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ส่วนที่ 1   

โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 

 

1.1 ประวัติความเป็นมา  

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ และ

ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 4 เล่ม 127 ตอนที่ 44 ก เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 มีผลเป็น

มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao) โดยสมบูรณ์แบบ ตัง้แต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2553  

กองกลาง ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน

บริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ได้แบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานบริหารออกเป็น 8 กอง    

และ 3 ศูนย์ ประกอบด้วย กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองกิจการนิสิต กองคลัง กองแผนงาน         

กองอาคารสถานที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา ศูนย์     

บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ให้บริการ             

และสนับสนุนนิสิตพิการ โดยกองกลางได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 5 งาน คือ งานธุรการ          

งานประชุมและพิธีการ งานเลขานุการผูบ้ริหาร งานประชาสัมพันธ์ และงานประสานงาน 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 50 (1/2556) 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งหน่วยบริหารน้ าดื่มมหาวิทยาลัยพะเยา โดยอยู่ภายใต้   

การดูแลของกองกลาง จึงได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 5 งาน 1 หน่วย คือ งานธุรการ งานประชุม

และพิธีการ งานเลขานุการผู้บริหาร งานประชาสัมพันธ์ งานประสานงาน และหน่วยบริหารน้ าดื่ม

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา    

ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ได้มมีตใิห้ย้ายบุคลากร งานเลขานุการผูบ้ริหาร ไปสังกัดกอง

การเจ้าหน้าที่ กองอาคารสถานที่ กองบริการการศึกษา กองกิจการนิสิต กองแผนงาน และ กองบริหาร

งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน กองกลางได้แบ่งการ

บริหารจัดการออกเป็น 4 งาน 1 หน่วย คือ งานธุรการ งานประชุมและพิธีการงานประชาสัมพันธ์        

งานประสานงาน และหนว่ยบริหารน้ าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน 

เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา และมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     

จึงออกประกาศ เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายใน ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 28 
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พฤษภาคม 2563 โดยให้โอนย้ายงานวิเทศสัมพันธ์ ร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก และหน่วยพัฒนาเว็บไซต์ 

เป็นหนว่ยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองกลาง ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ 23 (2/2563) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 มีมติให้โอนย้ายร้านของที่ระลึก ไปสังกัดส านักงาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมทั้ง ให้ “ยุบเลิกหน่วยบริหารน้ าดื่ม” สังกัดกองกลาง และยกเลิก

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของหน่วยบริหารน้ าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา          

พ.ศ. 2561 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 39 (18/2563) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 มีมติให้โอนย้ายงานวิเทศสัมพันธ์ 

ไปสังกัดกองบริการการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป พร้อมทั้งอนุมัติปรับปรุงโครงสร้าง

หน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองกลาง เป็น 4 งาน ดังนี้ งานธุรการ งานประชุมและพิธีการ          

งานประชาสัมพันธ์ งานประสานงานกรุงเทพฯ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยพะเยา มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน 

เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 41 (20/2563) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 

2563 จึงออกประกาศ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองกลาง           

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 (2) ของประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้าง

หนว่ย งานย่อย ระดับงาน ภายในกองกลาง พ.ศ. 2563 และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน ย่อยระดับงาน 

ภายในกองกลาง ดังนี้ 

1. งานธุรการ 

2. งานประชุมและพิธีการ 

3. งานประชาสัมพันธ์ 
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1.2 เป้าหมายการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก  
  

ตารางที่ 1 เป้าหมายการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก  

บริการ ความส าคัญต่อความส าเร็จ แนวทางการบริการ 

การบริหารจัดการเอกสาร -ผูร้ับบริการได้รับเอกสารที่

ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา 

-ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจ

ต่อการใช้ระบบ 

-ความปลอดภัยของระบบ 

- ปฏิบัติงานได้ทุกที่ 

-การจัดท าระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

รองรับการปฏิบัติงาน 

-พัฒนาระบบการบริ ห าร

จัดการเอกสาร เพื่ อ ให้ทุ ก

หน่ ว ย ง านน า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร

บริหารจัดการเอกสารให้เป็น
ระบบและง่ายต่อการใช้งาน

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- พั ฒ น า ร ะ บ บ ไ ป ร ษ ณี ย์

อิ เล็กทรอนิกส์ให้สะดวกต่อ

การติดตาม และตรวจสอบ

ไปรษณียภัณฑ์ 

-จัดอบรม 

การบริหารจัดการด้านประชุมและ

พิธีการ 

-การด าเนินงานเป็นไปตาม

อ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดใน 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา (ตาม พรบ 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนั บ สนุ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิ ท ย าลั ยพ ะ เ ย า  โ ดย          

- อ านวยความสะดวกในการ

จัดท าเอกสารประกอบการ

ประชุมคณะ เพื่อบรรจุในวาระ

ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง 

ครบถ้วน ทันเวลาที่ก าหนด 

และจัดส่งข้อมูลรายงานมติที่

ประชุมกลับไปยังส่วนงานต้น

เรื่องและผู้ที่ เกี่ยวข้องเพื่อน า

น โ ย บ า ย ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ             

- อ านวยความสะดวกในการใช้
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บริการ ความส าคัญต่อความส าเร็จ แนวทางการบริการ 

 

 

 

 

-มีการจัดพิธีการตามแบบแผน

ขนบธรรมเนยีมและจารีต

ประเพณีเป็นของมหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

ห้องประชุม พร้อมจัดเตรียม

อาหารว่างและเครื่องดื่มให้แก่

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร

มหาวิทยาลัยพะเยา 

-การจัดท าคูม่อืพิธีการตา่ง ๆ  

-จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

ด้านพิธีการตา่ง ๆ ที่ถูกต้อง  

-สร้างเครือข่ายพิธีการโดย

ก า ร บู ร ณ ร ก า ร ร่ ว ม กั บ

หนว่ยงานภายในและภายนอก 

การบริหารจัดการด้านสื่อสาร

องค์กร 

- ผูร้ับบริการได้รับข่าวสารที่

ถูกต้อง รวดเร็ว ทัน

เหตุการณ ์ 

- การได้รับการจัดอันดับ 

Webometrics Ranking of 

World Universities 

-ให้บริการด้านการเขียนข่าว 

การผลิตสื่อต่าง ๆ โดยเผยแพร่

ผา่นสื่อ Social Media 

- ให้บริการด้านการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ

เทคโนโลยีดจิทิัล 

- การสร้างภาคีเครอืข่ายทั้ง

ภายในและภายนอกเพื่อสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
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1.3 ลักษณะองค์กร (Organizational Description) 

   1.3.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment) 

 (1) บรกิาร (Service Offerings) 
 

 ตารางที่ 2 บริการ (Service Offerings) 

 กิจกรรม/บริการหลักของ

กองกลาง (Key Activities) 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

(Customer Segments) 

จุดเด่น/คุณค่าของบริการที่

น าเสนอต่อลูกค้า  

(Value propositions) 

การบริหารจัดการเอกสาร คณะ/วิทยาลัย /กอง /ศูนย์ /

วิทยาเขต/โรงเรียนสาธิต 

-Service Mind 

- มี ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

เอกสารที่สะดวก ถูกต้องและ

รวดเร็ว ผ่านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ระบบUP DMS 

ระบบ UP Postal) 

การบริหารจัดการด้านประชุม

และพิธีการ 

ผู้บริหาร/คณะ/วิทยาลัย/กอง/

ศูนย์/วทิยาเขต/โรงเรียนสาธิต 

-Service Mind 

-มีระบบที่สนับสนุนการจัด

ประชุม ทีถู่กต้อง รวดเร็ว  

การบริหารจัดการด้านสื่อสาร

องค์กร  

-ผู้บริหาร/บุคลากร/นิสิต /

นักเรียน 

- เ ค รื อ ข่ า ย ผู้ น า ชุ ม ช น /

สื่ อ ม ว ล ช น / ผู้ ป ก ค ร อ ง /

หนว่ยงานภาครัฐเอกชน 

-Service Mind 

-เป็นศูนย์กลางและมีระบบ

การให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ของมหาวิทยาลัยที่ ถูกต้อง

