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ขององค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ซึ่งน าไปสู่ก ารแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็น

แผนปฏิบัติการประจ าปี (โครงการ/กิจกรรม) เพื่อน าไปปฏิบัติและประเมินผลการด าเนินงานต่อไป 

  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาขอขอบคุณผู้บริหาร และบุคลากรส านักงาน 

สภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ซึ่งส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาจะด าเนินการตามแผน ด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมภิบาล ให้เกิด

ผลประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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ส่วนท่ี 1 

โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 

 

1.1 ประวัติความเป็นมา  

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ และมี

ฐานะเป็นนิติบุคคลอย่างเต็มรูปแบบ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 4 เล่ม 127 ตอนที่ 44 ก 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ท าให้เป็น มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao) โดยสมบูรณ์แบบ 

ตั้งแตว่ันที ่17 กรกฎาคม 2553  

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการจัดตั้งตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553 และประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา หน้า 11 เล่ม 135 ตอนพิเศษ 22 ง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยให้ส านักงาน 

สภามหาวิทยาลัยพะเยาปฏิบัติท าหน้าที่บริหารและธุรการขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย และมี

ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารส านักงาน แต่เดิมได้แบ่งการบริหารจัดการ

ออกเป็น 3 งาน คือ  งานธุรการ งานประชุมและพิธีการ และงานเลขานุการที่แต่งตั้ ง โดย 

สภามหาวิทยาลัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 4 งาน คือ งานธุรการ 

งานประชุมและประสานงาน งานติดตามประเมินผลและกิจการพิเศษ และงานเลขานุการที่แต่งตั้ง 

โดยสภามหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยพะเยามีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย 

ระดับงาน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา  

และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 

พฤษภาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศเรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย 

ระดับงานภายใน ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาจึงมีการปรับปรุง

โครงสร้างหน่วยงานเป็น 3 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานประชุม และงานกิจการพิเศษ โดยเปลี่ยนชื่อ 

“งานเลขานุการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย” เป็น “งานกิจการพเิศษ”  
 

1.2 เป้าหมายการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 

ตาราง 1 เป้าหมายการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก  

บริการ ความส าคัญต่อความส าเร็จ แนวทางการบรกิาร 

1. สนับสนุนให้สภามหาวทิยาลัย

พะเยาด าเนนิงานตามอ านาจ

หนา้ที่ท่ีก าหนดใน

พระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัย

พะเยา 

การด าเนนิงานเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี

ตามท่ีก าหนดใน พรบ.มหาวิทยาลัย

พะเยา 

การจัดประชุม เพื่อน านโยบายของ

มหาวทิยาลัย สู่การปฏบัิต ิ
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บริการ ความส าคัญต่อความส าเร็จ แนวทางการบรกิาร 

2. เป็นหน่วยงานธุรการ หน่วย

ประสานงาน และเป็นหน่วย

สนับสนุนการด าเนนิกิจการ

ของสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

การด าเนนิกิจการของสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเป็นไปดว้ยความ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

บริการท่ีด ีให้บริการ ดูแล และรับรอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้วยความ 

เต็มใจ 

3. บริหารจัดการทันสมัย  

มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และมี

ธรรมาภบิาล   

มผีลการด าเนนิงานท่ีมีความ

นา่เช่ือถือและสามารถน าไปปฏบัิติได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

 

 

- ผลักดันให้บุคลากรเรียนรู้ในการ

ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม พร้อมสู่

การเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ใน

ปัจจุบัน 
- น าระบบของมหาวิทยาลัยพะเยามา

ใชใ้นการบริหารจัดการในสว่นงาน 

 

1.3 ลักษณะองค์กร (Organizational Description) 

   1.3.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment) 

  (1) บรกิาร (Service Offerings) 

ตาราง 2 บริการ (Service Offerings) 

กจิกรรม/บรกิารหลักของ

ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 

(Key Activities) 

กลุ่มลูกคา้เปา้หมาย        

(Customer Segments) 

 จุดเดน่/คณุค่าของบริการ 

ที่น าเสนอต่อลูกคา้  

(Value Propositions) 

1. สนับสนุนให้สภามหาวทิยาลัย

พะเยาด าเนนิงานตามอ านาจ

หนา้ที่ท่ีก าหนดใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

- Service Mind 

- มกีระบวนการจัดประชุมท่ี

ชัดเจน เป็นระบบ 

 

2. เป็นหน่วยงานธุรการ หน่วย

ประสานงาน และเป็นหน่วย

สนับสนุนการด าเนนิกิจการของ

สภามหาวทิยาลัยพะเยา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

- Service Mind 

- มกีระบวนการจัดประชุม 

ท่ีชัดเจน เป็นระบบ 

 

3. บริหารจัดการทันสมัย  

มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และมี

ธรรมาภบิาล   

- ผู้บริหารมหาวทิยาลัย 

- คณะ กอง ศูนย ์

 

- Service Mind 

- น าระบบของมหาวิทยาลัย

พะเยามาใช้ในการบริหาร

จัดการในสว่นงาน  
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(2) ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านยิมองค์กร และสมรรถนะหลัก  

     (Philosophy, Determination, Vision, Mission, Values, and Core Competency) 

ตาราง 3 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ์พันธกิจ ค่านิยมร่วม และสมรรถนะหลัก 
 

ปรัชญา ปญฺญาชีว ีเสฏฐชีว ีนาม (ปัญญาชีว ีเสฏฐะชีว ีนาม)  

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

ปณิธาน ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment) 

วิสัยทัศน์ มุง่สูห่นว่ยงานที่เป็นเลิศในการสนับสนุนการด าเนินกิจการของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

พันธกิจ 1. สนับสนุนให้สภามหาวิทยาลัยพะเยาด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด 

ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เป็นหนว่ยงานธุรการ หน่วยประสานงาน และเป็นหนว่ยสนับสนุนการด าเนินกิจการ 

ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

3. บริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล   

ค่านยิม

องค์กร 

1. Team Learning: เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ท างานรว่มกันเป็นทีม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 

   ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 

2. System Thinking: คิดอย่างเป็นระบบครบวงจร มีความสามารถเชื่อมโยง/สัมพันธ์ 

   การท างาน อย่างเข้าใจและมองเห็นเป็นระบบงานโดยรวม และสามารถน าไปวางแผน 

   ด าเนินงานเป็นระบบย่อยทีละส่วนได้ 

3. Professional: จัดประชุมอย่างมอือาชีพ มีกระบวนการจัดประชุมที่ชัดเจน เป็นระบบ และ 

   จัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. Service Mind: บริการที่ดี ให้บริการ ดูแล และรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ 

   ผูร้ับบริการอื่น ดว้ยความเต็มใจ 

สมรรถนะหลัก

ขององค์กร  

(Core  

Competency) 

1. การท างานเป็นทีมและเรียนรู้รว่มกันเป็นทีม   

2. มีกระบวนการจัดประชุมที่ชัดเจน เป็นระบบ และจัดการประชุมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

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

     (3.1) ประเภทและจ านวนบุคลากร 

ตาราง 4 จ านวนบุคลากรแบ่งตามสังกัด ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา  

ต าแหน่ง/สังกัด คุณวุฒกิารศึกษา (จ านวนคน) รวม (คน) 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

