
 
 

 

 
 

แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วิทยาลัยการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิงหาคม 2564 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 



 
 

ค าน า 
 

 แผนปฏิบัติการวิทยาลัยการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา การจัดท าแผนฯ ฉบับนี้เ น้นการมี 

ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และการเชื่อมโยง  

แผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติการวิทยาลัยการศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ประกอบด้วย โครงการตามแผนปฏิบัติการ / กิจกรรมต่าง ๆ จ านวนทั้งสิ้น 

46 โครงการ รวมทั้งการก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อ

ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

  

 

                                                                                    

 

                                                      (รองศาสตราจารย์ สมบัติ นพรัก) 

                                                    คณบดีวิทยาลัยการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สารบัญ 

ค าน า 

สารบัญ          

 

บทที่ 1 บทน า 

 1.1 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์วิทยาลัยการศึกษา     

    

บทท่ี 2 โครงการตามแผนปฏิบัติการ  

2.1 สรุปจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565    

2.2 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการศึกษา            

 

บทที่ 3 การติดตามและรายงานผล        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 1  

บทน า 

วิทยาลัยการศึกษา ตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เดิมวิทยาลัยการศึกษาเป็นบัณฑติวิทยาลัยใน

สังกัดศูนย์วิทยบริการจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร ในปี พ.ศ. 2548 ศูนย์วิทยบริการจังหวัดพะเยา ได้

เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา บัณฑิตวิทยาลัยจึงเปลี่ยนเป็น ส านักงานการศึกษาภาคพิเศษ ต่อมา

ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา 

ส านักงานการศึกษาภาคพิเศษ จึงได้เปลี่ยนเป็น  วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ต่อมาในคราวประชุมสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556 ได้มีมติให้ยุบเลิกวิทยาลัยการศึกษา

ต่อเนื่อง และให้จัดตั้งวิทยาลัยการศึกษา ขึน้เป็นส่วนงานวิชาการใหม่ตามความในมาตรา 7 (3) มาตรา 8 และ

มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 

2556 เป็นต้นไป กับมอบหมายภารกิจด้านการศึกษา โดยเฉพาะความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ

หลักสูตรด้านการศึกษาทุกระดับทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก วิทยาลัยฯยังมีบทบาท

หลักในการเป็นสถาบันการผลิตครู ผู้บริหารสถานศึกษา และนักการศึกษา รวมถึงมีบทบาทในการบริการ

วิชาการแกชุ่มชนและสถานศึกษาอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง   

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 

 (1) ผลิตภัณฑ์  วิทยาลัยฯมีผลผลิตหลัก ความส าเร็จขององค์กร และกลไกการส่งมอบในด้าน

การศึกษา ด้านการวจิัย และด้านการบรกิารวชิาการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลผลติหลัก 
 
 
 
 
 
ความส าเร็จ 

ขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลไกการ 

ส่งมอบ 

ด้านการศึกษา 
1) หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
2) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
    - ระดบัปริญญาโท และ เอก 
 

ด้านการวิจัย 
1) ผลงานวิจัยด้านการศึกษา
ที่สนับสนุนการพัฒนาครูที่
เป็นสากล 
2 )  ผ ล ง า น วิ จั ย เ พื่ อ เ ป็ น
รากฐานส าหรับการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการและ
การสร้างเครือข่ายวิชาการ 

ด้านการบริการวิชาการ 
1) ผลงานการให้บริการ
วิชาการกับสถานศึกษาและ
หน่วยงานภายนอก 
2) ผลงานการจัดประชุม 
อบรม สัมมนา 
3) เครือข่ายทางวิชาการ 
 
 
 
 
 

1) หลักสูตรได้รับการรับรองตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  ( TQF)  แ ละ
มาตรฐานของคุรุสภา 
2) บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
3) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจบตาม
หลักสูตรและระยะเวลาที่ก าหนด 
4) จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังจบ
การศึกษาภายใน 1 ป ี(ป.ตรี) 
5) ระบบนิเทศออนไลน์ 
6) ปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา 

