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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมา 

 

 รัฐบาลได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มีเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 

2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสความ

เสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น

ปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ และได้จัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 บนพื้นฐานของกรอบ

ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ทีม่เีป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 และให้ความส าคัญกับการมี

ส่วนรว่มของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อมุ่งสู่ 

“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม 

และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง

เหมาะสม น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย   

 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.  2561 ที่สอดคล้องกับ 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมาตรฐานการศึกษา

ของชาต ิพ.ศ. 2561 มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยใหเ้ป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความ

พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา และทักษะศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับนโยบายการบริหารประเทศของ

รัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับ

ทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่  ๆ 

ที่ เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วรุนแรงในศตวรรษที่  21 ได้ ความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจ 

ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) มีฐานคิดหลักคือการเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า

โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม การเปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การ

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เปลี่ยนระบบการเรียนรู้แบบเดิมไปสู่การ

เรียนสมัยใหม่ (Smart Classroom) และรูปแบบการเรียนแบบใหม่ การพัฒนานักศึกษาไปสู่การเป็น



 
 

Smart Enterprises และ Startup ที่มีศักยภาพสูง การจัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อเปลี่ยนทักษะ

แรงงานแบบเดิมที่มีมูลค่าต่ า (Traditional Services) ไปสู่การเป็นแรงงาน ที่มีความรู้ ทักษะ และความ

เช่ียวชาญสูง (High Value Services) เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมใหม่  

(New S-Curve) เป็นต้น  

 ดังนั้น เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2560 - 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัย

พะเยา จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2570 เพื่อสนองตอบทิศทางการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ

ผูบ้ริหารและความต้องการของผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียเพื่อให้มหาวิทยาลัยพะเยามีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์  

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2570

มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570 ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่

มีชื่อเสียงระดับสากล ผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและ

เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้น า และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็ ง 

และความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกัน

คุณภาพ ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ” ดังนั้นวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

จงึได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์วทิยาลัยการศกึษา ตามเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

ตามแผนยุทธศาสตร ์6 ด้าน ดังนี้ 

 (1) ยุทธศาสตรก์ารเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

 (2) ยุทธศาสตรก์ารสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางดา้นวิชาการ 

 (3) ยุทธศาสตรก์ารบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (4) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (5) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 (6) ยุทธศาสตรก์ารบริหารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

 



 
 

1.3 ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา กับกรอบยุทธศาสตร์

ชาติ และแผนพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 - 2570 ได้ด าเนินการให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 

(พ.ศ.2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2560 - 2579    

 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการตลาด

ของสังคม และ ด้านขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่  Research University เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม 

และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคน

และเสริมสร้างศักยภาพคน และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น า

ทางด้านวิชาการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย 

และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2560 - 2579 และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ของยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง สังคม 

เป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน (Sustainable Life Quality) ภายใต้

ยุทธศาสตร์ที่  3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ  มีความสอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2560 - 2579 และสอดคล้องกับยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า

ในสังคม ยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่ งยืน 

และยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ ฉบับที่  12 (พ.ศ.  2560 - 2564) รวมทั้ งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  1 

ด้านความมั่นคง และยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

ของยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

  



 
 

  แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาสู่สากล และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural 

Enterprise) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ให้ยั่งยืน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม 

ทางการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อมของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 

การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 7 

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งมีความสอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 

1.4 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์   

    

 
 

 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์  



 
 

บทที่ 2 

การวเิคราะห์แผนพัฒนาของชาติและสภาพแวดล้อม 

 

2.1 แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  

   กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทย ได้แก่ (1) กระแส

Globalization ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการไหลของทุน สินค้าบริการ และแรงงาน อย่างเสรีท าให้

เกิดปรากฎการณ์เชื่อมโลกเข้าด้วยกัน (Connected World) (2) กระแส Digitization ที่เปลี่ยนรูปแบบ 

การตดิต่อสื่อสารในโลกเสมือนหรือโลกดิจิตอลท าใหเ้ศรษฐกิจเจริญเติบโตแบบ Exponential Return to 

Scale ไม่ เป็นไปตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์  (3)  กระแส Urbanization ที่มีผลให้วัฒนธรรม 

วิถีการด าเนินชีวิต และพฤติกรรม รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปจากสังคม  

และวัฒนธรรมแบบเดิม (4) กระแส Individualization ที่ท าให้มีความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึน้ท าให้มีทั้ง

ข้อดีข้อเสีย เช่น อาจท าให้เป็นสังคมที่เข้มแข็งขึ้น และอาจท าให้สังคมที่มีความขัดแย้งและมีความ

ปัจเจกมากขึ้น (5) กระแส Communization ท าให้เกิดกระแสการพึ่งพากันมากขึ้น เกิดการผนึกพลัง

ร่วมกันแก้ปัญหา หรือเผชิญปัญหาร่วมกันมากขึ้น กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท าให้เกิดประเด็น 

ที่ท้าทาย ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง การศึกษาเรียนรู้ สุขภาพและสาธารณสุข 

พลังงานและสภาพแวดล้อม ฯลฯ การปรับตัวเข้ากับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นนโยบาย

ส าคัญของหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย 

2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อใช้เป็นแนว

ทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจนป์ระจ า

ชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และมีเป้าหมายส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความมั่นคง ประกอบด้วย การมี

ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ 

ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง ประเทศมีความมั่นคง  ในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา

และพระมหากษัตรยิ์ ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลาง และที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมือง 

มีความมั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศ ที่ตอ่เนื่อง และโปร่งใสตามหลักธรรมาภบิาล สังคม

มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการ

ด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความ



 
 

มั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า (2) ความมั่งคั่ง ประกอบด้วย ประเทศไทยมีการขยายตัวของ

เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง 

ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น เศรษฐกิจมีความสามารถในการ

แข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม                    

แห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า               

การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง และความสมบูรณ์ ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างตอ่เนื่อง 

ได้แก่  ทุนมนุษย์  ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงินทุนที่ เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม                          

และทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (3) ความยั่งยืนประกอบด้วย การพัฒนาที่สามารถสร้าง

ความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถใน

การรองรับและเยียวยาของระบบนิ เวศน์  การผลิตและการบริ โภคเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม                              

และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ 

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร 

เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม และประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) คือ (1) เพื่อสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ (2) เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึงเท่าเทียม เป็นธรรม 

(3) เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ และ (4) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และ

บริการด้วยนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจ

ของส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ์ดังนี้  

 1. ด้านความมั่นคง 

 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน

สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร

จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ

รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

รูปแบบใหม่ 



 
 

 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 

รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสูแ่นวระนาบมากขึ้น 

 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการคา้ การลงทุน พัฒนาสูช่าติการค้า  

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และ

ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 

ยกระดับผลติภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล  

 (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจรญิ  

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนา 

กับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชีวิต  

 (2) การยกระดับการศกึษาและการเรียนรูใ้ห้มคีุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  

 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  

 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ด ี 

 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 

 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

 (1) สรา้งความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

 (3) มสีภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อตอ่การด ารงชีวติในสังคมสูงวัย  

 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของ

ชุมชน  

 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 



 
 

 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาและใชพ้ลังงานที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  

 (4) การพัฒนาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินเิวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ  

 (6) การใช้เครื่องมอืทางเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐใหม้ีขนาดที่เหมาะสม  

 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล  

 (6) พัฒนาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

 (7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.  2563-2566  

มีความสั มพั นธ์ และสอดคล้อ งกั บแผนพัฒนา เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ  ฉบั บที่  1 2  

(พ.ศ. 2555 - 2559) ทั้ง 10 ยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การสรา้งความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง

และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความรว่มมอืระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

2.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “คนไทยทุกคนได้รับ

การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา

4 ประการ ได้แก่ 

1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มคีุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์

ชาติ  

3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี

และร่วมมือผนึกก าลังมุง่สูก่ารพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า

ภายในประเทศลดลง  

 แผนการศึกษาแหง่ชาติ วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  

 1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ

และทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)  

 2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุ

เป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์

หลักที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมาย

ตามจุดมุง่หมาย วิสัยทัศนแ์ละแนวคิดการจัดการศกึษาดังกล่าวข้างตน้ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การจัดการศกึษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาต ิ

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสรา้งสังคมแหง่การเรยีนรู้ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การสรา้งโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจัดการศกึษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชวีิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 

2.5 แผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี พ.ศ. 2560 - 2574  

 แผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี พ.ศ. 2560 – 2574 มีรายละเอียดประกอบด้วย เจตนารมณ์แผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี เป้าหมายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระบบอุดมศึกษาในปี 2574 



 
 

University 4.0 และสิ่งที่สังคมจะได้รับจากระบบอุดมศึกษาในปี 2574 University 4.0 โดยมีเนื้อหา 

โดยสรุปดังนี้ 

 1. เจตนารมณ์แผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ป ีฉบับที่ 3 มี 3 ประการ ดังนี้ 

1) อุดมศกึษาต้องการน าการพัฒนาประเทศ เป็นผู้สรา้งปัญญาให้กับสังคม 

2) อุดมศึกษาต้องเป็นศูนย์รวมความรู้และศาสตร์ที่น าไปสร้างทุนทางสังคม ก่อให้เกิด 

นวัตกรรม ความรู้ งานวิจัย ที่เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศในบริบท 

ที่เปลี่ยนแปลง 

3) อุดมศึกษาให้โอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรม

อย่างมปีระสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผลตอ่การเรียนรูแ้ละการพัฒนาวิชาการ 

2. เป้าหมายการจัดการศกึษาระดับอุดมศกึษา พิจารณาจาก  5 องค์ประกอบ 

1) การเข้าถึงอุดมศึกษาของไทย (Accessibility): การรับนักศึกษา Age Group, Non-

Age Group  

2) ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในการเข้าสู่ระบบอุดมศึกษา (Equity): ผู้เรียนมี

โอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มคีุณภาพ  

3) คุณภาพการศึกษา (Quality): สมรรถนะบัณฑิต ความสมดุลของ Soft Skill และ 

Hard Skill 

4) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ (Efficiency): ธรรมาภิบาลและการจัดสรร

ทรัพยากร 

5) การตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy): บัณฑติและงานวิจัยตอบสนอง

ต่อการพัฒนาประเทศ 

3. ระบบอุดมศกึษาในปี 2574 University 4.0 

1) การสรา้งโอกาสการเข้าถึงอุดมศกึษาอย่างกว้างขวางและเป็นธรรม Accessibility 

2) การพัฒนานักศึกษา Student Development 

3) โครงสรา้งพื้นฐานการวิจัยและนวัตกรรม Research and Innovation Infrastructure 

4) ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน Public – Private – Community Partnership 

5) การสร้างความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา Higher Education Financial 

Security 

6) นโยบายการสนับสนุนและประเมินผล Policy – Support – Assessment 

7) การบริหารจัดการที่ดใีนระบบอุดมศกึษา Good Governance 

8) อุดมศกึษาดิจติอล Digital Higher Education 

4. สิ่งที่สังคมจะได้รับจากระบบอุดมศกึษาในปี 2574 University 4.0 

1) โอกาสในการเข้าถึงผลผลติจากทุกพันธกิจอุดมศกึษาที่มคีุณภาพของทุกภาคส่วน 



 
 

2) ทุนทางสังคมให้เกิดผู้น าทางความคิดที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึน้ 

3) องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เสนอทางเลือกและตอบโจทย์สังคม เพื่อการพัฒนา

ประเทศในบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

  ที่มา: สุเมธ แย้มนุ่น. 2559. การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศึกษาไทยในระยะ 15 

ปี, กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2574) และแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศกึษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564).   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 3  

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2570  

   

3.1 โครงร่างองค์กร 

วิทยาลัยการศึกษา ตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เดิมวิทยาลัยการศึกษาเป็นบัณฑิต

