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บทท่ี 1 

บทน า 

 
1.1 ความเป็นมา 

 รัฐบาลได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มีเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 

2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสความเสมอ

ภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น

ปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ และได้จัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 บนพื้นฐานของกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 และให้ความส าคัญกับการมี

ส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อมุ่งสู่ 

“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม 

และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง

เหมาะสม น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย   

 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องกับ 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมาตรฐานการศกึษาของ

ชาติ พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อม

ทั้งกาย ใจ สติปัญญา และทักษะศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล “ไทย

แลนด์ 4.0” ที่มภีารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้าง

หนทา งพัฒน าป ร ะ เ ทศ ให้ เ จ ริ ญ  ส ามารถ รั บ มื อ กั บ โ อก าสแล ะภั ย คุ ก ค าม แบบ ใ หม่  ๆ 

ที่ เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วรุนแรงในศตวรรษที่  21 ได้ ความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจ 

ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) มีฐานคิดหลักคือการเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภค

ภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม การเปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วย

เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เปลี่ยนระบบการเรียนรู้แบบเดิมไปสู่การเรียนสมัย ใหม่ 

(Smart Classroom) และรูปแบบการเรียนแบบใหม่ การพัฒนานักศึกษาไปสู่การเป็นSmart Enterprises 

และ Startup ที่มีศักยภาพสูง การจัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อเปลี่ยนทักษะแรงงานแบบเดิมที่มีมูลค่า
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ต่ า (Traditional Services) ไปสู่การเป็นแรงงาน ที่มีความรู้ ทักษะ และความเช่ียวชาญสูง (High Value 

Services) เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมใหม ่(New S-Curve) เป็นต้น  

 ดังนัน้ เพื่อให้การพัฒนาคณะสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 

2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2560 - 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา จงึได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 - 2570 เพื่อสนองตอบทิศทางการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและความ

ต้องการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเพื่อใหค้ณะสหวเชศาสตร์มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์  

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 มี

วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์ในช่วง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570 ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา น าปัญญา

แห่งวิชาชีพ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่สากล” และบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยตาม

แผนยุทธศาสตร ์6 ด้าน ดังนี้ 

 (1) ยุทธศาสตรก์ารเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

 (2) ยุทธศาสตรก์ารสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางดา้นวิชาการ 

 (3) ยุทธศาสตรก์ารบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (4) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (5) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 (6) ยุทธศาสตรก์ารบริหารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส 

1.3 ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์กับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 

และแผนพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 

2570 ได้ด าเนินการให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 - 2579  และ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 - 2570 

 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการตลาดของ

สั งคม  และ  ด้ านขั บ เคลื่ อนมหาวิ ทยาลั ย ไปสู่  Research University เพื่ อพัฒนา ชุมชน  สั งคม 

และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคน

และเสริมสร้างศักยภาพคน และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น า

ทางด้านวิชาการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย 

และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  
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พ.ศ. 2560 - 2579 และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา

และเสริมสร้างศักยภาพคน และยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ของยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง สังคม  

เป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน (Sustainable Life Quality) ภายใต้

ยุทธศาสตร์ที่  3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ มีความสอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2560 - 2579 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าใน

สั งคม  ยุ ทธศาสตร์ที่  3  การสร้ า งความ เข้ มแข็ งทาง เศรษฐกิจและแข่ ง ขั น ได้ อย่ า งยั่ งยื น 

และยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ ฉบับที่  12 (พ.ศ.  2560 - 2564)  รวมทั้ งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  1 

ด้านความมั่นคง และยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

ของยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการอนุ รักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาสู่สากล และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise) 

ภาย ใต้ ยุ ทธศาสตร์ที่  4 การ เสริ มสร้ า งและส่ ง เสริ มการท านุ บ า รุ งศิ ลปะและวัฒนธรรม 

ให้ยั่งยืน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม 

ทางการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อมของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 

การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 7 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งมีความสอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
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 โดยแสดงเป็นแผนภาพความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 กับแผนยุทธศาสตร์

ต่าง ๆ ของประเทศ ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 แสดงความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2570 กับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของประเทศ 
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จากการจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 – 2570 สามารถน ามาสรุปเป็นแผนภาพแสดง Strategic Map เชงิล าดับ

ความส าคัญได้ดังรูปที่ 2 

 

 รูปที่ 2 แผนภาพแสดง Strategic Map เชิงล าดับความส าคัญ 
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1.4 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์   

   คณะสหเวชศาสตร์เริ่มต้นในการปรับปรุงพัฒนาและจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2570 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้มีการก าหนดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยได้จัดให้มีการประชุมจัดท าแผน

ยุทธศาสตรฯ์ ขึน้ในเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 โดยการมสี่วนรว่มของบ ุคลากรทั้งฝา่ยบริหาร ฝา่ย

วิชาการ ฝา่ยปฏิบัติการ และนิสติ รวมทั้งผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของคณะสหเวชศาสตร์  
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บทท่ี 2  

นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศและการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 

 

2.1 แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  

   กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทย ได้แก่ ( 1) กระแส

Globalization ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการไหลของทุน สินค้าบริการ และแรงงาน อย่างเสรีท าให้

เกิดปรากฎการณ์เชื่อมโลกเข้าด้วยกัน (Connected World) (2) กระแส Digitization ที่เปลี่ยนรูปแบบ 

การติดต่อสื่อสารในโลกเสมือนหรือโลกดิจิตอลท าให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตแบบ Exponential Return to 

Scale ไม่ เ ป็ น ไปตามทฤษฎีทาง เศรษฐศาสตร์  ( 3)  กระแส  Urbanization ที่ มี ผล ให้ วัฒนธรรม 

วิถีการด าเนินชีวิต และพฤติกรรม รวมทั้ งการปฏิสัมพันธ์ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปจากสั งคม  

และวัฒนธรรมแบบเดิม (4) กระแส Individualization ที่ท าให้มีความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้นท าให้มีทั้งข้อดี

ข้อเสีย เชน่ อาจท าให้เป็นสังคมที่เข้มแข็งขึน้ และอาจท าให้สังคมที่มีความขัดแย้งและมีความปัจเจกมากขึ้น 

(5) กระแส Communization ท าให้เกิดกระแสการพึ่งพากันมากขึ้น เกิดการผนึกพลังร่วมกันแก้ปัญหา หรือ

เ ผ ชิ ญ ปั ญ ห า ร่ ว ม กั น ม า ก ขึ้ น  ก ร ะ แ ส ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ดั ง ก ล่ า ว  ท า ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ เ ด็ น  

ที่ท้าทาย ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง การศึกษาเรียนรู้ สุขภาพและสาธารณสุข พลังงาน

และสภาพแวดล้อม ฯลฯ การปรับตัวเข้ากับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นนโยบายส าคัญของ

หลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย 

2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อใช้เป็นแนวทางการ

พัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ

พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน” และมีเป้าหมายส าคัญ 3 ดา้น ได้แก่ (1) ความมั่นคง ประกอบด้วย การมคีวามมั่นคงปลอดภัย

จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม 

ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ

การเมือง ประเทศมีความมั่นคง  ในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ที่

เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลาง และที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสู่

การบริหารประเทศ ที่ต่อเนื่อง และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี  

สามารถผนกึก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมคีวามเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมคีวามมั่นคง
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ในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

และฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า (2) ความมั่งคั่ง ประกอบด้วย 

ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม รายได้สูง ความเหลื่อม

ล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น เศรษฐกิจมี

ความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า               

การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

และการค้าอย่างมีพลัง และความสมบูรณ์ ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุน

มนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงินทุนที่เป็นเครื่องมอืเครื่องจักร ทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม (3) ความยั่งยืนประกอบด้วย การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

เกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่

ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม และประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม

ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) คือ (1) เพื่อสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ (2) เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการใหบ้ริการของรัฐอย่างทั่วถึงเท่าเทียม เป็นธรรม (3) 

เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ และ (4) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ

ด้วยนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของ

ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ์ดังนี้  

 1. ด้านความมั่นคง 

 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน

สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร

จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
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 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ

รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

รูปแบบใหม่ 

 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 

รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสูแ่นวระนาบมากขึ้น 

 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการคา้ การลงทุน พัฒนาสูช่าติการค้า  

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และ

ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ

ผลติภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล  

 (4) การพัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  

และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจรญิ  

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนา  

กับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชีวิต  

 (2) การยกระดับการศกึษาและการเรียนรูใ้ห้มคีุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  

 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  

 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ด ี 

 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

 (1) สรา้งความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

 (3) มสีภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อตอ่การด ารงชีวติในสังคมสูงวัย  
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 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของ

