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นโยบาย วิสัยทัศน์ และแนวทางขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ จูหวา้ 

คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

  สารสนเทศท่ีส าคัญท่ีได้น ามาวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2568 ได้วิเคราะห์ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ มีความ

เชื่อมโยงกับ 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2561–2580) 2) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 

2560-2564) 3) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 4) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 5) 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 6) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และ 7) ผลระดมความ

คิดเห็นของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

1. ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทัศน ์พันธกจิ ค่านิยม เปา้ประสงค์ และสมรรถนะ การพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร ์
 

ปรัชญา 

(Philosophy) 

 ความส าเร็จที่แท้จริงอยูท่ี่การน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชเ้พื่อประโยชนส์ุขแก่มวลมนุษยชาติ 

 

ปณิธาน 

(Determination) 

 ขอให้ถือผลประโยชนส์่วนตัวเป็นท่ีสอง ประโยชนข์องเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

 
 

วิสัยทศัน ์

(Vision) 

 เป็นสถาบันการศึกษาชัน้น าที่มผีลด าเนนิการเป็นเลิศด้านสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์

แผนตะวันออก ในการสร้างปัญญาและนวัตกรรมสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติท่ีย่ังยนื

ของชุมชนสูส่ากล 
 

พันธกจิ 

(Missions) 

 1. ผลิตบัณฑิตทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และการแพทยแ์ผนตะวันออก ท่ีมีคุณภาพ   

   คุณธรรมและจรยิธรรม ในลักษณะสหสาขาวิชาชพี (Inter Professional Education; IPE) 

2. สร้างงานวจิัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพท่ีมีมาตรฐาน 

    ในระดับสากล และการน าไปประยุกตใ์ช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริการชุมชน 

3. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

4. บูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและ 

    บริการวิชาการ โดยการมีสว่นร่วมทุกภาคส่วนเพื่อสร้างคุณค่าความเป็นไทย 

5. บริหารงานทันสมัยดว้ยหลักธรรมาภบิาล (Good governance) และพัฒนา 

    องคก์รให้เป็นเลิศตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx  
 

ค่านิยม 

(Core Value) 

 PH UP (School of Public Health, University of Phayao) 

P: Partnership การมสี่วนร่วมในทุกกระบวนการพัฒนา 

H: Humanity ผลิตบัณฑิตท่ีมีหัวใจความเป็นมนุษย ์(มคีวามออ่นนอ้มถ่อมตน  

                       การเคารพผูอ้ื่น เห็นแกป่ระโยชนส์่วนรวม รู้แพ้รู้ชนะ เปิดรับฟัง 

                       ความเห็นต่าง จัดการความขัดแยง้ด้วยวิธีสร้างสรรค์ ชว่ยผู้อ่ืน 

                       แก้ปัญหาในยามคับขัน) 

U: Unity            งานบูรณาการ สามัคคี ร่วมมอืกัน น้ าหนึ่งใจเดียวมุง่สู่เป้าหมาย 

P: Professional   ท างานอย่างมอือาชพี เพื่อคุณภาพและมาตรฐาน 
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เป้าประสงค ์

(Goal) 

    1. เป็นสถาบันจัดการศึกษาแบบบูรณาการสหวชิาชีพ นิสติมทัีกษะการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

และ Community Engagement 

   2. บัณฑิตมคีุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตรงตามความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิต และมี

สมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพ 

   3. ผลิตผลงานวจิัย นวัตกรรมและเทคโนโลยแีบบบูรณาการสหวชิาชีพท่ีมีคุณภาพเป็นท่ี

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

   4. ผลงานวจิัยและการบริการวิชาการ น าไปใชป้ระโยชนแ์ละยกระดับคุณภาพชวีติให้กับ

ชุมชน และได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ 

   5. ศลิปะ วัฒนธรรม และภูมปัิญญาของท้องถิ่น ได้รับการสบืสาน อนุรักษ ์ฟื้นฟู ส่งเสริม 

และเผยแพร่ 

   6. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมศีักยภาพท่ีเหมาะสมตามมาตรฐาน มคีวาม

ผูกพัน และมีความภาคภูมใิจในองคก์ร 

   7. การบริหารจัดการท่ีมีความโปร่งใสและเป็นเลิศขององค์กร 

   8. การบริหารองคก์รสูค่วามเป็นเลิศ EdPEx 200 ในปี 2567 
 

สมรรถนะหลัก (Core 

competencies) 

      ช านาญในการบูรณาการด้านการจัดการเรียนสอน การวจิัย และการให้บริการแบบ

ผสมผสานทางสาธารณสุขศาสตร์และการแพทยแ์ผนตะวันออก ในรูปแบบสหวชิาชีพ โดย

กระบวนการมสี่วนร่วมกับชุมชน 

 