วิทยาลัยในสังกัดศูนย์วิทยบริการจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร ในปี พ.ศ. 2548 ศูนย์วิทยบริการ

จังหวัดพะเยา ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา บัณฑิตวิทยาลัยจึงเปลี่ยนเป็น ส านักงาน

การศึกษาภาคพิเศษ ต่อมาในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการ

ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา ส านักงานการศึกษาภาคพิเศษ จึงได้เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยการศึกษา

ต่อเนื่อง ต่อมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 

2556 ได้มีมติให้ยุบเลิกวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง และให้จัดตั้งวิทยาลัยการศึกษา ขึ้นเป็นส่วนงาน

วิชาการใหม่ตามความในมาตรา 7 (3) มาตรา 8 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2553 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป กับมอบหมาย

ภารกิจด้านการศึกษา โดยเฉพาะความรับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตรด้านการศึกษาทุก

ระดับทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก วิทยาลัยฯยังมีบทบาทหลักในการเป็นสถาบัน

การผลิตครู ผู้บริหารสถานศึกษา และนักการศึกษา รวมถึงมีบทบาทในการบริการวิชาการแก่ชุมชน

และสถานศกึษาอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง   

หลักสูตรและบริการ 

  วิทยาลัยการศึกษามีเป้าหมายในการให้บริการทางการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษา ตามระยะวงรอบการบริหารงานของคณบดี  มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

ตามเกณฑ์ของส านักงานคระกรรมการการอุดมศึกษาและคุรุสภาซึ่งถือเป็นแผนระยะสั้น และในระยะ

ยาวก็ยังคงให้การบริการทางการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาต่อไป แต่มีเป้าหมายใน

การพัฒนางานด้านงานวิชาการการจัดการเรียนการสอน ด้านวิจัย และการบริการวิชาการมากขึ้นและ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างความร่วมมือกับสถาบันและหน่วยงานต่างๆทั้งในระดับชุมชนและ

ภูมิภาคเพื่อร่วมกันพัฒนาการศกึษาไทย ทั้งนีเ้นื่องจากวิทยาลัยการศกึษาตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งมี

หลายสถาบันที่ท าหน้าที่ในการเป็นสถาบันการผลิตแต่สถาบันที่มีบทบาทและสถานะที่สอดคล้องและ

คล้ายคลึงในการเทียบเคียงกับวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งถือว่าเป็น คู่แข่งและคู่เทียบ

ของวิทยาลัยการศึกษา ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกพันธกิจ ได้แก่ การผลิต

บัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จุดเด่นของวิทยาลัยการศึกษา คือ 

มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน จ านวน 10 แขนงวิชา และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ทั้งวุฒิ



 
 

ทางการศึกษาและได้ใบประกอบวิชาชีพเพิ่มเติมส าหรับบุคลที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาต

วิชาชีพ 

 

หลักสูตรที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

        วิทยาลัยการศกึษา ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก ดังนี้ 

  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษา ใน 10 แขนงวชิา เป็นการจัด

การศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ดังตอ่ไปนี้ 

  จัดการศึกษาร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ 

1) หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา (แขนงวิชาคณิตศาสตร)์ และหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ 

2) หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา (แขนงวิชาชีววิทยา) และหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยา  

3) หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา (แขนงวิชาเคมี) และ                 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  

4) หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา (แขนงวิชาฟิสิกส์) และ               

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  

5) หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา (แขนงวิชาพลศึกษา) และหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  

จัดการศึกษาร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ 

1) หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา (แขนงวิชาภาษาไทย) และ                                  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

2) หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา (แขนงวิชาภาษาอังกฤษ) และหลักสูตร

ศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

3) หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา (แขนงวิชาภาษาจีน) และหลักสูตร

ศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน  

จัดการศึกษาร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1) หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา (แขนงวิชาสังคมศกึษา) และ                                  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม  

จัดการศึกษาร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

1) หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา (แขนงวิชาดนตรแีละนาฏศลิป์) และ

หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาดนตรแีละนาฏศลิป์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2


 
 

  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 

1) สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

2) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) 

1) สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

2) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

3) สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

4) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ  

 

 (1) ปรัชญา  

"การศกึษาเป็นฐานรากของมนุษย์" 

 (2) เอกลักษณ์   

"ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)" 

 (3) อัตลักษณ์       

"มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี มีจติภาพดี" 
 

 (4) วิสัยทัศน์        

"ผลติและพัฒนาครูมอือาชีพที่เป็นสากล" 

 

สัญลักษณ์ 

 
เปลวเทียนรูปดอกบัว หมายถึง การศึกษาดุจแสงแห่งเปลวเทียน เมื่อความ

สว่างของเปลวเทียนรวมกันคือ ความสว่างของชีวติ 

สีประจ าวิทยาลัยการศึกษา 

สีทอง: "หมายถึง ความรุ่งเรืองแห่งปัญญา" 

 



 
 

สีชมพู: "หมายถึง ความมีพลังและความคิดสร้างสรรค์" 

 

สีทอง ชมพู: "หมายถึง ความมีพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และความรุ่งเรือง

แห่งปัญญา" 

 

วัตถุประสงคแ์ละพันธกิจของวิทยาลัยการศึกษา 

1. เป็นวิทยาลัยชั้นน าด้านการศึกษาที่มคีุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

2. เป็นวิทยาลัยที่มุง่พัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครูมอือาชีพสู่สากล 

3. เป็นวิทยาลัยที่มุง่รเิริ่มและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 

4. เป็นวิทยาลัยที่มุง่ให้บริการทางวิชาการและศาสตร์ทางการศกึษา 

5. เป็นวิทยาลัยที่มุง่ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมบนพืน้ฐานของวัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทย

เพื่อสร้างปัญญาและความเข้มแข็งของชุมชน 

6. เป็นวิทยาลัยที่มุง่เน้นการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด 

7. เป็นวิทยาลัยแห่งสังคมวิชาชีพครูและบ่มเพาะจติวิญญาณแหง่ความเป็นครู 

 