1. งานธุรการ    

   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - 4 4 

2. งานประชุม    

   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - 3 3 

3. งานกิจการพิเศษ    

   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 1 2 

รวมทัง้สิ้น 1 8 9 

 (3.2) สมรรถนะบุคลากร 

  การก าหนดสมรรถนะประจ าต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดสมรรถนะ ความรูค้วามสามารถ และทักษะที่จ าเป็น

ในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563  ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 

2563 ได้ก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

1. สมรรถนะหลัก ได้แก่ 

1.1 มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

1.2 การบริการที่ดี (Service Mind) 

1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 

1.4 การยืดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจรยิธรรม (Integrity) 

1.5 การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ (ควรก าหนดอย่างน้อย 4-6 ด้าน) 

2.1 การคิดวิเคราะห ์(Analytical Thinking) 

2.2 การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) 

2.3 การใส่ใจและพัฒนาผูอ้ื่น (Caring Others) 

2.4 การสั่งการตามอ านาจหน้าที่ (Holding People Accountable) 

2.5 การสบืเสาะหาข้อมูล (Information Seeking) 
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2.6 ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) 

2.7 ความเข้าใจผูอ้ื่น (Interpersonal Understanding) 

2.8 ความเข้าใจองค์กร และระบบงาน/ราชการ (Organizational Commitment) 

2.9 การด าเนินการเชิงรุก (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 ความผูกพันที่มตี่อองค์กร (Organizational Commitment) 

2.16 การสรา้งสัมพันธภาพ (Relationship Building) 

3. สมรรถนะทางการบริหาร 

3.1 ภาวะผู้น า (Leadership) 

3.2 วิสัยทัศน ์(Visioning) 

3.3 การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation) 

3.4 ศักยภาพเพื่อน าการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) 

3.5 การควบคุมตนเอง (Self Control) 

3.6 การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) 

 

การก าหนดความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร

มหาวิทยาลัยพะเยา  

  มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน

ส าหรับบุคลากร ดังนี้ 

1. ความรูค้วามสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

2. ความรูเ้รื่องกฎหมายและกฎระเบียบ 

3. ทักษะการใชค้อมพิวเตอร์ 

4. ทักษะการใชภ้าษาอังกฤษ 

 

  ทั้งนี้ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ก าหนดค่าเป้าหมายด้านสมรรถนะของบุคลากร 

ที่สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศนข์ององค์กร ดังตารางตอ่ไปนี้ 
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ตาราง 5 การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะเฉพาะต าแหนง่ 
 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประเภท 

ระดับสมรรถนะ 

ปัจจุบัน ค่าเป้าหมาย 

ท่ีสนับสนุนการ

บรรลุวสิัยทัศน์ของ

องค์กร 

1. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ  K ชนก.พ ชช 

สมรรถนะหลัก = มุ่งผลสัมฤทธิ์ การบรกิารที่ดี การสั่งสม 

ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดหมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 

และจรยิธรรม การท างานเป็นทมี  

สมรรถนะทางการบริหาร = ภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ ์

ศักยภาพเพื่อน ามาปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง การสอนงาน 

และการมอบหมายงาน 

ความรู้ ทักษะท่ีจ าเป็น = ความรูค้วามสามารถที่จ าเป็นส าหรับ 

การปฏิบัติงาน ความรู้เร่ืองกฎหมายและกฎระเบียบ ทกัษะการใช้ 

คอมพิวเตอร์ ทักษะการใชภ้าษาอังกฤษ  

  

2. ต าแหนง่ หัวหน้างาน K ชนก ชนก.พ 

สมรรถหลัก = มุ่งผลสัมฤทธิ์ การบรกิารที่ดี การสั่งสม 

ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดหมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 

และจรยิธรรม การท างานเป็นทมี  

สมรรถนะทางการบริหาร = ภาวะผู้น า ศักยภาพเพื่อน ามา 

ปรับเปลี่ยน การควบคมุตนเอง การสอนงานและการมอบหมายงาน 

ความรู้ ทักษะท่ีจ าเป็น = ความรูค้วามสามารถที่จ าเป็นส าหรับ 

การปฏิบัติงาน ความรู้เร่ืองกฎหมายและกฎระเบียบ ทักษะการใช้ 

คอมพิวเตอร์ ทักษะการใชภ้าษาอังกฤษ  

  

3. ต าแหนง่ เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป S ปก ชนก 

สมรรถหลัก = มุ่งผลสัมฤทธิ์ การบรกิารที่ดี การสั่งสม 

ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดหมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 

และจรยิธรรม การท างานเป็นทมี  

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ= ความเขา้ใจผู้อื่น  

การตรวจสอบความถกูต้องตามกระบวนการ ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 

การสรา้งสัมพันธภาพ 

ความรู้ ทักษะท่ีจ าเป็น = ความรูค้วามสามารถที่จ าเป็นส าหรับ 

การปฏิบัติงาน ความรู้เร่ืองกฎหมายและกฎระเบียบ ทกัษะการใช้ 

คอมพิวเตอร์ ทักษะการใชภ้าษาอังกฤษ  

  

หมายเหตุ  1. S : Skill, K: Knowledge 

              2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การก าหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับ 

                 บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563  ประกาศ ณ วันที ่4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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1.3.2 ความสัมพันธ์ระดับองค์การ (Organizational Relationships) 

        (1) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) 
 

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารมหาวทิยาลัยพะเยา 
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โครงสร้างองค์กรของส านักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

งานธุรการ งานประชุม งานกิจการพิเศษ 

 

- งานจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

- งานประเมินตนเองของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

- รายงานผลการด าเนินงานประจ าปขีองสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

- งานเสนอระเบียบ ข้อบงัคับ ค าสัง่และประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา  

- งานเบิกค่าใช้จา่ยในการจัดประชุม 

- งานพัฒนาเว็บไซต ์

 

 

- งานธุรการ 

- งานจัดซือ้จัดจา้ง 

- งานแผน 

- งานสารบรรณ 

- งานบุคคล 

- งานเบิกจ่าย 

- งานการเงิน 

- งานพัสด ุ

- งานงบประมาณ 

- งานประเมินตนเองผู้บริหารระดับส่วนงาน 

- งานประชาสัมพันธ ์

 

 
 

- งานจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวทิยาลัย 

- งานสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี 

- จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสรมิ

กิจการมหาวทิยาลัยพะพยา 

- งานประชุมส านกังานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

- งานเบิกค่าใช้จา่ยในการจัดประชุม 

- งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

- งานดูแลห้องรับรองสภามหาวิทยาลยัพะเยา 

- จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 
 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะกรรมการที่แต่งตั้ง 

โดยสภามหาวทิยาลัยพะเยา 
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โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ) 

อธกิารบด ี

 

(นางกฤษณา แปงณวีงค์) 

ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิตรัิตน์  เช่ียวสุวรรณ) 

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

 

งานธุรการ 
- นางสาวมนธิรา กันธะค า (หัวหน้างานธุรการ) 

- นางสาวการะเกศ จันณะค า 

- นายอัครพล ดวงพัตรา 

 

 

 

งานประชุม 

- นางสาวเนตรชนก สุขย่ิง  (หัวหน้างานประชุม) 

- นายอาทิตย ์การดื่ม 

- นายพฤทธพงค์ รัตนพัทธยากร 

งานกจิการพิเศษ 

- นางสาวสุทธาทิพย์ ยามจีน (หัวหน้างานกิจการพิเศษ) 