1) จ านวนเงินทุนสนับสนุน
การวิจัย 
2) จ านวนผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและ
นานาชาติ 

1) ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน 
2) จ านวนเครือข่ายทาง
วิชาการจากสถานศึกษา 

1 )  ก า ร ด า เ นิ น ก า ร วิ จั ย 
สนับสนุน ส่งเสริมการท าวิจัย 
และการขอทุนสนับสนุนของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
2 )  ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
นักวิจัย 
3 )  ก า รส่ ง เ ส ริ ม ให้ มี ก า ร
น าเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัย
ในรูปแบบต่างๆ 

1) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
ให้บริการหน่วยงานภายนอก 
2) การด าเนินการจัดประชุม 
อบรม สัมมนา 
3) การติดตามประเมินผลเพื่อ
การพัฒนา 

ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
1) ผลงานการจัด
กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
2) เครือข่ายความ
ร่วมมือกับหนว่ยงาน
ภายในและภายนอก 

1) ความพึงพอใจการ
จัดกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
2) จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
กิจกรรมฯ 

1) ด าเนินการจัด
กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการ 
2) ส่งเสริมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3) ติดตามประเมินผล
การจัดกิจกรรม 

1) หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และ
ตามเกณฑ์คุรุสภา 
2) การจัดกระบวนการเรียนการ
สอนเป็นไปตามเกณฑ์คุรุสภา  
3) การติดตามและประเมินผล
การศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ 
4) สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้
เกิดการเรียนรู้ต่างๆ 
 
 
 



 
 

(1) หลักสูตรและบริการ 

 วิทยาลยัฯ มีหลักสูตรทัง้หมด 5 หลักสตูร เป็นระดับปรญิญาตรคีวบ 2 ปรญิญา 1 หลกัสูตร 10 

แขนงวิชา ระดับปรญิญาโท 2 หลักสูตร และปริญญาเอก 2 หลักสูตร ดังรายละเอียดในภาพต่อไปนี้ 

ปรญิญาตร ี

(ควบ 2 

ปรญิญา) 

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา แขนงวิชา คณะคู่ขนาน 

กศ.บ. (การศึกษา) คณิตศาสตร ์

คณะวิทยาศาสตร ์

กศ.บ. (การศึกษา) ชีววทิยา 

กศ.บ. (การศึกษา) เคมี 

กศ.บ. (การศึกษา) ฟิสิกส ์

กศ.บ. (การศึกษา) พลศึกษา 

กศ.บ. (การศึกษา) ภาษาไทย 

คณะศิลปศาสตร ์กศ.บ. (การศึกษา) ภาษาองักฤษ 

กศ.บ. (การศึกษา) ภาษาจีน 

กศ.บ. (การศึกษา) สังคมศึกษา คณะรัฐศาสตร ์ฯ 

กศ.บ. (การศึกษา) ดนตรแีละนาฎศลิป ์ คณะสถาปัตย ์ฯ 

ปรญิญาโท 

(2 หลักสูตร) 

กศ.ม. (บรหิารการศึกษา) - - 

กศ.ม (หลักสตูรและการสอน) - - 

ปรญิญาเอก 

(2 หลักสูตร) 

ปร.ด. (บรหิารการศึกษา) - - 

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) - - 

 

(2) วิสัยทัศน์ พันธกจิ  

 วิทยาลัยฯ มีวสิัยทัศน์ พันธกจิ และวัตถุประสงค ์เป็นเป้าหมายในการด าเนินการโดยมีสมรรถนะหลัก

และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และวิชาชีพ มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตในการขับเคลื่อนพันธกจิให้เป็นไป

ตามวิสัยทัศน์ และด าเนินการสอดคล้องกับวสิัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

วิสัยทศัน์วทิยาลัยการศึกษา 

ผลิตและพัฒนาครูมอือาชพีท่ีเป็นสากล 

วิสัยทศัน์มหาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะหลักและความเกี่ยวข้องกันพันธกิจของวิทยาลัยการศึกษา 

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยการศึกษาเน้นการผลิตนิสิตครู ที่ต้องมีความรู้ด้านเนื้อหาใน