ชุมชน  

 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาและใชพ้ลังงานที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  

 (4) การพัฒนาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินเิวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวใหพ้ร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ  

 (6) การใช้เครื่องมอืทางเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐใหม้ีขนาดที่เหมาะสม  

 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล  

 (6) พัฒนาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

 (7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์  พ.ศ. 2564-2570 มี

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ ล ะ ส อ ดคล้ อ ง กั บ แ ผ นพัฒน า เ ศ ร ษ ฐกิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แห่ ง ช า ติ  ฉ บั บ ที่  1 2  

(พ.ศ. 2555 - 2559) ทั้ง 10 ยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การสรา้งความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ

ยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 10 ความรว่มมอืระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

2.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “คนไทยทุกคนได้รับ

การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา4 

ประการ ได้แก่ 

1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มคีุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ และยุทธศาสตรช์าติ  

3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและ

ร่วมมือผนึกก าลังมุง่สูก่ารพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า

ภายในประเทศลดลง  

 แผนการศึกษาแหง่ชาติ วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  

 1) เป้าหมายด้านผูเ้รียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผูเ้รียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ

ทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)  

 2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุ

เป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศกึษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลัก

ที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตาม

จุดมุง่หมาย วิสัยทัศนแ์ละแนวคิดการจัดการศกึษาดังกล่าวข้างตน้ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การจัดการศกึษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสรา้งสังคมแหง่การเรยีนรู้ 
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 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การสรา้งโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจัดการศกึษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชวีิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 

2.5 แผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี พ.ศ. 2560 - 2574  

 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี พ.ศ. 2560 – 2574 มีรายละเอียดประกอบด้วย เจตนารมณ์แผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี เป้าหมายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระบบอุดมศึกษาในปี 2574 

University 4.0 และสิ่งที่สังคมจะได้รับจากระบบอุดมศึกษาในปี 2574 University 4.0 โดยมีเนื้อหา 

โดยสรุปดังนี้ 

 1. เจตนารมณ์แผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 มี 3 ประการ ดังนี้ 

1) อุดมศกึษาต้องการน าการพัฒนาประเทศ เป็นผู้สรา้งปัญญาให้กับสังคม 

2) อุดมศึกษาต้องเป็นศูนย์รวมความรู้และศาสตร์ที่น าไปสร้างทุนทางสังคม ก่อให้เกิด 

นวัตกรรม ความรู้  งานวิจัย ที่ เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศในบริบท 

ที่เปลี่ยนแปลง 

3) อุดมศึกษาให้โอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผลตอ่การเรียนรูแ้ละการพัฒนาวิชาการ 

2. เป้าหมายการจัดการศกึษาระดับอุดมศกึษา พิจารณาจาก  5 องค์ประกอบ 

1) การเข้าถึงอุดมศึกษาของไทย (Accessibility): การรับนักศึกษา Age Group, Non-Age 

Group  

2) ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในการเข้าสู่ระบบอุดมศึกษา (Equity): ผู้เรียนมี

โอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มคีุณภาพ  

3) คุณภาพการศึกษา (Quality): สมรรถนะบัณฑิต ความสมดุลของ Soft Skill และ Hard 

Skill 

4) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ (Efficiency): ธรรมาภิบาลและการจัดสรร

ทรัพยากร 

5) การตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy): บัณฑิตและงานวิจัยตอบสนองต่อ

การพัฒนาประเทศ 

3. ระบบอุดมศกึษาในปี 2574 University 4.0 

1) การสรา้งโอกาสการเข้าถึงอุดมศกึษาอย่างกว้างขวางและเป็นธรรม Accessibility 

2) การพัฒนานักศึกษา Student Development 

3) โครงสรา้งพื้นฐานการวิจัยและนวัตกรรม Research and Innovation Infrastructure 
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4) ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน Public – Private – Community Partnership 

5) การสร้างความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา Higher Education Financial 

Security 

6) นโยบายการสนับสนุนและประเมินผล Policy – Support – Assessment 

7) การบริหารจัดการที่ดใีนระบบอุดมศกึษา Good Governance 

8) อุดมศกึษาดิจติอล Digital Higher Education 

4. สิ่งที่สังคมจะได้รับจากระบบอุดมศกึษาในปี 2574 University 4.0 

1) โอกาสในการเข้าถึงผลผลติจากทุกพันธกิจอุดมศกึษาที่มคีุณภาพของทุกภาคส่วน 

2) ทุนทางสังคมให้เกิดผู้น าทางความคิดที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึน้ 

3) องค์ความรูแ้ละนวัตกรรมที่เสนอทางเลือกและตอบโจทย์สังคม เพื่อการพัฒนาประเทศ

ในบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

  ที่มา: สุเมธ แย้มนุ่น. 2559. การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศึกษาไทยในระยะ 15 ปี, 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่  3 (พ.ศ.2560 – 2574)  และแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศกึษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564).   

2.6 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

(1) การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญที่มีสาเหตุจากภายนอก 

 ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรและผู้บริหารทุกคนในคณะสหเวชศาสตร์ได้มีการ

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรส าคัญ 6 ด้านที่เรียกว่า PEST 

analysis  ป ร ะกอบด้ ว ยดั ง นี้   Po Political/ Legal, Regulation Economic, Environment, Socio-Cultural 

(Demographic Change), Technology ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันต่างๆ ในทุกๆ ด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม และที่ส าคัญคือ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อให้ เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้มองเห็นผลกระทบ

ในภาพกว้างได้ร่วมกัน ท าให้เกิดความเข้าใจต่อปัญหา หรอื ผลกระทบต่างๆ ร่วมกัน จะน าไปสู่การร่วมมือ

กันผลักดันให้เกิดเป็นยุทธศาสตร์ของคณะสหเวชศาสตร์ที่มีทิศทางไปในทางเดียวกัน โดยผลการวิเคราะห์

มีดังต่อไปนี ้

Political/Legal, Regulation Economic, Environment 

1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของกระทรวง และ

รัฐบาล 

2. การเปลี่ยนแปลงระบบการรับเข้า (TCAS) 

1. อัตราการแข่งขันระหว่างสถาบันที่เปิดหลักสูตร

เดียวกัน หรอืวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ใกล้เคียงกัน  

2.  สถาบันผลิตบุคลากรของการแพทย์ ของ

กระทรวงสาธารณสุข 
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Political/Legal, Regulation Economic, Environment 

3. ข้อก าหนดและการก ากับมาตรฐานของสภา

วิชาชีพ (มคอ.1) ไม่ทันสมัยส่งผลต่อการจัดการ

เรียนการสอน เพื่อให้ทันต่อสภาวะการณ์ปัจจุบัน 

4. ความยุ่งยากของกฎระเบียบรัฐ ส่งผลต่อการ

ด าเนินงานต่าง ๆ ของคณะ เช่น ระเบียบการ

จัดซื้อจัดจ้าง  

5.  รูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย 

ตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

3. สภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลตอ่ 

- เศรษฐกิจภาคครัวเรือน ท าให้ส่งผลการ

ตัดสินใจเรียนต่อในระดับอุดมศกึษา  

- อัตราการจ้างงานลดลง และภาวะการมี

งานท าของบัณฑิต 

4. สภาพแวดล้อม ภัยธรรมชาติและมลพิษทาง

อากาศ เชน่ pm 2.5  

Socio-Cultural (Demographic Change) Technology 

1. การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของสังคม  

- สังคมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 

- ประชากรวัยเรียนลดลง 

2. คา่นิยมการเรยีนต่อในระดับอุดมศึกษาลดลง 

3. ทัศนคติ/แนวคิดด้านการศึกษาของผู้เรียน 

ผู้ ปกครอง  และผู้ มี ส่ วน ได้ส่ วน เสี ยต่ าง  ๆ 

เปลี่ยนแปลงไป 

4. วิถีการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการ

เกิดโรคอุบัติใหม ่(New normal)  

1. Technology & digital disruptions 

- การใชง้าน AI แทนมนุษย์ 

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เชน่ การเรียน

ก า ร ส อ น อ อน ไ ล น์  ( digital education 

networking) 

- ความเหลื่อมล้ าหรือข้อจ ากัดในการเข้าถึง

เทคโนโลยี 

- ระบบปฏิบัติการ Big data management  

 

(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 

 จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคใน

การพัฒนาคณะสหเวชศาสตร ์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในถึงจุดเด่นที่สามารถส่งเสริมพัฒนาได้และ

จุดด้อยที่ต้องปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อพิจารณาถึงโอกาสในการพัฒนา 

และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ โดยมีผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอก โดยสรุปดังนี้  
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. เป็นสถาบันการศกึษาที่เปิดสอน