- นางสการัตน์ ละออง  
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(2) ระบบการสื่อสาร 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มกีารบริหารจัดการในส่วนของการติดต่อประสาน โดยการ

น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารภายในส่วนงาน ตามประเภทกลุ่มดังนี้ 

ตาราง 6 ช่องทางการสื่อสาร 

กรรมการสภามหาวทิยาลัยพะเยา ผู้บรหิารมหาวทิยาลัยพะเยา ภายในส่วนงาน 

1. จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ 

   E-mail 

1. จดหมายอเิล็กทรอนิกส ์ 

    หรือ E-mail 

1. จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ 

   หรือ E-mail  

2. แอปพลเิคชัน Line 2. แอปพลเิคชัน Line 2. แอปพลเิคชัน Line 

3. โทรศัพท์ 3. โทรศัพท์ 3. โทรศัพท์ 

4. โทรสาร   

 (3) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customers and Stakeholders) 

ตาราง 7 การแบ่งประเภทผู้รับบริการ ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความตอ้งการและความคาดหวัง  

ผู้รับบรกิาร ลูกคา้กลุ่มอืน่  

และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

ใช้บรกิารหลัก/เขา้ร่วมกจิกรรม 

ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

(Key Activities) 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

และกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูท้รงคุณวุฒิ 

- เข้าร่วมการประชุม 

สภามหาวิทยาลัย 

- บุคลากรรับรองและอ านวย

ความสะดวก 

- การให้ขอ้มูลและการ

ประสานงานอย่างรวดเร็ว 

- การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ตามอ านาจหน้าที่ ใน พรบ.

มหาวิทยาลัยพะเยา 

- การประสานงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

- การให้บริการแบบ Service 

Mind 

ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย - เป็นผู้ประสานงานระหว่าง

กรรมการสภาฯ กับ

มหาวิทยาลัย 

- มอบหมายงานให้ปฏิบัติตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

- ปฏิบัติตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

- การประสานงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

- การใหบ้ริการแบบ Service Mind 
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ผู้รับบรกิาร ลูกคา้กลุ่มอืน่  

และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

ใช้บรกิารหลัก/เขา้ร่วมกจิกรรม 

ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

(Key Activities) 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 

คณะ กอง ศูนย์ การประสานงานในด้านการรับ-

ส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและ

ถูกต้อง 

- การประสานงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

- การให้บริการแบบ Service 

Mind 

 

(4) ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือ (Suppliers, Partners, and Collaborators) 

ตาราง 8 ผูส้่งมอบ พันธมิตร และคูค่วามร่วมมอื  

คู่ความรว่มมอื บทบาท ข้อก าหนดที่ส าคัญ วิธีการสื่อสาร 

วทิยาลัยการจัดการ 

(กทม.) 

 

 

 

 

การจัดประชุม Online 

 

 

 

 

 

 

การจัดประชุม Onsite 

 

การจัดประชุม (Online) 

- จัดประชุม 

- ดูแล รับรอง อ านวยความสะดวก 

กรรมการในระหว่างการประชุม 

- บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

- จัดเตรียมหอ้งประชุมแล 

- เจ้าหนา้ที่โสตทัศนูปกรณ์ 

การจัดประชุม (Onsite) 

- บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

- จัดเตรียมหอ้งประชุมและ

โสตทัศนูปกรณ ์

- การสื่อสารชอ่งทาง

อเิล็กทรอนิกส ์เช่น 

โทรศัพท์ อเีมล  

แอปพลเิคชัน Line 

โทรสาร  

- การสื่อสารด้วย

เอกสาร เช่น หนังสอื

ราชการ 

- จัดส่งทางไปรษณีย์

การคมนาคมขนส่ง 

กองกลาง การขอใชห้้องประชุม - เตรียมหอ้งประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ 

- จัดเจา้หน้าท่ีควบคุมระบบ 

   โสตทัศนูปกรณ ์

ระบบจองหอ้งประชุม

ออนไลน ์
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คู่ความรว่มมอื บทบาท ข้อก าหนดที่ส าคัญ วิธีการสื่อสาร 

โรงแรม การจองหอ้งประชุมและ

ส ารองห้องพัก  

- จัดเตรียมหอ้งประชุมพร้อม

โสตทัศนูปกรณ ์

- จัดเตรียมหอ้งพัก 

- จัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง และ

เครื่องดื่ม 

การสื่อสารชอ่งทาง

อเิล็กทรอนิกส ์เช่น 

โทรศัพท์ อเีมล  

แอปพลเิคชัน Line 

โทรสาร  

ร้านอาหาร การส ารองโต๊ะและอาหาร - จัดเตรียมสถานท่ี พร้อมอาหาร 

และเครื่องดื่ม 

- จัดเตรียมพนักงานบริการ 

การสื่อสารชอ่งทาง

อเิล็กทรอนิกส ์เช่น 

โทรศัพท์ อเีมล  

แอปพลเิคชัน Line 

โทรสาร 

 

1.4 สถานการณ์ขององค์กร (Organizational Situation) 

 1.4.1 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 

 (1) ล าดับในการแข่งขัน (Competitive Position) 

   ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาโดยบริบทเฉพาะสนับสนุน

การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ท าให้ยังไม่มีการแข่งขันโดยตรงกับภาระงานหลักของส่วนงาน 

แตย่ังมกีารแขง่ขันด้านอื่น ๆ ที่สามารถจัดล าดับการแขง่ขันแตล่ะประเภท ดังนี้ 

(1.1) ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ( ITA) ได้รับผลการ

ประเมินในระดับส่วนงาน อยู่ในระดับ B 

(1.2)  ด้านภาษาอังกฤษ นายอาทิตย์  การดื่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วม

สอบแข่งขันโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสาย

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

และได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนไปศกึษากับสถาบันดังกล่าว 

(1.3) ด้านกีฬา บุคลากรในส่วนงานได้รับเป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬาในระดับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ไปจนถึงการแข่งขันกีฬาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

โดยได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงในประเภทกรีฑา และได้รับ

เหรียญเงินในประเภทฟุตบอลชาย 
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 (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Changes) 

   ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาโดยบริบทเฉพาะสนับสนุน

การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ท าให้ยังไม่มีการแข่งขันโดยตรงกับภาระงานหลักของส่วนงาน 

แตย่ังมีการแขง่ขันดา้นอื่น ๆ ที่สามารถรับการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันแตล่ะประเภท ดังนี้ 

 (2.1) ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) มีความมุ่งหวัง 

   ในการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน ผลการประเมิน ITA ระดับส่วนงาน  

   จากระดับ B เป็นระดับ A 

 (2.2) ด้านภาษาอังกฤษ สนับสนุนให้บุคลากรในส่วนงานเข้ารับแข่งขันในการพัฒนา 

    ภาษาอังกฤษทุกโครงการที่มหาวิทยาลัยพะเยาจัดขึน้ 

 (2.3) ด้านกีฬา สนับสนุนให้บุคลากรเป็นตัวแทนของส่วนงานในการแข่งขันภายใน 

    มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยทุกกิจกรรม 

 (3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบ (Comparative Data) 

   ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาโดยบริบทเฉพาะสนับสนุน

การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ท าให้ยังไม่มีการแข่งขันโดยตรงกับภาระงานหลักของส่วนงาน 

จึงไม่มีแหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของส่วนงาน ดังนั้นส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา จึงตั้งเป้าหมาย