สมรรถนะหลักและความเกี่ยวข้องกันพันธกิจของวิทยาลัยการศึกษา 

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยการศึกษาเน้นการผลิตนิสิตครู ที่ต้องมีความรู้ด้าน

เนื้อหาในสาขาวิชา มีความสามารถในการเขียนแผนการสอน การออกแบบการเรียนรู้  สามารถใช้

วิธีการสอนที่หลากหลาย และท าวิจัยช้ันเรียนได้ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงเน้นการปฏิบัติจริง

ในทุกรายวิชา  

2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เน้นการผลิตผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ นิสิต

ต้องมีความรูด้้านเนื้อหาในสาขาวิชา มีความสามารถในการบริหารสถานศึกษา มีความรูค้วามสามารถ

ด้านการวิจัย ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงเน้นการปฏิบัติจริงในทุกรายวิชา และเน้นการท าวิจัย 

รวมถึงมกีารฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ฝกึงานในสถานศกึษาส าหรับนักบริหารและศกึษานิเทศก์ 

3. วิทยาลัยการศกึษาให้บริการวิชาการด้านการศกึษาและการวิจัยทางการศกึษาแก่โรงเรยีน

และชุมชน เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพนักเรียนและครูสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 



 
 

(5) โครงสร้างองค์กร 

 

 

 



 
 

6) โครงสร้างการบรหิารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2570 

(1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน  

 (1.1) เป้าประสงค์ (GOAL) 

1. บัณฑติมคีุณภาพ มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศกึษาและมาตรฐานวิชาชีพทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชวีิต และพัฒนาคุณภาพชีวติได้

ตามศักยภาพ 

                (1.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1. ให้โอกาส สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชวีิต (Life Long Learning) 

2. พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบสนองและตรงความตอ้งการของประเทศ 

3. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Learning) และทักษะการ 

     เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

4. พัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มอือาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา  

     UP – Professional Standard Frameworks (UP-PSF) 

5. ใช้ระบบประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการด าเนินการหลักสูตร 

6. พัฒนาคุณภาพการบริหารการศกึษา ดว้ยเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อความเป็นเลิศ  

      (EdPEx) 

7. นิสติมคีุณภาพชวีิตตามศักยภาพ (Wellness and Happiness)  

 (1.3) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. การจัดการศกึษาตอบสนองต่อภาคการผลิต บริการ ชุมชนและสังคม เป็นที่

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

2. อยู่และเรียนอย่างมคีวามสุข (Happiness & Wellness) 

 (1.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

                       1. ก าลังคนมีสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ สามารถเรียนรูต้ลอดชีวิต มีทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการหรอืนักนวัตกร และมีความสามารถด้าน Community Change Agent 

                       2. มีระบบและกลไกในการดูแลให้ค าปรึกษาแก่นสิิตที่มปีัญหาสุขภาพจิตในทุกระดับ  



 
 

3.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2570  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1. บัณฑิตมคีุณภาพ 

มสีมรรถนะตาม

มาตรฐานการศึกษา

และมาตรฐานวชิาชีพ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

และอุตสาหกรรม

อนาคต (New S-

curve) 

1.1 บัณฑิตมงีานท า 70% 

 

 

 

 

 

75% 

 

 

 

 

 

75% 

 

 

 

 

 

75% 

 

 

 

 

 

75% 75% 75% 

 

 

 

 

 

โครงการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 

หลักสูตรคุรุสภาและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

30,000 

 

 

 

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศกึษา 

20,000 

โครงการประเมินมาตรฐาน

หลักสูตรและมาตรฐานการผลติ

เพื่อการรับรองปริญญาและ

ประกาศนียบัตรทางการศกึษา 

ของคุรุสภา (หลักสูตร 63) 

40,000 

โครงการฝกึประสบการณ์วิชาชพี

ครูในสถานศึกษา  

(ฝึกสอน) 

436,612 

โครงการนเิทศฝึกประสบการณ์

วชิาชีพครู ภาคการศึกษาปลาย ปี

การศึกษา 2563 และภาค

การศึกษาต้น ปีการศกึษา 2564 

1,154,000 



 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.2 บัณฑิตมสีมรรถนะ

ตรงตามความตอ้งการ

ของผู้ใช ้

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% โครงการพัฒนาวิชาการนิสติระดับ

บัณฑิตศกึษา 

 

150,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ 

โครงการฝกึประสบการณ์วิชาชพี

ครู หลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสตูร

และการสอน 

57,300 

1.3 นวัตกรรมของนสิิต 

(Innovations in force) 

5 5 5 5 5 5 5 โครงการกิจกรรมเสริมความเป็น

คร ู

210,000 

 

 

 

 

-รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

-รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิิต 

2. พัฒนาทรัพยากร

มนุษยใ์ห้ได้รับการ

พัฒนาการเรียนรู้

ตลอดชีวิต และพัฒนา

คุณภาพชีวิตได้ตาม

ศักยภาพ 

2.1 คุณภาพชีวิตของชุมชน

ท่ีเกิดจากการจัดการศึกษา 

50 50 60 60 80 80 80  โครงการส่งเสริมศักยภาพนิสติ

บัณฑิตศกึษาสาขาหลักสูตรและ

การสอน 

30,000 

 

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ 

โครงการสัมมนาการศึกษา

คน้ควา้ด้วยตนเองระดับ

ปรญิญาโท 

10,000 

โครงการส่งเสริมคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอน 

15,500 



 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

โครงการการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพการบรหิารการศึกษา 

42,000  

2.2 ก าลังคนที่ผลิตเพื่อ

ตอบสนองตอ่นโยบาย

ส าคัญและเร่งดว่นของ

ประเทศ 

100 200 200 200 200 300 300 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น  

 (Non-degree program)  

(Super KPI) 

งบประมาณ

ส่วนกลาง 

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ 

จ านวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 (สื่อการสอนออนไลน์)  

(Super KPI) 

