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รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (Self-Assessment Report) 
ตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษา เพื่อการด าเนินการทีเ่ป็นเลศิ (EdPEx)  

ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2562 
 
 
 
 

วิทยาลัยการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่จัดท ารายงาน …6... เดือน …พฤศจิกายน… ปี พ.ศ. 2563 
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บทน า: โครงร่างองค์กรวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

1. ลักษณะองค์กร 

วิทยาลัยการศึกษา ตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เดิมวิทยาลัยการศึกษาเป็นบัณฑิตวิทยาลัยใน
สังกัดศูนย์วิทยบริการจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร ในปี พ.ศ. 2548 ศูนย์วิทยบริการจังหวัดพะเยา ได้
เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา บัณฑิตวิทยาลัยจึงเปลี่ยนเป็น ส านักงานการศึกษาภาคพิเศษ ต่อมาใน
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็น  มหาวิทยาลัยพะเยา 
ส านักงานการศึกษาภาคพิเศษ จึงได้เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ต่อมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย
พะเยา ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556 ได้มีมติให้ยุบเลิกวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง และให้จัดตั้ง
วิทยาลัยการศึกษา ขึ้นเป็นส่วนงานวิชาการใหม่ตามความในมาตรา 7 (3) มาตรา 8 และมาตรา 21 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 
กับมอบหมายภารกิจด้านการศึกษา โดยเฉพาะความรับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตรด้านการศึกษาทุก
ระดับทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก วิทยาลัยฯยังมีบทบาทหลักในการเป็นสถาบันการผลิตครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา และนักการศึกษา รวมถึงมีบทบาทในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสถานศึกษาอย่าง
หลากหลายและต่อเนื่อง   
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
 (1) ผลิตภัณฑ์  วิทยาลัยฯมีผลผลิตหลัก ความส าเร็จขององค์กร และกลไกการส่งมอบในด้านการศึกษา 
ด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) หลักสูตรและบริการ 

 
ผลผลติหลัก 
 
 
 
 
 
ความส าเร็จ 

ขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลไกการ 

ส่งมอบ 

ด้านการศึกษา 
1) หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
2) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
    - ระดบัปริญญาโท และ เอก 
 

ด้านการวิจัย 
1) ผลงานวิจัยด้านการศึกษาที่
สนับสนุนการพัฒนาครูที่ เป็น
สากล 
2) ผลงานวิจัยเพื่อเป็นรากฐาน
ส าหรับการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการและการสร้าง
เครือข่ายวิชาการ 

ด้านการบริการวิชาการ 
1) ผลงานการให้บริการวิชาการ
กับสถานศึกษาและหน่วยงาน
ภายนอก 
2) ผลงานการจัดประชุม อบรม 
สัมมนา 
3) เครือข่ายทางวิชาการ 
4) แหล่งศึกษาดูงานด้านหลกัสูตร
ปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา 

1) หลักสูตรได้รับการรับรองตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
และมาตรฐานของคุรุสภา 
2) บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจบตาม
หลักสูตรและระยะเวลาที่ก าหนด 
4) จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังจบ
การศึกษาภายใน 1 ป ี(ป.ตรี) 
5) ระบบนิเทศออนไลน์ 
6) ปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา 
7) ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 
 

1) จ านวนเงินทุนสนับสนุนการ
วิจัย 
2) จ านวนผลงานที่ ได้ รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับชาติและ
นานาชาติ 

1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน 
2) จ านวนเครือข่ายทางวิชาการ
จากสถานศึกษา 

1) การด าเนินการวิจัย สนับสนุน 
ส่งเสริมการท าวิจัย และการขอ
ทุนสนับสนุนของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 
2) การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
3) การส่งเสริมให้มีการน าเสนอ 
เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบ
ต่างๆ 

1) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
ให้บริการหน่วยงานภายนอก 
2) การด าเนินการจัดประชุม 
อบรม สัมมนา 
3) การติดตามประเมินผลเพื่อการ
พัฒนา 

ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
1) ผลงานการจัดกิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2) เครือข่ายความรว่มมือ
กับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

1) ความพึงพอใจการจัด
กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
2) จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือในการกจิกรรมฯ 

1) ด าเนินการจัดกจิกรรม
ตามแผนปฏิบัตกิาร 
2) ส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
3) ติดตามประเมินผลการ
จัดกิจกรรม 

1) หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) และตามเกณฑ์คุรุ
สภา 
2) การจัดกระบวนการเรียนการสอน
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานและเกณฑ์คุรุ
สภา  
3) การติดตามและประเมินผลการศึกษา
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
4) สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิด
การเรียนรู้ต่างๆ 
 



3 
 

 วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรทั้งหมด 5 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา 1 หลักสูตร 10 แขนงวิชา 
ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร และปริญญาเอก 2 หลักสูตร ดังรายละเอียดในภาพต่อไปนี้ 

ปริญญาตรี 
(ควบ 2 ปริญญา) 

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา แขนงวิชา คณะคู่ขนาน 
กศ.บ. (การศึกษา) คณิตศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
กศ.บ. (การศึกษา) ชีววิทยา 
กศ.บ. (การศึกษา) เคมี 
กศ.บ. (การศึกษา) ฟิสิกส์ 
กศ.บ. (การศึกษา) พลศึกษา 
กศ.บ. (การศึกษา) ภาษาไทย 

คณะศิลปศาสตร์ 
กศ.บ. (การศึกษา) ภาษาอังกฤษ 
กศ.บ. (การศึกษาและพัฒนาสังคม) สังคมศึกษา คณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 
กศ.บ. (การศึกษา) ดนตรีและนาฎศิลป์ สถาปัตยกรรม

ศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

กศ.บ. (การศึกษา) ภาษาจีน ศิลปศาสตร์ 
ปริญญาโท 

(2 หลักสูตร) 
กศ.ม. (บริหารการศึกษา) - - 
กศ.ม (หลักสูตรและการสอน) - - 

ปริญญาเอก 
(2 หลักสูตร) 

กศ.ด. (บริหารการศึกษา) - - 
กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) - - 

 
(2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 วิทยาลัยฯ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ เป็นเป้าหมายในการด าเนินการโดยมีสมรรถนะหลักและ
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และวิชาชีพ มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตในการขับเคลื่อนพันธกิจให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ และด าเนินการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

วิสัยทัศน์วิทยาลัยการศึกษา 
ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพท่ีเป็นสากล 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย 

เป็นมหาวิทยาลัยที่มี ช่ือเสียงระดับสากล ผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
ช้ีน าและสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบ
ประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ 
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
 วิทยาลัยฯ มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 47 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ 34 คน และบุคลากรสาย 
สนับสนุน 13 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

วุฒิการศึกษา 
สายวิชาการ สายสนับสนนุ 

รวม  ศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างรายป ี

ปริญญาเอก -  1 10 15 -   - 26 

ปริญญาโท -  -  -  8 2   10 

ปริญญาตรี  -  - -  - 9 2 11 

รวม - 1  10 23 11 2 47 

หมายเหตุ ในจ านวนบุคลากรสายวิชาการดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วยอาจารย์โรงเรียนสาธิตจ านวน 8 
คน (ปริญญาเอก 2 คน ปริญญาโท 6 คน) 

• ข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
วิทยาลัยฯมีข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยในรูปของโครงการดังนี้ 1) การรักษาความ

ปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สิน 2) การก ากับดูแลป้องกันอัคคีภัยสถานที่ปฏิบัติงาน 3) การตรวจสุขภาพประจ าปี 
และ 4) การสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียวตามแนวทาง Green University  

• ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันธ์ ความต้องการ และความคาดหวังของบุคลากร 
วิทยาลัยได้ส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรและน ามาก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาความ

ผูกพันเรื่องสวัสดิการที่นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยจัดให้ ได้แก่ สนับสนุนเรื่องงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ
ตนเองทั้งการเรียนการสอนและวิจัย สร้างระบบและกลไกในการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ การศึกษาดูงาน สวัสดิการ
เครื่องแต่งกาย การเลี้ยงต้อนรับบุคลากรและเลี้ยงประจ าปี 
(4) ทรัพย์สิน 