สาขาวิชา มีความสามารถในการเขียนแผนการสอน การออกแบบการเรียนรู้  สามารถใช้วิธีการสอนที่

หลากหลาย และท าวิจัยชัน้เรียนได้ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงเน้นการปฏิบัติจรงิในทุกรายวิชา  

2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เน้นการผลิตผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ นิสิตต้องมีความรูด้้าน

เนื้อหาในสาขาวิชา มีความสามารถในการบริหารสถานศึกษา มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย ดังนั้นการ

จัดการเรียนการสอนจึงเน้นการปฏิบัติจริงในทุกรายวิชา และเน้นการท าวิจัย รวมถึงมีการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู ฝึกงานในสถานศึกษาส าหรับนักบริหารและศึกษานิเทศก์ 

3. วิทยาลัยการศึกษาให้บริการวิชาการด้านการศึกษาและการวิจัยทางการศึกษาแก่โรงเรียนและชุมชน เพื่อ

เพิ่มพูนศักยภาพนักเรยีนและครูสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

 วิทยาลยัฯ มีบุคลากรจ านวนทั้งสิน้ 49 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ 35 คน และบคุลากรสาย

สนับสนุน 14 คน มีรายละเอียดดังนี ้

วุฒิการศึกษา 
สายวชิาการ สายสนับสนนุ 

รวม  ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างรายป ี

ปริญญาเอก -  1 13 13 -   - 27 

ปริญญาโท -  -  -  8 3   11 

ปริญญาตรี 
 -  - -  - 9 2 11 

รวม - 1  13 21 12 2 49 

 

 

พันธกจิ 

1. เป็นวทิยาลัยชัน้น าด้านการศึกษาที่มคีุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

2. มุง่พัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครูมอือาชพีสูส่ากล 

3. มุง่ริเร่ิมและพัฒนานวัตกรรมทางการศกึษาดว้ยกระบวนการวิจัย 

4. มุง่ให้บริการทางวิชาการและศาสตร์ทางการศกึษา 

5. มุง่ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพืน้ฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างปัญญาและความเขม้แข็งของชุมชน 

6. มุง่เนน้การบริหารด้วยหลักธรรมาภบิาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

7. เป็นวทิยาลัยแห่งสังคมวชิาชีพครูและบม่เพาะจิตวญิญาณแห่งความเป็นครู 

 
 



 
 

1.1 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์วิทยาลัยการศึกษา 
 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 : วทิยาลัยการศึกษา 

นโยบาย อว สรา้งคน สรา้งองคค์วามรู้ สรา้งนวัตกรรม ยกเคร่ืองมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 

1.ด้ า น ก า ร เ ต รี ยมคนแล ะ เ ส ริ ม

ศั กยภาพคนให้ มี สมรรถนะและ                                   

ทักษะแห่งอนาคตตอบสนองความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 

2. ด้ านการส ร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

3. ด้านการวิชาการด้วยองค์

ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความ                                  

เข้มแข็งของชุมชน 

4. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วั ฒ น ธ ร ร ม เ พื่ อ ค ว า ม เ ป็ น                                  
ไทยและเอกลักษณข์องชาติ 

5.ด้านพัฒนาระบบบริหาร

จั ด ก า ร ที่ ทั น ส มั ย  มี

ประสิทธิภาพโปร่งใสและ                                   

มีธรรมาภิบาล     

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยสร้างปญัญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