2.3 ผลการประเมิน

หลักสูตรอยู่ในระดับ 4 ทุก

สาขาวิชา 

4 4 4 4 4 4 4 โครงการประเมินคุณภาพ

หลักสูตร (AUN QA) 

50,000 ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิจัยฯ 

โครงการเตรียมความพร้อมรับ

การประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษา (AUN QA & EdPEx) 

20,000 

 2.4 ข้อมูลครบทุกหมวด 

EdPEx 200 

Op,

หมวด 

1-2 

และ 7 

หมวด 

1-7 
200 200 200 200 200 

โครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ตามเกณฑ ์EdPEx 

50,000 ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิจัยฯ 

2.5 เครอืขา่ย EdPEx 

1 2 2 2 2 2 2 

โครงการอบรมเชงิปฏบัิตงิานและ

ศกึษาดูงานดา้นประกันคุณภาพ

การศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx 

77,140 ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิจัยฯ 



 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

3. บัณฑิตมคีุณภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของคุรุสภา 

3.1 นสิิตได้รับการพัฒนาสู่

การเป็นครูมอือาชพีเป็นไป

ตามเกณฑ์ขอ้ก าหนดของ

คุรุสภา 

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% โครงการกิจกรรมเสริมความเป็น

ครูตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

210,000 

 

 

 

 

 

-รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ  

-รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิิต 

4. พัฒนาคุณภาพนสิิต

ให้เป็นบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพของวทิยาลัย

การศึกษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

4.1 นิสติมคีุณลักษณะ

ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% โครงการพัฒนานิสติตามอัต

ลักษณน์สิิตมหาวทิยาลัยพะเยา 

 

130,000 -รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นสิิต 

-ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นสิิต 

โครงการกิจกรรมสโมสรนสิิต 155,000 

โครงการกิจกรรมวิทยาลัย

การศึกษา 

48,566 

4.2 ส่งเสริมให้นิสติใช้ 

ชวีติอยูใ่นมหาวิทยาลัย 

อย่างมคีวามสุข 

60% 60% 70% 70% 80% 80% 80% โครงการกิจกรรมให้ความรู้แก่

นสิิต ป้องกันโรคซึมเศร้าในวัย

เรียน (Super KPI) 

งบประมาณ

ส่วนกลาง 

 

 

 

 

 



 
 

 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

  

 (2.1) เป้าประสงค์ 

1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมคีุณภาพ 

2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมคีุณภาพชีวติที่ดีขึน้ 
                    

(2.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

 1. พฒันาบุคลากรใหม้ีศักยภาพสูงด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

 2. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 

  3. การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ให้ผลกระทบเชิงบวกกับชุมชนและสังคม 
 

 (2.3) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก THE Impact Ranking TOP 10    

2. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก THE World Ranking 2566      

3. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก Scimago 2566 

  

 (2.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก THE Impact Ranking TOP 10    

2. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก THE World Ranking 2566      

3. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก Scimago 2566 

 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 
  

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1. ผลงานวจิัยและ

นวัตกรรมมคีุณภาพ 

 

1.1 จ านวนผลงานตพีมิพใ์น

วารสารระดับชาติและ

นานาชาต ิ
20 20 20 20 20 20 20 

โครงการพัฒนานักวจิัยสู่การ

ตีพมิพ ์

50,000 ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิจัยฯ 

โครงการพัฒนาผลงานการ

ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 

(Super KPI) 

งบประมาณ

ส่วนกลาง 

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิจัยฯ 1.2 จ านวนหนว่ยวจิัยเพื่อ

ความเป็นเลิศ UOE 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 1 

 

1.3 จ านวนอาจารยแ์ละนสิิต

ผ่านการอบรมจรยิธรรมการ

วจิัย 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% โครงการอบรมจรยิธรรมการ

วจิัยในมนุษย ์

20,000 ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิจัยฯ 

โครงการอบรมจริยธรรมวิจยั

ในมนุษย์และการจัด

ท าการศึกษาค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

26,000 ผศ.ดร.สันต ิ

บูรณะชาติ 

1.4 ร้อยละของนักวจิัยใหม่

ได้รับการพัฒนา (บุคลากร

สายวชิาการและบุคลากรสาย

สนับสนุน) 

ร้อย

ละ 50  

ร้อย

ละ 50  

ร้อยละ 

50  

ร้อยละ 

50  

ร้อยละ 

50  

ร้อยละ 

50  

ร้อยละ 

50  

โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด้านการวจิัย 

40,000 -รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ 

-ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิจัยฯ 

 

 

 



 
 

(3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

                    (3.1) เป้าประสงค์ 

1. ชุมชนและสังคมมคีุณภาพชีวติและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable Life) 
                    

(3.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

 1. จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ (Learning Space) และส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ 

                    ทุกช่วงวัย ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและรองรับสังคมผูสู้งอายุ 

 2. น าความรูท้างวิชาการ วิชาชีพ งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน  

                    (Professional-Community Engagement) 

 3. บริการทางดา้นสุขภาพและสาธารณสุข (Community Health Care) 
  

 (3.3) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน  

 

 (3.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1. การบริการวิชาการจากสถาบันนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

2. ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) 

 

 

  

 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1. ชุมชนและสังคมมี

คุณภาพชีวิตและ

ความเป็นอยูอ่ย่าง

ยั่งยืน (Sustainable 

life) 

1.1 โครงการบริการวิชาการ ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 1.โครงการนทิรรศการ 1 คณะ 1 

โมเดล 

2. โครงการ 1 คณะ 1 

สัญลักษณ์ความส าเร็จ 

 

 

 

30,000 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิจัยฯ 

 

1.2 เครอืขา่ยบริการวิชาการ

ทางการศกึษา 

≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 

1.3 ชุมชนนวัตกรรม (Non-

Profit) 

1 1 1 1 1 1 1 

1.4 ผลิตภัณฑจ์ากนวัตกรรม

ชุมชน 

1 1 1 1 1 1 1 

1.5 การบริการวิชาการเพื่อ

น าองคค์วามรู้สูชุ่มชน 

(Academic and Healthcare 

Service) (Profit) 

≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 

 

 

 

 

 

 



 
 