ร วด เ ร็ ว  ชั ด เ จน  แล ะทั น

เหตุการณ ์
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 (2) ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม สมรรถนะหลัก และอัตลักษณ์ 

(Philosophy, Determination, VISION, MISSION, VALUES, Core Competencies and Culture) 
 

ตารางที่ 3 ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทัศน ์พันธกิจ 

ปรัชญา บรกิารเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม มุง่มันพัฒนา สรา้งสรรค์ผลงาน 

ปณิธาน ปัญญาเพื่อความเข้มแขง็ของชุมชน (Wisdom for Community 

Empowerment) 

วิสัยทัศน์ “เปน็ศูนย์กลางด้านการสือ่สารองคก์ร ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั ภายในปี 

2569” 

พันธกจิ 1. การบรหิารจัดการเอกสาร 

2.การบรหิารจัดการด้านประชุมและพิธีการ 

3.การบรหิารจัดการด้านสื่อสารองคก์ร 

ค่านิยมองค์กร ยิม้แยม้ แจ่มใส บรกิารด้วยใจ 

สมรรถนะหลักขององค์กร 

(Core Competency) 

การจัดระบบสารบรรณ  และการสื่อสารองคก์ร มีประสิทธภิาพ 

  

 (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile)  

 (3.1) ประเภทและจ านวนบุคลากร 
 

ตารางที่ 4 จ านวนบุคลากรแบ่งตามสังกัด ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศกึษา  

ต าแหน่ง/สังกัด 

คุณวุฒกิารศึกษา (จ านวนคน) 

รวม (คน) ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ผูอ้ านวยการกองกลาง   1  

งานธุรการ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - 5 - 5 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - 1 - 1 

นักวิชาการเงินและบัญชี - 1 - 1 

นักวิชาการพัสดุ - 1 - 1 

คนงาน 2 2 - 4 
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ต าแหน่ง/สังกัด 

คุณวุฒกิารศึกษา (จ านวนคน) 

รวม (คน) ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

คนงาน (รายวัน) 2 - - 2 

งานประชุมและพิธีการ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  1 3 4 

คนงาน 1   1 

งานประชาสัมพันธ์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  1 1 2 

นักประชาสัมพันธ์  3 5 8 

นักวิชาการช่างศิลป์  1  1 

รวมทั้งสิน้ 5 16 10 31 
 

 (3.2) สมรรถนะบุคลากร 

  การก าหนดสมรรถนะประจ าต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

พะเยา ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่

จ าเป็นในการปกิบัติงานส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 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 การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 

1.4 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจรยิธรรม (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 านาจหนา้ที่ (Holding People Accountable) 
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2.5 การสบืเสาะหาข้อมูล (Information Seeking) 

2.6 ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) 

2.7 ความเข้าใจผูอ้ืน่ (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 ความยดืหยุ่นผอ่นปรน (Flexibility) 

2.13 ศลิปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing) 

2.14 สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality) 

2.15 ความผูกพันที่มีต่อองค์กร (Organizational Commitment) 

2.16 การสรา้งสัมพันธภาพ (Relationship Building) 

3. สมรรถนะทางการบริหาร 

3.1 ภาวะผูน้ า (Leadership) 

3.2 วิสัยทัศน ์(Visioning) 

3.3 การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation) 

3.4 ศักยภาพเพื่อน าการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) 

3.5 การควบคุมตนเอง (Self Control) 

3.6 การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) 

การก าหนดความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ า เป็นในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร

มหาวิทยาลัยพะเยา มีดังต่อไปนี้ 

1. ความรูค้วามสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

2. ความรูเ้รื่องกฎหมายและกฎระเบียบ 

3. ทักษะการใชค้อมพิวเตอร์ 

4. ทักษะการใชภ้าษาอังกฤษ 
 

 กองกลาง ได้ก าหนดค่าเป้าหมายด้านสมรรถนะของบุคลากร ที่สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของ

องค์กร ดังตารางตอ่ไปนี ้
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ตารางที่ 5 การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง 
 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประเภท 

ระดับสมรรถนะ 

ปัจจุบัน 

ค่าเปา้หมาย 

ที่สนับสนุนการบรรลุ

วิสัยทัศน์ขององค์กร 

1. ต าแหนง่ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป    

   สมรรถนะด้าน ความรูเ้รื่องกฎหมายและกฎระเบียบ K  การใช้คอมพิวเตอร ์

   สมรรถนะด้าน การใช้ภาษาอังกฤษ S  การใช้ภาษาองักฤษ 

2. ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  1  

   สมรรถนะด้าน ความรูเ้รื่องกฎหมายและกฎระเบียบ K  ความรูด้้านกฎหมาย

ระเบียบพัสด ุ

   สมรรถนะด้าน การใช้ภาษาอังกฤษ S  การใช้ภาษาองักฤษ 

3. ต าแหน่ง นักวชิาการเงนิและบัญชี  1  

   สมรรถนะด้าน ความรูเ้รื่องกฎหมายและกฏระเบียบ   กฎหมายและกฎระเบียบ

ด้านการเงนิ 

   สมรรถนะด้าน การใช้ภาษาอังกฤษ S  การใช้ภาษาองักฤษ 

4. ต าแหนง่ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ k 1  

   สมรรถนะด้าน ความรูเ้รื่องกฎหมายและกฎระเบียบ   ความรูเ้รื่องกฎหมายและ

กฎระเบียบด้านการใช้

คอมพิวเตอร์ 

   สมรรถนะด้าน การใช้ภาษาอังกฤษ S  การใช้ภาษาองักฤษ 

5. ต าแหน่ง นักประชาสัมพนัธ์    

   สมรรถนะด้าน ความรูเ้รื่องกฎหมายและกฎระเบียบ K  กฎหมายและกฎระเบียบ

เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ และการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล 

   สมรรถนะด้าน การใช้ภาษาอังกฤษ S  การใช้ภาษาองักฤษ 

6. ต าแหนง่ นักวิชาการช่างศิลป์  1  

   สมรรถนะด้าน ความรูเ้รื่องกฎหมายและกฎระเบียบ K  กฎหมายและกฎระเบียบ

เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารของ
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ดีมาก ดี ปานกลาง ต้องปรับปรุง ต ่า

สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประเภท 

ระดับสมรรถนะ 

ปัจจุบัน 

ค่าเปา้หมาย 

ที่สนับสนุนการบรรลุ

วิสัยทัศน์ขององค์กร 

ราชการ และการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล 

   สมรรถนะด้าน การใช้ภาษาอังกฤษ S  การใช้ภาษาองักฤษ 

 

หมายเหตุ  S : Skill (ทักษะ) , K: Knowledge (ความรู)้ 

 

 (3.3) ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา                             

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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ดีมาก ดี ปานกลาง ต้องปรับปรุง ต ่า
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ดีมาก ดี ปานกลาง ต้องปรับปรุง ต ่า

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา                             

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา                             

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่    แสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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       (3.4) สวัสดิการและข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร 

กองกลาง ได้มีสวัสดิการและข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรในหน่วยงาน                       

โดยน าสวัสดิการข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยพะเยามาใช้ในหน่วยงาน 

รายละเอียดดังนี ้
 

ล าดับ รายการ 

1 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ.2562 

2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับบุคลากร

มหาวิทยาลยัพะเยา ที่จดทะเบียนแล้ว พ.ศ. 2553 

3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2554 แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557) 

4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวสัดิการของบุตรพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ.

2554 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย สวสัดิการการศึกษาของบตุรพนักงานมหาวิทยาลยั 

พ.ศ.2554 

6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจา่ยเงินชดเชยของ

พนักงานมหาวิทยาลัยพะเนา พ.ศ. 2560 

7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ข้อบงัคับมหาวิทยาลยัพะเยา ว่าด้วย คา่ชดเชย

และเงินทดแทนของพนักงานมหาวิทยาลยัพะเยา พ.ศ. 2564 ลงวนัที่ 12 พฤษภาคม 

2564   

8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทนุสวสัดิการพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ. 