ผลสัมฤทธิ์ Outcome พัฒนานิสิตครูสามารถสอบบรรจุได้

ร้อยละ 80 ในปี 65 

บัณฑิตมีงานท าตรงสายงาน รอ้ยละ 

80 

นิสิตมีสุขภาพจิตในระดับด ี

การเข้าสู่  University Ranking เพื่อ

สนับสนุนมหาวิทยาลัยให้

มหาวิทยาลัยมีการจัดอันดบัที่

สูงขึน้ 

มีชุมชนนวัตกรรมเกี่ยวกบัการ

เรียนรู้อย่างน้อย 1 ชุมชน ที่ย่ังยืน 

สรา้งภูมิปญัญาท้องถิ่นโดยส่งเสรมิ

การสรา้งมูลคา่จากภมูิปัญญา

ท้องถิ่น ในพืน้ที่ อ าเภอดอกค าใต ้

(สันโค้ง) อย่างน้อย  1 ผลิตภัณฑ ์

ITA ในระดับ A ไดรั้บรางวัล

จากรองอธิการบดีฝ่ายแผน  

ผลลัพธ์ Output นิสิตมีทักษะครบทัง้ 3 ทักษะ 

มีรายการสอน Online ครบทุก

รายวิชาตามหลักสูตร ป.ตรี หลกัสูตร

วิชาการศึกษา 

มีศูนยใ์ห้การปรกึษา และรักษา

สุขภาพจิต 

ไดผ้ลงานวิจัยตีพมิพ์ในระดับ

นานาชาตจิ านวนมากขึ้น 

ในพื้นที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชุมชน (พืน้ที่ดอกค าใต)้  

1 ผลิตภัณฑ์ตอ่ป ี

มีกิจกรรมส่งเสรมิ Thainess  

ส่งเสรมิโครงการห่มผ้าพระธาตุ

จอมทอง ร่วมกับคณะรัฐศาสตร ์

ศิลปศาสตร์ และชมุชนในเทศบาล

เมืองพะเยา 

เป็นองคก์รที่บรหิารงาน

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ตัวชี้วัดหลัก ร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่จบมาสอบ

บรรจุครูได้ 

คุณภาพชีวติของนสิิตอยู่ในระดับดีขึน้

ไป 

จ านวนนิสิตขอรับความช่วยเหลือด้าน

สุขภาพจิตไม่เกนิ ร้อยละ 20 

 

จ านวนผลการตีพมิพ์งานวิจัย

นานาชาต ิ20 ผลงาน ต่อป ี

จ านวน 1 ชุมชนนวตักรรม  / ป ี

จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์  / ป ี

ไดภู้มิปัญญาและผลิตภัณฑ์ชุมชน  

(ต.สันโค้ง อ.ดอกค าใต)้ อย่างน้อย 

1 ผลิตภัณฑ ์

มีงานวิจัย 1 ชิน้ ในวจิัยชุมชน

ตีพมิพ์ในวารสารวจิัยนานาชาติ 

ผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับ 

A ในปี 2565 



 
 

ตัวชี้วัดรอง มีการประเมินสุขภาพจิตของนิสิต มี

ผลการประเมินไม่ปกติไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 20 มีปัญหาทางจิต ภาวะ

ซึมเศรา้ 

นิสิตได้ฝึกประสบการณ์ สังเกตุการ

สอนตั้งแต่ ปี 1 – ปทีี่ 4 

มีจ านวนงานวิจัยของนิสิตระดับ

บัณฑิตศกึษาได้ตีพมิพ์ระดับ

นานาชาต ิ5 ผลงาน 

ชุมชนที่ลงพืน้ที่มีการพัฒนาเป็น

ชุมชนนวัตกรรมที่สามารถเชื่อม

ความรู้ไปสู่โรงเรียน นักเรียน 1 

ชุมชนต่อป ี

โครงการบรรลุอย่างน้อยร้อยละ 

50 

KPI งานวิจัยตีพมิพ์ อย่างน้อย 1 

Paper ในฐาน TCI 1 หรือ ฐาน

นานาชาติ  

มีระบบข้อมูลสารสนเทศ 

มีผลการประเมินผา่นเกณฑ ์

มีโครงการ Green 

university 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี 2 

โครงการตามแผนปฏิบตัิการ 

 

2.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ 2565 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

หน่วยงาน จ านวนโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ (บาท) 

วิทยาลัยการศึกษา 46 5,365,218 

1. โครงการด้านการเตรยีมคนและ

เสรมิสรา้งศักยภาพคน  

(ด้านการจดัการเรียนการสอน) 

 7 335,000 

2. โครงการด้านการเตรยีมคนและ

เสรมิสรา้งศักยภาพคน 

 (ด้านคุณภาพนสิิต) 

4 598,318 

 

