
(ร่าง) KPI ส าคญัมหาวทิยาลยัพะเยา

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570



นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพ่ือนวัตกรรมชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน” 

ปรบัแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวทิยาลยั

พะเยา มุ่งสูเ่ป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยนืของ

องคก์ารสหประชาชาต ิ(Sustainable 

Development Goals หรอื SDGs)

เป็น Area-Based University ที่ใช ้BCG 

Model เป็น Platform ในการขบัเคลื่อน

มหาวทิยาลยัพะเยาและพฒันาชมุชนทอ้งถิ่น

สูก่ารบรรลุ SDGs รว่มกนั

ปรบับทบาทของมหาวทิยาลยัพะเยาเพือ่สรา้ง

เสรมิระบบนิเวศการเรยีนรูต้ลอดชีวติ

และนวตักรรมการเรยีนรูใ้นรูปแบบ 

Digital Platform

ยกระดบัคณุภาพการศึกษาและคณุภาพ

องคก์รเพือ่การด าเนินงานที่เป็นเลศิและเป็น

ที่ยอมรบัในระดบัสากล

สง่เสรมิและพฒันางานวจิยั บรกิารวชิาการ 

และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โดยบูรณาการ

กบัการเรยีนการสอน 

และถา่ยทอดองคค์วามรูสู้ช่มุชนทอ้งถิ่น           

เพือ่ความเป็นอยู่ที่ดีทางสงัคม 

(Societal Well-Being)

สง่เสรมิการบรหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาล 

โปรง่ใส ทนัสมยั และมีประสทิธิภาพ

ฉบบัน าเสนอสภามหาวิทยาลยัพะเยา ในการประชุมสภาฯ วาระพเิศษ วนัที่ 5 พ.ค.65



วสิยัทศัน์ : มหาวทิยาลยัสรา้งปญัญา เพื่อนวตักรรมชมุชน สูส่ากล อย่างย ัง่ยนื

1.ผลติก าลงัคนที่มีสมรรถนะ   

และทกัษะแหง่อนาคต

2.วิจยัและนวตักรรมพฒันา

เศรษฐกจิ สงัคม และชุมชน 

3.บรกิารวิชาการดว้ยองคค์วามรู ้

และนวตักรรม  

4. ท านุบ ารุงศิลปะวฒันธรรม 

และสบืสานเอกลกัษณ์ความ

เป็นไทย 

5. บรหิารจดัการทนัสมยั 

มีประสทิธิภาพ โปรง่ใส และ

มีธรรมาภบิาล

ปรชัญา ปณิธาน

ค่านิยมรว่ม

พนัธกจิหลกั

1. การเตรยีมคนและเสรมิสรา้ง

ศกัยภาพคนใหม้ีสมรรถนะและ

ทกัษะแห่งอนาคต

2. การสรา้งงานวิจยัและ

นวตักรรมพฒันาเศรษฐกจิ

สงัคม และชุมชน

3. การบรกิารวิชาการ

ดว้ยองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม

เพื่อความเขม้แข็งของชุมชน

4. การสง่เสรมิการท านุบ ารุง

ศิลปะวฒันธรรม

เพื่อความเป็นไทยและ

เอกลกัษณ์ของชาติ

5. การพฒันาระบบบรหิารจดัการ

ที่ทนัสมยั มีประสทิธิภาพ โปรง่ใส 

และมีธรรมาภบิาล

ด ารงชีวติดว้ยปญัญา ประเสรฐิที่สดุ 
U (Unity): ท างานรว่มกนัเป็นหน่ึง มุ่งสูเ่ป้าหมายเดียวกนั

P (Professional): ท างานอยา่งมืออาชีพ เพื่อคุณภาพและมาตรฐาน
ปญัญาเพือ่ความเขม้แข็งของชมุชน

ประเด็น

ยทุธศาสตร ์



ประเด็นยทุธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ ์

พนัธกจิที่ 1 ผลติก าลงัคนที่มีสมรรถนะและทกัษะแห่งอนาคต

1. การเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศกัยภาพคนใหม้ีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต

1.2 พฒันาก าลงัคนใหม้ี

ทกัษะการเรยีนรูต้ลอดชีวติ

(Life Long Learning)

1.2.1 พฒันาระบบและกลไก เพือ่

สนบัสนุนการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

ของผูเ้รยีน

1.3.1 ส่งเสรมิสวสัดกิารและบรกิาร

ทีม่คีุณภาพส าหรบันิสติ ใหอ้ยู่และ

เรยีนอย่างมคีวามสุข

1.1 เพือ่ผลติก าลงัคนใหม้คีณุลกัษณะ

Community Change Agent

KPI ส าคญั

10 ผลการประเมนิระดบัความสุขของนิสติ

11. ผลประเมนิความพงึพอใจของนิสติที่

เกี่ยวขอ้งกบัสวสัดกิารและบรกิาร

12. จ านวนพื้นทีส่รา้งสรรค ์

13. จ านวนกจิกรรม/โครงการ เพือ่ส่งเสรมิ

การมอีาชพีและรายไดร้ะหว่างเรยีน

14. จ านวนนวตักรรมการส่งเสรมิคุณภาพ

ชวีติ (สวสัดกิาร/บรกิาร)

8. จ านวนผูไ้ดร้บัการพฒันาใน

หลกัสูตรระยะส ัน้

9. จ านวนศิษยเ์ก่าทีไ่ดร้บัการพฒันาให ้

มสีมรรถนะแห่งอนาคต

1.3 เพือ่พฒันาคณุภาพชีวติ

นิสติ (Wellness and 

Happiness)

1.1.1 ผลติบณัฑติดว้ย

หลกัสูตร/กจิกรรมการ

เรยีนรูท้ีส่รา้งคุณลกัษณะ 

Community change 

agent ตามเป้าหมาย 

Area-based university

1.1.2 สร้างอัตลักษณ์
ของนิสิตมหาวิทยาลัย
พะเยา (UP Identity)
ในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (SDGs)

1.1.3 การพฒันา

สมรรถนะอาจารยม์อื

อาชพี

1.1.4 พฒันาระบบ

และกลไก ระบบ

นิเวศนเ์พือ่

สนบัสนุนการเรยีนรู ้

1. ผลการประเมิน
ทักษะ 5C+ ของนิสิต

2. ภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต

3. ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้บัณฑิต

4. ผลการประเมินอัต
ลักษณ์นิสิต ในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (SDGs)
5. จ านวนศิษย์เก่าที่
ได้รับการยกย่องใน
ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ

6. จ านวนอาจารยท์ีไ่ดร้บั

การรบัรอง UP-PSF2 ขึ้น

ไป หรอืระดบัชาต/ิ

นานาชาติ

7. ผลการประเมนิ

ความพงึพอใจของผูใ้ช ้

ระบบและสิง่สนบัสนุน

ทีพ่ฒันาขึ้นเพือ่

สนบัสนุนการเรยีนรู ้



2. การสรา้งงานวจิยัและนวตักรรมพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และชมุชน

2.1 ผลงานดา้นวจิยัและนวตักรรม มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และ

ขบัเคลือ่นชุมชนและสงัคม สูก่ารมีคุณภาพชีวติที่ดีข้ึน

2.1.1 สง่เสรมิและพฒันางานวจิยั

และนวตักรรมโดยบูรณาการกบั

หน่วยงานภายนอก ถา่ยทอดองค์

ความรูสู้ชุ่มชนทอ้งถิน่เพือ่ความ

เป็นอยู่ที่ดีทางสงัคม (Societal 

Well-Being)

2.2 ผลงานดา้นวจิยั นวตักรรม และ

ทรพัยส์นิทางปญัญา ที่มีคุณภาพสามารถ

สรา้งรายไดเ้ชิงพาณิชย ์

2.2.2 การพฒันาระบบบรหิารงานวจิยั

นวตักรรม และทรพัยส์นิทางปญัญาที่

ยกระดบัชุมชนและกอ่ใหเ้กดิรายได้

2.3 เป็นมหาวทิยาลยัเพือ่การพฒันาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-