หลักสูตรวิชาชีพ ที่เป็นที่ต้องการ

ของผู้เรยีน และสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของ

ชุมชนได้อย่างดี 

2. บุคลากรมีวัยที่ใกล้เคียงกัน มี

ความมุง่มั่นที่จะพัฒนาตนเอง

ก้าวทันเทคโนโลยี รวมถึงมี

สามารถปรับตัวและรับการ

เปลี่ยนแปลงได้ดี 

3. คณะมีชุมชนต่าง ๆ เป็นฐานการ

เรียนรู้ ท าให้สามารถบูรณาการ

องค์ความรูว้ิชาชีพ เพื่อการดูแล

สุขภาพแบบองค์รวมส าหรับ

บุคคลทุกช่วงวัย 

 

1. ระบบและกลไกการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่างๆ

ของคณะยังไม่ชัดเจน  

2. ระบบการสื่อสารองค์กร และการถ่ายทอดนโยบายการ

ด าเนนิงานระดับต่างๆ ไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้การมีส่วนร่วมต่ า 

3. บุคลากรสายวิชาการในหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิตส่วน

ใหญ่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท  และลาศกึษาต่อ จงึท าให้

บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีภาระงานมาก ไม่สามารถท าวิจัยได้เต็มที่ 

4. ข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ ไม่เอือ้ต่อการปฏิบัติง 

5. ครุภัณฑ ์อุปกรณ์ ที่สนับสนุนการเรยีนการสอนไม่เพียงพอ ไม่

ทันสมัย ขาดงบซ่อมบ ารุง และกระจายตัวไม่สะดวกต่อการ

ท างาน  

6. ขาดห้องวิจัยส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ที่มปีระสิทธิภาพ 

7. การพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนยังไม่ได้

ตอบสนองความตอ้งการของหลักสูตร 

8. จ านวนผลงานทางวิชาการที่ตพีิมพ์เผยแพร่ในวารสารทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติ ยังมีน้อย  

9. จ านวนคณาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการยังมนี้อย  

10. ขาดการพัฒนาเครือข่าย และกิจกรรมด้านศษิย์เก่ายังไม่เป็น

รูปธรรม 

  

(2) การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. สังคมไทยเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ (Ageing 

Society) ท าให้คณะสหเวชศาสตร์มี

โอกาสในการบริการวิชาการและบริการ

สุขภาพแก่ผูสู้งวัยและประชาชนทั่วไป 

1. การเกิดโรคอุบัติใหม ่ที่มีผลกระทบต่อ

สภาวะเศรษฐกิจ อาจส่งผลต่อการตัดสินใจ

ในการเข้าศกึษาระดับอุดมศกึษาและ

บัณฑติศกึษา 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

2. นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ด้าน 

Food and Wellness, Aging Society, 

Persons with Disability  

3. มีการสร้างภาคีเครือข่ายกับหนว่ยงาน

ภายนอก เช่น หนว่ยงานราชการ องค์กร

ต่าง ๆ หรอืภาคเอกชน ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ ซึ่งเอื้อประโยชน์ในการ

ท างาน 

4. ความก้าวหน้าของการใช้เทคโนโลยี

ทางไกล ส่งเสริมให้คณะสามารถ

พัฒนาการจัดการศกึษาได้หลากหลาย

มากยิ่งขึน้ 

2. จ านวนประชากรวัยเรียนลดลง และรัฐบาล

มีการส่งเสริมให้ศึกษาสายอาชีพมากยิ่งขึน้ 

ท าให้ผูเ้รียนระดับมหาวิทยาลัยลดลง 

3. นโยบายการจัดสรรงบประมาณไม่แน่นอน 

เพราะขึน้อยู่กับการเมอืงและนโยบายของ

รัฐบาล 

4. มีมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเดียวกัน ที่เปิด

หลักสูตรเหมือนกัน 

 

(3) การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงกลยุทย์ โอกาสเชิงกลยุทธ์และความท้าทายเชิงกลยุทธ์

ของคณะสหเวชศาสตร์ 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Advantages) 

โอกาสเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Opportunities) 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Challenges) 

1. หลักสูตรวิชาชีพสุขภาพของ

คณะฯ เป็นที่นิยม เพราะมี

โอกาสได้งานสูง 

2. มีชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ที่

เน้นการปฏิบัติจริง เพื่อดูแล

สุขภาพในทุกช่วงอายุ 

บุคลากรมีความสามารถในการ

รับมือกับการเปลี่ยนแปลง ท าให้

สามารถพัฒนาการเรียนการ

สอนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

1. นโยบาย Thailand 4.0 ของ

รัฐบาล ด้าน Food and 

Wellness, Aging Society, 

Persons with Disability ที่มี

ผลเชิงบวกต่อโอกาสการ

พัฒนาการจัดการศกึษา การ

วิจัยและการบริการด้าน

วิชาชีพของคณะฯ 

ค่านิยมการเรยีนรูท้ี่ไม่จ ากัด

เฉพาะในห้องเรียน มีผลเชิงบวก

ต่อโอกาสการพัฒนาหลักสูตร 

1. การแสวงหาแนวทางเพื่ อ

ดึ งดูดนิสิต เข้ ามาเรียนใน

หลักสูตรของคณะ 

2. การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ได้

บุคลากรที่ ตรงตามความ

ต้องการ 

 (เพื่อบุคลากรมีความเช่ียวชาญ

เฉพาะด้าน และการใชเ้ทคโนโลยี

สมัยใหม)่ 

3. การเพิ่มศักยภาพด้านการ

วิจัยให้แก่บุคลากร 
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ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Advantages) 

โอกาสเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Opportunities) 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Challenges) 

non-degree หรอื credit bank 

ของคณะฯ 

-สร้างสิ่งแวดล้อม เช่น สถานที่

เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ท า วิ จั ย แ ล ะ

นวัตกรรม  

- ก า ร พั ฒ น า ข้ อ เ ส น อ

โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย จ น ไ ด้ รั บ ทุ น

สนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุน

ขนาดใหญ่ทั้ งระดับชาติ  เ ช่น 

สกว. สวทช. และระดับนานาชาติ 

4. การสร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ท า ง

วิชาการและความร่วมมือใน

ระดับสากล 

การยกระดับชุมชน เพื่อ

เสริมสรา้งคุณภาพชวีิตที่ดีใหแ้ก่

ประชาชนในชุมชน ดว้ยการบูร

ณาการองค์ความรูว้ิชาชีพ วิจัย 

และนวัตกรรม 
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บทท่ี 3  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 

 

3.1 โครงสร้างองค์กร 

3.1.1 ประวัติความเป็นมา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยาขึน้เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม 127 ตอนที่ 44 ก ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 “มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao) จึงได้รับ

การจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันถัดมา คือ วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 ท าให้ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ 

ปรับสถานภาพเป็นคณะสหเวชศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยาตั้งแต่นั้นมา ล าดับ

พัฒนาการก่อนเป็นคณะสหเวชศาสตร์ เป็นดังนี้ 

มิถุนายน 2550 “ส านักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์” เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 3 

หลักสูตร เป็นปีแรกคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑติ สาขาวิชากายภาพบ าบัด และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติให้ เปลี่ยนชื่อ “วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา” เพื่อเตรียมความพร้อมของวิทยาเขตในการแยกตัว

เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ พร้อมกันนี้ยังได้จัดตั้ง “ส านักวิชาสหเวชศาสตร์” ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ วันที่ 1 

ตุลาคม พ.ศ. 2550 โดยใหส้ านักวิชาดูแลจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอกี 1 หลักสูตร คือ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

วันที่ 1 ธันวาคม 2551 มหาวิทยาลัยนเรศวร มีค าสั่งให้ย้ายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑติ ของส านักวิชาสหเวชศาสตร์ไปอยู่ในความดูแลของ “ส านักวิชาแพทยศาสตร์” 

เมษายน 2552 มหาวิทยาลัยนเรศวร มีค าสั่งให้ย้ายหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาของส านักวิชาสหเวชศาสตร์ไปอยู่ในความดูแลของส านักวิชา

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งนี ้เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดกลุ่มสาขาวิชามากขึ้น 

วันท่ี 17 กรกฎาคม 2553 วันก าเนิดคณะสหเวชศาสตร์ โดยมีหลักสูตรในความรับผดิชอบ 

2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และ หลักสูตรวิทยาศาสตร
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บัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด ทั้งสองหลักสูตรมีการปรับปรุงตามรอบเวลาของหลักสูตร โดยในปี

การศึกษา 2560 หลักสูตรฉบับล่าสุดที่ใช้อยู่คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 ที่พัฒนาตาม มคอ.1 ของสาขาวิชาชีพและตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรของ สกอ. พ.ศ. 2558 

โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย สภาเทคนิคการแพทย์/สภากายภาพบ าบัด และ สกอ. ตามล าดับ

แล้ว 

 3.1.2 ลักษณะองค์กร 

ปรัชญามหาวิทยาลัย 

“ป   ญาชีวี เสฏฐชวีี นาม”  

“ด ารงชีวติดวยปญญาประเสริฐที่สุด (A Life of 

Wisdom is the Most Wondrous of All )” 

ปณิธานมหาวิทยาลัย 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

“Wisdom for Community Empowerment” 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย 

                               “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” 

วิสัยทัศน์คณะ 

“คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา น าปัญญาแหง่วิชาชีพ สรา้งความเข้มแข็งของชุมชนสู่สากล” 

พันธกิจ 

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบไปมีงานท า 

เป็นคนดีของสังคม และเป็นเสาหลักของครอบครัว 

2. ท าการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ ชุมชน (Community 

Engagement)  

3. บริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (Community 

Empowerment) 

4. ท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่สากล 

(Internationalization) 

5. บริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภบิาล (Good Governance) 
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ค่านยิม 

1. Competence–หลักความรูค้วามสามารถ  

1. Freedom–หลักเสรีภาพ  

2. Justice–หลักความถูกต้องยุติธรรม  

3. Generosity–หลักความมนี้ าใจ  

4. Team Learning and Working–หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท างานเป็นทีม  

5. Shared Vision–หลักการมเีป้าหมายร่วมกัน  

6. Local and Global Spirit–หลักความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและสากล  

ปรัชญาคณะ 

การศกึษา คอื ชีวิต ไม่ใช่เป็นการเตรยีมตัว เพื่อชีวติ คณะสหเวชศาสตร ์จึ่งอุทิศ ผลิตบัณฑิต ให้เป็น 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

ปรัชญาการศึกษา 

เรียนรู้จากการปฏิบัติจรงิและเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

(Active Learning Through Action and Lifelong Learning) 

สมรรถนะหลัก 

การผลิตบัณฑติวิชาชีพที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

11 โยบาย และ 11 กลยุทธ์ 

1. วิชาการยอด (Excellence in Academic) กลยุทธ์ “What’s new?” 

2. ทักษะวิชาชีพเยี่ยม (Excellence in Professional Skill) กลยุทธ์ “What’s easy?” 

3. คุณธรรมจริยธรรมเด่น (Excellence in Morality and Ethics) กลยุทธ์ “Morality and ethics is all around.” 

4. วิจัย/นวัตกรรมเป็นเลิศ (Excellence in Research/Innovation) กลยุทธ์ “Research/Innovation for life” 

5. ชุมชนรัก (Excellence in Community Engagement) กลยุทธ์ “We love community & community love 

us.” 

6. สิ่งแวดล้อมด ี(Excellence in Environment) กลยุทธ์ “Green and clean environment” 

7. มีความสุข (Excellence in Happiness) กลยุทธ์ “Happiness work place” 

8. ทุกคนรว่มใจสามัคคี (Excellence in Harmony) กลยุทธ์ “Harmony is power.” 

9. มีความเสมอภาค (Excellence in Equality) กลยุทธ์ “Equality for all” 

10. บริหารงานโปร่งใส (Excellence in Transparency) กลยุทธ์ “Transparency administration” 

11.  น าไปสู่นานาชาติ (Excellence in Internationalization) กลยุทธ์ “Internationalization is our destination 
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3.1.3 โครงสร้างองค์กร 
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3.1.4 โครงสร้างการบริหารภายในคณะสหเวชศาสตร์ 

 
รายชื่อคณะกรรมการบริหารคณะสหเวชศาสตร์ 

1. ผศ.ดร.ทนพ. ยุทธนา หมั่นดี  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

2. ผศ.ดร.ทนพ. อักษรากร ค ามาสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

3. อ.ดร.กภ.สุดารัตน์ สังฆะมณี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 4. อ.ดร.กภ.ปาจรีย์ มาน้อย  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ 

 5. ผศ.ดร.ทนพ.เสริม สุรพินิจ  ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิจัย 

 6. อ.ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ ผูช่้วยคณบดีฝา่ยบริการวิชาการ 

 7. อ.ดร.ทนพญ.ศุภกัญญา ลาสม ผูช่้วยคณบดีฝา่ยคุณภาพการศกึษา 

 8. อ.ดร.ทนพ.สรายศ รา่เริงใจ  ประธานหลักสูตร วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 

 9. ผศ.ศริินทิพย์ ค าฟู   ประธานหลักสูตรกายภาพบ าบัด 

 10. นางอรยินันท์ ประอ้าย  หัวหนา้ส านักงานคณะ   

3.1.5 ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

 เพื่อการด าเนินการตามพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการ

ศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ .  2560 –  2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ .ศ .  2561 มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 และนโยบาย
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ปัญญาเพื่อความเข้มเข็ง

ของชุมชน

1) ยุทธศาสตรก์าร
เตรียมคนและ

เสรมิสรา้งศักยภาพ
คน 2) ยุทธศาสตรก์าร

สรา้งงานวิจัยและ
นวัตกรรมและการ
เป็นผู้น าทางด้าน

วิชาการ

3) ยุทธศาสตรก์าร
บรกิารวชิาการเพื่อ
พัฒนาชุมชน สังคม 

และประเทศ4) ยุทธศาสตรก์าร
เสรมิสรา้งและ
ส่งเสรมิการท านุ
บ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมให้ยั่งยืน

5) ยุทธศาสตรก์าร
เสรมิสรา้งและ
พัฒนาความเป็น

สากลหรอื
นานาชาติ

6) ยุทธศาสตรก์าร
บรหิารที่มี

ประสิทธิภาพและ
โปรง่ใส

คณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมุ่ง เน้น

สร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 ที่มีทักษะชีวิตและทักษะ 

วิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถท างานเพื่อด ารงชีพและช่วยเหลือสังคม  

พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐาน

นวัตกรรม เพื่อการแข่งขันของประเทศ ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลักธรร

มาภิบาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี อันจะน ามาซึ่ง

ชื่อเสียง การยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ ด้วยยุทธศาสตรห์ลัก 6 ด้าน  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 3.1.6 วัตถุประสงค์หลัก (Core Objectives) 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ

ตลาดแรงงาน 
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2. เพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

มีคุณภาพที่ ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจ ในเชิง

พาณชิย์อย่างเป็นรูปธรรม 

3. เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ

ความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable life quality) 

4. เ พื่ อ อ นุ รั ก ษ์  ฟื้ น ฟู  ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แล ะ วัฒนธ ร รม แล ะภู มิ ปั ญญาท้ อ ง ถิ่ น  

และพัฒนาสูส่ากล และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรคเ์ชงิพาณิชย์ (Cultural enterprise) 

5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้มี ชื่อ เสียง เป็นที่ รู้ จักและยอมรับในระดับชาติ 

และนานาชาต ิ

6. เ พื่ อ พัฒนาบุ ค ล าก ร ใ ห้ มี คุณภาพ  มี ทั ศ นคติ ที่ ดี แ ล ะมี ค ว ามภู มิ ใ จ ใ นอ งค์ ก ร 

ด้วยระบบบริหารงานที่ทันสมัย (Smart University) คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 3.1.7  สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา (Core Competency) 

1. ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร เ อื้ อ อ า น ว ย ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ผ ลิ ต บั ณฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภ า พ สู ง 

มีมาตรฐานวิชาการและวิชา ชีพ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนองตอบต่อความต้องการ  

ของตลาดแรงงานและเป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก   

2. ความสามารถในการสง่เสริมและพัฒนาอาจารย์ใหม้ีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ วิ ชา ชีพ  (Professional Standard Framework, PSF)  มี แนวความคิดและทักษะที่ ทั นสมัย  มี

ความก้าวหน้าทางวิชาการ และประพฤติปฏิบัติตามประกาศจรรยาบรรณของพนักงานสายวิชาการ เป็น

ต้นแบบให้แก่ นิสิต ชุมชน และสังคม   

3. ความสามารถในการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ น าไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนา

สร้ า ง ส ร รค์ น วั ต ก ร รม  แล ะสามารถน า ไ ปสู่ เ ชิ ง พ าณิ ช ย์ เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ชน์ ต่ อ ชุ ม ชน  สั ง คม  

และภาคอุตสาหกรรม   

4. ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ที่ ดี 

และเป็นที่พึ่ งให้แก่ ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี  และสร้างรายได้   

เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน   

5. ความสามารถในการส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต ร่วมมือกับชุมชนและสังคม 

ในการสร้างความตระหนักและให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของ

ชาติการท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด

การใชป้ระโยชน์ในเชงิสรา้งสรรค ์  
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6. ความสามารถในการเอื้ออ านวยให้เกิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน และท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลัก “สานความคิด สร้างจิตใจ” 

รวมพลังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย Smart University เชื่อมโยงและบริการ

สารสนเทศที่ทันสมัยและถูกต้อง และตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างรวดเร็ ว  

ทันเหตุการณ ์  

3.1.8 สมรรถนะหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (Personal Competency) 

 (1) สมรรถนะของผู้บริหาร 

1. ทักษะบริหารงาน (Managerial Skill) มีทักษะการบริหารงานและสามารถประยุกต์ใช้

ความรู้ เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือมาใช้ในการบริหารงาน สามารถเป็นโค้ช เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ก ากับ

แ ล ะ ติ ด ต า ม ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ใ น สั ง กั ด ใ ห้ ด า เ นิ น ง า น ต า ม ร ะ เ บี ย บ 

ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และแนวปฏิบัติต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและเพื่อมุ่งสู่การบรรลุ

เป้าหมายและวสิัยทัศนข์องหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย   

2. ทักษะการบริหารงานบุคคล (Personnel Management Skill) มีทักษะการบริหารและ

พัฒนาบุคลากร ให้มสีมรรถนะและศักยภาพรองรับการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงานและพันธ

กิ จหลั กของมหาวิ ทยาลั ยอย่ า งมี คุณภาพและมี คว ามสุ ข  มี ทั ศนคติที่ ดี แล ะมีค วามภู มิ ใ จ  

ในองค์กร สามารถจัดบุคลากรสมดุลกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพ  

ด้ านการสอนตามกรอบมาตรฐานมหาวิทยาลั ยพะเยา  (UP-PSF)  พัฒนาระบบสวั สดิ ก าร 

และสร้างแรงจูงใจในการท างาน   

3. มุ่งเน้นกระบวนการท างานเชิงดิจิทัล (Digital Process Oriented) พัฒนากระบวนการ

ท า ง าน  แล ะบู รณาการก ารท า ง าน ร่ ว มกั นทั้ ง ภ าย ใ นหน่ ว ย ง า นแล ะร ะหว่ า งหน่ ว ย ง า น  

“สานความคิด สร้างจิตใจ” ด้วยพลังความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดี  เพื่อส่งมอบบริการ 

ที่ดีมีคุณภาพแก่นิสิต และผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียทุกกลุ่ม พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการท างาน  

ด้วยเทคโนโลยีดจิทิัล ตามนโยบาย Smart Operation และจัดสภาวะแวดล้อมที่เสริมสุขภาวะการท างาน   

4. ความสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ (Empowerment Evaluation) 

สามารถออกแบบการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน

แบบก้าวหน้าและใช้แนวคิดการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 

สอดคล้องและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือ การบรรลุตัวชี้วัดระดับสูง (Super KPI) เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
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 (2) สมรรถนะของพนักงาน 

 พนักงานสายวิชาการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒวิิชาชีพ 

(Professional Standard Framework, PSF) 

ทักษะการผลิตและใชส้ื่อการสอนเทคโนโลยีที่ทันสมัย และทักษะ

การประเมนิผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูข้องผู้เรยีน 

ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความสัมพันธ์ที่ดกีับชุมชนและสังคม และมี
ทักษะทางภาษาเพื่อมุง่สูค่วามเป็นสากลและนานาชาติ 

ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity) 

มุง่สานความคดิสรา้งจิตใจ ให้เกิดพลังความสามัคคี รว่มสรา้งสิ่งที่ด ีให้
มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ  และนานาชาติ
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พนักงานสายสนับสนุน 

 
 

 3.1.9 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

3.1.10 อัตลักษณ์บัณฑติมหาวิทยาลัยพะเยา

 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)

บริการที่ดี (Service Mind)

เชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 

ท างานเป็นทีม (Teamwork)

ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity) 

มุง่สานความคดิสรา้งจิตใจ ให้เกิดพลังความสามัคคี รว่มสรา้งสิ่งที่ดใีห้มหาวิทยาลัย
พะเยาได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ

อัตลักษณ์ทางวชิาชีพ:

มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษา มาตรฐานวิชาชพี ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ตามความต้องการของ
อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

อัตลักษณ์ทั่วไป: 

มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพดี มี
บุคลิกภาพดี
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3.1.11 ค่านิยม มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

3.2 แผนการรับนสิิตต่อหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570 

ตารางที่ 1 แผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

ล าดับ  หลักสูตร   
นิสิต

ปัจจุบัน  

แผนการรับนิสิต (จ านวน : คน)  

64  65  66  67  68  69  70  

1  วท.บ. (เทคนิค

การแพทย์) 

90  80  100  100  100  120  120  120  

2  กายภาพบ าบัด

บัณฑติ  

62  60 60  60  60  60  60  60  

 

3.3 จ านวนบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตารางที่ 2 จ านวนบุคลากรสายวิชาการในช่วงปีงบประมาณ 2564 -2570      

ล าดับ หลักสูตร  
บุคลากร

ปัจจุบัน 

ต าแหน่ง (จ านวน : คน) หมายเหต ุ

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

1 วท.บ. (เทคนิค

การแพทย์) 

26 19 7 - - ลาศึกษาต่อ 

2 คน 

2 กายภาพบ าบัด

บัณฑติ  

20 15 5 - - ลาศึกษาต่อ 

8 คน 
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ตารางที่ 3 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนในช่วงปีการศึกษา 2564 -2570          จ านวน : คน 

ล าดับ สังกัด 
บุคลากร

ปัจจุบัน 
พนักงานฯ 

ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

หมาย

เหตุ 

1 ส านักงานคณะสหเวชศาสตร์ 9 9 -  

2 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 5 5 -  

3 สาขาวิชากายภาพบ าบัด 4 4 -  

 

3.4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2564-2570 

(1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน  

(1.1) เป้าประสงค์ (GOAL) 

1. บัณฑติมคีุณภาพ มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศกึษาและมาตรฐานวิชาชีพทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชวีิต และพัฒนาคุณภาพชีวติ

ได้ตามศักยภาพ 

(1.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1. ให้โอกาส สนับสนุนการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชวีิต (Life Long Learning) 

2. พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบสนองและตรงความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Learning) และทักษะการเรียนรู้

ด้วยตนเอง 

4. พัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มอือาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา (UP – 

Professional Standard Frameworks; UP-PSF) 

5. ใช้ระบบประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นเครื่องมใืนการพัฒนาการด าเนินการหลักสูตร 

6. พัฒนาคุณภาพการบริหารการศกึา ดว้ยเกณฑ์คุณภาพการศ฿กาเพื่อความเป็นเลิศ 

(EdPEx) 

7. นสิิตมคีุณภาพชวีิตตามศักยภาพ (Wellness and Happiness)  

 (1.3) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. การจัดการศึกษาตอบสนองต่อภาคการผลิต บริการ ชุมชนและสังคม เป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
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2. อยู่และเรียนอย่างมีความสุข (Happiness & Wellness) 
  

 (1.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

 1. ก าลังคนมีสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะความเป็น

ผูป้ระกอบการหรือนักนวัตกร และมีความสามารถด้าน Community Change Agent 

 2. มีระบบและกลไกในการดูแลให้ค าปรึกษาแก่นสิิตที่มปีัญหาสุขภาพจิตในทุกระดับ  
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ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1 บัณฑิตมงีานท า ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีงานท า 80 80 85 90 90 90 95 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
1.2 บัณฑติมสีมรรถนะตรง

ตามความตอ้งการของผู้ใช ้
ร้อยละของความพงึพอใจของ

ผู้ใชบั้ณฑิตตัง้แต ่4 ขึ้นไป จาก 5 

คะแนน 70 75 80 80 85 85 90 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
1.3 นวัตกรรมของนสิิต 

(Innovations in force) 
อัตราส่วนระหว่างจ านวน

นวัตกรรมตอ่จ านวนนสิิตใน

หลักสูตร 1:120 1:80 1:60 1:60 1:50 1:50 1:40 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
1.4 บัณฑติผู้ประกอบการ ร้อยละของบัณฑิตท่ีเป็น

ผู้ประกอบการ 1 1 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
1.5 คุณภาพชีวิตของชุมชนท่ี

เกิดจากการจดัการศึกษา 
ร้อยละของหลักสูตรท่ียกระดับ

คุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 50 50 50 50 50 50 50 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
1.6 ก าลังคนท่ีผลิตเพื่อ

ตอบสนองตอ่นโยบายส าคัญ

และเร่งดว่นของประเทศ  

จ านวนคนท่ีส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร non degree 

- - 10 10 15 15 20 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
2.1 นิสติมสีุขภาวะท่ีด ี ร้อยละของจ านวนนิสติท้ังหมด 80 80 80 80 80 80 80 รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นสิิต 
2.2 นิสติมอีัตราการมภีาวะ