ของการด าเนินงานในส่วนงาน เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และประสานงานระหว่าง

สภามหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ได้รับความพึงพอใจต่อการบริการของส านักงาน 

สภามหาวิทยาลัยคิดเป็นรอ้ยละ 80  

 

 1.4.2 บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context)  

ตาราง 9 บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context)   

บริบทเชงิกลยทุธ ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์ ความไดเ้ปรียบเชงิกลยทุธ ์

กระบวนการด าเนนิงานภายใน - มกีารประสานงานกับ กรรมการสภา 

    มหาวทิยาลัย ผู้บริหารมหาวทิยาลัย  

    คณบด ีผู้อ านวยการกอง/ ศูนย ์

- พัฒนาส่งเสริมบุคลากรเข้าสูต่ าแหนง่ 

   ท่ีสูงขึ้น 

บุคลากร ได้รับรองผู้บริหาร

ระดับประเทศ 
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ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

 

- มกีารศึกษาเรียนรู้เพิ่มเตมิในด้านการ 

   บริหาร ด้านวชิาการ และกฎหมาย 

   ข้อบังคับอยู่ตลอดเวลา  

บุคลากรมคีวามรู้และพัฒนาตนเอง

อย่างตอ่เนื่อง 

ด้านการเงินและงบประมาณ - งบประมาณมีจ านวนจ ากัดไมเ่พยีงพอ 

   ตอ่ภารกิจหลกัประจ าป ีจงึตอ้งมีการ 

   ประหยดัและลดตน้ทุนในการด าเนนิงาน 

สามารถขอรับงบประมาณตาม

ความจ าเป็นได้โดยตรงจาก

มหาวทิยาลัยพะเยา 

กระบวนการภายนอกหรือความ

ผูกพันธ์กับผู้รับบริการ 

 

- น าเทคโนโลยสีารสนเทศมาชว่ยในการ 

   รับ-ส่งขอ้มูลข่าวสารให้แกผู่้รับบริการ 

   ได้อยา่งสะดวก ถูกตอ้งและรวดเร็วยิ่งขึน้ 

- การเป็นต้นแบบและเป็นมอือาชพีใน 

   การจัดประชุม 

บุคลากรมคีวามรู้และประสบการณ์

ในการจัดประชุม 

  

 1.4.3 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ (Performance Improvement)  

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา มีระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์สถานการณป์ัจจุบันของสว่นงาน โดยวิเคราะห์จากจุดแข็งจุดอ่อนของส่วนงาน  

2) หาวิธีพัฒนาส่วนงานโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฎิบัติงานระหว่างบุคลากร

ภายในส่วนงาน  

3) จัดโครงการตา่ง ๆ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน 

4) วิเคราะห์จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานสภามหาวิทยาลัย

พะเยา โดยน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป  



 
 

 
 

ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณอ์งค์กร 

 

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 

 2.1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจ (PESTEL Analysis) 
 

ตาราง 10 การวิเคราะหป์ัจจัยภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจ (PESTEL Analysis) 

PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายรัฐบาลและ

กฎหมาย (Political) 

- การเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปปฏิบัติงาน 

   ในการจัดประชุมมีความเสี่ยงในการเกิด 

   อุบัติเหตุ 

- มาตรการควบคุมในการเดินทางข้าม 

   จังหวัดเป็นอุปสรรคในการประชุม 

2. สภาวะเศรษฐกิจ 

(Economic and 

Environment) 

 -  งบประมาณในการด า เนิ น งาน 

 ถูกปรับลด 

3. การเมือง สังคม 

และวัฒนธรรม 

(Socio and Cultural) 

- ผู้ มี ส่ วน ได้ส่วนเสียมาจากผู้บริหาร 

  ระดับสูง หลากหลายอาชีพ วิธีการท างาน 

  และแนวปฏิบัติแตกต่างกัน ท าให้การ 

  ถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านอาชีพ 

  ต่าง ๆ และสนับสนุนการด าเนินงาน 

- กรรมการมีความหลากหลายอาชีพ     

   ท า ใ ห้ ก า รบ ริ ห า ร  ก า รสั่ ง ก า ร  

   แตกต่างกันไป 

4. เทคโนโลยี 

(Technology) 

- มีระบบตดิต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี  

- ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียประชุมผา่นทาง 

  สือ่อิเล็กทรอนิกส ์

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ถนัดการใช้ 

   เทคโนโลยี 

5. สิ่งแวดล้อม 

(Environment) 

- สถานการณโ์ควดิท าให้มีการจัด 

  ประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

  จึงท าใหส้ามารถประหยัดงบประมาณ 

  ได้มากยิ่งขึน้ 

- สถานการณโ์ควดิท าให้การจัดประชุม 

   ไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

6. กฎหมาย (Legal) - มีกฎหมาย ข้อบงัคับ ที่เป็นกรอบและม ี

    แนวปฏิบัติที่ชัดเจน 

- มีขอ้กฎหมาย ข้อบังคับ ซับซอ้น และ 

   มีการปรับแก้ไขอยู่ตลอดเวลา ท าให้ 

   การเลือกใช้ข้อกฎหมายเกิดความ 

   ผิดพลาดได้ 
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1.2.2 การวิเคราะห์องค์กรตามแนวคดิของแมคคินซีย์ (McKinsey 7’s Framework)  

ตาราง 11 การวิเคราะหอ์งค์กรตามแนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7’s Framework) 

7s 

McKinsey 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. Strategy 1. แผนยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ ได้มาจาก 

    การมสี่วนร่วมของบุคลากร 

2. วสิัยทัศน ์เป้าประสงค์ กลยุทธ์และ 

    ตัวชี้วัด มีความสอดคล้องกัน 

3. มกีารแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

1. บุคลากรยังขาดความเข้าใจในด้าน 

    แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์อย่างถ่องแท้ 

2. การด าเนินงานตามแผนไม่เป็นไป 

    ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 

2. Structure 1. มีโครงสร้างองค์กรและโครงสรา้ง 

   การบริหารงานชัดเจน 

2. มีการวางคนให้เหมาะสมกับงาน 

    ตามโครงสรา้ง 

3. มสีถานที่ท างานที่เหมาะสม 

 

 

3. System 1. มรีะบบการอ่านระเบียบวาระ 

   การประชุมผ่าน Onedrive 

2. มีระบบการจัดประชุมผ่านสื่อ 

   อิเล็กทรอนิก (Microsoft teams) 

3. น าระบบของมหาวิทยาลัยพะเยามา 

   ใช้ในการบริหารจัดการในส่วนงาน  

   เช่น E-Bug UP-DMS และ Microsoft  

   Dynamic Ax 

1. ระบบการอา่นระเบียบวาระการประชุมยังไม่ 

    มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

2.การเชื่อมโยงแต่ละระบบของมหาวิทยาลัย 

   พะเยา ยั ง ไม่ผสานเป็นระบบเดียว กัน  

   เกิดความไม่สะดวกในการใชง้าน 

4. STAFF 1. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม 

2. ผูบ้ริหารและบุคลากรร่วมใจกันพัฒนา 

    ส่วนงาน 

- ยังขาดบุคลากรที่เช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น  

   ด้าน IT 
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5. Skill 1. มีทักษะในการบริการในด้านต่าง ๆ 