Based and Community Engagement University) ที่มี

คุณภาพผลงานวจิยัและนวตักรรมอยู่ในระดบัสากล (World 

Ranking)

2.3.1 เป็นมหาวทิยาลยัเพือ่การพฒันาชุมชนเชิงพื้นที่

(Area-Based and Community Engagement 

University) ที่มีผลการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัในระดบัสากล 

(World Ranking)

ประเด็นยทุธศาสตร ์

เป้าประสงค์

กลยทุธ์

พนัธกจิที่ 2 วจิยัและนวตักรรมพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และชมุชน

1. จ านวน Best Practice ที่ใช้

BCG Model เป็น Platform ใน

การพฒันาระบบนิเวศดา้นวจิยั

และนวตักรรมเพือ่การพฒันา

ชุมชนทอ้งถิน่เพือ่ความเป็นอยู่ที่ดี

ทางสงัคม (Societal Well-

Being) 

3. จ านวนผลงานวจิยัและนวตักรรมที่

น าไปใชป้ระโยชน์จรงิในชุมชน หรอืใช้

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์หรอืทอ้งถิ่นเพือ่

ความเป็นอยู่ที่ดีทางสงัคม (Societal 

Well-Being)

4. ผลการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัโลก 

5. จ านวนผลงานวจิยัและนวตักรรมที่ไดร้บัการยอมรบัใน

ระดบัชาต ิและนานาชาติKPI ส าคญั

2.1.2 สง่เสรมิการพฒันา

ผลงานวจิยัรบัใชส้งัคมที่บูรณา

การการเรยีนการสอนและการ

สรา้งเครอืข่ายในการเรยีนรู ้

2. จ านวนผลงานวจิยัรบัใชส้งัคม

ที่บูรณาการการเรยีนการสอน

การสรา้งเครอืข่ายในการเรยีนรู ้

ที่สนบัสนุนการจดัอนัดบั

มหาวทิยาลยัโลก



3.การบรกิารวชิาการดว้ยองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมเพือ่ความเขม้แข็งของชมุชน

3.1 การบรกิารวชิาการแกส่งัคมและชุมชน

ใหม้ีคุณภาพชีวติและความเป็นอยู่อย่าง

ยัง่ยนื 

3.1.1 สง่เสรมิและพฒันางานบรกิารวชิาการ

โดยบูรณาการกบัหน่วยงานภายนอก ถา่ยทอด

องคค์วามรูสู้ช่มุชนทอ้งถิน่เพือ่ความเป็นอยู่ที่ดี

ทางสงัคม (Societal Well-Being)

3.2 มีแหลง่เรยีนรูแ้ละพฒันา

การเรยีนรูข้องสงัคมและชุมชนทกุช่วงวยั 

3.2.1 สง่เสรมิพฒันาองคค์วามรู ้

เพือ่พฒันาคุณภาพชีวิตของคน

ในชมุชน

3.2.2 พฒันาพื้นที่เพือ่การเรยีนรู ้

ชมุชนตน้แบบ (UP Learning 

Space) 

3.3 ผูป้ระกอบการในพื้นที่มี

ศกัยภาพในการแข่งขนั

สูงข้ึน 

3.3.1 บ่มเพาะและสรา้งขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของ

ผูป้ระกอบการทอ้งถิน่บ่มเพาะ

ผูป้ระกอบการใหม่ 

3.4 การบรกิารสุขภาพ และ

สาธารณสุขที่ทนัสมยัแก่

ชุมชนและผูสู้งอายุ

3.4.1 สง่เสรมิพฒันาระบบ

บรกิารดา้นสุขภาพ/

สาธารณสุขที่ทนัสมยัฯเพือ่สุข

ภาวะที่ดี

ประเด็น

ยทุธศาสตร ์

เป้าประสงค์

กลยทุธ์

พนัธกจิที่ 3 บรกิารวชิาการดว้ยองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม 