ซึมเศร้า เครียด วิตกกังวล 

และการเจ็บป่วยทางจิตเวช

ลดลง 

ร้อยละของจ านวนนิสติท้ังหมด น้อย

กว่า 

10 

น้อย

กว่า 8 
น้อย

กว่า 5 
น้อย

กว่า 3 
น้อย

กว่า 3 
น้อย

กว่า 3 
น้อย

กว่า 

3 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นสิิต 
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ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2.3 นสิิตมคีุณภาพชิวิตท่ีด ี ร้อยละของจ านวนนิสติท้ังหมด 70 80 80 80 80 80 80 รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นสิิต 
2.4 นสิิตใชช้วีติใน

มหาวทิยาลัยอย่างมคีวามสุข 
ร้อยละของจ านวนนิสติท้ังหมด 70 80 80 80 80 80 80 รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นสิิต 

 

ตัวชี้วัดรอง และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดรอง หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1 ความร่วมมอืในการ

ผลิตก าลังคนระหว่าง

มหาวทิยาลัยกับหน่วยงาน

ภาครัฐ/เอกชน/ชุมชน 

(Corporate Academy) 

จ านวนหลักสูตรท่ีมีความ

ร่วมมอืในการผลิตก าลงัคน 

- - - - - - - - 

1.2 การจัดการศึกษา

รูปแบบ CWIE ในรูปแบบ

สหกิจศกึษาเต็มรูปแบบ

หรือรูปแบบอื่น 

จ านวนหลักสูตรท่ีจัด

การศึกษาในรูปแบบ CWIE 

- - - - - - - - 

1.3 การจัดการศึกษาเพ่ือ  

Re-skills/Up-skills 
จ านวนหลักสูตร - 1 1 2 2 3 3 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ  
1.4 หลักสูตรได้มาตรฐาน

ระดับนานาชาต ิ
จ านวนหลักสูตร - - - - - - - -  
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ตัวชี้วัดรอง หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.5 บัณฑติมี

ความสามารถการใช้

ภาษาอังกฤษอยา่งน้อยใน

ระดับเพื่อการส่ือสาร 

ร้อยละของนสิิตท่ีมีคะแนน

มากกวา่ B2 

 

5 5 10 10 15 15 20 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ  

 

1.6 บัณฑติมสีมรรถนะ

ดิจิทัลอย่างนอ้ยในระดับ

การใช้งานพืน้ฐาน 

นสิิตสอบผ่านในระดับการ

ใชง้านพื้นฐาน ในช้ันปีท่ี 2 

50 50 70 70 90 90 95 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ  

1.7 อาจารย์มีคุณภาพการ

สอนอย่างมอือาชพี 
ร้อยละของอาจารย์ UP-

PSF ระดับ 3 

- 1 2 3 5 5 5 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ 
2.1 นิสติมคีวามพงึพอใจ

ในคุณภาพการให้บริการ / 

สวัสดกิาร 

ร้อยละของจ านวนนิสติ

ท้ังหมด 

70 80 90 90 90 90 90 รองคณบดีฝ่าย

กิจการนสิิต 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 
2.2 นิสติมพีฤตกิรรมดา้น

การแตง่กายได้อยา่ง

เหมาะสม (ชุดนสิิต ชุด

เวยีง) 

ร้อยละของจ านวนนิสติ

ท้ังหมด 

60 70 80 90 90 90 90 รองคณบดีฝ่าย

กิจการนสิิต 

2.3 นสิิตได้รับการ

พัฒนาอัตลักษณนิสติ 

ม.พ. (บุคลิกภาพ 

สุนทรียภาพ สุขภาพ) 

ร้อยละของจ านวนนิสติ

ท้ังหมด 

100 100 100 100 100 100 100 รองคณบดีฝ่าย

กิจการนสิิต 
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ตัวชี้วัดรอง หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2.4 นิสติมคีุณภาพอัต

ลักษณ ์ม.พ. ในระดับดีขึ้น

ไป 

ร้อยละของจ านวนนิสติ

ท้ังหมด 

60 70 80 90 90 90 90 รองคณบดีฝ่าย

กิจการนสิิต 

2.5 บัณฑิตมคีุณลักษณะ

ตามสมรรถนะของบัณฑิต

ในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน 

(4Cs) 

ร้อยละของจ านวนบัณฑิต

ท้ังหมด 

100 100 100 100 100 100 100 รองคณบดีฝ่าย

กิจการนสิิต 

2.6 นสิิตมกีารแสดงออก

ทางสื่อสังคมได้อย่าง

เหมาะสม 

ร้อยละของจ านวนนิสติ

ท้ังหมด 

ไมม่ขี้อ

ร้องเรียน

ทางสื่อ

สังคม 

ไมม่ขี้อ

ร้องเรียน

ทางสื่อ

สังคม 

ไมม่ขี้อ

ร้องเรียน

ทางสื่อ

สังคม 

ไมม่ขี้อ

ร้องเรียน

ทางสื่อ

สังคม 

ไมม่ขี้อ

ร้องเรียน

ทางสื่อ

สังคม 

ไมม่ขี้อ

ร้องเรียน

ทางสื่อ

สังคม 

ไมม่ขี้อ

ร้องเรียน

ทางสื่อ

สังคม 

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนสิิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น า

ทางด้านวิชาการ  

 (2.1) เป้าประสงค์ 

1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมคีุณภาพ 

2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมคีุณภาพชีวติที่ดีขึน้ 

(2.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

 1. พัฒนาบุคลากรใหม้ีศักยภาพสูงด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

 2. พัฒนาระบบการบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 

  3. การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ให้ผลกระทบเชิงบวกกับชุมชนและสังคม 

 (2.3) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก THE Impact Ranking TOP 10    

2. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก THE World Ranking 2566 

3. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลกScimago 2566  

 (2.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก THE Impact Ranking TOP 10    

2. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก THE World Ranking 2566 

3. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลกScimago 2566 

 

 

 

 

 



 

 
 

36 

ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

 

ตัวชี้วัดรอง และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

 

 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2.1  THE Impact Rankings อันดับ

(ประเทศ) 

≤ 11 ≤ 11 ≤ 11 ≤ 11 ≤ 11 ≤ 11 ≤ 11 ใชข้้อมูลกับ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

2.2 Scimago Institutions Rankings อันดับ

(ประเทศ) 

≤ 14 ≤ 14 ≤ 14 ≤ 14 ≤ 14 ≤ 14 ≤ 14 ใชข้้อมูลกับ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

ตัวชี้วัดรอง หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2.1 จ านวนผลงานวจิัยตพีมิพ ์

(Publication) ที่ตพีมิพใ์นระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 

(ไมน่ับซ้ า) 

≥ 25 ≥ 30 ≥ 35 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 40 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวจิัย 

2.2จ านวนหนว่ยวจิัยเพื่อความเป็นเลิศ 

(Unit of Excellence) 

หนว่ย 

(นับซ้ า) 

≥2 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

2.3 ระบบสนับสนุนการวจิัย (Research 

Supportive System) 

ระบบ 

(ไมน่ับซ้ า) 

- 1 - 1 - 1 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

  (3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และ

ประเทศ 

 (3.1) เป้าประสงค์ 

1. ชุมชนและสังคมมคีุณภาพชีวติและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable Life) 

(3.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

 1. จัดใหม้ีศูนย์การเรียนรู้ (Learning Space) และส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ 

ทุกช่วงวัย ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและรองรับสังคมผูสู้งอายุ 

 2. น าความรูท้างวิชาการ วิชาชีพ งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน  

(Professional-Community Engagement) 

 3. บริการทางดา้นสุขภาพและสาธารณสุข (Community Health Care)  

 (3.3) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน  

 (3.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1. การบริการวิชาการจากสถาบันนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

2. ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) 
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ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

3.1 การสร้างผู้ประกอบการใหม่ 

(Startup & Entrepreneur) 
ราย 

(ไมน่ับซ้ า) 

- - - - - 1 1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

3.2 ทรัพย์สนิทางปัญญา 

(Intellectual Property 

ผลงาน 

(ไมน่ับซ้ า) 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

                  

ตัวชี้วัดรอง และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

 ตัวชี้วัดรอง หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

3.1 ชุมชนนวัตกรรม (Non-Profit) ชุมชน 

(นับซ้ า) 

≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ

วชิาการ 
3.2 Learning Space (Non-Profit) พื้นท่ี 

(นับซ้ า) 

≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ

วชิาการ 

3.3 การบริการวิชาการเพื่อน าองค์

ความรู้สูชุ่มชน (Academic and 

Healthcare Service) (Profit) 