แผนภาพท่ี 1 ยุทธศาสตร์ (Strategy) การพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564-2568 
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2. ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้หมายการพัฒนา และแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏบิัติ  

ตารางที ่1 เป้าหมายการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร ์ป ี2564-2568 และแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

เป้าหมายการพัฒนา (ปี 2564 - 2568) แนวทางการขับเคลื่อน (กลยุทธ์) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

1.หลักสูตรได้มาตรฐานวชิาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีติ มีทักษะเป็นนักนวตกร ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 

  1) อนามัยชุมชน เน้น ระบาดวิทยาชุมชน/การควบคุมโรคและปอ้งกันโรค (พ.ร.บ.วชิาชีพสาธารณสุขชุมชน) 

  2) ส่งเสริมสุขภาพ เนน้ ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพผู้สูงอาย ุ(พ.ร.บ.วชิาชีพสาธารณสุขฯ)  

  3) อนามัยสิ่งแวดลอ้ม เน้น HIA / HRA การสุขาภิบาล/นักปฏิบัตกิารเคมีในหอ้งปฏบัิตกิาร/เป็นไปตาม พ.ร.บ.วชิาชีพ

การสาธารณสุขชุมชนและ พ.ร.บ.การสง่เสริมวชิาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  4) อาชวีอนามัย เน้น จป.วชิาชพี / เป็นไปตาม กระทรวงแรงงาน พ.ร.บ.วชิาชีพการสาธารณสุขชุมชนและ พ.ร.บ.การ

ส่งเสริมวชิาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  5) หลกัสูตรแพทยแ์ผนไทยประยุกตบั์ณฑิต บูรณาการการเรียนการสอนกับปราชญช์ุมชน เป็นไปตาม พ.ร.บ.วชิาชีพ 

  6) หลักสูตรการแพทยแ์ผนจีนบัณฑิตบูรณาการกิจกรรมบริการในชุมชน เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการวชิาชีพ 

2.บูรณการรายวชิา/กิจกรรมในทุกหลักสูตร แบบ IPE ลักษณะ Active learning น าปัญหาเป็นหลักในการเรียนรู้ 

(Problem- based learning) และใชชุ้มชนเป็นฐานการเรียนรู้ (Community- based learning) 

3.หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา ระหวา่งหลกัสูตรทางการศกึษา และ การสง่เสริมสุขภาพ (ครูอนามัย) 

4.หลักสูตรเทียบโอนส าหรับผู้จบปริญญาตรีในสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพวชิาท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสอบใบประกอบวิชาชพี 

5.เปิดหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

6.เปิดหลักสูตร non-degree (หารายได้) เป็น Re-skills/Up-skills ให้กับบุคลากรด้านสาธารณสขุ และได ้credit bank 

7.อาจารย์ผ่านกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (UP-PSF) ระดับ 2 > 50%, ระดับ 3 > 10%  

8.สง่เสริมให้อาจารย์เข้าสูว่ชิาชีพเป็นไปตามเกณฑ์ พ.ร.บ.วชิาชีพ (ปี 2565 สภาวชิาชีพฯประเมินหลักสูตร) 
9.อาจารย์มีต าแหนง่ทางวิชาการ/ผลงานการแต่งหนังสอืต าราไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 % 

10.บุคลากรสายสนับสนุนมตี าแหนง่ท่ีสูงขึ้น (ช านาญการ/ช านาญการพเิศษ/เชี่ยวชาญ) ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 

1.ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ ท่ีมีความยดืหยุน่ เป็นไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพ (มคีวามร่วม มือระหวา่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งเสริม

การศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการ และตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างของสังคมไทย นสิิตท างานได้หลากหลาย)  

2. การพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานวชิาชีพและสากล 

3.พัฒนาศักยภาพนสิิตและกระบวนการจัดกิจกรรมนสิิตให้ตอบสนอง

ตอ่การเป็น Global Citizen และ Global Talents 

4.การพัฒนาความรูแ้ละทักษะจากห้องเรียนสูชุ่มชน และการ

พัฒนาการเรียนรู้จากการปฏบัิตแิละการฝึกประสบการณ์ 

5. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์สู่อาจารย์มืออาชีพ 

6.พัฒนาอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพด้าน

การศึกษาอย่างมอือาชพี โดยมีทักษะดา้น 21st Century Skills 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผูน้ าดา้นวิชาการ 

1.อาจารย์มากกวา่รอ้ยละ 30 ตพีมิพง์านวจิัยในระดับนานาชาต ิอยา่งน้อยปีละ 1 เร่ือง 

2.ผลงานวจิัย/นวัตกรรมและเทคโนโลย ีของอาจารย์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ มากกวา่ 20 เร่ือง/ปี 