สิ่งอ านวยความสะดวก วิทยาลัยฯ มีสิ่งอ านวยความสะดวกทั้งอยู่ภายในวิทยาลัยฯ นอกวิทยาลัยฯ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินที่ใช้ร่วมกับของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ห้องเรียน ห้องสมุด ร้านถ่ายเอกสาร ห้องสโมสรนิสิต 
โรงอาหาร ห้องฝึกปฏิบัติการสอนส าหรับนิสิต ลานจอดรถข้างวิทยาลัยฯ ส าหรับอาจารย์ นิสิ ต และผู้มาติดต่อ
ราชการ และธนาคารที่ใช้อาคารของมหาวิทยาลัยด าเนินการ 

พันธกิจ 
1. เป็นวิทยาลัยชั้นน าด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
2. มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพสู่สากล 
3. มุ่งริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 
4. มุ่งให้บริการทางวิชาการและศาสตร์ทางการศึกษา 
5. มุ่งท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทยเพื่อสร้างปญัญาและความเข้มแข็งของชุมชน 
6. มุ่งเน้นการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
7. เป็นวิทยาลัยแห่งสังคมวิชาชีพครูและบ่มเพาะจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู 
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 เทคโนโลยีสารสนเทศและครุภัณฑ์ วิทยาลัยมีบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและครุภัณฑ์ที่ทันสมัย 
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริหารจัดการ ได้แก่ บริการห้องคอมพิวเตอร์ ด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ บริหารจัดการเว็บไซต์วิทยาลัยฯ บริหารจัดการด้านการเรียนการสอนด้วย E-learning  และระบบ
นิเทศออนไลน์  
(5) กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ด้านการศึกษา - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3 

พ.ศ.2553 
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2548/2558 
- ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
- ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.2561 

งานวิจัย - แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ.2541 ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2554 
- แนวทางจรยธรรมการวิจัยในคน 

บริการวิชาการ - เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI 
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2562 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ.2554 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงาน
บริการวิชาการในภาคเอกชน พ.ศ. 2559 

ทรัพยากรมนุษย์ - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้งส่วนงานการ
บริหารงาน และการก าหนดต าแหน่ง พ.ศ. 2561 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 

การคลังและ
ทรัพย์สิน 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
 (1) โครงสร้างองค์กร 
 วิทยาลัยฯ มีโครงสร้างการบริหารจัดการภายในน าโดยคณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดี ฝ่าย
วิชาการ และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีกิจการนิสิต และผู้ช่วย
คณบดีวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มีหัวหน้าสาขาการศึกษา และประธานหลักสูตร ในส่วนของส านักงานมี
หัวหน้าส านักงานท่ีก ากับดูแลส่วนงานต่างๆ 
 กลไกการก ากับติดตามและบริหารของคณะ ใช้ผสมผสานกลไกต่างๆทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
เช่น การประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเป็นประจ าทุกๆเดือน การประชุมคณะกรรมการหลักสูตร การ
ประชุมบุคลากรของวิทยาลัย กลไกที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ Social Media, Line กลุ่มวิทยาลัย, กลุ่มผู้บริหาร, 
กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน, กลุ่มหลักสูตร และ Facebook ของวิทยาลัย เป็นต้น เพ่ือใช้ร่วมวางแผน นโยบาย 
ก าหนดแผน ก ากับดูแลติดตามความก้าวหน้าของงาน ประชาสัมพันธ์ และการมอบหมายงานสู่การปฏิบัติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 

มหาวิทยาลยัพะเยา 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบด ี

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา 
รศ.ดร.สมบัติ นพรัก 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 

คณะกรรมการการเงินและคลัง 

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการกิจการนิสิต 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ท่ีปรึกษาวิทยาลยัการศึกษา คณะกรรมการบริหารวิทยาลยัการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
นิสิต 

ดร.สุนทร คล้ายอ่ า 

ผู้ช่วยคณบด ี
ดร.ณัฐุวุฒิ สัพโส 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 

ผู้ช่วยคณบด ี
ดร.วัชระ จตุพร 

ผู้ช่วยคณบด ี
ดร.ศานิตย์ ศรีคุณ 

หัวหน้าส านกังาน  
นางสาวกญัญาภัทร วิมล

สุต 
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(2) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
วิทยาลัยฯ มีลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ และได้ข้อมูลจาก