3. โครงการด้านการสรา้งงานวิจัยและ

นวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้าน

วิชาการ 

3 410,000 

4. โครงการด้านการบรกิารวชิาการเพื่อ

พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

6 1,946,609 

5. โครงการด้านการเสรมิสรา้งและ

ส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมใหย้ั่งยืน 

1 95,000 

6. โครงการด้านการบรหิารทีม่ี

ประสิทธิภาพและโปรง่ใส 

25 1,980,291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการศึกษา 

โครงการตามแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการศึกษา 

1. โครงการดา้นการเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน (ดา้นการจัดการเรียนการสอน) 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

ตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรคุรุสภา

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง 30,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศกึษา 

ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง 55,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

3 โครงการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและ

มาตรฐานการผลิตเพื่อการรับรอง

ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการ

ศกึษา ของคุรุสภา (หลักสูตร 63) 

ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง 40,000 ต.ค.64-ก.ย. 65 

4 โครงการพัฒนาวิชาการนิสติระดับ

บัณฑิตศกึษา 

ผศ.ดร.สันต ิบูรณะชาติ 150,000 ต.ค.65-ก.ย.65 

5 โครงการส่งเสริมศักยภาพนิสติ

บัณฑิตศกึษาสาขาวิชาหลักสูตรและการ

สอน 

ผศ.ดร.วไิลภรณ์ ฤทธิคุปต์ 30,000 ต.ค.64-ก.ย. 65 

6 

 

โครงการส่งเสริมคุณภาพการจดัการ

เรียนการสอน 

ผศ.ดร.วไิลภรณ์ ฤทธิคุปต์ 20,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

7 โครงการเสริมสร้างศักยภาพงาน

วชิาการนิสติระดับบัณฑิตศกึษา 

สาขาวิชานวัตกรทางการศกึษา 

ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง 10,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

รวมงบประมาณ 335,000  

โครงการตามแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการศึกษา 

1. โครงการดา้นการเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน (ดา้นคณุภาพนสิิต) 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการพัฒนานิสติตามอัตลักษณ์นสิิต

มหาวทิยาลัยพะเยา 

ดร.ณัฐวุฒ ิสัพโส 140,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

2 โครงการกิจกรรมสโมสรนสิิต ดร.ณัฐวฒุ ิสัพโส 183,318 ต.ค.64-ก.ย.65 

3 โครงการกิจกรรมวทิยาลัยการศึกษา ดร.ณัฐวุฒ ิสัพโส 65,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

4 โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูตาม

หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ 

ดร.ณัฐวุฒ ิสัพโส 210,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

รวมงบประมาณ 598,318  



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการศึกษา 

2. โครงการดา้นการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสูป่ระโยชน์เชงิพาณิชย์ 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการสนับสนุนทุนการวิจัยวิทยาลัย

การศึกษา 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 310,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

2 โครงการพัฒนานักวจิัยสูก่ารตพีมิพ์

ระดับนานาชาต ิ

ดร.วัชระ จตุพร 50,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้น

การวจิัย 

ดร.วัชระ จตุพร 50,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

รวมงบประมาณ 410,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการศึกษา 

3. โครงการดา้นการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการนเิทศฝึกประสบการณว์ชิาชีพ

ครู ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 

2564 และภาคการศึกษาต้น ปี

การศึกษา 2565 

ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง 1,174,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

2 โครงการฝกึประสบการณ์วิชาชพีครูใน

สถานศกึษา (ฝกึสอน) 

ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง 609,618 ต.ค.64-ก.ย.65 

3 โครงการฝกึประสบการณ์วิชาชพีครู 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ผศ.ดร.วไิลภรณ์ ฤทธิคุปต์ 50,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

4 โครงการสนับสนุนการด าเนนิโครงการ 1 

คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 

ดร.วัชระ จตุพร 30,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

5 โครงการนทิรรศการ 1 คณะ 1 ชุมชน

นวัตกรรม 

ดร.วัชระ จตุพร 32,991 ต.ค.64-ก.ย.65 

6 โครงการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การบริหารการศึกษา 

ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง 50,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

รวมงบประมาณ 1,946,609  

 

 

 

 



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการศึกษา 

4. โครงการดา้นการเสริมสรา้งและส่งเสริมการท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ดร.ณัฐวุฒ ิสัพโส 95,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

