
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงานอธิการบดมีหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงาน 

และใชเ้ป็นคูมื่อในการบริหารจัดการ เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงาน และ

การพัฒนาหน่วยงานของบุคลากรในส่วนงาน โดยมี เนื้อหาสาระเก่ียวกับการศึกษาสภาพ

ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมปัจจัยท้ังภายในและภายนอก เพื่อก าหนดทิศทาง  และแนวทางในการ

พัฒนาซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร สมรรถนะหลักขององค์กร  ประเด็น

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ซึ่งน าไปสู่การแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี (โครงการ/กิจกรรม) เพื่อน าไปปฏิบัติและประเมินผลการด าเนินงานต่อไป  

ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนการปฏิบัติงาน

ของส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ

ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และตอบสนองต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้

บรรลุผลส าเร็จต่อไป 

 

 

                                                     นายอานนท์ณัฏฐ์  จีนเอียด 

ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. ประวัติความเป็นมา 
 

 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา         

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 จึงถือได้ว่า มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร          

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ที่ไมเ่ป็นส่วนราชการอย่างเต็มรูปแบบ  

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดต้ังส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัยตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 โดยเรียกช่ือว่า ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และ

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของส านักงานอธิการบดี ซึ่งก าหนดให้ส านักงาน

อธิการบดี (Office of the President) มีภาระหน้าที่ในการสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และภาระหน้าที่อื่น ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

 ปัจจุบันส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยภายในส านักงาน

อธิการบดี จ านวน 5 งาน ดังน้ี 

1. งานบริหารทั่วไป 

2. งานประสานภารกิจอธิการบดี 

3. งานเลขานุการ 

4. งานออกแบบและก่อสร้าง 

5. งานพัสดุ 

 

2. วิสัยทัศน์ ปณิธาน และพันธกจิ  

วิสัยทัศน์  เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการ และการให้บริการ อย่างมีคุณภาพ และมีประสทิธิภาพ                                                                                                    

           ปณิธาน   มุ่งมั่นปฏิบัตงิาน และให้บริการที่มีคุณภาพภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

และมีธรรมาภิบาล 

พันธกจิ  

1. สนับสนุนและสง่เสริมการบรหิารจัดการ และการด าเนินงานตามพันธกจิของมหาวิทยาลัย 

          2. ประสานพันธกจิ และขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสูก่ารปฏิบัติ 
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3. โครงสร้างองค์กรและการบรหิารงานภายในส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 

 

หมายเหตุ : บุคลากรของงานเลขานกุาร เป็นการขอยืมตัวมาช่วยปฏบิัติงานเลขานกุารผู้บริหาร 
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4. บุคลากร  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานอธิการบดมีหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 14 คน 

แยกตามต าแหน่ง สังกัด และคุณวุฒิการศึกษา ดังนี ้
 

ต าแหน่ง / สังกัด 
วุฒิการศึกษา 

จ านวนรวม 
ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท 

1. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  1 1 

2. งานบริหารทั่วไป    

   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 2 1 3 

3. งานพัสดุ    

    ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 3 2 5 

    ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 1  1 

4. งานออกแบบและก่อสร้าง    

    ต าแหน่ง วิศวกร 2 1 3 

    ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป  1 1 

รวมทั้งสิ้น 8 6 14 

หมายเหตุ : ไม่รวมบุคลากรท่ีขอยืมตัวมาช่วยปฏิบัติงาน 
   

 สมรรถนะบุคลากร 

  การก าหนดสมรรถนะประจ าต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยา                 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การก าหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นใน                

การปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ได้ก าหนด

สมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัตงิานส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

1. ดา้นสมรรถนะหลัก  ได้แก่ 

1.1 มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

1.2 การบรกิารที่ดี (Service Mind) 

1.3 การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชพี (Expertise) 

1.4 การยืดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) 

1.5 การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
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2. ดา้นสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

2.1 การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 

2.2 การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) 

2.3 การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น (Caring Others) 

2.4 การสั่งการตามอ านาจหน้าที่ (Holding People Accountable) 

2.5 การสบืเสาะหาข้อมูล (Information Seeking) 

2.6 ความเข้าใจขอ้แตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) 

2.7 ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal Understanding) 

2.8 ความเข้าใจองค์กร และระบบงาน/ราชการ (Organizational Commitment) 

2.9 การด าเนนิการเชิงรุก (Proactive ness) 

2.10 การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order) 

2.11 ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) 

2.12 ความยดืหยุน่ผ่อนปรน (Flexibility) 

2.13 ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing) 

2.14 สุนทรยีภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality) 

2.15 ความผูกพันที่มีต่อองค์กร (Organizational Commitment) 

2.16 การสร้างสัมพันธภาพ (Relationship Building) 

3. ดา้นสมรรถนะทางการบริหาร  

3.1 ภาวะผู้น า (Leadership) 

3.2 วิสัยทัศน์ (Visioning) 

3.3 การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation) 

3.4 ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) 

3.5 การควบคุมตนเอง (Self Control) 

3.6 การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) 

การก าหนดความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานที่ส าหรับบุคลากร

มหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 

1. ความรูค้วามสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

2. ความรูเ้ร่ืองกฎหมายและกฎระเบียบ 

3. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 

4. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
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ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 และประกาศมหาวิทยาลัย 

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2564          

ได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัตงิานประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครัง้ 

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิาน และให้น าผลการประเมินไปใช้ประกอบการ 

พิจารณาแล้วแต่กรณี ส านักงานอธิการบดีได้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีพนักงาน

มหาวิทยาลัยประเมินบุคลากร สังกัดส านักงานอธิการบดี 

โดยแยกแบบประเมินออกเป็น 2 องค์ประกอบ 

1. องค์ประกอบที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 

2. องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการท างาน รอ้ยละ 20 

 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปี 2564 

 

 
 

ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของบคุลากรส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี 2564 

คะแนนเฉลี่ยที่ได้ = 86.34  อยู่ในระดับดีมาก 

 

 

 

68.91

17.43

86.34

80.00 

20.00 

100.00 

1 .  ผลสัมฤทธิ์

ของงาน  

2 .  พฤติกรรม

การท างาน  

คะแนนรวม

1. ผลสมัฤทธ์ิของงาน 2. พฤติกรรมการท างาน คะแนนรวม

ค่าเฉล่ียท่ีได้ 68.91 17.43 86.34

คะแนนเต็ม 80.00 20.00 100.00
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5. งบประมาณ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 จ าแนกตามประเภท ดังนี้ 

งบประมาณที่ 

ได้รับจัดสรร 

จากเงิน 

รายได้ของ 

มหาวทิยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน เพิ่ม/ลด จ านวนเงิน เพิ่ม/ลด จ านวนเงิน เพิ่ม/ลด 

1,000,000 850,000 ลด 15% 1,250,000 เพิ่ม 47% 1,125,000 ลด 10% 

 

 

งบประมาณจ าแนกตามประเภทรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

ล าดับ ประเภทรายจ่าย งบประมาณ 

 แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  

1 กองทุนเพื่อการศึกษา 1,040,000.00 

2 กองทุนสินทรัพย์ถาวร     50,000.00 

 แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

3 กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     35,000.00 

 รวม 1,125,000.00 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P a g e  | 7 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร เป็นกระบวนการส าคัญอย่างหน่ึงในการ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ เพราะจะท าให้สามารถทราบถึงปัจจัยที่ส่งเสริมหรือเป็นข้อจ ากัดหรือเป็นปัญหา

อุปสรรคในการท างาน การประเมินปัจจัยภายในอย่างตรงไปตรงมา ท าให้สามารถทราบถึงจุดแข็ง 

(Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ขององค์กรเพ่ือน าจุดแข็งมาใช้ให้เกิดประโยชน์และหาวิธีการใน

การลดจุดอ่อนให้น้อยลง การประเมินปัจจัยภายนอกอย่างรอบด้าน จะช่วยให้องค์กรสามารถทราบถึง

โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่องค์กรเผชิญหน้า เพ่ือหาทางใช้โอกาสที่มีให้เกิด

ประโยชน์และหาทางลดหรือหลกีเลี่ยงภัยคุกคามที่จะเกิดขึน้กับองค์กร 

 

ผลการวิเคราะห์หรอืประเมินสภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง  

(Strengths) 

1. ส านักงานอธิการบดีอยู่ในช่วงเวลาการพัฒนา ท าให้สามารถรองรับการ

เปลี่ยนแปลงได้ 

2. ผู้บริหารมีศักยภาพสามารถด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ รวมทั้งสามารถ

คาดการณ์ผลของการเปล่ียนแปลง ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบกับการบริหาร

จัดการของส านักงานอธิการบดไีด้ 

3. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดผู้บริหารท าให้การตัดสินใจต่างๆ เป็นไปด้วย

ความรวดเร็ว คล่องตัว 

4. วัฒนธรรมองค์กรในเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร 

5. บุคลากรท างานเป็นทีม และให้ความรว่มมือเป็นอย่างดีในทุกภารกจิ 

6. มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ มีจ านวนเพียงพอต่อ

จ านวนบุคลากร 

7. มรีะบบสารสนเทศทีท่ันสมัยช่วยลดข้ันตอนในการท างาน อ านวยความสะดวก 

และเพ่ิมประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิาน 

จุดอ่อน 

(Weaknesses) 

1. ขาดการบูรณาการการบรหิารจัดการทรัพยากรภายในให้มีประสทิธิภาพสูงสุด 

2. วิทยาการ/เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้บุคลากรพัฒนาไมท่ัน 

3. บุคลากรยังขาดความเข้าใจในดา้นการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ / แผนกลยุทธ์ 

4. มกีารปรับเปลี่ยน / โยกยา้ย โครงสรา้งการบรหิารงานบ่อยครั้ง 

5. ทักษะที่จ าเป็น (4Cs และ Digital Literacy) และศักยภาพของบุคลากรยังไม่

เพียงพอตามความคาดหวัง 
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ผลการวิเคราะห์หรอืประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส 

(Opportunities)  

1. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตนเองของ

บุคลากรทุกสายงาน 

2. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการบรหิารงานของส านักงานอธิการบดี 