2560 ลงวนัที่ 29 ธันวาคม 2560   

 

 (4) สินทรัพย์ (Assets) 

 กองกลางได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายใน                       

ส่วนงานบริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ซึ่งได้น าเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความ

สะดวกมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุพันธกิจ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของกองกลาง โดยมี

หนา้ที่รับผดิชอบสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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ด้าน รายการ 

อาคารสถานที ่

1. ห้องประชุม พรอ้มอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จ านวน 2 ห้อง 

   1.1 หอ้งประชุมบวร รัตนประสิทธิ ์จ านวน 84 ที่นัง่ 

   1.2 ห้องประชุมชูชาติกีฬาแปง จ านวน 38 ทีน่ั่ง 

2. ห้องปฏิบัตงิาน จ านวน 2 ห้อง 

   2.1 ห้องกองกลาง ประกอบด้วย 

         2.1.1 หอ้งผู้อ านวยการ 

         2.1.2 หอ้งไปรษณยี ์

         2.1.3 หอ้งเก็บวัสดุส านักงานและอุปกรณ์ตา่ง ๆ 

         2.1.4 ห้องถา่ยเอกสาร 

         2.1.5 หอ้งอาหาร 

    2.2 หอ้งประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 

         2.2.1 หอ้งสตดูิโอ 

         2.2.2 ห้องบนัทึกเสียง 

         2.2.3 หอ้งเก็บวัสดุส านักงานและอุปกรณ์ตา่ง ๆ 

         2.2.4 ห้องอาหาร 

เทคโนโลย ี

1. ระบบบรหิารจัดการเอกสาร (UP-DMS) 

2. ระบบไปรษณยี์อิเล็กทรอนกิส์ (UP-Postal) 

3 ระบบ UP-meeting 

4. ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ 

5. ระบบฐานข้อมูล ITAS 

7. ระบบ ADD NEWS 

8. ระบบ Link News 

9. ระบบ PR System 

10. ระบบ Doga Person 

11. ระบบ Asset Management System 
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ด้าน รายการ 

อุปกรณส์ านักงาน 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบัติงาน 1 คนต่อ 1 เครื่อง 

2. เครื่องคอมพิวเตอร ์nootbook 

3. Ipad 

4. ระบบอินเตอร์เน็ต และอินเตอร์เน็ตไรส้าย 

5.โทรศัพท์ /โทรสาร 

6. เครื่องบนัทึกเสียง 

7. เครื่องถา่ยเอกสาร เครื่องสแกนเอกสาร เครื่องพิมพ์ขาวด าและสี  

8. LCD Projector 

9. จอ LED  

10. กลอ้งถา่ยภาพนิ่ง 

11. ตู้กันความชืน้ 

12. ตู้จดัเก็บเอกสาร 

ครุภัณฑ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 1,296 รายการ 

๑๓. โทรทัศน ์

๑๔. วิทยุสือ่สาร  

สิ่งอ านวยความสะดวก และ

ความปลอดภัย 

1. ห้องประชุม พรอ้มอุปกรณ์การประชุม 

2. ระบบกล้องวงจรปดิ 

3. ตูน้ิรภัย 

4. ตู้ยาเพื่อการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

๕. เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและพ่นแอลกอฮอล์ 

 

ด้านงบประมาณ 

 กองกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายประจ าปี พ.ศ. 2564 เพื่อใช้ในการบริหารหนว่ยงาน

ตามประเภทรายจ่าย กองทุนเพื่อการศกึษา กองทุนสินทรัพย์ถาวร และกองทุนท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

โดยได้เปรียบเทียบงบประมาณตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ดังนี้ 
 

ล าดับ รายการ 
ปีงบประมาณ 

2563 
ปีงบประมาณ 2564 

1 หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,966,650 1,893,200 

2 หมวดค่าสาธารณูปโภค 39,600 18,000 
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ล าดับ รายการ 
ปีงบประมาณ 

2563 
ปีงบประมาณ 2564 

3 หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 62,500 190,800 

4 หมวดอุดหนุนทั่วไป (โครงการต่างๆ) 1,206,300 1,538,000 

5 หมวดท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 170,000 0 

รวมทั้งสิ้น 3,275,050 3,640,000 

 

 (5) สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้องบังคับ (Regulatory Requirements)   

 กองกลาง ได้แบ่งประเภทด้านกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับส่วนที่

เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ดังนี้            

ข้อมูล พระราชบญัญัติ ระเบียบ ขอ้บังคับ ฯลฯ 

การด าเนินงานของหน่วยงาน

ภายใต ้

-พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 

ด้านการเงนิและพสัด ุ -พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

-ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 

-กฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัด

จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 

ด้านงานสารบรรณ 

(การจัดท าหนงัสอืราชการ/การ

จัดการประชุม) 

-ระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

-ระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไ้ข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  

-ระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

-ระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 

-ระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 

-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

-(รา่ง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ..... 

-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการรักษาการแทนและการมอบ

อ านาจให้ปฏิบัติการแทนของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2562 
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ข้อมูล พระราชบญัญัติ ระเบียบ ขอ้บังคับ ฯลฯ 

-ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย

พะเยา  

ด้านการสื่อสารองคก์ร - พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

-พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

-  พระราชบัญญัติวา่ด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

พ.ศ. 2550 

- พระราชบัญญัติจดแจ้งการพมิพ์ พ.ศ. 2550 

- พระราชบัญญัติภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 

- พระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 

2551 

- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 

-จรยิธรรมของนักสื่อสารมวลชนและจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อสารมวลชน 

ด้านระบบสารสนเทศ - พระราชบัญญัติ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  

-พระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

-พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 

-พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (แก้ไข

เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) 

-พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 

-ประกาศกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
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1.3.2 ความสัมพันธ์ระดับองค์การ (Organizational Relationships)   

              (1) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) 

1.) โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบรหิารงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 
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2.) โครงสร้างองค์กรของกองกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

3.) โครงสร้างการบริหารงานของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา 
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 (2) ระบบการสื่อสาร 

  กองกลาง ได้มีการบริหารจัดการในส่วนของการติดต่อประสานงาน โดยการน าเทคโนโลยี

มาใช้ในการสื่อสารภายในส่วนงาน ตามประเภทกลุ่มดังนี้ 
 

ตารางที่ 6 ช่องทางการสื่อสาร 

ผู้บริหาร ภายในส่วนงาน 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

Line Line  

โทรศัพท์ Facebook 

ระบบ UP DMS โทรศัพท์ 

 ระบบ UP DMS 
 

 

(3) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CUSTOMERS and STAKEHOLDERS) 
 

ตารางที่ 7 การแบ่งประเภทผู้รับบริการ ลูกค้ากลุ่มอื่น ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง        

ผู้รับบริการ ลูกค้ากลุ่มอื่น 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ใช้บรกิารหลัก/เข้าร่วม

กิจกรรมของ (Key Activities) 

ความต้องการ/ 

ความคาดหวัง 

คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/วิทยา

เขต/โรงเรียนสาธิต 

การบรหิารจัดการเอกสาร 

- การตรวจสอบ น าส่งและเสนอ

ความแจ้งในหนังสอื 

- การน าส่งหนังสือ และ

ไปรษณีย์ภัณฑ ์

- การสบืค้น ติดตามหนังสือ

ภายในและภายนอก 

-บริการด้วยใจและรอยยิม้  

-ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว  

ผูบ้ริหาร/คณะ/วิทยาลัย/กอง/

ศูนย์/วทิยาเขต/โรงเรียนสาธิต 

การจัดการประชุมและพิธีการ 

- จัดท าวาระ และสรุปมติที่

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา 

- อ านวยความสะดวกในการใช้

หอ้งประชุม 

-บริการด้วยใจและรอยยิม้ 

-ความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว  

-พิธีการมคีวามถูกต้อง กระซับ 

ให้เป็นตามจารีต ประเพณี และ

ขนบธรรมเนยีม 
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ผู้รับบริการ ลูกค้ากลุ่มอื่น 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ใช้บรกิารหลัก/เข้าร่วม