(4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 

                     (4.1) เป้าประสงค์ (GOAL) 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเสริม 

   ความเป็นไทย และพัฒนาสู่สากล (Thainess) 

2. การสรา้งสรรคเ์ชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise) 

                   (4.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนา 

   สู่สากล 

 2. สรา้งความตระหนักและรับรู้ ปลูกฝังความเป็นไทย (Thainess) 

 3. พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์แก่ชุมชนด้วยศิลปะและวัฒนธรรม  

                    (Cultural Enterprise) 

                   (4.3) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเสริม 

   ความเป็นไทย และพัฒนาสู่สากล (Thainess) 

2. การสรา้งสรรคเ์ชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise) 

 (4.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเสริม 

   ความเป็นไทย และพัฒนาสู่สากล (Thainess) 

2. การสรา้งสรรคเ์ชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise) 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 

 เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1. อนุรักษ ์ฟื้นฟู ท านุ

บ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น สร้าง

เสริมความเป็นไทย 

และพัฒนาสู่สากล 

(Thainess) 

 

1.1 บุคลากรและนสิิต

แสดงออกถึงความเป็น

ไทย 

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% โครงการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 

135,000 

 

 

 

-รองคณบดีฝ่าย

คุณภาพนสิิต 

-ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายกจิการนสิิต 

โครงการท่ีสง่เสริมความเป็นไทย 

(ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุ

จอมทอง) (Super KPI) 

งบประมาณ

ส่วนกลาง 

2. พัฒนาเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์แก่ชุมชน

ด้วยศิลปะและ

วัฒนธรรม 

2.1 จ านวนผลิตภัณฑแ์ละ

บริการด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม ที่สร้าง

มูลค่าและพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

 

1 1 1 1 1 1 1 นวัตกรรมทางด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม Cultural Innovation  

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ต าบล

สันโค้ง อ าเภอดอกค าใต ้จังหวดั

พะเยา (Super KPI) 

20,000 

 

งบประมาณ

ส่วนกลาง 

 

-รองคณบดีฝ่าย

คุณภาพนสิิต 

-ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายกจิการนสิิต 

 

 

 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

                     (5.1) เป้าประสงค์ (GOAL) 

1.มหาวิทยาลัยพะเยามีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
                    

(5.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

 1. จัดระบบ กลไก และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนทุกพันธกิจให้เป็นสากล เพื่อรองรับการก้าสู่นานาชาติ เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้ตระหนัก

ถึงความส าคัญ และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงขอ้มูล 

 2. ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ  
  

 (5.3) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

                               1) สร้างเครือข่ายความรว่มมือ (International Networking) กับสถาบันหรอืองค์กรในระดับสากล 

   2) ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Ranking)  

3) การจัดประชุมหรอืร่วมการประชุมระดับนานาชาติ (Conferencing) 

 

(5.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

                              1) สร้างเครือข่ายความรว่มมือ (International Networking) กับสถาบันหรอืองค์กรในระดับสากล 

   2) ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Ranking)  

3) การจัดประชุมหรอืร่วมการประชุมระดับนานาชาติ (Conferencing) 

 

 

 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1. มหาวิทยาลัย

พะเยามชีื่อเสียง เป็น

ท่ีรู้จักและยอมรับใน

ระดับ ชาติและ

นานาชาติ 

1.1 จ านวนเครอืขา่ยกับ

สถาบันในต่างประเทศ 

1 1 1 1 1 1 1 โครงการสร้างเครอืขา่ยทาง

วชิาการท้ังในและตา่งประเทศ 

100,000 ฝ่ายบริหาร

วทิยาลัย

การศึกษา 

 

1.2 บุคลากรมทัีกษะดา้น

ภาษาอังกฤษในระดับท่ี

สามารถสื่อสารได ้

2 2 2 2 2 2 2 โครงการพัฒนาศักยภาพดา้น

ภาษาของบุคคลากรวทิยาลัย

การศึกษา 

40,000 ฝ่ายบริหาร 

วทิยาลัย

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(6) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบรหิารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 (6.1) เป้าประสงค์ (GOAL) 

1. บุคลากรมีคุณภาพ มทีัศนคติที่ดีและมีความภูมใิจในองค์กร 

2. มหาวิทยาลัยพะเยา มีการบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสตรวจสอบได้        

(6.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

 1. พัฒนาระบบบริหารและทรัพยากรบุคคล 

 2.พัฒนาการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมสัมพันธ์ 

 3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ และการวิเคราะห์ต้นทุนด าเนินการที่ดี 

 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคก์รใหม้ีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

 5. พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ด ี(Green and Clean University)  

 (6.3) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

                     1. มีระบบเทคโนโลยี Smart Operation ที่ทันสมัย และ ผลักดันมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็น Smart University 

2. University Communication 

3. SDG 6,7,11,12,13,15  

(6.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1.การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมีประสทิธิภาพเพิ่มขึ้น และผูร้ับบริการมีความพึงพอใจ 

2. Corporate Communication Development 

3. ภูมิทัศน์สวยงาม และระบบสาธารณูปโภคที่ดกีารสัญจรอย่างเป็นระบบ ปลอดภัย และเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่าง

ประหยัด และพลังงานทดแทน ตน้แบบของชุมชนของการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบรหิารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1. บุคลากรมคีุณภาพ 

มทัีศนคติท่ีดแีละมี

ความภูมิใจในองค์กร 

1.1 จ านวนบุคลากรสมดุล

กับการปฏบัิตงิานตาม

ภารกิจ  

ทุกงาน ทุกงาน ทุกงาน ทุกงาน ทุกงาน ทุกงาน ทุกงาน 1. โครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