1. จ านวน Best Practice ที่ใช ้BCG 

Model เป็น Platform ในการพฒันา

ระบบนิเวศดา้นบรกิารวชิาการเพือ่การ

พฒันาชุมชนทอ้งถิน่เพือ่ความเป็นอยู่ที่ดี

ทางสงัคม (Societal Well-Being)

2. จ านวนชุมชนที่ไดร้บัการ

สง่เสรมิพฒันา 1 คณะ 1 

ชุมชนนวตักรรม

3. จ านวนพื้นที่เพือ่การเรยีนรู ้

UP Learning Space สง่เสรมิ

การ สรา้ง/พฒันา พื้นที่การ

เรยีนรู ้ที่ด าเนินงานขบัเคลือ่น 

โดยมหาวทิยาลยั/บคุลากรของ

มหาวทิยาลยั 

4. จ านวนชุมชนนวตักรรม

5. จ านวนนวตักรชุมชน

ไม่ต า่กวา่ 10 คน

6. สามารถเพิม่รายได ้ /

ลดรายจา่ยของชุมชน 

ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10

7. จ านวนระบบสง่เสรมิ

การบรกิารดา้นสุขภาพ/

สาธารณสุข

ที่ทนัสมยัฯเพือ่สุขภาวะที่ดี

KPI ส าคญั



4. การสง่เสรมิการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมทอ้งถิ่นเพื่อความเป็นไทยและเอกลกัษณ์ของชาติ

4.1 อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟ ูท านุบ ารุงศิลปะ วฒันธรรมและภมิูปญัญา

ทอ้งถิ่นทอ้งถิ่น ที่ใช ้BCG Model เป็น Platform ในการ

ขบัเคลื่อนมหาวทิยาลยัพะเยา  (Area-Based University) 

เพื่อการพฒันาชุมชนทอ้งถิ่นสูก่ารบรรล ุSDGs รว่มกนั

4.1.1. สง่เสรมิและพฒันางานท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม

ทอ้งถิ่นเพื่อความเป็นไทย โดยบูรณาการกบัหน่วยงานภายนอก 

ถา่ยทอดองคค์วามรูสู้ช่มุชนทอ้งถิ่นเพื่อความเป็นอยูท่ี่ดีทาง

สงัคม (Societal Well-Being)

4.2 ยกระดบัองคค์วามรูท้างศิลปะและวฒันธรรม สูง่านสรา้งสรรค์

เชิงพาณิชย ์(Cultural Enterprise) และความเป็นสากล

4.2.1 สรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้บัทนุทางวฒันธรรม 

ดว้ยการใช ้BCG Model เป็น Platform การ

พฒันาเศรษฐกจิสรา้งสรรค์

4.2.2 พฒันาองคค์วามรูท้างศิลปะและ

วฒันธรรม สูง่านสรา้งสรรค์

เชิงพาณิชย ์(Cultural Enterprise)  

ประเด็น

ยทุธศาสตร ์

เป้าประสงค์

กลยทุธ์

พนัธกจิที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปะวฒันธรรม และสบืสานเอกลกัษณ์ความเป็นไทย  

1. จ านวน Best Practice ที่ใช ้BCG Model เป็น Platform ในการ

พฒันาระบบนิเวศดา้นวฒันธรรม เพือ่การพฒันาชุมชนทอ้งถิน่เพือ่

ความเป็นอยู่ที่ดีทางสงัคม  (Societal Well-Being)

2. จ านวน Best Practice สรา้งและสนบัสนุน Eco system ตาม

แนวคดิ Diversity to uniqueness Phayao เพือ่การอนุรกัษ ์สบื

สาน และต่อยอด

3. จ านวน Best Practice ดา้นการพฒันาชุมชน

ดว้ยฐานทนุทางวฒันธรรม ตามแนวทาง Creative 

Economy 

4. จ านวน Cultural Entrepreneur 

หรอื Start Up 

บนฐานทนุทางวฒันธรรมชุมชนทอ้งถิน่

KPI ส าคญั



5.1 การพฒันาคุณภาพองคก์ร

เพือ่ความเป็นเลศิ

5.2 การบรหิารงานมีธรรมาภบิาล และความ

โปรง่ใสอย่างย ัง่ยนื 

5.3 มหาวทิยาลยัไดร้บัการจดัอนัดบั

สถาบนัการศึกษาสเีขียวที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม

ระดบัโลก (UI Green)  