กิจกรรมของ (Key Activities) 

ความต้องการ/ 

ความคาดหวัง 

- จัดเตรียมอาหารว่างและ

เครื่องดื่มให้คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

-ผูบ้ริหาร/บุคลากร/นิสิต/   

  นักเรียน 

-เครือขา่ยผูน้ าชุมชน/สื่อมวลชน/   

  ผูป้กครอง/หนว่ยงานภาครัฐ  

  เอกชน 

การสื่อสารองค์กร 

-การบริการข้อมูลข่าวสาร

มหาวิทยาลัยและติดต่อสอบถาม 

-การส่งขอ้มูลข่าวสารเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์  

-ได้รับข้อมูลข่าวสารถูกต้อง 

แมน่ย า และทันเหตุการณ์ 

-สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงขอ้มูล 

และการใหบ้ริการได้ง่าย 

-บริการด้วยใจและรอยยิม้ 

  

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

ตารางที่ 8 ผูส้่งมอบ พันธมิตร และคู่ความรว่มมอื 

คู่ความร่วมมือ บทบาท ข้อก าหนดที่ส าคัญ วิธีการสื่อสาร 

เครือขา่ยงานธุรการ  การพัฒนาด้านระบบ

สารบรรณ 

-ให้ข้อเสนอแนะและแจง้

ความตอ้งการการใชร้ะบบ 

UP DMS 

- Line 

- Facebook 

- โทรศัพท์ 

- E-mail 

- การจัดประชุม  

เครือขา่ยนิสิต การประชาสัมพันธ์

ข้อมูลขา่วสารในกลุ่ม

นิสติ และมีสว่นร่วมใน

กิจกรรมการสร้าง

ภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุนการด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และ

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

- Facebook 

- Line 

- โทรศัพท์ 

- การจัดประชุม / 

อบรม 

เครือขา่ยประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์

ข้อมูลขา่วสารของ

มหาวิทยาลัยสู่คณะ 

กอง ศูนย์ 

สนับสนุนการด าเนินงานด้าน

ข่าวสารของมหาวิทยาลัย  

- Facebook 

- Line 

- โทรศัพท์ 
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คู่ความร่วมมือ บทบาท ข้อก าหนดที่ส าคัญ วิธีการสื่อสาร 

- การจัดประชุม / 

อบรม 

กองอาคารสถานที่ ด้านพิธีการ -จัดสถานที่ในส่วนของพิธี

การตา่ง ๆ  

- Line 

- Facebook 

- โทรศัพท์ 

- การจัดประชุม 

- เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ศูนย์บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

ด้านการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีตา่ง ๆ 

ของหน่วยงาน 

-ลายเซ็นดิจิทัล 

-การส ารองข้อมูล/การ

จัดเก็บข้อมูล 

- Line 

- Facebook 

- โทรศัพท์ 

- การจัดประชุม 

- เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ด้านการจัดประชุม -บริการควบคุม ดูแล การใช้

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

- Line 

- Facebook 

- โทรศัพท์ 

- เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- ระบบจองหอ้ง

ประชุมออนไลน์ 

เครือขา่ยผู้น าชุมชน เป็นตัวกลางในการ

สื่อสารข้อมูล

ข่าวสารของ

มหาวิทยาลัยและ

สร้างความสัมพันธ์

อันดีระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับ

ชุมชน  

-สร้างภาพลักษณ์ลความ

เข้าใจอันดีระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับชุมชน 

- Facebook 

- Line 

- โทรศัพท์ 

- การจัดประชุม / 

อบรม 
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คู่ความร่วมมือ บทบาท ข้อก าหนดที่ส าคัญ วิธีการสื่อสาร 

เครือขา่ยสื่อมวลชน การเผยแพรข่้อมูล

ข่าวสารของ

มหาวิทยาลัยสู่

สาธารณะผ่านสื่อ

ช่องทางตา่ง ๆ   

- สนับสนุนการด าเนินงาน

ด้านข่าวสารของ

มหาวิทยาลัย  

- Facebook 

- Line 

- โทรศัพท์ 

- การจัดประชุม  

- E-mail 

วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ด้านพิธีการ สนับสนุนและอ านวยความ

สะดวกใหผู้บ้ริหารและ

ผูเ้ข้าร่วมในพิธี 

- Line 

- Facebook 

- โทรศัพท์ 

 ด้านพิธีการ 

พระราชทาน

ปริญญาบัตร 

-ประสานการอัญเชิญพระ

พุทธนวราชบพิตร 

- Line 

- Facebook 

- โทรศัพท์ 

- เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงานจังหวัดพะเยา ด้านพิธีการ สนับสนุนและอ านวยความ

สะดวกใหผู้บ้ริหารและ

ผูเ้ข้าร่วมในพิธี 

- Line 

- Facebook 

- โทรศัพท์ 
 

1.4 สถานการณ์ขององค์กร (Organizational Situation) 

 1.4.1 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 

 (1) ล าดับในการแข่งขัน (Competitive Position) 

   กองกลาง เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสนับสนุนพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมกีารแข่งขันภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ ที่สามารถจัดล าดับได้ดังนี้ 

1.) พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

ได้รับการจัดอันดับการแขง่ขัน ดังนี้ 

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ( ITA) ของกองกลาง

ได้รับผลการประเมินในระดับส่วนงาน เท่ากับ 91.69 คะแนน อยู่ในระดับ A 

- นายบรรเจิด หงษ์จักร นักประชาสัมพันธ์ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจาก

นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ที่มีผลงานด้านจิตอาสา สภาเด็กและ

เยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาสังคมที่สนับสนุน ขับเคลื่อน
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กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา ภายใต้แนวคิด “เด็กคิด เด็กท า เด็กน า 

ผูใ้หญ่หนุน” เนื่องในวันเยาวชนแหง่ชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

- นายปราการ บุญมาวงศ์ ชนะเลิศที่ 1 การประกวดภาพถ่าย ฤดูหนาวของฉันที่ 

ม.พะเยา ในการจัดกิจกรรม social media และการเผยแพรภ่าพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

พะเยาผ่านการถ่ายภาพ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยาตลอดจนให้

บุคลากรนิสติและประชาชนทั่วไปได้มสี่วนร่วมในกิจกรรม ประจ าปี 2564 

- นายพิศุทธ์ จโิรจน์กุล ชนะเลิศที่ 1 การประกวดโกโก้ 10 ปีมหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ในการครบรอบ 10 ปีมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนเป็นการ

เผยแพร่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาผ่านโลโก้ประจ าปี 2563 

- นายพิศุทธ์ จโิรจน์กุล ชนะเลิศที่ 1 การประกวดโลโก้ 11 ปีมหาวิทยาลัยพะเยา 

เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยาในโอกาสครบรอบ 11 

ปีมหาวิทยาลัยพะเยาและเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยาผ่านกิจกรรมการ

ประกวดโลโก้ ประจ าปี 2564 
 

 (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Changes) 

   กองกลาง เป็นหนว่ยงานที่จัดตัง้ขึน้ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสนับสนุนพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบกับการแข่งขันภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ ที่สามารถรับ

การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันแตล่ะประเภทดังนี้ 

    (2.1) ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ( ITA) ได้รับผลการ   

ประเมินในระดับส่วนงาน อยู่ในระดับ AA 

    (2.2) ด้านเทคโนโลยี สามารถพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเอกสาร                    

ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและปลอดภัย 
  

 (3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบ (Comparative Data) 

  กองกลาง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติงานสนับสนุนการบริหารจัดการ และภารกิจ

บริการ ซึ่งขับเคลื่อนภารกิจหน่วยงานในสังกัด  3 งาน การแข่งขัน ระหว่างหน่วยงานสนับสนุนการบริหาร