การปฏบัิตงิานของ

บุคลากรสาย

สนับสนุน วิทยาลัย

การศึกษา 

50,000 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหาร 

วทิยาลัย

การศึกษา 

2. กิจกรรมการ

วเิคราะห์อัตราก าลัง

และส ารวจความ

สมดุลของภาระงาน

และจ านวนบุคลากร 

- 

3.โครงการปรับ

แผนกลยุทธ์

วิทยาลยัการศึกษา 

40,000 ฝ่ายคุณภาพ

นสิิต 

1.2 บุคลากรมสีมรรถนะ

ในการปฏบัิตงิานตาม

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

มีเกณฑ์

สมรรถนะ

บุคลากร

สายวชิาการ

สายสนับสนุน 

มีโครงการ

พัฒนา

บุคลากรตาม

เกณฑ์

สมรรถนะ 

บุคลากรมี

สมรรถนะ

ตามเกณฑ์

ร้อยละ 50 

บุคลากรมี

สมรรถนะ

ตามเกณฑ์

ร้อยละ 60 

บุคลากรมี

สมรรถนะ

ตามเกณฑ์

ร้อยละ 65 

บุคลากรมี

สมรรถนะ

ตามเกณฑ์

ร้อยละ 65 

บุคลากรมี

สมรรถนะ

ตามเกณฑ์

ร้อยละ 65 

1. โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

สายวชิาการและ

สายสนับสนุน (Blog 

Gang) 

320,000 ฝ่ายบริหาร 

วทิยาลัย

การศึกษา 



 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2. โครงการจัดท า

คู่มอืปฏบัิตงิานและ

มาตราฐานขั้นตอน

การให้บริการของ

บุคลากรสาย

สนับสนุน วิทยาลัย

การศึกษา 

13,500 

3. กิจกรรมระบบ

การประเมิน

สมรรถนะของ

บุคลากรวทิยาลัย

การศึกษา 

- 

 1.3 จ านวนบุคลากรท่ีมี

ความก้าวหนา้ตามสาย

งาน 

  1) บุคลากรสายวชิาการ

ยื่นขอต าแหนง่ทาง

วชิาการเพิ่ม 

 

 

ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 5 

 

 

 

 

 

 

 

ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 5 

 

 

 

 

 

 

 

ไมน่อ้ยกว่า 

ร้อยละ 10 

 

 

 

 

 

ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 15 

 

 

 

 

 

ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 15 

 

 

 

 

 

 

 

ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 15 

 

 

 

 

 

 

 

ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 15 

 

 

1. โครงการพัฒนา

บุคลากรสู่ต าแหนง่

ทางวิชาการ 

2. โครงการ

สนับสนุนบุคลากร

เพื่อการวิจัย สาย

วชิาการและสาย

สนับสนุน 

60,000 

 

 

280,000 

 

 

 

13,500 

 

ฝ่ายบริหาร 

วทิยาลัย

การศึกษา 



 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

 

 

   3. โครงการอบรม

แนวทาง

ความก้าวหนา้

ต าแหนง่งานของ

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

4. โครงการพัฒนา

สมรรถนะเพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ท างาน 

5. โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

สายวชิาการและ

สายสนับ 

สนุน (Blog Gang) 

 

 

181,325 

 

 

 

- 

2) บุคลากรสายสนับสนุน

มผีลงานวจิัยในการ

พัฒนางาน 

1 1 1 1 1 1 1 

3) บุคลากรสายบริการ

ได้รับการอบรมพัฒนา

ตามเกณฑ์สมรรถนะ 

ร้อยละ30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ30 ร้อยละ30 ร้อยละ 30 ร้อยละ30 

1.4 ความพงึพอใจของ

บุคลากรตอ่สวัสดกิาร

และสภาวะแวดล้อมใน

การท างาน 

ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 80 

ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 80 

ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 80 

ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 90 

ไมน่อ้ยกวา่

ร้อยละ90 

ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 90 

ไมน่อ้ยกวา่

ร้อยละ 90 

1. โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

เพื่อการท างาน

อย่างมคีวามสุขสู่

ผลสัมฤทธ์ิของ

องคก์ร 

210,000 

 

 

 

ฝ่ายบริหาร 

วทิยาลัย

การศึกษา 



 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2.โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลกรใน

องคก์รดา้นวชิาการ 

405,000 

 

 

ฝ่ายบริหาร 

วทิยาลัย

การศึกษา 

3.โครงการสร้าง

ขวัญและเสริม

แรงจูงใจในการ

ปฏบัิตงิาน 

10,500 

 

ฝ่ายบริหาร 

วทิยาลัย

การศึกษา 

1.5 ระดับผลการประเมิน

เป็นไปตาม เกณฑ์ Green 

Office 

ระดับ

ทองแดง 

ระดับ

ทองแดง 

ระดับ

ทองแดง 

ระดับ

ทองแดง 

ระดับเงิน ระดับเงิน ระดับเงิน 4. โครงการ

วทิยาลัยการศึกษา

รักษโ์ลก รักษ์

สิ่งแวดลอ้ม (SE 

Green & Clean) 

100,000 

 

 

 

ฝ่ายบริหาร 

วทิยาลัย

การศึกษา 

5.โครงการปรับปรุง

ภูมิทัศน์ วิทยาลัย

การศึกษาน่าอยู่ 

400,000 

2. มหาวิทยาลัย

พะเยา มกีาร

บริหารงานท่ีทันสมัย 

คล่องตัวและมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส

ตรวจสอบได้ 

2.1 มหาวทิยาลัยเป็นท่ี

รู้จักและมีภาพลักษณท่ี์ด ี

  1) จ านวนผู้เข้าชม

เว็บไซต์และช่องทาง 

social media เพิ่มมากขึน้

จากปท่ีีผ่านมา 

2 ระบบ 

 

1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ กิจกรรมพัฒนาเว็บ

ไซด์และระบบ

ออนไลนข์อง

วทิยาลัยการศึกษา 

- ฝ่ายบริหาร 

วทิยาลัย

การศึกษา 



 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2.2 จ านวนกิจกรรม

สัมพันธ์ระหว่างวทิยาลัย

การศึกษากับศษิยเ์ก่า

มหาวทิยาลัยพะเยา 

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1กจิกรรม 1กิจกรรม 1. โครงการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตตาม

มาตรฐานใน

ศตวรรษท่ี 21 

90,000 ฝ่ายบริหาร/

กิจการนสิิต 

วทิยาลัย

การศึกษา 

2. กิจกรรมแนะแนว 

“คุณครูอาสา” โดย

ศษิยเ์ก่า 

- 

3. กิจกรรมพัฒนา

ฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่า 

-  

2.3 จ านวนงานท่ีน า

เทคโนโลยมีาใชใ้นการลด

ขั้นตอนการปฏบัิตงิาน 

3 ระบบ 3 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ โครงการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ

เพื่อน ามาใชใ้นการ

ปฏบัิตงิาน วทิยาลัย

การศึกษา 

100,000 

 

 

 

ฝ่ายบริหาร 

วทิยาลัย

การศึกษา 

2.4 มกีารสื่อสารภายใน

องคก์รอยา่งทั่วถึง

จ านวนชอ่งทางการ

สื่อสาร 

 

3ชอ่งทาง 3ชอ่งทาง 4ชอ่งทาง 5ช่องทาง 6ชอ่งทาง 6 ชอ่งทาง 6ชอ่งทาง 1. โครงการการ

สื่อสารภายใน

องคก์รเพื่อ

ความส าเร็จและ

ปฏบัิตงิานอย่างมี

ความสุข 

14,485 

 

 

 

ฝ่ายบริหาร 

วทิยาลัย

การศึกษา 



 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

 2. กิจกรรมการ

พัฒนาระบบการ

สื่อสารภายใน

องคก์ร 

2.5 รายงานการ

ร้องเรียนเร่ืองการทุจรติ

ในวทิยาลัยการศึกษา 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี โครงการอบรมเพื่อ

สร้างความตระหนัก

ในการท างานอย่าง

มคีุณธรรมและ

ความโปร่งใส 

18,000 ฝ่ายบริหาร 

วทิยาลัย

การศึกษา 

 2.6 มผีลการประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนนิงาน 

(ITA)  

A A A A A A A 1. โครงการอบรม

เพื่อสร้างความ

ตระหนักในการ

ท างานอย่างมี

คุณธรรมและความ

โปร่งใส 

- 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหาร 

วทิยาลัย

การศึกษา 

2. กิจกรรม จัดท า

รายงานการประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการ

ท างาน ITA 

- 

 



 
 

บทที่ 4 

แนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

 

4.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

 

 (1) การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสร้าง

ความตระหนักถึงความส าคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2570  ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

(1.1)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570 ตอ่ประชาคมมหาวิทยาลัยพะเยา  

(1.2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผู้มีส่วน

ได้สว่นเสียทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการตดิตามข้อมูลย้อนกลับ

จาก ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียเป็นระยะ ๆ 

  (2) ก าหนดผูร้ับผิดชอบยุทธศาสตรร์ายประเด็น โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

(2.1) ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และก าหนดตัวชี้วัดการ

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับ

มหาวิทยาลัย(รองอธิการบดี) ระดับส่วนงานวิชาการ (คณะ/วิทยาลัย) ระดับ

ส่วนงานสนับสนุน (ส านัก กอง ศูนย์) และระดับบุคคล 

(2.2) จัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตร์ฯ โดยการมีองค์ประกอบเป็นส่วนงานวิชาการ (คณะ วิทยาลัย) 

และส่วนงานสนับสนุน (ส านัก กอง ศูนย์)  

  (3) การติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของ  

แผนยุทธศาสตร ์โดยมีระบบและกลไกดังนี้ 

(3.1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ์ เชิงบูรณาการที่มุ่งน าเสนอผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยใหม้ีการประเมิน

ตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และให้มกีารตดิตามประเมินผลจาก

คณะกรรมการที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส 

มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

(3.2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 

กับการประเมนิการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชีว้ัดการด าเนินงาน ตั้งแตร่ะดับ

หัวหนา้ส่วนงาน ผูอ้ านวยการ หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  



 
 

(3.3) ด าเนนิการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้ 

และตามรอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมา

ปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(3.4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

 (4) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ การจัดสรรทรัพยากร

สนับสนุนตามความเหมาะสม การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและ

ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อ

ส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศนข์องมหาวิทยาลัย 

 (5) พัฒนาระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการติดตามประเมินผล มีการน าข้อมูลไปวิเคราะห์และน ารายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุน 

การตัดสินใจของผูบ้ริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

 

4.2 การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการด าเนินงาน 

 ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570 เป็นรายไตรมาส โดยก าหนดให้มีการประเมินปีงบประมาณละ 

4 ครั้ง ตามวิธีการและขั้นตอน ดังนี้ 
 

 (1) ระดับของการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 - 2570 นี้ ได้ก าหนดให้มีการ

เชื่อมโยงตัวบ่งชี้ของแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล จึง

ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ์ สอดคล้องกับตัวบ่งชีข้องแผน 

 (2) การรายงานผล 

  (2.1) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้

ประจ าปีงบประมาณ)  

1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลาง 

และส านักงบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม 

กันยายน)   

2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อ

มหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลาง และส านักงบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง 

(มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน)   



 
 

3) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศกึษา) 

  (2.2) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงาน

พืน้ฐาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)  

1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อส านักงบประมาณ และ สกอ. 

ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อ

ส านักงบประมาณ และ สกอ. ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม 

กันยายน) 

3) รายงานผลการด าเนินโครงการตามค าขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพ 

และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

4) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศกึษา) 

  (2.3) การรายงานผลการด าเนินโครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ 

ประจ าปีงบประมาณ) 

1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อส านักงบประมาณ สกอ. 

กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ปีละ 4 ครั้ง 

(มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ต่อ

ส านักงบประมาณ สกอ. กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ที่

เกี่ยวข้องปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

3) รายงานผลการด าเนินโครงการตามค าขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพ 

และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

4) รายงานผลการด าเนินงานบูรณาการภาค สกอ. ในระบบ e-MENSCR ปี

ละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

5) รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณจังหวัดต่อจังหวัด ในระบบ 

PADME   

6) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง (สิน้ภาคการศกึษา) 

   (2.4) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น ๆ ตามค าขอของแหล่ง

ทุน และรายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

(เมษายน กันยายน) 