ล้านบาท/ปี - - - - - - - - 

3.4 Commercialized Product ชิ้น 

(นับซ้ า) 

- ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ

วชิาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

  (4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (4.1) เป้าประสงค์(GOAL) 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเสริม 

ความเป็นไทย และพัฒนาสู่สากล (Thainess) 

2. การสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise) 

(4.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนา 

   สู่สากล 

 2. สรา้งความตระหนักและรับรู้ ปลูกฝังความเป็นไทย (Thainess) 

 3. พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์แก่ชุมชนด้วยศิลปะและวัฒนธรรม  

(Cultural Enterprise)  

 (4.3) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเสริม 

ความเป็นไทย และพัฒนาสู่สากล (Thainess) 

2. การสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise) 

 (4.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเสริม 

ความเป็นไทย และพัฒนาสู่สากล (Thainess) 

2. การสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise) 
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ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

 

ตัวชี้วัดรอง และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดรอง หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

4.1 นสิิตและบุคลากรมอีงค์

ความรู้ดา้นศลิปะและ

วัฒนธรรม(Thainess) 

การมสี่วนร่วมสร้างวัฒนธรรม

องคก์รในทุกหน่วยงาน 

ม ี มี มี ม ี ม ี ม ี ม ี รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นสิิต 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

4.1 ชุมชนได้รับการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐาน

รากด้วยทุนศิลปะ

และวัฒนธรรม

สามารถพัฒนาเป็น

ผู้ประกอบการด้าน

ศลิปะและวัฒนธรรม 

จ านวนชุมชนท่ีได้รับการ

สนับสนุน(นับซ้ า) 

- - - - - - - - 

4.2 วสิาหกิจชุมชน

วัฒนธรรม 

จ านวนวสิาหกจิที่มี

สัดสว่นรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น

จากนวัตกรรม(นับซ้ า) 

- - - - - - - - 
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ตัวชี้วัดรอง หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

4.2 พัฒนาองค์ความรู้สร้าง

นวัตกรรมทางวัฒนธรรม 
จ านวนผลงานนวัตกรรมทาง

วัฒนธรรม 

- - - - - - - - 

4.3 พัฒนาผู้ประกอบการดา้น

ศลิปะและวัฒนธรรม 
จ านวนผู้ประกอบการท่ีได้รับการ

พัฒนา 

- - - - - - - - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 (5.1) เป้าประสงค์(GOAL) 

1. มหาวิทยาลัยพะเยามีช่ือเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

(5.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

 1. จัดระบบ กลไก และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนทุกพันธกิจให้เป็นสากล เพื่อรองรับ

การก้าสู่นานาชาติ เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้ตระหนักถึงความส าคัญ และส่งเสริม

ความรู ้ความเข้าใจ และอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงขอ้มูล 

 2. ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ  

 (5.3) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

   1) สรา้งเครือข่ายความรว่มมอื (International Networking) กับสถาบันหรอืองค์กร 

   ในระดับสากล 

   2) ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Ranking)  

3) การจัดประชุมหรอืร่วมการประชุมระดับนานาชาติ (Conferencing) 

(5.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

   1) สรา้งเครือข่ายความรว่มมอื (International Networking) กับสถาบันหรอืองค์กร 

   ในระดับสากล 

   2) ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Ranking)  

3) การจัดประชุมหรอืร่วมการประชุมระดับนานาชาติ (Conferencing) 
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ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

5.1 สามารถฟังพูดอ่านเขียน 

ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ี 

มหาวทิยาลัยก าหนด  

(ภายหลังเข้าร่วมโครงการ

ส่งเสริม 

ภาษาอังกฤษ) 
 

         

5.1.1 บุคลากรสายวชิาการ ร้อยละของจ านวน

บุคลากรสาย

วชิาการท้ังหมดท่ี

เข้าร่วมโครงการ

สอบผ่าน 

20 25 30 35 40 50 60 รองคณบดฝี่ายบริหาร  

 

5.1.2  บุคลากรสายสนับสนุน ร้อยละของจ านวน

บุคลากรสาย

สนับสนุนท้ังหมดท่ี

เข้าร่วมโครงการ

สอบผ่าน 

10 15 20 25 30 35 40 รองคณบดฝี่ายบริหาร  
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ตัวชี้วัดรอง และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดรอง หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

5.1 บุคลากร/นสิิต/นักเรียน 

     5.1.1 ได้รับทุนไป

ตา่งประเทศจากภายนอก

มหาวทิยาลัย 

จ านวนทุนท่ี

ได้รับ - - 1 1 2 2 2 

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

     5.1.2 การแลกเปลี่ยน

บุคลากรสายวชิาการ สาย

สนับสนุน นิสติ นักเรียน (Talent 

Mobility and Knowledge 

Sharing Program) 

จ านวน

หนว่ยงาน 

- 1 1 1 1 1 1 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวจิัย 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ

วชิาการ 

     5.1.3 การน าเสนอผลงาน

ทางวิชาการตา่งประเทศ 

จ านวนผลงาน

ทางวิชาการท่ี

เข้าน าเสนอใน

ตา่งประเทศ 

- - 1 1 1 1 1 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ

วชิาการ 

5.2 มกีารร่วมจัดกิจกรรม และ

ประสานงานหรือเข้าร่วม

ประชุมสัมมนา จัดนิทรรศการ

(Exhibition) ระดับนานาชาต ิ

จ านวน

กิจกรรมท่ี 

เข้าร่วม 

- - 1 1 1 1 1 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ

วชิาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบรหิารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

  6.1) เป้าประสงค์(GOAL) 

1. บุคลากรมีคุณภาพ มทีัศนคติที่ดีและมีความภูมใิจในองค์กร 

2. มหาวิทยาลัยพะเยา มีการบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัว มีประสิทธิภาพ  

และโปร่งใสตรวจสอบได้ 

(6.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

 1. พัฒนาระบบบริหารและทรัพยากรบุคคล 

 2. พัฒนาการสื่อสารองคก์รและกิจกรรมสัมพันธ์ 

 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ และการวิเคราะห์ตน้ทุนด าเนินการที่ดี 

 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรใหม้ีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

 5. พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ด ี(Green and Clean University)  

 (6.3) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. มีระบบเทคโนโลยี Smart Operation ที่ทันสมัย และ ผลักดันมหาวิทยาลัยพะเยา 

   สู่การเป็น Smart University 

2. University Communication 

3. SDG 6,7,11,12,13,15  

(6.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1. การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมีประสทิธิภาพเพิ่มขึ้น และผูร้ับบริการมีความ    

พึงพอใจ 

2. Corporate Communication Development 

3. ภูมิทัศน์สวยงาม และระบบสาธารณูปโภคที่ดกีารสัญจรอย่างเป็นระบบปลอดภัย 

และเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างประหยัด และพลังงานทดแทน 

ต้นแบบของชุมชนของการพัฒนาคุณภาพชีวติที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
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ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

6.1 Smart University 

6.1.1 Smart Infrastructureการพัฒนา

ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์เพื่อรองรับ

การพัฒนามหาวทิยาลัยมุง่สู่การเป็น 

Smart University 

6.1.1.1 จ านวนระบบเครือข่ายไรส้าย

ความเร็วสูง เพื่อทดแทนการใชง้าน

เครอืขา่ยเดิม เพ่ิมความสะดวกและ

ประสิทธิภาพในการใชง้าน 

 

 

 

 

จุด 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

6.1.1.2 ความเร็วในการเชื่อมตอ่ระบบ

เครอืขา่ยอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อ

รองรับการสบืค้นขอ้มูลและเนื้อหาแบบวดิิ

โอ 

กิกะบติต่อ

วนิาที 

-  -

  

- - - - - - 

6.1.1.3 สัดสว่นการใชบ้ริการคลาวด์

ควบคู่กับระบบภายในมหาวทิยาลัย เพื่อ

เพิ่มความนา่เช่ือถือ เสถียรภาพของระบบ 

และรองรับการใช้งานบริการต่างๆจาก

ภายนอกมหาวทิยาลัยอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ร้อยละ - - - - - - - - 
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ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

 

 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

6.1.2 Smart Educationการพัฒนา

ระบบการจัดการเรียนการสอนและสื่อ

การสอนโดยใช้เทคโนโลยดีจิิทัล

สมัยใหมร่องรับการเรียนการสอนแบบ 

New Normal และการเรียนการสอน

ออนไลน์ 

6.1.2.1 จ านวนรายวชิาท่ี

ให้บริการการเรียนการสอนออนไลน์ใน

ระบบ UP LMS จ านวนวชิา ≥ 3 ≥ 4 ≥ 5 ≥ 6 ≥ 7 ≥ 8 ≥ 9 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

6.1.2.2 การพัฒนาระบบ UP 

LMS (Smart UP LMS) 