2. บุคลากรของส่วนงานเป็นคนในพืน้ที่  

    มีความรักองค์กรและทุ่มเทในการ 

    ท างาน 

- บุคลากรขาดทักษะความเช่ียวชาญในการ 

   ปฏิบัติงานด้าน IT 

6. Style 1. ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็น รับฟัง 

   ปัญหา และน าไปปรับปรุงพัฒนา 

2. การท างานแบบมีสว่นร่วม ท างาน 

    เป็นทีม 

1. ขั้นตอนการท างาน ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ 

    ประกาศมคีวามซับซ้อน 

2. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ  

    ข้อบังคับ หรอืประกาศ 

7. Shared 

Value 

1. มกีารสร้างค่านิยมร่วมกันในส่วนงาน 

2. สนับสนุนใหบุ้คลากรมีส่วมร่วมกับ 

    มหาวิทยาลัย 

- บุคลากรยังไม่ตระหนักในค่านิยมรว่ม 
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2.2 การวเิคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์     

      (Strategic Advantage)  

 2.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขันด้วยแบบจ าลองแรงผลักดัน 5 ประการ  

             (Five Forces Model) 

ตาราง 12 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมในการแข่งขันด้วยแบบจ าลองแรงผลักดัน 5 ประการ  

รายการ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

1. อ านาจ 

   การตอ่รอง 

   ของลูกค้า 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีอ านาจการตอ่รอง 

อยู่ในระดับสูง 

คณะ กอง ศูนย์ มีอ านาจการตอ่รองอยู่ในระดับปานกลาง 

2. อ านาจ 

    การต่อรอง 

    จากคู่ค้า 

คณะ กอง ศูนย์ มีอ านาจการตอ่รองอยู่ในระดับปานกลาง 

 

3. การคุกคาม 

    ของ 

    ผูป้ระกอบการ 

    รายใหม่ 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ

สภามหาวิทยาลัยพะเยา จงึไม่มกีารคุกคามของผูป้ระกอบการรายใหม่ 

 

4. การแขง่ขันของ 

   คู่แข่งในธุรกิจ 

   สายงาน 

   เดียวกัน  

มหีนว่ยงานที่ท างานคล้ายคลึงกันกับส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

จึงอาจท าให้มกีารท างานซ้ าซ้อน เกิดความผิดพลาดในการท างานได้ 

 

5. การคุกคาม 

   จากสินคา้หรอื 

   การบริการ 

   ทดแทน 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ

สภามหาวิทยาลัยพะเยา จงึไม่มกีารคุกคามจากสินค้าหรอืการบริการทดแทน 
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2.3 การวเิคราะห์องค์ประกอบขององค์กรด้วยแบบจ าลอง Business Model Canvas 

ตาราง 13 การวิเคราะหอ์งค์ประกอบขององค์กรด้วยแบบจ าลอง Business Model Canvas 
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2.4 การก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม และสมรรถนะหลัก  

 

ปรัชญา ปญฺญาชีว ีเสฏฐชีว ีนาม (ปัญญาชีว ีเสฏฐะชีว ีนาม)  

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

 

ปณิธาน ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment) 

 

วิสัยทัศน ์ มุ่งสู่หน่วยงานที่เป็นเลิศในการสนับสนุนการด าเนินกิจการของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

พันธกิจ 1. สนับสนุนให้สภามหาวิทยาลัยพะเยาด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เป็นหนว่ยงานธุรการ หน่วยประสานงาน และเป็นหนว่ยสนับสนุนการด าเนินกิจการของ

สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

3. บริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล   

 

ค่านิยมองคก์ร 1. Team Learning: เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ท างานรว่มกันเป็นทีม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 

   ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 

2. System Thinking: คิดอย่างเป็นระบบครบวงจร มีความสามารถเชื่อมโยง/สัมพันธ์ 

   การท างาน อย่างเข้าใจและมองเห็นเป็นระบบงานโดยรวม และสามารถน าไปวางแผน 

   ด าเนินงานเป็นระบบย่อยทีละส่วนได้ 

3. Professional: จัดประชุมอย่างมอือาชีพ มีกระบวนการจัดประชุมที่ชัดเจน เป็นระบบ และ 

   จัดการประชุมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. Service Mind: บริการที่ดี ให้บริการ ดูแล และรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ 

   ผูร้ับบริการอื่น ดว้ยความเต็มใจ 

 

สมรรถนะหลัก

ขององค์กร  

 

1. การท างานเป็นทีมและเรียนรู้รว่มกันเป็นทีม   

2. มีกระบวนการจัดประชุมที่ชัดเจน เป็นระบบ และจัดการประชุมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. ให้บริการ ดูแล และรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ 
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2.5 การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 

ตาราง 14 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 การสนับสนุนให้สภามหาวิทยาลัยพะเยาด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน 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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ตาราง 15 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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ตาราง 16 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 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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2.6 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร ของส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ตาราง 17 ตารางงบประมาณรายจ่าย ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 

รหัส รายการ งบประมาณ 

 

 

 

 

652101009 

แผนงานจัดการศึกษาอดุมศกึษา 

กองทุนเพื่อการศกึษา 

ค่าตอบแทน ใชส้อย และวสัด ุ

     ค่าตอบแทน 

     ค่าปฏบัิตงิานนอกเวลาท าการ 

4,500,000.00 

4,400,000.00 

4,134,000.00 

40,000.00 

40,000.00 

 

652101009 

652102021 

652102032 

     ค่าใช้สอย 

     ค่าเชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ 

     ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบ ารุงรักษา 

     ค่าเบ้ียเลีย้ง ค่าท่ีพัก และคา่พาหนะ 

3,814,000.00 

140,000.00 

20,000.00 

3,654,000.00 

 

652103005 

652103008 

652103014 

652103015 

     ค่าวัสด ุ

     ค่าเชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ 

     ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบ ารุงรักษา 

     ค่าเบ้ียเลีย้ง ค่าท่ีพัก และคา่พาหนะ 

     ค่าวัสดุหนังสอื วารสาร ต ารา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

280,000.00 

20,000.00 

10,000.00 

150,000.00 

100,000.00 

 

 

652200002 
 

ค่าสาธารณปูโภค  

    ค่าสาธารณูปโภค 

     ค่าโทรศัพท์ 

66,000.00 

66,000.00 

66,000.00 

 

654102115 

 

 

654102116 

654102117 

เงินอุดหนนุ 

     โครงการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผยปฏิบัตกิารประจ าปี 

        แผนบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส และปรับปรุง 

        คู่มอืปฏบัิตงิาน ของส านกังานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

     โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

     โครงการสง่เสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรม  

        ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

200,000.00 

30,000.00 

 

 

50,000.00 

120,000.00 

 

 

 

 

653100015 

กองทุนสินทรัพย์ถาวร 

ครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสรา้ง 

     ครุภัณฑ ์

   ค่าครุภัณฑ์ส านกังาน 

100,000.00 

100,000.00 

100,000.00 

100,000.00 

 รวมทั้งสิ้น 4,500,000.00 



 
 

 
 

ส่วนที่ 3 

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาส านกังานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

3.1 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา โดย

ได้ค าแนะน าจากรองอธิการบดีในก ากับ และได้จัดท าขึ้นด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีการศึกษาจากนโยบายและวิสัยทัศน์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาและ      

แนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 

2569 ของรองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เช่ียวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน โดยน ามา

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาส านักงานสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งการก าหนดแนว

ทางการติดตามประเมินผล ตามแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ด าเนินการตามกระบวนการดังนี้ 

