
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ โปรงใส  และมีธรรมาภิบาล 2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569

เปาประสงค

5.2 การบริหารงานมี        ธรร

มาภิบาล และ        ความ

โปรงใสอยางยั่งยืน

5.2.1 สงเสริมการสราง    ธรร

มาภิบาลภายในมหาวิทยาลัย

อยางยั่งยืน

5.2.1.1 สงเสริม            การ

บริหารงานดวยหลัก     ธรรมาภิ

บาลทั่วทั้งองคกร

มีระบบและกระบวนการทํางาน (Work process) 

ดานการสงเสริมการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิ

บาลทั่วทั้งองคกร  

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 1]

ไมมี ไมมี มี มี มี ผลการจัดอันดับ SDGs 16 Peace, Justice and

 Strong Institutions (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

ไมมี ไมมี 1 ใน 20 

ระดับ

ประเทศ

1 ใน 20 

ระดับ

ประเทศ

1 ใน 20 

ระดับ

ประเทศ

ขอมูลเชิงแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ .ศ. 2565 - 2569

เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ
ตัวชี้วัด

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome)



2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569

เปาประสงค

1.1.1 พัฒนาพื้นที่วางเพื่อ

ประโยชนเชิงพาณิชย

1.1.1.1 สรางแรงจูงใจ

ผูประกอบการรายใหมเขามา

ประกอบการในมหาวิทยาลัย และ

รักษาฐานผูประกอบการเดิม

จํานวนรอยละของผูประกอบการเพิ่มขึ้นจาก

ปงบประมาณกอนหนา

10 10 10 10 10 จํานวนรายไดของการดําเนินงานบริหารทรัพยสิน 12 ลาน 13 ลาน 14 ลาน 15 ลาน 16 ลาน

1.1.2 พัฒนาสินคาใหทันสมัย 

ตรงตามความตองการของลูกคา

1.1.2.1 สงเสริมการออกแบบ

ผลิตภัณฑใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับ

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

และสงเสริม SME

จํานวนสินคา/ผลิตภัณฑ (รายการ) 10 10 10 10 10

จํานวนผูใชบริการหองพักประเภทรายเดือน เพิ่มขึ้น

จากปงบประมาณกอนหนา

 -

(ปรับปรุง)

10 10 10 10

จํานวนรอยละของผูใชบริการหองพักประเภทรายวัน

ตอหองตอคืน เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณกอนหนา

50 50 50 50 50

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารและจัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนเชิงพาณิชยใหเกิดประโยชนสูงสุด

                              อยางมีประสิทธิภาพ ดวยหลักธรรมาภิบาล

ขอมูลเชิงแผนยุทธศาสตรการพัฒนากองกฎหมายและทรัพยสิน พ .ศ. 2565 - 2569

มาตรการกลยุทธเปาประสงค
ผลลัพธ (Outcome)ผลผลิต (Output)

ตัวชี้วัด

1.1.3.1 ปรับปรุงรูปแบบ   การ

ใหบริการ และสงเสริมการ

ประชาสัมพันธ

1.1 การบริหารและจัดการ

ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเพื่อ

ประโยชนเชิงพาณิชยใหเกิด

ประโยชนสูงสุดอยางมี

ประสิทธิภาพ ดวยหลัก   ธรร

มาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบได

จํานวนความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 80 รอยละ 95รอยละ 90รอยละ 80รอยละ 80

1.1.3 พัฒนาการใหบริการ

หองพักและจัดเลี้ยง



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การบังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรม มีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน 2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569

เปาประสงค

2.1 การบริหารงานอยางมีระบบ

ไดมาตรฐานยึดหลักธรรมาภิบาล

2.1.1 สรางระบบงานที่มี

มาตรฐาน

2.1.1.1 สงเสริมบุคลากรใน

การศึกษา วิเคราะหและสรางองค

ความรู

คูมือในการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน ไมมี มี มี มี มี ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจําป ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก

2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถ

ของบุคลากร

2.1.2.1 สงเสริมพัฒนาความรู

และทักษะในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรใหเกิด        ความ

เชี่ยวชาญ

บุคลากรเขารวมอบรม พัฒนาความรูและทักษะ 2 3 4 5 6 ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจําป ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก

ขอมูลเชิงแผนยุทธศาสตรการพัฒนากองกฎหมายและทรัพยสิน พ .ศ. 2565 - 2569

เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ
ตัวชี้วัด

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome)



2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569

เปาประสงค

3.1.1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ใหพรอมรับตอ     การ

เปลี่ยนแปลง สงเสริมและพัฒนา

บุคลากรใหมีความรู ทักษะ ความ

เชี่ยวชาญในการบังคับใชกฎหมาย

อยางเปนธรรมและมี

ประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน

บุคลากรเขารวมอบรม พัฒนาความรูและทักษะ 2 3 4 5 6 ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจําป ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก

จํานวนหลักสูตรที่ใชในการอบรม 1 1 2 2 3

จํานวนหนวยงานที่เขารวมการอบรม ทุกหนวยงาน ทุกหนวยงาน ทุกหนวยงาน ทุกหนวยงาน ทุกหนวยงาน

มาก มาก มาก มากที่สุด มากที่สุด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

3.1 มหาวิทยาลัยมีกฎหมายที่มี

มาตรฐานครอบคลุมการ

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

3.1.1 สงเสริมและสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ

นโยบายและยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิ

บาล

3.1.1.2 สงเสริมพัฒนาบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยใหมีความรู 

ทักษะ ในการใชกฎหมายอยางมี

ประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน

ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร

ขอมูลเชิงแผนยุทธศาสตรการพัฒนากองกฎหมายและทรัพยสิน พ .ศ. 2565 - 2569

เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ
ตัวชี้วัด

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome)
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