และบริการในมหาวิทยาลัย อาทิ หน่วยงานระดับกอง ศูนย์ โดยมิติของการแข่งขัน ได้แก่ ความเช่ียวชาญ

ของบุคลากร การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

บริหารจัดการข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับหน่วยงานที่เป็นคู่แข่งขัน

แล้ว กองกลางยังมีโอกาสในการพัฒนา เพื่อเสริมสรา้งความเข้มแข็งในการแข่งขันภายใน  
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  การแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก กองกลางมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบหลายด้าน เพื่อให้

กองกลางสามารถพัฒนาการด าเนินงานได้อย่างรวดเร็วและเพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) 

และหาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการต่อไป จึงต้องเทียบเคียงกับสถาบันที่มีลั กษณะการท างานที่

เหมอืนกัน 
 

 1.4.2 บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) 

บริบทเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

1. พัฒนาทักษะและความ

เชี่ยวชาญของบุคลากรให้ตรง

ตามความรับผดิชอบของภาระ

งาน 

-การจัดการความรู้ 

-ส่งเสริมการศกึษา อบรม ดูงาน 

-ส่งเสริมการพัฒนางานสู่ R2R 

-บุคลากรมีทัศนคติเชิงบวก และ 

  พร้อมรับการพัฒนา 

-นโยบายการสนับสนุน R2R 

ของมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาระบบการบริหารงาน

ด้านธุรการและด้าน

ประชาสัมพันธ์ให้มีประสทิธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุดภายใต้

หลักธรรมาภบิาล            

- ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

- จติบริการ  

-การน าเอาเกณฑค์ุณภาพ

การศกึษาเพื่อการด าเนินงานที่

เป็นเลิศมาใช้เป็นกรอบในการ

บริหารจัดการ 

-บุคลากรมีจิตในการบริการ 

3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการ และการ

บริการ 

-ปรับปรุงกระบวนการใหม้ี

ประสิทธิภาพโดยการน าเอา

ระบบ ITและสารสนเทศมาใช้ใน

การบริหารจัดการและการ

ให้บริการที่ด ี

-มีบุคลากรที่มทีักษะด้านการ

จัดท าระบบสารสนเทศ 

-บุคลากรสามารถใช้

คอมพิวเตอร์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

-ฐานขอ้มูลสนับสนุนการบริหาร

และตัดสินใจ 

4. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้าง

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้

เป็นที่ประจักษ์ตอ่สาธารณชน 

ความพึงพอใจของผูร้ับข้อมูล

ข่าวสารหรอืผูร้ับบริการของ

มหาวิทยาลัยผา่นช่องทางต่าง ๆ 

และระบบการสื่อสารของ

มหาวิทยาลัย 

-มีบุคลากรที่มทีักษะด้านการ

ประชาสัมพันธ์ 

-มีเครอืข่ายด้านการ

ประชาสัมพันธ์ 

-ฐานขอ้มูลด้านการ

ประชาสัมพันธ์ 
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 1.4.3 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ (PERFORMANCE Improvement) 

 แนวทางในการปรับปรุงผลการด าเนินงานของกองกลางเกิดจากนโยบายของผู้บริหารผลการ

ประเมินผู้บริหาร การปรับปรุงระบบงาน  การปรับปรุงระดับกิจกรรมใช้กระบวนการ PDCA  ผลการเก็บ

ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากร โดย

สนับสนุนให้เข้ารับการศึกษา อบรม สัมมนา ในหลักสูตรที่สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบด าเนินงาน 

และส่งเสริมให้สร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานประจ า การบริหารจัดการความรู้ (KM) เพื่อใช้เป็นแนว

ปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน  โดยท าการวิเคราะห์กลยุทธ์ ก าหนดเป้าหมาย 

จัดท าแผนกลยุทธ์  ถ่ายทอดสู่ระดับปฏิบัติ ซึ่งจะมีการทบทวน ตรวจสอบ ในที่ประชุมของบุคลากร

กองกลาง  โดยด าเนินการปรับปรุงผลการด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA 
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ส่วนที่ 2 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์องค์กร 

 

2.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 

 1.2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจ (PESTEL Analysis) 
 

ตารางที่ 9 การวิเคราะหป์ัจจัยภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจ (PESTEL Analysis) 

PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายรัฐบาลและ

กฎหมาย (Political) 

-มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการด าเนนิงาน 

ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 

-มาตรการควบคุมในการเดินทางข้าม

จังหวัดเป็นอุปสรรคในการด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรมดา้นการสื่อสารองคก์ร 

2. สภาวะเศรษฐกิจ 

(Economic and 

Environment) 

-หน่วยงานได้พัฒนาศักยภาพในการท างานเพื่อ

เ ป็นช่องทาง ในการจั ดหารายได้ ให้กับ

หนว่ยงาน 

-ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินงาน

นอ้ยลง 

-การสนับสนุนด้านการทรัพยากรบุคคล

ของหน่วยงานลดลง 

3. การเมอืง สังคม และ

วัฒนธรรม (Socio 

and Cultural) 

-เกิดการด าเนนิงานในรูปแบบ New Normal -การปฏิสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายกับ

หนว่ยงานภายในและภายนอกลดลง 

4. เทคโนโลย ี

(Technology) 

-มหาวทิยาลัยสนับสนุนให้น าเทคโนโลยมีาใชใ้น

การพัฒนางาน 

-แผนยุทธศาสตร์ชาติให้น าเทคโนโลยดีิจิทัล  

มาพัฒนาการท างาน 

-เทคโนโลยมีกีารพัฒนาอย่างรวดเร็วตาม

ไมทั่น 

 

 

5. สิ่งแวดลอ้ม 

(Environment) 

-เกิดการรณรงค์ สร้างการรับรู้ สร้างการมสี่วน

ร่วมในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (UP Green) 

-ลดการใชท้รัพยากรดา้นตา่ง ๆ ของหนว่ยงาน 

เชน่ น้ ามันเชื้อเพลงิ การใช้กระดาษ ฯลฯ  

 

6. กฎหมาย (Legal) -กฎหมาย มขี้อบังคับ ท่ีเป็นกรอบและมีแนว

ปฏบัิตท่ีิชัดเจน ในการปฏบัิตงิานของหนว่ยงาน

ในสว่นท่ีเกี่ยวข้อง 

-มีข้อกฎหมายต่าง ๆ ท่ีซับซ้อนและมีการ

ปรับแก้ไขอยู่ตลอดเวลาและท าให้เกิด

ความผิดพลาดต่อการปฏบัิตงิาน 
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1.2.2 การวิเคราะห์องค์กรตามแนวคดิของแมคคินซีย์ (McKinsey 7’s Framework)  
 

ตารางที่ 10 การวิเคราะหอ์งค์กรตามแนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7’s Framework) 

7s McKinsey จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. TRATEGY 

(กลยุทธ)์ 

-กลยุทธ์การด าเนินงานชัดเจน เหมาะสมกับ

องคก์ร 

-มีทรัพยากรเพยีงพอ สอดคล้อง กับแผน

ปฏิบัติงาน 

-บุคลากรมีส่วนรว่มในการจดัท าแผน

ยุทธศาสตรเ์พื่อก าหนดทิศทางการดเนนิงาน 

-บุคลากรขาดความเข้าใจแผนกลยุทธ ์

2. STRUCTURE 

(โครงสรา้งองค์กร)  

-โครงสรา้งองคก์รและโครงสรา้งการ

บรหิารงานที่ชัดเจน 

-การวางบุคลากรบางส่วนยงัไม่

เหมาะสมกับงานตามโครงสรา้ง 

3. SYSTEM 

(ระบบ) 

-มีระบบบรกิารด้านเอกสาร 

-มีระบบให้บริการด้านข่าวสาร 

-มีกระบวนการปฏิบัติงานทีส่ามารถ

ปฏิบัติงานแทนกันได ้

-ระบบการจัดท าระเบียบวาระการ

ประชุมยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

4. STAFF 

(บุคลากร) 

บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการท างาน 

บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่พร้อมต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

-บุคลากรยังขาดความกระตอืรือรน้ใน

การพัฒนางานใหม้ีประสิทธิภาพด้าน

ความเช่ียวชาญตามสายงานหรอืสาย

อาชีพ 

-บุคลากรด้านไอทีไม่เพยีงพอต่อการ

สนับสนุนการด าเนินงาน 

5. SKILL 

(ทักษะ) 

-บุคลากรมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

-บุคลากรมีทักษะด้านการใหบ้รกิาร 

-บุคลากรของหน่วยงานมีทักษะด้านการ

สื่อสารองคก์ร 

-บุคลากรขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

 

 

6. STYLE 

(สไตล์-รูปแบบ) 

-ผู้บริหารรับฟังความคดิเห็น รับฟังปัญหา

และน าไปปรับปรุงพัฒนา 

-การท างานแบบมสี่วนร่วม 

-วิถีชีวติของวัฒนธรรมมีความเรียบง่าย 

 

 

7. SHARED VALUE 

(ค่านิยม) 

-หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน

รว่มแสดงความคดิเห็น ก าหนดทิศทางการ
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7s McKinsey จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

พัฒนาหน่วยงานตามทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลยัพะเยา  

-หน่วยงานม ีService mind โดยได้ก าหนด

คา่นิยมของหน่วยงาน “ยิม้แยม้ แจ่มใส 

บรกิารด้วยใจ” 
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2.2 การก านดประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 
 

ตารางที่ 11 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเอกสารและความโปร่งใส 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

        2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเอกสารและความโปร่งใส    

เป้าประสงค์                             

1.เพื่อให้การ

บรหิารจัดการ

เอกสารท่ี

ทันสมัย 

คลอ่งตัว มี

ประสิทธิภาพ 

โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 

  

  

1. บรหิารงาน

ดว้ยเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัย 

1.1. จัดท าหรือ

ปรับปรุงคู่มือการ

ใชร้ะบบโดยจัดท า

คู่มือในรูปแบบ 

อิเล็กทรอนิกส์

และค้นหาได้

สะดวก  

1.1. มคีู่มือในการ

ใชร้ะบบ UP DMS                           

1.2. คู่มือการใช้

ระบบ UP Postal  

2 2 2 2 2 1.1. ผู้ใช้ระบบ

น าคู่มือไปใช้

ในการ

ปฏบัิติงานได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2 2 2 2 2 

1.2. จัดท า

ระเบียบและ

ประกาศสาร

บรรณของ

มหาวิทยาลัย โดย

จัดท าระเบียบ 

ประกาศใน

รูปแบบ 

อิเล็กทรอนิกส์

และค้นหาได้

สะดวก      

1.2. มรีะเบียบ 

ประกาศ เกี่ยวกับ

การปฏิบัติงาน  

สารบรรณ ของ

มหาวิทยาลัย

พะเยา  

2 2 2 2 2 1.2. การ

ท างานดา้น   

สารบรรณของ

มหาวิทยาลัย            

เกิด

ประสิทธิภาพ

และเป็นไปใน

ทิศทาง

เดยีวกัน 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

        2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเอกสารและความโปร่งใส    

1.3 พัฒนาระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

สนับสนุนดา้นการ

จัดการเอกสาร 

1.3. จ านวนระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

สนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพ

หน่วยงาน  

2 3 4 5 5 1.3. ร้อยละ

ความพึงพอใจ

ในการบริหาร

จัดการเอกสาร

มปีระสิทธิภาพ 

ผู้รับบรกิาร

ได้รับหนังสือ/

เอกสารท่ี

ถูกต้อง 

รวดเร็ว ทัน

และเวลา  

75 80 85 90 95 

  1.4 เชื่อมโยง

บรกิารดา้นระบบ

สารสนเทศดว้ย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

1.4 จ านวนระบบท่ี

ได้รับการเชื่อมโยง   

2 3 4 5 5             

  1.5 จัดหาระบบ

บรกิารการแจ้ง

เตือนการใช้

บรกิารต่าง ๆ 

ของหน่วยงาน 

1.5 จ านวนระบบ

บรกิารแจง้เตือน 

2 3 4 5 5 1.5 รอ้ยละ

ความพึงพอใจ

ของผู้รับบรกิาร

ไดร้ับข้อมูล

ข่าวสาร ท่ี

รวดเร็ว 

ทันเวลา 

75 80 85 90 95 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

        2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเอกสารและความโปร่งใส    

  

  

  

  1.6 ให้ความรู้

เกี่ยวกับการใช้

ระบบ และ

ระเบียบ ประกาศ

สารบรรณของ

มหาวิทยาลัย 

1.6 จ านวน

กิจกรรมจัดอบรม

ให้ความรูก้ารใช้

ระบบ และ

ระเบียบ ประกาศ

สารบรรณของ

มหาวิทยาลัย 

1 1 1 1 1 1.6 รอ้ยละ

ความพึงพอใจ

ของผู้รับการ

อบรมเกิด

ความเข้าใจ

และสามารถ

น าความรู้ไปใช้

ในการบรหิาร

จัดการ

เอกสารให้เกิด

ประสิทธิภาพ 

80 85 90 95 100 

2. สง่เสริมการ

สร้างธรรมาภิ

บาลภายใน

หน่วยงาน 

2.1 สง่เสริม

คุณธรรมและ

ความโปรง่ใส 

ผลการประเมนิ 

ITA หน่วยงานไม่

ต่ ากว่า ระดับ AA 

AA AA AA AA AA หน่วยงาน

ด าเนินการ

ดว้ยความ

โปร่งใส 

          

2.2 สง่เสริม     

ให้หน่วยงานสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร  

ให้เกิดการส่ือสาร

ค่านยิมและ

วัฒนธรรมองค์กร

ท่ีดีร่วมกัน 

จัดกิจกรรมให้

ความรู้เกี่ยวกับ

การใหบ้รกิารดว้ย 

Service mind 

1 1 1 1 1 รอ้ยละของ

ผู้รับบรกิารพึง

พอใจในการ

ให้บรกิารดว้ย 

Service mind 

80 85 90 95 100 
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ตารางที่ 12 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านประชุมและพธิีการ 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

        2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านประชุมและพิธีการ 

1. เพื่อสนับสนุน

การด าเนินงาน

ของ

คณะกรรมการ

บรหิาร

มหาวิทยาลัย

พะเยาให้เป็นไป

ตามอ านาจ

หน้าที่ท่ีก าหนด

ไวใ้น พรบ. 

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

  

1. จัดการ

ประชุมดว้ย

เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ี

ทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ 

1.1 จัดท า/

ปรับปรุงคู่มือการ

จัดประชุม โดย

จัดท าคู่มอืใน

รูปแบบ 

อิเล็กทรอนิกส์

และค้นหาได้

สะดวก  

1.1. มคีู่มือการจัด

ประชุม 1.2 คู่มือ

การใชร้ะบบ up-

meeting  

1 1 1 1 1 ผู้จัดประชุมน า

คู่มือไปใช้ใน

การปฏิบัติงาน

ได้อย่าง 

ถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 

  1.2.จัดท าประกาศ

รูปแบบรายงาน

การประชุมให้

เป็นไปตามระเบียบ

สารบรรณ

มหาวิทยาลัย

พะเยา โดยจัดท า

ระเบียบ ประกาศ

ในรูปแบบ 

อิเล็กทรอนิกสแ์ละ

ค้นหาได้สะดวก      

1.2. ประกาศ 

รูปแบบรายงาน

การประชุมให้

เป็นไปตาม

ระเบียบสารบรรณ

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

1 1 1 1 1 มหาวิทยาลัยมี

ประกาศ

รูปแบบ

รายงานการ

ประชุมให้

เป็นไปตาม

ระเบียบสาร

บรรณ

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

1 1 1 1 1 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

        2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านประชุมและพิธีการ 

  

  