  กระบวนการที่ 1 [มิถุนายน – กรกฎาคม 2564] ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย

พะเยาและผู้ที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนของหน่วยงาน เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายและวิสัยทัศน์ของ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และ แนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 จากนั้นได้น านโยบายและแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของมหาวิทยาลัยพะเยามาเผยแพร่ให้บุคลากรภายในส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้

ท าการศึกษา เพื่อเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติการของส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา  

  กระบวนการที่ 2 [กรกฎาคม - สิงหาคม 2564] ประชุมเพื่อระดมความเห็นการจัดแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน และแผนบริหารจัดการความ

เสี่ยง และความโปร่งใส จ านวน 5 ครั้ง ดังนี้ 

1. ประชุมระดมความเห็นในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ในวันที่ 22 กรกฎาคม

2564 ณ หอ้งประชุมรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
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2. ประชุมระดมความเห็นในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา 

3. ประชุมระดมความเห็นในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา 

4. ประชุมระดมความเห็นในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ) ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา 

5. ด าเนินการจัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปีและปรับปรุงคู่มือการ

ปฏิบัติงานประจ าปีของส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564      ณ 

โรมแรมเอ็มทู โฮเทล วอเตอร์ไซด์ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และจัดท าแผนบริหารจัดการความ

เสี่ยงและความโปร่งใส  

6. ประชุมระดมความเห็นในการจัดท าตารางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะเฉพาะ

ต าแหน่ง และ ตารางบริบทเชิงกลยุทธ์  ในการจัดท าแผนพัฒนาส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมส านักงานสภามหาวิทยาลัย

พะเยา 

   กระบวนการที่ 3 [สิงหาคม 2564] จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงและความโปร่งใส  

  กระบวนการที่  4 [สิงหาคม 2564] จัดส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงและความโปร่งใส (จัดส่งไปยังกองแผนงาน ก่อนวันที่ 30 สิงหาคม 2564)  

 กระบวนการที่  5 [ตุลาคม 2564] ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาเริ่มการใช้ แผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ฉบับ

สมบูรณ์)  
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3.2 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา นโยบายและวิสัยทัศน์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคน พัฒนางาน         

ของส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสร้างและพัฒนาคน

ในศตวรรษที่ 21  

  ส านักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ก าหนดพันธกิจหลักและประเด็นยุทธศาสตร์                 

เพื่อสนับสนุนให้สภามหาวิทยาลัยพะเยาด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยาและพัฒนาระบบการประชุม ระบบการท างานให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมี

ธรรมภิบาล มุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้าง การท างานที่ให้ผลการ

ด าเนินการที่ดี และบุคลากรมีความผูกพัน รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในหน่วยงาน ทั้งด้าน

การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นสมรรถนะและจริยธรรม และมุ่งเน้นบริหารงานแบบธรรมาภบิาล 

เพื่อ “สานความคิดสร้างจติใจ” ใหเ้กิดพลังความสามัคคี ร่วมสรา้งแต่สิ่งที่ดี ดังตารางตอ่ไปนี ้
 

ตาราง 18 แผนการพัฒนาส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

พันธกิจหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1) สนับสนุนให ้

สภามหาวิทยาลัยพะเยา

ด าเนินงานตามอ านาจ

หน้าที่ที่ก าหนดใน

พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลยัพะเยา 

 

1. การสนับสนุนให ้

สภามหาวิทยาลัยพะเยา

ด าเนินงานตามอ านาจ

หน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน  

พรบ.มหาวิทยาลัยพะเยา 

1.1) เพื่อสนับสนุน 

การด าเนินงานของ 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา

ให้เป็นตามไปตามอ านาจ

หน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน 

พรบ.มหาวิทยาลัยพะเยา 

1.2) เพื่อติดตามผลการ

ด าเนินงานตามมติ 

ทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัย 

และรายงานให ้

สภามหาวิทยาลัยพะเยา

รับทราบ 

1.1.1 ด าเนนิการจัดประชุม

สภามหาวิทยาลัยตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าด้วย การประชุม

และการด าเนินงานของ

สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

1.1.2.1 การตดิตามผลและ

การรายงาน 

ผลการด าเนนิงการ 

ต่อสภามหาวิทยาลยั

พะเยา 
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2) เป็นหน่วยงานธุรการ 

ประสานงานและ

สนับสนุนการด าเนิน

กจิกรรมของ 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

2. การสนับสนุน 

การด าเนินกิจกรรมของ

สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

2.1) เพื่อสนับสนุน 

การด าเนินกิจกรรมของ

สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

2.1.1. สนับสนุนการด าเนิน 

กจิกรรมของ 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

2.1.2 พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สนับสนุนการด าเนินงาน

ของสภามหาวิทยาลยั

พะเยา 

3) บรหิารจัดการ

ทันสมยัมีประสิทธิภาพ 

โปรง่ใสและม ี

ธรรมาภิบาล   

3. การพัฒนาระบบบรหิาร

จัดการที่ทันสมัย 

มีประสิทธภิาพ โปรง่ใส 

และมธีรรมาภิบาล   

3.1) การพัฒนาคุณภาพ

ส่วนงานเพื่อความเป็นเลิศ 

 

 

3.2) การบรหิารงานมี 

ธรรมาภิบาลและความ

โปรง่ใสอยา่งยัง่ยนื 

3.3 บรรยากาศการท างาน 

ความพูกพันของบุคลากร 

และวัฒนธรรมองคก์ร 

 

 

 

 

 

 

3.4 ผลการปฏิบัติงานและ

การพัฒนาที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ 

3.1.1. การพัฒนาคุณภาพ

องคก์รตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพองคก์ร 

เพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) 

3.2.1 ส่งเสรมิการสรา้ง 

ธรรมาภิบาลภายใน

มหาวิทยาลยัอย่างยั่งยืน 

3.3.1 พัฒนา

สภาพแวดล้อมของ 

การท างาน 

3.3.2 ก าหนดวัฒนธรรม

องคก์รให้สนับสนนุ

วิสัยทัศน์และค่านิยม 

3.3.3 สรา้งวัฒนธรรมการ

ท างานสู่ผลลัพธ์ทีม่ีตอ่ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

3.4.1 ส่งเสรมิให้บุคลากรมี

ความรูค้วามเข้าใจในการ

ปฏิบัติงานให้เกดิ

ความกา้วหนา้ 

ตามสายงาน 



 
 

 
 

ส่วนที่ 4 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

4.1 แผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ตาราง 19 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  

ล าดับ 
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

1 654102115 

 

โครงการแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  

แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนบริหารจัดการ

ความเสี่ยงและความโปร่งใส และปรับปรุงคู่มอื

การปฏิบัติงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย

พะเยา 

30,000.00 งานธุรการ 

2 654102116 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงาน 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

50,000.00 งานธุรการ 

3 654102117 

 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับ

การฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

120,000.00 งานธุรการ 

 

 

4.2 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มหาวิทยาลัยพะเยา 

หน่วยงาน  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
 

1. รหัสโครงการ  654102115 

ชื่อโครงการ   โครงการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนบริหารความเสี่ยงและ   

 ความโปร่งใส และปรับปรุงคู่มอืปฏิบัติงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

      การผลติบัณฑิต        การวิจัย 

      การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

      การบริหารจัดการ 

 