3. มีเครือข่ายความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เข้ามา

สนับสนุนการปฏิบัตงิานของส านักงานอธิการบดี 

4. มีการจัดสรรสวัสดิการส าหรับบุคลากรที่หลากหลาย เพ่ือเป็นขวัญและ

ก าลังใจในการปฏิบัตงิาน 

อุปสรรค 

(Threats) 

1. นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงบ่อยไม่เอือ้ต่อการท างาน 

2. งบประมาณในการด าเนนิงานถูกปรับลด 

3. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ท าให้บุคลากรบางสว่นไม่สามารถปรับตัวให้ทัน 
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การด าเนนิโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จ าแนกตามความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

1. เพื่อผลิตก าลัง 

คนให้มีคุณลักษณะ 

สมรรถนะและทักษะ

แห่งอนาคต 

ตอบสนองความ

ต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

จ านวนชัว่โมงที่

บุคลากรได้รับ

การพัฒนาต่อคน

ต่อปี 

>15ชม/

คน/ปี 
>15ชม/

คน/ปี 
>15ชม/

คน/ปี 
>15ชม/

คน/ปี 
>15ชม/

คน/ปี 

1. โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

ส านักงานอธิการบด ี
2. โครงการพัฒนา

ศักยภาพของ

ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสด ุ
3. โครงการอบรม

หลักเกณฑ์และวิธีการ

ก าหนดราคากลางงาน

ก่อสร้าง ตามพ.ร.บ.

การจัดซ้ือจัดจ้าง 

4. สนับสนุนบุคลากร

เข้ารับการอบรมจาก

หน่วยงานต่างๆ 

 

80,000 

 

 

40,000 

 

 

40,000 

 

มีเครือข่ายความ

ร่วมมือจากแต่ละ

หน่วยงานเพื่อ

สนับสนุนการ

ด าเนินงานของ

ส านักงาน

อธิการบดี 

มีเครือข่าย 

ภายใน 

จ านวน 2 

เครือข่าย 
 

 

มีเครือข่าย 

ภายใน 

จ านวน 2 

เครือข่าย 

มีเครือข่าย 

ภายใน 

จ านวน 2 

เครือข่าย 

มีเครือข่าย 

ภายใน 

จ านวน 2 

เครือข่าย 

มีเครือข่าย 

ภายใน 

จ านวน 2 

เครือข่าย 

1. โครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ทางด้านพัสดุ 

(KM) 

2. โครงการความร่วมมือ

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ

ประสบการณ์ระหว่าง

หน่วยงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

30,000 

 

 

85,000 

 

1. เครือข่ายส านักงานอธิการบดี 2. เครือข่ายพัสด ุ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู 

ท านุบ ารุงศิลปะ 

วัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จ านวนคร้ังที่จัด

โครงการต่อปี 
2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 1. โครงการ “พิธีถวาย

พระพรชัยมงคล สมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เนื่องในวัน

คล้ายวันพระราชสมภพ 

2 เมษายน” 
2. โครงการ “พิธีถวาย

ราชสักการะสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช   

เนื่องในวันคล้ายวัน

สวรรคต 25 เมษายน” 

35,000 

 

 

 

 

 

 

 

35,000 

 

 

 

 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

1. การบริหารงานมี

ธรรมาภิบาล และ

ความโปร่งใสอย่าง

ย่ังยืน 

ระดับผลประเมิน 

 UP-ITA  

ไม่ต่ ากว่า A 

A A A A A 1. โครงการประชุม

คณะกรรมการประจ า

ส านักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. กิจกรรมการเตรียม

ความพร้อมรับการ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน 

40,000 

 

 

 

 

 

2. ผลการปฏิบัติงาน

และการพัฒนาที่ดี

และมีประสิทธิภาพ 

คา่เฉลี่ยผล

ประเมินของ

บุคลากร 

 

80 

คะแนน

ขึน้ไป 

85

คะแนน

ขึน้ไป 

85 

คะแนน

ขึน้ไป 

90 

คะแนน

ขึน้ไป 

90 

คะแนน

ขึน้ไป 

การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจ าปีของ

บุคลากรส านกังาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัย

พะเยา 
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การประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 

1. การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของส านักงานอธิการบดี 

เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 ไปสู่การปฏิบัต ิโดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

1) เผยแพร่นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ต่อบุคลากรส านักงานอธิการบดี 

2) สนับสนุนการมีความร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ส านักงานอธกิารบด ีแผนปฏบิัติการประจ าปี และแผนบริหารจัดการความเส่ียงและความโปร่งใส            

2. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี 

1) ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี(ผู้รับผิดชอบหลัก) และ

ระดับบุคคล 

2) ก าหนดให้บุคลากรทุกคนในสว่นงาน ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนของส านักงานอธิการบด ี

3) จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือให้มหีน้าที่ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

3. การติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 

1) ศึกษานโนบายและวิสัยทัศน์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และ แนวทางจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กับการประเมิน

การปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี 

3) ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ตามตัวชี้วัดและตามรอบ

เวลาที่ก าหนดอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิง

ปรมิาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจ าปี ต่อกองแผนงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยตามล าดับ 