  1.3. พัฒนา

แระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

สนับสนุนดา้น

ประชุม 

1.3. จ านวนระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

สนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพ

องค์กร 

1 1 1 1 1 รอ้ยละความ

พึงพอใจใน

การจัดการ

เอกสารการ

ประชุม 

ถูกต้อง 

ครบถ้วน ตรง

ตามเวลาที่

ก าหนด   

80 85 90 95 100 

  1.4 จัดหาระบบริ

การการแจ้งเตือน

การใชบ้รกิารตา่ง 

ๆ ของหน่วยงาน 

1.4 จ านวนระบบ      

บรกิารแจง้เตือน 

1 1 1 1 1 1.5 รอ้ยละ

ความพึงพอใจ

ของ

ผู้รับบรกิาร

ได้รับข้อมูล

ข่าวสาร ท่ี

รวดเร็ว 

ทันเวลา 

75 80 85 90 95 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

        2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านประชุมและพิธีการ 

2.การจัดพิธีการ

เป็นไปตามแบบ

แผน

ขนบธรรมเนียม

และจารีต

ประเพณเีป็น

ของ

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

2. สง่เสริมการ

จัดพิธีการตาม

แบบแผน

ขนบธรรมเนียม

และจารีต

ประเพณี 

2.1 จัดท า/

ปรับปรุงคู่มือพิธี

การ 

มคีู่มือการจัดพิธี

การ 

1 1 1 1 1 หน่วยงานน า

คู่มือไปใช้ใน

การน าเนิน

การจัดพิธีการ

เป็นไปตาม

แบบแผน

ขนบธรรมเนีย

มและจารตี

ประเพณเีป็น

ของ

มหาวิทยาลัย 

1 1 1 1 1 

2.2 สร้าง

เครอืข่ายความ

รว่มมือดา้นพิธี

การโดยการบูร

ณาการร่วมกับ

หน่วยงานภายใน

และภายนอก  

มจี านวนเครอืข่าย 1 1 1 1 1 เครอืข่ายมี

ความเข้าใจ

และน าความรู้

ไปปฏบัิติงาน

ดา้นพิธี

การป็นไปตาม

แบบแผน

ขนบธรรมเนีย

มและจารตี

ประเพณเีป็น

ของ

1 1 1 1 1 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

        2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านประชุมและพิธีการ 

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

2.3 พัฒนาและ

บูรณาการระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

สนับสนุนดา้นพิธี

การ 

มรีะบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

สนับสนุนการ

ด าเนินงานดา้นพิธี

การ 

1 1 1 1 1 มฐีานข้อมูล

การจัดงานพิธี

การที่สามารถ

เข้าถึงง่าย

สะดวกรวดเร็ว 

1 1 1 1 1 
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ตารางที่ 13 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านสื่อสารองคก์ร  
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

        2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านสื่อสารองค์กร  

1. การสื่อสาร

องค์กรท่ีมี

ประสิทธิภาพ

และสร้าง

ภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 

  

1. พัฒนาการ

สื่อสารองค์กร

และกิจกรรม

สัมพันธ์ เชิงรุก  

1.1 พัฒนาห้อง

สตูดิโอเพื่อการ

สื่อสารอง์กร 

 

รอ้ยละ

ความส าเร็จของ

การพัฒนาห้อง

สตูดิโอ 

80 85 90 95 100 การให้บรกิาร

ดา้นสื่อสาร

องค์กร ท่ี

รวดเร็ว ทัน

เหตุการณ์ และ

มปีระสิทธิภาพ 

          

1.2. พัฒนาสื่อ/

ช่องทางการ

สื่อสารท่ีมีความ

หลากหลาย และ

ทันสมัย พร้อม

ตอบโจทย์กับ

สถานการณ์

ปัจจุบัน 

จ านวนสื่อ/

ช่องทางดา้นการ

สื่อสารองค์กร  

1 1 1 1 1 ผู้รับบรกิาร

ได้รับข้อมูล

ข่าวสาร ที่

ถูกต้อง 

รวดเร็ว ทัน

เหตุการณ์ 

          

1.3. สร้างกิจกรรม

สัมพันธ์และเวที

สาธารณะ ของ

บุคลากร

มหาวิทยาลัยและ

ชุมชน 

จ านวนกิจกรรม

สัมพันธ์หรอืเวที

สาธารณะเพื่อการ

สื่อสารองค์กร 

4 4 4 4 4 เกิดเวที

สาธารณะในการ

แลกเปลี่ยน

ข้อคิดเห็นเกิด

ภาพลักษณ์และ
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

        2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านสื่อสารองค์กร  

ทัศนคติท่ีดต่ีอ

มหาวิทยาลัย 

1.4. สง่เสริม

เครอืข่าย และ

สนับสนุนการ

สื่อสารองค์กรให้

เกิดประสิทธิภาพ

และตอบสนองต่อ

ความต้องการ

ของผู้ใช้งานอย่าง

แท้จรงิ 

จ านวนกิจกรรมใน

การพัฒนา

เครอืข่ายดา้น

สื่อสารองค์กร   

4 4 4 4 4 1. เครอืข่าย

เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสาร

และ

ภาพลักษณ์ท่ีดี

ของ

มหาวิทยาลัยสู่

สาธารณะ                    

2. ชุมชนมี

ทัศนคตแิละ

ความสัมพันธ์

อันดีต่อ

มหาวิทยาลัย 

          

2. การพัฒนา

และบูรณาการ

ระบบ

เทคโนโลยีมา

สารสนเทศ

2.1 พัฒนาและ

บูรณาการระบบ

เทคโนโลยีมา

สารสนเทศ

สนับสนุนพัฒนา

มรีะบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

สนับสนุนการ

ด าเนินงานดา้น

การ

ประชาสัมพันธ์ 

4 6 6 6 6 มหาวิทยาลัยมี

ระบบการ

ให้บรกิารดา้น

การ

ประชาสัมพันธ์

ท่ีมี
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

        2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านสื่อสารองค์กร  

พัฒนาคุณภาพ

หน่วยงาน 

คุณภาพ

หน่วยงาน 

ประสิทธิภาพ 

และเข้าถึงง่าย 

2. มหาวิทยาลัย

เป็นท่ีรูจ้ักและ

ยอมรับในระดับ

สากล 

1. สร้าง

ภาพลักษณ์ให้

มหาวิทยาลัย

เป็นท่ีรูจ้ักและ

ยอมรับ 

1.1 เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารของ

มหาวิทยาลัยผ่าน

สื่อท่ีได้รับความ

สนใจท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ 

1.1 ข่าวสารของ

มหาวิทยาลัยได้รับ

การเผยแพร่ผ่าน

สื่อในระดับสากล  

75 80 85 90 100 1. มหาวิทยาลัย

เป็นท่ีรู้จักและ

เป็นท่ียอมรับใน

ระดับสากล                           

2. การจัด

อันดับ 

Webometrics 

Rangking และ 

SDG ดขีึน้ในแต่

ละปี 

          

1.2 สนับสนุนให้

เครอืข่าย

ประชาสัมพันธ์ 

เผยแพร่ข่าวและ

บทความของ

มหาวิทยาลัยผ่าน

เว็บไซต์

มหาวิทยาลัย 

เครอืข่ายสามารถ

เผยแพร่ข่าวและ

บทความของ

หน่วยงานผ่าน

เว็บไซต์

มหาวิทยาลัย 

18 18 18 18 18           
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ส่วนที่ 3 

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนากองกลาง มหาวทิยาลัยพะเยา 

  

3.1 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนากองกลาง ซึ่งกองกลาง ได้ให้ความส าคัญกับ

กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในกองกลาง โดยได้ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

(SWOT Analysis) ที่คาดว่าจะส่งผลต่อทิศทางการพัฒนา และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในกระแสโลกา                 

ภิวัตน์ ทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์

การพัฒนากองกลาง กองกลาง ได้ตระหนักถึงการวางแผนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม

ประเมินผลขององค์กรอย่างมีประสิทธภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2569                

ขึน้ภายใต้กรอบทิศทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  

 จากการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่ผ่านมามีการด าเนินการโดยการจัดประชุมสัมมนา ดังนี้ 