3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 

  3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

  ด้านการจัดการเรยีนการสอน 

  ด้านการวิจัย    

  ด้านการให้บริการทางด้านวิชาการ  

     ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

     ด้านการบริหาร    

     ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

     ด้านการให้บริการสุขภาพ  

 

4.  ตัวชี้วัด 

4.1 ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 

 สกอ.    ตัวบ่งช้ีที่................  สมศ.   ตัวบ่งชีท้ี่.................  
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4.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

KPI ค่าเป้าหมาย 

ปริมาณ  : จัดท าแผนฯ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 
จัดท าแผนฯ 

อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

คุณภาพ : แผนฯ ที่จัดท า สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
สามารถน าแผนฯ 

ไปปฏิบัติได้ อย่างนอ้ยร้อยละ 80 

เวลา     : ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
ด าเนนิการได้ 

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณ  : 30,000 บาท  
ใช้งบประมาณ  

อย่างนอ้ยร้อยละ 80 

  

5.  ผู้รับผิดชอบ  

  5.1 หนว่ยงานที่รับผดิชอบ (หนว่ยงานย่อยภายใน) งานธุรการ 

   5.2 ผูร้ับผิดชอบ           โทร  1007  

  5.3 ผูป้ระสานงาน      โทร 1007  
  

6. หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็น

เครื่องมือในการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ และใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะ กอง และส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นส่วนงานหนึ่งที่จะต้องน านโยบายและทิศทาง                  

การบริหารของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ ฉะนั้น จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  

ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและความโปร่งใส ตลอดจนปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของส านักงาน 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดท าโครงการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและความโปร่งใส และปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของส านักงาน

สภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใหส้อดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

7. วัตถุประสงค์ 

   1) เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์  / แผนปฏิบัติการ / แผนบริหารความเสี่ยงและความโปร่ งใส                           

ของส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

  2) เพื่อปรับปรุง/จัดท าคู่มอืปฏิบัติงานประจ าปีของส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

   3) เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ / แผนปฎิบัติการ / แผนบริหารความเสี่ยง

และความโปร่งใส และคู่มอืปฏิบัติงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

8.  เป้าหมายของโครงการ 

 8.1  พืน้ที่การด าเนินโครงการ  

         ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา   

      8.2 เป้าหมายการด าเนินงาน 

  ผูเ้ข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น  9 คน  ประกอบด้วย 

  8.3 กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 

 1)  การประชุมเพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ / แผนปฏิบัติการ / แผนบริหารความเสี่ยงฯ 

ของส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

  2 )   จัดท า เอกสารแผนกลยุทธ์  /  แผนปฏิบัติ การ  /  แผนบริหารความเสี่ ย งฯ 

ของส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

9. งบประมาณด าเนินการ  

  9.1 แหล่งทุน 

    รายได้             บาท   

    แผ่นดิน           30,000  บาท   

    หน่วยงานภายนอก    บาท   
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10. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 

กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระยะเวลา(ระบุ ว/ด/ป) สถานที ่ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. ขออนุมัติโครงการ 

2. เตรียมการจัดประชุม 

 มพ. ไม่ม ี งานธุรการ 

ขั้นด าเนินการ (D) 

1. จัดการประชุมเพื่อจัดท าแผน 

2. จัดท าเอกสารแผนฯ และคู่มอืฯ 

 มพ. 30,000 งานธุรการ 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปผลการประเมินโครงการ 

  

มพ. 

 

ไม่ม ี

 

 

งานธุรการ 

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ(A) 

1. น าผลการด าเนินโครงการ 

    ไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

  

มพ. 

 

 

 

 

 

งานธุรการ 

 

11.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

 1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 2) สถานที่จัดกิจกรรม ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1) มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติการของส านักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

  2) มีคูม่อืปฏิบัติงานประจ าปีของส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

  3) มีความรู้และเทคนิคใหม่ ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และคู่มอืการปฏิบัติงาน 

  4) มีแนวทางในการปฏิบัติงาน / โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

  5) มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
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13. การประเมินความเสี่ยงในการด าเนินโครงการ 

 การด าเนินโครงการไมเ่ป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

   เล่มแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และคู่มอืปฏิบัติงาน  

 

15. ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขจากผลการด าเนินการตามโครงการในปีที่ผ่านมา 

  - 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มหาวิทยาลัยพะเยา 

หน่วยงาน  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

1. รหัสโครงการ  654102116 

ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

      การผลติบัณฑิต        การวิจัย 

      การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

      การบริหารจัดการ 

 

3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 

  3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

  ด้านการจัดการเรยีนการสอน 

  ด้านการวิจัย    

  ด้านการให้บริการทางด้านวิชาการ  

     ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

     ด้านการบริหาร    

     ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

     ด้านการให้บริการสุขภาพ  

 

4.  ตัวชี้วัด 

4.1 ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 

 สกอ.    ตัวบ่งช้ีที่................  สมศ.   ตัวบ่งชีท้ี่.................  
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4.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

KPI ค่าเป้าหมาย 

ปริมาณ  : จ านวนผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

บุคลากร อย่างน้อยร้อยละ 

80 ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพ 

คุณภาพ : บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนาศักยภาพ 

              มาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

สามารถถ่ายทอดความรู้

ให้กับเพื่อนรว่มงาน 

เวลา     : ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
บุคลากรได้รับการพัฒนา

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณ  : 50,000 บาท  
ใช้งบประมาณ  

อย่างนอ้ยร้อยละ 80 

  

5.  ผู้รับผิดชอบ  

  5.1 หนว่ยงานที่รับผดิชอบ (หนว่ยงานย่อยภายใน) งานธุรการ 

   5.2 ผูร้ับผิดชอบ           โทร  1007  

  5.3 ผูป้ระสานงาน      โทร 1007  

 

6. หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ตั้งแต่วันที่ 

17 กรกฎาคม 2553 โดยมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยสภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่

ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และมีส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาท าหน้าที่เป็นหน่วยงาน

ธุรการและขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย โดยมี 

การแบ่งหนว่ยงานภายในออกเป็น 3 งาน คือ งานธุรการ งานจัดประชุม และงานกิจการพเิศษ 
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 การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น บุคลากรของส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาจ าเป็นต้องมี

ความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ปัจจุบันบุคลากรของหน่วยงานยังขาดความรู้ ความ

เช่ียวชาญในหลาย ๆ ด้าน เช่น เทคโนโลยี กฎหมาย กฎ ระเบียบ ต่าง ๆ ตลอดจนขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

ส าหรับผู้รับบริการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ส่วนงานใหเ้ป็นที่รู้จักต่อหน่วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงาน                      

สภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อ เป็นเวทีส าหรับการระดมความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้                          

น าข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงกระบวนการท างานภายในหน่ วยงาน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม                    

ในลักษณะของการ “ร่วมคิดร่วมท า” เพื่อสร้างแนวร่วมในการท างานให้เกิดความเห็นพ้องต้องกัน                    

ในการพัฒนาให้ไปในทิศทางเดียวกันตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้   
 

7. วัตถุประสงค์ 

  1) เพื่อให้บุคลากรของส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ 

และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึน้ 

 2) เพื่อให้บุคลากรน าความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ มาถ่ายทอดใหก้ับเพื่อน

ร่วมงาน เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
 

8.  เป้าหมายของโครงการ 

 8.1  พืน้ที่การด าเนินโครงการ  

          มหาวิทยาลัยพะเยา หรอืสถานที่ที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร   