ระบบ 

 

- - - - - - - - 

6.1.3 Smart Management การ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน

คณะสหเวชศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ

ปฏบัิตงิานและการให้บริการต่างๆ 

ระบบ 

 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน

คุณภาพ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
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ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 
 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

6.2 การพัฒนาการสื่อสารองคก์รและ

กิจกรรมสัมพันธ์ 

6.2.1 มชีอ่งทางการสื่อสารท่ี

หลากหลาย 

จ านวนชอ่งการทาง

สื่อสารท่ีเพิ่มขึ้นใน

แตล่ะป ี

1 1 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพ 

6.2.2 มีระบบวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นการ

ประชาสัมพันธ์(Decision Support 

System : DSS) 

ร้อยละความส าเร็จ - - - - - - - - 

6.3 รายงานทางการเงินของ

มหาวทิยาลัยได้รับการรับรองแบบไม่

มเีงื่อนไข 

จ านวนเงื่อนไข ไมม่ี

เงื่อนไข 
ไมม่ี

เงื่อนไข 
ไมม่ี

เงื่อนไข 
ไมม่ี

เงื่อนไข 
ไมม่ี

เงื่อนไข 
ไมม่ี

เงื่อนไข 
ไมม่ี

เงื่อนไข 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

6.4 มเีครอืขา่ยศิษยเ์ก่าในระดับคณะ จ านวนเครอืขา่ย ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นสิิต  
6.5 มรีะบบฐานขอ้มูลของศิษยเ์ก่า จ านวนระบบ 1 1 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นสิิต  
6.6.ศิษย์เก่ามีสว่นร่วมในการพัฒนา 

คณะสหเวชศาสตร์ 
จ านวนชอ่งทาง ≥ 1

ชอ่งทาง 
≥ 1

ชอ่งทาง 
≥ 1

ชอ่งทาง 
≥ 1

ชอ่งทาง 
≥ 1

ชอ่งทาง 
≥ 1

ชอ่งทาง 
≥ 1

ชอ่งทาง 
รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นสิิต 
6.7 เพิ่มช่องทางการตดิตอ่สื่อสารกับ

ศษิยเ์ก่า 

 

ชอ่งทาง อย่าง

นอ้ย 1

ชอ่งทาง 

อย่าง

นอ้ย 1 

ชอ่งทาง 

อย่าง

นอ้ย 1 

ชอ่งทาง 

อย่าง

นอ้ย 1 

ชอ่งทาง 

อย่าง

นอ้ย 1 

ชอ่งทาง 

อย่าง

นอ้ย 1 

ชอ่งทาง 

อย่าง

นอ้ย 1 

ชอ่งทาง 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นสิิต 
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ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

6.8 ศษิยเก่าได้รับการยกย่องไดรั้บ

รางวัลระดับชาติ/ นานาชาติ 
จ านวนรางวัล - - - - - - - - 

6.9 UI Green ระดับของประเทศ

ไทย 

Top 20 - - Top 15 - - Top 10 ใชผ้ลการประเมินของ

มหาวทิยาลัย 
6.10 Green Office จ านวนหนว่ยงานท่ี

ได้รับรางวัล(นับซ้ า) 

ได้รับ

ผลการ

ประเมิน

ระดับ

เหรียญ

ทองแดง 

ได้รับ

ผลการ

ประเมิน

ระดับ

เหรียญ

ทองแดง 

ได้รับ

ผลการ

ประเมิน

ระดับ

เหรียญ

ทองแดง 

ได้รับ

ผลการ

ประเมิน

ระดับ

เหรียญ

เงิน 

ได้รับ

ผลการ

ประเมิน

ระดับ

เหรียญ

เงิน 

ได้รับ

ผลการ

ประเมิน

ระดับ

เหรียญ

เงิน 

ได้รับ

ผลการ

ประเมิน

ระดับ

เหรียญ

ทอง 

หัวหน้าส านักงาน 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

คณบดีคณะสหเวช

ศาสตร์ 

6.11 ผลการประเมิน ITA อยู่ในระดับดี

มาก 
ระดับคะแนน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก คณบดีคณะสหเวช

ศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

หัวหน้าส านักงาน 
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ตัวชี้วัดรอง และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดรอง หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

6.1 Smart Manpower การเพิ่ม

สัดสว่นอัตราก าลังให้สมดุลและ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้ังสาย

วชิาการและสายสนับสนุน 

สัดสว่น

อัตราก าลัง 

1.12 1.10 1.08 1.06 1.04 1.02 1.01 ใชข้้อมูลของมหาวทิยาลัย 

6.2 มีระบบสารบรรณ

อเิล็กทรอนิกส ์ 

(UP- eDocument) 

 

ร้อยละ

ความส าเร็จ 

70 75 80 85 90 95 100 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน

คุณภาพ 

6.3 ความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบ

สารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ 

ร้อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ผู้ใชร้ะบบ 

70 75 80 85 90 95 100 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน

คุณภาพ 

6.4 International Communications 

and Public Relations Center  

(ศูนยป์ระชาสัมพันธ์และสื่อสาร

องคก์ร) 

ร้อยละ

ความส าเร็จ 

- - - - - - - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน

คุณภาพ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

6.5 ศูนยเ์รียนรู้ต้นแบบของชุมชน

ด้านส่ิงแวดลอ้ม 

ร้อยละ

ความส าเร็จ 

- - - - - - - - 
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บทท่ี 4 

การประเมินความส าเร็จแผนยุทธศาสตร์ 

 

4.1 การประเมินความส าเร็จแผนยุทธศาสตร์ 

 (1) การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะสหเวชศาสตร์ เพื่อสร้าง 

ความตระหนักถึงความส าคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2570 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

(1.1) คณบดีแถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570 ต่อบุคลากรและนิสิตคณะสหเวช

ศาสตร ์ 

(1.2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตรฯ์ ไปยังผูม้ีสว่นได้ส่วน

เสียทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการตดิตามข้อมูลย้อนกลับจาก ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียเป็นระยะ ๆ 

 (2) ก าหนดผูร้ับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

(2.1) ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับรองคณบดีฝ่ายต่างๆ ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้า

ส านักงาน และระดับบุคคล 

(2.2) จัดตั้งคณะกรรมการ หรอืคณะท างาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ์  

 (3) การติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของ  

แผนยุทธศาสตร ์โดยมีระบบและกลไกดังนี้ 

   (3.1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งน าเสนอผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

โปร่งใส มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

(3.2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

กับการประเมนิการปฏิบัติงานตามระดับของตัวช้ีวัดการด าเนินงาน  

(3.3) ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้ 

และตามรอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

(3.4) รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  
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 (4) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ การจัดสรรทรัพยากร

สนับสนุนตามความเหมาะสม การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและตอบสนอง

ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศนข์องคณะ 

 (5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถใน

การติดตามประเมินผล มีการน าข้อมูลไปวิเคราะห์และน ารายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการ

ตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 

4.2 การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการด าเนินงาน 

 ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2570 เป็นรายไตรมาส โดยก าหนดให้มีการ

ประเมินปีงบประมาณละ 4 ครั้ง ตามวิธีการและขัน้ตอน ดังนี้ 
 

 (1) ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 - 2570 นี้ได้ก าหนดให้มีการ

เชื่อมโยงตัวบ่งช้ีของแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล จงึก าหนดให้มี

การตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ์ สอดคล้องกับตัวบ่งชีข้องแผน 

 (2) การรายงานผล 

  (2.1) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้

ประจ าปีงบประมาณ)  

1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลาง 

และส านักงบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน)   

2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อ

มหาวิทยาลัย กรมบัญชกีลาง และส านักงบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน)   

3) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศกึษา) 

  (2.2) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)  

1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อส านักงบประมาณ และ สกอ. 

ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 
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2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อส านัก

งบประมาณ และ สกอ. ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

3) รายงานผลการด าเนินโครงการตามค าขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพ 

และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

4) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศกึษา) 

  (2.3) การรายงานผลการด าเนินโครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ 

ประจ าปีงบประมาณ) 

1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อส านักงบประมาณ สกอ. 

กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ต่อส านัก

งบประมาณ สกอ. กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ที่เกี่ยวข้องละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน 

กรกฎาคม กันยายน) 

3) รายงานผลการด าเนินโครงการตามค าขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพ 

และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

4) รายงานผลการด าเนินงานบูรณาการภาค สกอ.ในระบบ e-MENSCR ปีละ

4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

5) รายงานผลการด าเนนิงานงบประมาณจังหวัดต่อจังหวัด ในระบบ PADME  

6) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง (สิน้ภาคการศกึษา) 

  (2.4) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น ๆ ตามค าขอของแหล่งทุน 

และรายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย (เมษายน 

กันยายน) 

 

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