กระบวนการที่ 1 ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564 

- ผู้อ านวยการกองกลาง หัวหน้างาน และผู้ที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนของหน่วยงาน                 

เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายและวิสัยทัศน์ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และ แนวทางการจัดท า

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยพะเย ประจ าปีงบประมาณ พ.. 2565-2569  

- น านโยบายและแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยพะเยา 

เผยแพร่ให้บุคลากรภายในกองกลาง ได้รับทราบและศึกษา เพื่อเตรียมการจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนา

และแผนปฏิบัติการของกองกลาง ต่อไป 

กระบวนการที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 

- ประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดท าแผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนากองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา 

โดยผู้อ านวยการกองกลาง (นางณัฐธิดา ชาวน่าน) เป็นประธานในการด าเนินกิจกรรมฯ และได้รับเกียรติ

จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา น าโดย หัวหนา้งานแผนยุทธศาสตร์ (นางสาวอัมพิกา อัมพุธ) พร้อม

ด้วยบุคลากรกองแผนงาน เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้พร้อมออกแบบกิจกรรมกลุ่มในการอบรมการ

จัดท าแผนกลยุทธ์ใหก้ับบุคลากรกองกลาง ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 

- วันที่  23 กันยายน 2564 บุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันติดตาม

ประเมินผลความส าเร็จตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อสรุปผลการด าเนินงานและ

น าไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
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ปีงบประมาณ 2565-2569 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองกลาง ประจ าปีงบประมาณ 2565 – 2569                 

ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา น าโดย รองอธิการบดีฝ่าย

การคลังและสื่อสารองคก์ร (รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร) ให้เกียรตเิป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม 

และให้แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พร้อมด้วย ผู้อ านวยการกองกลาง (นางณัฐธิดา ชาวน่าน) 

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์กิจกรรม 

กระบวนการที่ 3  จัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนากองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565-2569 แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและความ

โปร่งใส 

กระบวนการที่ 4  จัดส่งแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนากองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565-2569 แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและความ

โปร่งใส  

กระบวนการที่ 5  ตุลาคม 2564 กองกลาง เริ่มใช้แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนากองกลาง มหาวิทยาลัย

พะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 
 

3.2 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนากองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา 

 กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา นโยบายและวิสัยทัศน์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคน พัฒนางาน ของ

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสร้างและพัฒนาคนใน

ศตวรรษที่ 21  

  กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จงึได้ก าหนดพันธกิจหลักและประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน

ใหก้องกลาง ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา และพัฒนาระบบ

การประชุมระบบการท างานให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมภิบาล มุ่งเน้นการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้าง การท างานที่ให้ผลการด าเนินการ ที่ด ีและบุคลากรมีความ

ผูกพัน รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในหน่วยงาน ทั้งด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่

มุ่งเน้นสมรรถนะและจรยิธรรม และมุ่งเน้นบริหารงานแบบธรรมาภบิาล ดังตารางตอ่ไปนี ้
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ตารางที่ 14 แผนการพัฒนากองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

พันธกิจหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. การบริหารจัดการ

เอกสาร 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 

การบริหารจัดการ

เอกสารและความ

โปร่งใส 

1.1 เพื่อให้การบริหาร

จัดการเอกสารที่ทันสมัย 

คล่องตัว มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

1. 1.1.1 บริหารงานด้วย

เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

1.1.2 ส่งเสริมการสร้าง

ธรรมาภิบาลภายใน

หนว่ยงาน 

2. การบริหารจัดการ

ด้านประชุมและพธิี

การ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 

การบริหารจัดการด้าน

ประชุมและพิธีการ 

2.1 เพื่อสนับสนุนการ

ด าเนนิงานของ

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยาให้

เป็นไปตามอ านาจหน้าที่

ที่ก าหนดไว้ใน พรบ. 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

2.1.1 จัดการประชุมด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศที่

ทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ 

2.2 การจัดพิธีการเป็นไป

ตามแบบแผน

ขนบธรรมเนยีมและ

จารีตประเพณีเป็นของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

2.2.1 ส่งเสริมการจัดพิธี

การตามแบบแผน

ขนบธรรมเนยีมและจารีต

ประเพณี 

3.การบริหารจัดการ

ด้านสื่อสารองคก์ร 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 

การบริหารจัดการด้าน

สื่อสารองคก์ร 

3.1. การสื่อสารองค์กรที่

มีประสิทธิภาพและสร้าง

ภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 

3.1.1 พัฒนาการสื่อสาร

องค์กรและกิจกรรม

สัมพันธ์ เชงิรุก 

3.1.2 การพัฒนาและ

บูรณาการระบบ

เทคโนโลยีมาสารสนเทศ

พัฒนาคุณภาพหนว่ยงาน 

3.2. มหาวิทยาลัยเป็นที่

รู้จักและยอมรับในระดับ

สากล 

3.2.1 สร้างภาพลักษณ์ให้

มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จัก

และยอมรับ 
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ส่วนที่ 4 

การประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์และระบบการปรับปรุงพัฒนา 

 

 การประเมินผลการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 – 2569 ให้ความส าคัญกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของ                        

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 2565 – 2569 สู่แผนยุทธศาสตร์   

การพัฒนากองกลาง ประจ าปีงบประมาณ 2565 – 2569 โดยการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ การด าเนินงานของหน่วยงาน บนพื้นฐานวัฒนธรรมและค่านิยม              

ร่วมขององค์กร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองกลาง โดยมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการ

ด าเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ (EdPEx) การวัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพเป็นเครื่องมือที่จะช่วย                   

การวัดผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานในทุกมิติอย่าง เป็นระบบ และ                         

มีการก าหนดตัวช้ีวัดที่สมเหตุสมผลและน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 

4.1 การก าหนดตัวชี้วัดและวิธีการวัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองกลาง 

 การวัดผลเชิงดุลยภาพของกองกลาง สองคล้องกับการวัดดุลยภาพของมหาวิทยาลัยพะเยา                  

เป็นการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การด าเนินงานของ

กองกลาง สู่การวัดผลอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการในการสร้างระบบการวัดผล ดังแผนภาพต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 1 กระบวนการก าหนดตัวช้ีวัดและวิธีการวัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองกลาง 
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4.2 การประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 

4.2.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรกองกลาง 

เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองกลาง 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 2565 – 2569 ไปสู่การปฏิบัติงานของบุคลากร ทุกระดับของ

กองกลาง โดยมีแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ตามระบบและกลไกล ดังนี้ 

1.) เผยแพร่นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 2565 – 2569 ต่อบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา 

2.) เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 

2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) จากการมสี่วนร่วมของบุคลากรกองกลางทุกระดับ  

3.) เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรกองกลาง                

ทุกระดับ   
 

4.2.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของกองกลาง 

1.)  ก าหนดให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนรว่มในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ ของกองกลาง 

2.)  ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ ระดับงานหรือ

ระดับบุคคล ในการตดิตามผลการด าเนนิงาน/รวบรวมผลการด าเนินงาน 
 

4.2.3 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 

     การติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัว ชี้วั ดของ                             

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาหนว่ยงาน มีระบบและกลไก ดังนี้ 

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานเชิงบูรณาการที่มุ่งน าเสนอ

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ ( Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ ก าหนดเกณฑ์การประเมนิที่ชัดเจน โปร่งใส มมีาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กับการประเมิน

การปฏิบัติงานตามระดับของตัวช้ีวัดการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน  

3) ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน                   

ตามตัวชี้วัด ตามกรอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา                 

ให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 
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4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี น ามาวิเคราะห์กับแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนากองกลาง ประจ าปีงบประมาI 2565 – 2569 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ต่อมหาวิทยาลัยพะเยา 

โดยผ่านกองแผนงาน ตามล าดับต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 2 กระบวนการก าหนดตัวช้ีวัดและวิธีการวัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการกองกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