3.ผลงานวจิัย/นวัตกรรมและเทคโนโลย ีของอาจารย์ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดับนานาชาตท่ีิปรากฎในฐานข้อมูล 

ISI/SCOPUS มากกวา่ 15 เร่ือง/ปี 

1.ขับเคลื่อนการสร้างงานวจิัยผ่านกลุ่มภารกิจสุขภาพท่ีบูรณาการสหสาขา 

2.วจิัยมุ่งเป้าและนวัตกรรม โดยความร่วมมอืกับเครอืขา่ยระดับชาติ 

นานาชาติ และภาคเอกชน 

3.จัดตั้ง/พัฒนาหน่วยวิจัยท่ีเป็นเลิศในระดับคณะ PH UoE  
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เป้าหมายการพัฒนา (ปี 2564 - 2568) แนวทางการขับเคลื่อน (กลยุทธ์) 

4.ผลงานวจิัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุน มากกวา่ 5 เร่ือง/ปี 

5.ผลงานวจิัย นวัตกรรมและเทคโนโลย ีงานสร้างสรรค์ของนสิติได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ มากกวา่ 2 เร่ือง/ปี 

6.มนีวัตกรรมสุขภาพเพื่อชุมชน 

7.ผลงานวจิัยเป็นการบูรณาการศาสตร์สหวชิาชีพและแก้ไขปญัหาสุขภาพเชงิพื้นท่ี และเกิดนวัตกรรมสุขภาพในชุมชน 

8.มรีะบบ Mentoring system และหนว่ยวจิัยระดับคณะท่ีเป็นรูปธรรม 

9.มเีครอืขา่ยสนับสนุนทุนวจิัยภายนอก เชน่ อปท. (เงิน สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข สสส. WHO (ประเทศไทย) 

4.พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงดา้นการวจิัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลยทีางสุขภาพ 

5.พัฒนาระบบการบริหารงานวจิัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี   

6.การสร้างผลงาน วจิัย นวัตกรรมและเทคโนโลย ีเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตชุมชน/สังคม สู่สากล 

7.สร้างเครอืขา่ยการพัฒนางานวิจัยและสนับสนุนทุนวจิัย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านการบรกิารวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม 

1.การบริการวิชาการมลีักษณะสหสาขาวิชาชพี (Inter-Professional Education; IPE) ของทุกหลกัสูตร  

2.เกิดชุมชนนวัตกรรมอยา่งน้อย 3 ชุมชน 

3.เกิดชุมชนสุขภาวะ อย่างนอ้ย 3 ชุมชน 

4.มศีูนยก์ารเรียนรู้ health care life & learn ในรูปแบบสหวชิาชีพ ร่วมกับหนว่ยงานดา้นสุขภาพในระดับพืน้ท่ี 

5.มีเครอืขา่ยความร่วมมอืบริการวิชาการในท้องถิ่น หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษา 

6.การหารายได้จากการให้บริการหอ้งปฏบัิตกิาร  

1.ส่งเสริมการน าความรู้ทางวิชาการ วิชาชพี งานวิจัยและนวัตกรรมสู่

การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 

2.สร้างเครอืขา่ยความร่วมมอืกับภาคีเครอืขา่ยในการบริการวิชาการฯ 

3.สร้างความเข้มแข็งของบุคลากรในการให้บริการวิชาการ 

4. พัฒนาห้องปฏบัิตกิารให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 

5.การให้บริการทางการสาธารณสุขและการแพทยแ์ผนตะวันออก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ดา้นการเสรมิสร้าง ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.ทุกหลักสูตรมรีายวชิาท่ีบูรณาการดา้นศลิปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนเพื่อสง่เสริมความเป็นไทย 

2.มกีิจกรรมสง่เสริม อนุรักษศ์ลิปะและวัฒนธรรมและสบืสานความเป็นไทย 

3.มชีุมชนตน้แบบการสบืสานวัฒนธรรม 

4.ชุมชนสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรม อย่างนอ้ย 3 ชุมชน 

1. ส่งเสริมพฒันาจิตอาสา พัฒนากิจกรรมสบืสาน วัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาของท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโครงการหรือกิจกรรมดา้นการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมเป็นสว่นหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนและการวจิัย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ด้านการบรหิารที่มีประสิทธภิาพ โปร่งใสและรับผดิชอบต่อสังคม 

1.ไมพ่บความเสี่ยงในระดับสูง มแีผนการด าเนนิงานลดความเสี่ยงท่ีชัดเจน ความเสี่ยงได้รับการแก้ไข  

2.การด าเนนิงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทุกกระบวนการมีสว่นร่วม ไมพ่บข้อร้องเรียน 

3.สง่เสริมกระบวนการสื่อสารในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.ผ่านเกณฑ์ EdPEx 200 ภายในปี 2567 