รวมงบประมาณ 95,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบตัิการวิทยาลัยการศึกษา 

 5. ด้านพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ทนัสมัย มปีระสทิธิภาพโปร่งใสและมธีรรมาภิบาล     

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการการให้ความรูเ้ก่ียวกบัการ

จัดซื้อจัดจา้งพัสดุที่รัฐตอ้งการ

ส่งเสรมิหรอืสนับสนุน 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 12,500 ต.ค.64-ก.ย.65 

2 โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

แผนการเงิน และแผนพสัด ุให้มี

ผลสัมฤทธิ ์

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 40,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

3 โครงการเตรยีมความพรอ้มพธิี

พระราชทานปรญิญาบัตร 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 180,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

4 โครงการแนวทางการปรับแผนปฏิบัติ

การฝา่ยบรหิาร ประจ าปี 2565 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 20,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

5 โครงการแนวปฏิบัติการจัดท าแผน

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 20,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

6 โครงการแนวปฏิบัติเร่ืองการมอบ

อ านาจของผู้บริหารตามระเบยีบ

มหาวิทยาลยัพะเยา 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 12,500 ต.ค.64-ก.ย.65 

7 โครงการแนวปฏิบัติว่าด้วยระเบียบ

และข้อบังคับการเบิกจ่ายงบประมาณ 

(กองคลัง) 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 12,500 ต.ค.64-ก.ย.65 

8 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ์วิทยาลยั

การศึกษาน่าอยู ่

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 40,391 

 

 

ต.ค.64-ก.ย.65 

9 โครงการพัฒนาบุคลากรในการครอง

ตน ครองคน ครองงาน 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 20,000 ต.ค.64-ก.ย.65 



 
 

 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

น ามาใช้ในการปฏิบตัิงาน วิทยาลยั

การศึกษา 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 12,500 ต.ค.64-ก.ย.65 

10 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

น ามาใช้ในการปฏิบตัิงาน วิทยาลยั

การศึกษา 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 12,500 ต.ค.64-ก.ย.65 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 340,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้า

สู่ต าแหน่งสูงขึน้สายสนับสนุน 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 20,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน

องคก์รด้านวิชาการ 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 540,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

14 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เพื่อการท างานอยา่งมีความสขุสู่

ผลสัมฤทธิ์ขององคก์ร 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 210,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

15 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนา

ตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน

วิทยาลยัการศึกษา 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 20,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

16 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้าร

ปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน ให้

เกิดการพัฒนาและมีประสิทธภิาพ 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 52,800 ต.ค.64-ก.ย.65 

17 โครงการวทิยาลยัการศึกษารกัษโ์ลก 

รักษ์สิ่งแวดลอ้ม (SE Green & Clean) 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 20,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

18 โครงการสนับสนุนชุดแตง่กายส าหรับ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 96,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

19 โครงการสรา้งขวัญ ก าลงัใจในการ

ปฏิบัติงาน และสรา้งความผูกพันใน

องคก์ร 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 45,600 ต.ค.64-ก.ย.65 

20 โครงการสรา้งความตระหนักในการ

ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความ

โปรง่ใส 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 12,500 ต.ค.64-ก.ย.65 

21 โครงการประเมินคุณภาพหลกัสูตร 

(AUN QA) 

ดร.วัชระ จตุพร 50,000 ต.ค.64-ก.ย.65 



 
 

22 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติงานและ

ศึกษาดูงานดา้นประกันคุณภาพ

การศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx 

ดร.วัชระ จตุพร 78,000 

 

ต.ค.64-ก.ย.65 

23 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ตามเกณฑ์ EdPEx 

ดร.วัชระ จตุพร 50,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

24 โครงการเตรยีมความพรอ้มรับการ

ประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษา (AUN QA & EdPEx) 

ดร.วัชระ จตุพร 25,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

25 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรแ์ละ

แผนปฏิบัติการวทิยาลยัการศกึษา 

ดร.วัชระ จตุพร 50,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

รวมงบประมาณ 1,980,291  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการศึกษา  

