำเนนิการจัด

ประชุมสภามหาวทิยาลัย

ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่า

ด้วย การประชุมและการ

ดำเนนิงานของสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา 

1.1.2.1 การตดิตามผลและ

การรายงานผลการ

ดำเนนิการต่อสภา

มหาวิทยาลัย 

 

2) เป็นหน่วยงาน

ธุรการ ประสานงาน

และสนับสนุนการ

ดำเนนิกิจกรรมของ

สภามหาวิทยาลัย

พะเยา 

2. การสนับสนุนการ

ดำเนนิกิจกรรมของสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา 

2.1) เพื่อสนับสนุนการ

ดำเนนิกิจกรรมของสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

2.1.1. สนับสนุนการ

ดำเนนิกิจกรรมของ

สภามหาวิทยาลัย

พะเยา 

2.1.2 พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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พันธกิจหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

สนับสนุนการดำเนินงาน

ของสภามหาวิทยาลัย

พะเยา 

3) บริหารจัดการ

ทันสมัยมีประสทิธิภาพ 

โปร่งใสและมีธรรมาภิ

บาล   

3. การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ทันสมัยมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส 

และมีธรรมาภบิาล   

3.1) การพัฒนาคุณภาพ

ส่วนงานเพื่อความเป็น

เลิศ 

 

 

3.2) การบริหารงานมี

ธรรมาภิบาลและความ

โปร่งใสอย่างยั่งยืน 

3.3 บรรยากาศการ

ทำงาน ความพูกพันของ

บุคลากร และวัฒนธรรม

องค์กร 

 

 

 

 

 

3.4 ผลการปฏิบัติงาน

และการพัฒนาที่ดแีละมี

ประสิทธิภาพ 

3.1.1. การพัฒนาคุณภาพ

องค์กรตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพองค์กร

เพื่อความเป็นเลิศ 

(ExPEx) 

3.2.1 ส่งเสริมการสร้าง

ธรรมาภิบาลภายใน

มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

3.3.1 พัฒนา

สภาพแวดล้อมของการ

ทำงาน 

3.3.2 กำหนดวัฒนธรรม

องค์กรใหส้นับสนุน

วิสัยทัศน์และค่านิยม 

3.3.3 สร้างวัฒนธรรม

การทำงานสู่ผลลัพธ์ที่มี

ต่อผู้มสี่วนงานส่วนเสีย 

3.4.1 ส่งเสริมให้บุคลากร

มีความรูค้วามเข้าใจใน

การปฏิบัติงานใหเ้กิด

ความก้าวหน้าตาม    

สายงาน 
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ส่วนที่ 4 

การประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และระบบการปรับปรุงพัฒนา 

4.1 การประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 

 4.1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

1) เผยแพร่นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ตามแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ต่อบุคลากรสำนักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา  

2) สนับสนุนการมีความร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และ

ความโปร่งใส  

 4.1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา    

1) กำหนดตัวผูร้ับผิดชอบในการจัดทำแผนสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา (ผูร้ับผิดชอบ

หลัก) และระดับบุคคล 

2) กำหนดให้บุคลากรทุกคนในส่วนงาน ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนของสำนักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา 

  4.1.3 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของ

แผนยุทธศาสตร์  

1) ศึกษานโนบายและวิสัยทัศน์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และ แนวทางจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569  

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

กับการประเมนิการปฏิบัติงานตามระดับของตัวช้ีวัดการดำเนินงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวชี ้ วัด  

และตามรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ แผนปฏิบัติการประจำปี ต่อกอง

แผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ส่วนที่ 5 

แผนปฏิบัติการประจำปีและแผนบริหารความเสี่ยง และความโปร่งใส (ITA) 

5.  แผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ตารางที่ 20 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565  

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

1  โครงการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนปฏิบัติ

การประจำปี แผนบริหารจัดการความเสี่ยง และ

ความโปร่งใส และปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน

ของสำนักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

30,000.00 งานธุรการ 

2  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา 

50,000.00 งานธุรการ 

3  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับ

การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

120,000.00 งานธุรการ 
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5.2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง และความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ตารางที่ 21 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 
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