5.มแีผนการด าเนนิงาน Green Office / UI Green / SDG 6,7,11,12,13,15 ท่ีชัดเจน 

6.ภูมิทัศน์สวยงาม การใช้พลังงานอยา่งประหยัด ตน้แบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 

7.ผลการประเมิน ITA ในระดับองคก์ร อยู่ในระดับดีมาก (ระดบั A) 

8.บุคลากรมคีวามผูกพัน พร้อมพัฒนา ภาคภูมใิจในองคก์ร มคีวามรู้สกึเป็นครอบครัวเดียวกัน 

1. การสร้างความผกูพันร่วมกัน และความภาคภูมใิจภายในองคก์ร 

2. การสง่เสริมการใช้เทคโนโลยเีพื่อการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณให้มีความโปร่งใสและมี

ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4. การพัฒนาการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

5. การบริหารองคก์รสูค่วามเป็นเลิศ (EdPEx) 

6. พัฒนาระบบนเิวศนส์ านักงานตามเกณฑ์ Green Office / UI Green 
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แนวทางการบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พัฒนาองค์กร 

(Leaning Growth 

Perspective)(ความพรอ้ม) 

ส่งเสรมิ สร้าง

วัฒนธรรมองค์กร 

สู่องค์กรแหง่การเรียนรู้ 

พัฒนาฐานข้อมูลและ

เทคโนโลยสีารสนเทศใน

งานวิจัยและบริการวชิาการ 

นิสิต บุคลากร 

อาจารย์มีความสุข 

มีความผูกพันกับองค์กร 

พัฒนาโครงสรา้งองค์กร

และปรับปรุงภมูิทัศน์ สู ่

Green University 

ระบบบรหิารจัดการทรัพยากร

ที่คุ้มคา่ โปร่งใส สอดคล้องกับ

หลักธรรมาภิบาล 

น าเกณฑ์สู่ความเป็นเลิศ

(EdPEx) เป็นกรอบการ

บรหิารจัดการของคณะ 

ประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน 

(Internal Process 

Perspective) (กลยุทธ์) 

ระบบการเรียนการสอน

กระบวนการสรา้งนิสิตทีม่ี

คุณภาพและคุณธรรม 

ความคล่องตัวใน

การด าเนินการ

วิจัย 

แผนอัตราก าลังและ

แผนพัฒนาบุคลากร

อย่างเป็นรูปธรรม 

ส่งเสรมิการปฏบิัติงานของ

บุคลากรสอดคล้องกับการ

ด าเนิน Green University 

เสรมิสร้างเครือข่ายการ

ด าเนินงานดา้นสาธารณสุข

ทั้งระดับชาติ/นานาชาต ิ

ระบบการบรหิารจัดการทรัพยากรที่

คุ้มค่า โปรง่ใส เอื้อต่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

คุณภาพการบริการ 

(Customer Perspective) 

(ที่ลูกค้าควรไดรั้บ) 

หลักสูตรมมีาตรฐานและ

สอดคล้องกับความต้อง 

การของผู้เรียน/ชุมชน 

ระบบการวิจัยและบริการ

วิชาการสามารถสนับสนุนการ

ท างาน/คุณภาพชีวิตชมุชน 

การเข้าสู่ต าแหนง่ทาง

วิชาการของอาจารย์/สาย

สนับสนุนมีสมรรถนะเพิ่มขึน้ 

มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่

สอดคล้องการด าเนินงาน

Green University 

เครือข่ายด้าน

สาธารณสุขมีการ

ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ระบบบรหิารจัดการ

มีคุณภาพ โปรง่ใส 

และมคีวามเป็นเลิศ 

ประสิทธิผล 

(Financial Perspective) 

(เป้าประสงค์) 

บัณฑิตได้รับการพัฒนา  

มีคุณลักษณะที่พงึประสงค์  

มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ผลงานวิจัยและบริการวชิาการ น าไปใช้

ประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวติให้กับชุมชน 

ไดรั้บการเผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ 

อาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนมีศกัยภาพที่เหมาะสม

ตามมาตรฐาน 

Green University และ

เครือข่ายด้านสาธารณสุข

ทั้งในและต่างประเทศ  

มีการบรหิารจัดการ

ที่เป็นเลิศ ผ่าน

เกณฑ์ EdPEx 200 

วิสัยทัศน์ : “เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าที่มีผลด าเนินการเป็นเลิศด้านสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์แผนตะวันออก 

ในการสร้างปัญญาและนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตที่ยั่งยืนของชุมชนสู่สากล” 

 

“มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” 

พันธกิจ 5 ด้าน / ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 

 

แผนภาพท่ี 2 แสดงแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์ (Strategy Map) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564-2568 

Tools; ADLI, LeTCI 