(ตัวชี้วดัตามภารกิจเร่งด่วน Super KPI) 

ยุทธศาสตร์

ท่ี  

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(ใชง้บประมาณ

จากส่วนกลาง) 

ระยะเวลา 

1 โครงการนวัตกรรมการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตของชุมชน (Super 

KPI 1.1.2) 

ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง 40,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

1 โครงการนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน  

(Super KPI 1.1.3) 

ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง 80,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

1 โครงการกิจกรรมให้ความรู้แก่

นสิิต ปอ้งกันโรคซึมเศร้าในวัย

เรียน 

ผศ.ดร.สุนทร คล้ายอ่ า 30,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

2 โครงการพัฒนาผลงานวจิัยสูก่าร

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 

ดร.วัชระ จตุพร 225,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

4 โครงการกระบวนการเรียนรู้และ

การมสี่วนร่วมระหว่าง

สถานศกึษากับชุมชน การ

อนุรักษส์บืสานศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น : กรณศีกึษาต าบลหว้ย

ผศ.ดร.สุนทร คล้ายอ่ า 50,000 ต.ค.64-ก.ย.65 



 
 

ลาน อ าเภอดอกค าใต ้จังหวัด

พะเยา 

5 

Green office 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี สนับสนุนเงิน

รางวัล ส าหรับ

หนว่ยงานท่ีได้รับ

การประเมินระดับ

เหรียญรางวัล 

(ทองแดง เงนิ 

และทอง) 

ต.ค.64-ก.ย.65 

รวมงบประมาณ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 3 

การติดตามและประเมินผล 

 

3.1 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2565 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึง

ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อน าประสบการณ์จากการท างานไปก าหนดนโยบายการบริหารงาน

เ พื่ อ พั ฒ น า มห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้ เ จ ริ ญ ก้ า ว ห น้ า แ ล ะ บ ร ร ลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ต่ อ ไ ป  

โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานทั้ งใน  

เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการด าเนินงานกับผลการด าเนินงาน  

และก าร เ บิ ก จ่ า ย งบปร ะมาณของทุ กหน่ ว ย ง าน ใ นมหาวิ ท ย าลั ยพ ะ เ ย า  เ พื่ อ เ ส นอต่ อ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ ดังรูปแสดงผัง 

การประเมนิต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ผังการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 

  

 



 
 

  กองแผนงาน พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ e-BUDGET) เพื่อ

น ามาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องแม่นย า เชื่อถือได้ และมีความโปร่งใส 

ตรวจสอบผลการด าเน ินงานได ้ตลอดเวลา ซึ ่งจะสามารถน าผลลัพธ ์จากระบบ E-BUDGET                    

ไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดใช้งานระบบในระยะที่ 3 ด้านการจัดการ 

วางแผนด้านงบประมาณประจ าปี การวางแผนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ด้านการรายงาน

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  และผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน 

ในรอบ 6 เดือน  และรอบ 12 เดือน  

 

3.2 ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบความส าเร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ มีระบบและกลไกดังนี้ 

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งน าเสนอผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ และให้มกีารตดิตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

โปร่งใส มมีาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์       

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการด าเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน 

ผูอ้ านวยการ หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้และ

ตามกรอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการต่อคณบดี ต่ออธิการบดี คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.3 กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 

 ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ ได้ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ผ่านทางการรายงานแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – 

มีนาคม 2565 ) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 

 

3.4 องค์ประกอบของรายงานผลการด าเนินงาน 

  การรายงานผลประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้

มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อก าหนด ITA โดยมีองคป์ระกอบของการรายงาน 

ดังนี้ 

1) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการคณะ ประจ าปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

2) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณะ พ.ศ. 2565 
                  

 ซึ่ ง ก ร ะบวนการปฏิ บั ติ ง านทั้ งหมด  จะปฏิ บั ติ ก า รผ่ านระบบการจั ดการ 

ด้านงบประมาณและแผนงาน (e-Budget) และใช้ข้อมูลจากระบบการจัดการด้านงบประมาณ 

และแผนงาน (e-Budget) ในการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณนั้นๆ    

 

.......................................... 