5.3.1 พฒันากายภาพ และสิง่แวดลอ้มตามเกณฑ ์UI 

Green สูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัตน้แบบในการสรา้ง

ความยัง่ยนื

ประเด็นยทุธศาสตร ์

เป้าประสงค์

KPI ส าคญั

พนัธกจิที่ 5 การพฒันาระบบบรหิารจดัการที่ทนัสมยั มีประสทิธภิาพ โปร่งใสและมีธรรมาภบิาล 

5. การพฒันาระบบบรหิารจดัการที่ทนัสมยั มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล

5.1.1 การพฒันาคุณภาพองคก์รตาม

เกณฑก์ารประกนัคุณภาพองคก์ร

เพือ่ความเป็นเลศิ (EdPEx)

5.1.2 การพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ สนบัสนุนการพฒันาคุณภาพ

องคก์ร

5.2.1 สง่เสรมิการสรา้งธรรมาภบิาลและความ

โปรง่ใสภายในมหาวทิยาลยัอย่างย ัง่ยนืกลยทุธ ์

1. มีการบรหิารจดัการองคก์รดว้ย 

EdPEx

2. จ านวนคณะ/หน่วยงานที่มีผลประเมิน

ภายใน อยู่ในระดบั EdPEx 200 

3. มีตน้แบบระบบสารสนเทศวเิคราะห์

ตน้ทนุต่อหน่วยการผลติบณัฑติและการ

ด าเนินงานมหาวทิยาลยัพะเยา  

4. จ านวนเครอืข่ายหน่วยงานที่มีสว่นร่วมใน

กระบวนการไกล่เกลี่ยระดบัมหาวิทยาลยั และ

ยกระดบัไปสูร่ะดบัประเทศ

5. ผลการประเมิน ITA ระดบัมหาวทิยาลยั

ไม่ต า่กว่า ระดบั A

6. ผลการประเมินองคก์รคุณธรรม ไม่ต า่กว่า

ระดบัที่ 2 องคก์รคุณธรรม

7. จ านวนเครอืข่ายที่สนับสนุนการสือ่สารองคก์ร 

และความผูกพนัต่อองคก์ร

8. จ านวนโรงเรยีนในถิน่ทรุกนัดารที่มหาวิทยาลยั

พะเยาสง่เสรมิและสนับสนุน

9. ผลการจดัอนัดบั UI Green อยู่ในระดบัที่ดีข้ึน

9.1 จ านวนคณะ/หน่วยงานที่เขา้ร่วมการจดัอนัดบัตาม

เกณฑก์ารประเมินมหาวทิยาลยัสเีขียว (UI Green) 

9.2 จ านวนหน่วยงานที่เริ่มตน้เขา้ร่วมจดัอนัดบั UI 

Green (ปีที่ 1)

9.3 จ านวนหน่วยงาน Green Office ระดบัเหรยีญทอง

9.4 จ านวนหน่วยงาน Green Office ระดบัเหรยีญเงนิ

9.5 จ านวนหน่วยงาน Green Office ระดบัเหรยีญ

ทองแดง

5.4 ผลการปฏบิตังิานและการพฒันาที่ดี

และมีประสทิธภิาพ (PERFORMANCE 

Management and Development)

5.4.1 พฒันาระบบการจดัการผลการ

ปฎบิตังิานของบคุลากรสนบัสนุนใหเ้กfิ

การท างานที่ใหผ้ลการด าเนินการที่ดี

5.4.2 พฒันาผลการปฏบิตังิาน 

(PERFORMANCE Development)

5.4.3 พฒันาประสทิธผิลของการเรยีนรู ้

และการพฒันา  (LEARNING and 

Development EFFECTIVENESS)

10. มีการพฒันาเสน้ทางความกา้วหนา้

ของบคุลากรทกุระดบั (Career Path 

Development)