      8.2 เป้าหมายการด าเนินงาน 

  ผูเ้ข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น  9  

  8.3 กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 

 1)  การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา ฯลฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
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8.  เป้าหมายของโครงการ 

 8.1  พื้นที่การด าเนินโครงการ  

        มหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถานที่ที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร   

      8.2 เป้าหมายการด าเนินงาน 

  จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิน้    9 คน   

8.3 กิจกรรม/เน้ือหาที่จะด าเนินการ 

 1)  การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา ฯลฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ  

9.1 แหล่งทุน 

    รายได้      ไม่มี     บาท   

    แผ่นดิน         50,000  บาท   

    หน่วยงานภายนอก................. บาท   

 

10. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 

กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระยะเวลา(ระบุ ว/ด/ป) สถานที ่ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. ขออนุมัติโครงการ 

2. จัดการประชุมชีแ้จง 

 มพ. ไม่ม ี งานธุรการ 
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กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระยะเวลา(ระบุ ว/ด/ป) สถานที ่ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นด าเนินการ (D) 

1. บุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ 

2. บุคลากรถ่ายทอดความรู้ 

    ให้เพื่อนรว่มงาน  

 มพ. 50,000 งานธุรการ 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปผลการประเมินโครงการ 

  

มพ. 

 

ไม่ม ี

 

 

งานธุรการ 

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ(A) 

1. น าผลการด าเนินโครงการ 

    ไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

  

มพ. 

 

 

 

 

 

งานธุรการ 

 

11.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

 1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 2) สถานที่จัดกิจกรรม ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา หรอืสถานที่ที่หน่วยงานต่าง ๆ  

                 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1) มคีวามรู้และเทคนิคใหม่ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงาน 

  2) มีความสามัคคีในการท างานรว่มกันเป็นหมูค่ณะ 

 

13. การประเมินความเสี่ยงในการด าเนินโครงการ 

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การเข้าร่วม

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอาจไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

  บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ ได้จากการพัฒนาศักยภาพมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 

15. ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขจากผลการด าเนินการตามโครงการในปีที่ที่ผ่านมา 

 - 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มหาวิทยาลัยพะเยา 

หน่วยงาน  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
 

1. รหัสโครงการ  654102117 

ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก  

 มหาวิทยาลัย 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

      การผลติบัณฑิต        การวิจัย 

      การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

      การบริหารจัดการ 

 

3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 

  3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

  ด้านการจัดการเรยีนการสอน 

  ด้านการวิจัย    

  ด้านการให้บริการทางด้านวิชาการ  

     ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

     ด้านการบริหาร    

     ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

     ด้านการให้บริการสุขภาพ  

 

4.  ตัวชี้วัด 

4.1 ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 

 สกอ.    ตัวบ่งช้ีที่................  สมศ.   ตัวบ่งชีท้ี่.................  
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4.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

KPI ค่าเป้าหมาย 

ปริมาณ  : มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 
ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

ครบ รอ้ยละ 100 

คุณภาพ : บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับ 

             จากการเข้าร่วมโครงการมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี 

             ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรูม้า

พัฒนาการปฏิบัติงาน 

ให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เวลา     : ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
บุคลากรได้รับการพัฒนา

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณ  : 120,000 บาท  
ใช้งบประมาณ  

อย่างนอ้ยร้อยละ 80 

  

5.  ผู้รับผิดชอบ  

  5.1 หนว่ยงานที่รับผิดชอบ (หนว่ยงานย่อยภายใน) งานธุรการ 

   5.2 ผูร้ับผิดชอบ           โทร  1007  

  5.3 ผูป้ระสานงาน      โทร 1007  

  

6. หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ตั้งแต่วันที่ 

17 กรกฎาคม 2553 โดยมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยสภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่

ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และมีส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาท าหน้าที่เป็นหน่วยงาน

ธุรการและขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย โดยมี  

การแบ่งหนว่ยงานภายในออกเป็น 3 งาน คือ งานธุรการ งานจัดประชุม และงานกิจการพเิศษ 
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 การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น บุคลากรของส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาจ าเป็นต้องมี

ความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ปัจจุบันบุคลากรของหน่วยงานยังขาดความรู้ ความ

เช่ียวชาญในหลาย ๆ ด้าน เช่น เทคโนโลยี กฎหมาย กฎ ระเบียบ ต่าง ๆ ตลอดจนขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

ส าหรับผู้รับบริการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ส่วนงานใหเ้ป็นที่รู้จักต่อหน่วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาจงึได้จัดท าโครงการส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรได้รับการ

ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้มา

พัฒนาการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
 

7. วัตถุประสงค์ 

  1) เพื่อให้บุคลากรของส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ 

และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึน้ 

 2) เพื่อให้บุคลากรน าความรูท้ี่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ มาถ่ายทอดให้กับเพื่อนรว่มงาน เพื่อ

พัฒนาการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
 

8.  เป้าหมายของโครงการ 

 8.1  พืน้ที่การด าเนินโครงการ  

          ส านักงานสภามหาวิทยาลัย หรอืสถาบันอุดมศกึษา ที่มคีวามโดดเด่นในการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรในด้านต่าง ๆ   
 

      8.2 เป้าหมายการด าเนินงาน 

  จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิน้    9 คน   

  8.3 กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 

 1)  การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา ศกึษาดูงาน ฯลฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
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8.  เป้าหมายของโครงการ 

 8.1  พื้นที่การด าเนินโครงการ  

        ส านักงานสภามหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศกึษา ที่มคีวามโดดเด่นในการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรในด้านต่าง ๆ 

      8.2 เป้าหมายการด าเนินงาน 

  จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิน้    9 คน   

8.3 กิจกรรม/เน้ือหาที่จะด าเนินการ 

 การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา ศึกษาดูงาน ฯลฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัตงิานของบุคลากร 

 

9. งบประมาณด าเนินการ  

9.1 แหล่งทุน 

    รายได้      ไม่มี     บาท   

    แผ่นดิน         120,000  บาท   

    หน่วยงานภายนอก................. บาท   

 

10. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 

กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระยะเวลา(ระบุ ว/ด/ป) สถานที ่ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. ขออนุมัติโครงการ 

2. จัดการประชุมชีแ้จง 

 มพ.  งานธุรการ 
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กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระยะเวลา(ระบุ ว/ด/ป) สถานที ่ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นด าเนินการ (D) 

1. บุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ 

2. บุคลากรถ่ายทอดความรู้ 

    ให้เพื่อนรว่มงาน  

 มพ. 120,000 งานธุรการ 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปผลการประเมินโครงการ 

  

มพ. 

 

 

 

 

งานธุรการ 

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ(A) 

1. น าผลการด าเนินโครงการ 

    ไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

  

มพ. 

 

 

 

 

 

งานธุรการ 

 

11.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

 1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 2) สถานที่จัดกิจกรรม ส านักงานสภามหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา  

                 ที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1) มคีวามรู้และเทคนิคใหม่ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงาน 

  2) มีความสามัคคีในการท างานรว่มกันเป็นหมูค่ณะ 
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13. การประเมินความเสี่ยงในการด าเนินโครงการ 

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัด

โครงการอาจไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

  บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ ได้จากการ เข้าร่วมโครงการมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 

15. ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขจากผลการด าเนินการตามโครงการในปีที่ที่ผ่านมา 

 - 

 

 

 

 