ก าหนดความต้องการ และความคาดหวัง ดังนี้ 

โครงสร้างการบริหารองค์กรของวิทยาลัยการศึกษา 

คณบดีวิทยาลยัการศึกษา 

- คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
- คณะกรรากรประกันคุณภาพการศึกษา 
- คณะกรรมการมาตรฐานวิชาการ 
- คณะกรรมการส่งเสรมิจรรยาบรรณ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 

ส านักงานคณบด ีสาขาวชิา/แขนงวิชา 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนิสิต ฝ่ายวิจัยและประกันฯ ระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรการศึกษาดุษฎบีัณฑิต 
- สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
- สาขาวชิาหลักสตูรและการสอน 

ระดับปริญญาโท 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
- สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
- สาขาวชิาหลักสตูรและการสอน 

ระดับปริญญาตร ี
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวชิาการศึกษา 
- แขนงวิชาภาษาไทย 
- แขนงวิชาภาษาอังกฤษ 
- แขนงวิชาเคม ี
- แขนงวิชาชีววทิยา 
- แขนงวิชาพละศึกษา 
- แขนงวิชาคณิตศาสตร ์
- แขนงวิชาฟิสิกส ์
- แขนงวิชาดนตรแีละนาฏศิลป ์
- แขนงวิชาภาษาจีน 

- งานงบประมาณ 
- งานบริหารบุคคล 
- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญช ี
- งานพัสด ุ
- งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- งานความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 
- ยานพาหนะ 
- ห้อง Self-study 
 

- งานจดัการศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท  
ระดับปริญญาเอก 
- งานหลักสตูร 
- งานบริการวชิาการ 
- งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

- งานกิจการนิสติ (งาน
สโมสรนิสิต,ศิษย์เก่า
สัมพันธ์,งานบริการและ
สวัสดิการนิสิต,งาน
ส่งเสริมอัตลักษณ์นิสติ 
- งานโครงการกิจการ
นิสิต 
- งานทุน 

- งานนโยบายและแผน 
- งานวิจยั 
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา CUPT-QA 
และ AUN-QA 
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พันธกิจ ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ ความต้องการ ความคาดหวัง 

ด้านการศึกษา/ 
การเรียนการสอน 

ลูกค้าในอนาคต/ปัจจุบัน 
  - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
  - นิสิตระดับปริญญาตรี 
  - นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
  - ศิษย์เก่า 

- หลักสูตรมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับยืดหยุ่น 
หลากหลาย 
- สามารถส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
- อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
- ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรม 
- ระดับปริญญาตรีมีความรู้สามารถสอบบรรจุหลัง
ส าเร็จการศึกษา 
- ระดับบัณฑิตศึกษามีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ 
  - ผู้ใช้บัณฑิต 
  - ผู้ปกครอง 

- นิสิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ มีจิตอาสา 
- นิสิตมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานคุรุ
สภา มาตรฐานหลักสูตร  
- จบตามระยะเวลาและสอบบรรจุได้ 

ด้านการวิจัย - ผู้ให้ทุนวิจัย  
- ผู้ใช้ผลงานวิจัย 

- งานวิจัยมีคุณภาพและด าเนินการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
- งานวิจัยเกิดองค์ความรู้ใหม่ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้ริง 

ด้านบริการวิชาการ - บุคลากรผู้รับบริการ 
- หน่วยงานที่รับบริการจากวิทยาลัย 

- มีการให้บริการวิชาการที่ตรงกับความต้องการ 
- สามารถน าไปใช้เพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ 
- เป็นการบริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมวิชาชีพครู 

ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- ชุมชน องค์กร - รักษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สมุนไพร 

  
(3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร ในส่วนของการศึกษา/การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 

และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีผู้ส่งมอบและพันธมิตรรวมทั้งกลไกการสื่อสาร ดังนี้ 
ผู้ส่งมอบ/พันธมิตร บทบาท กลไกในการสื่อสาร 

การศึกษา/การจัดการเรียนการสอน 
1. โรงเรียนมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าศึกษาในวิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลยัพะเยา  
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ผ่านสื่อตา่งๆ 
2. สถานศึกษาเพื่อร่วมมือด้านวิชาการ และ
เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
การศึกษา 

ดูแลและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้แก่นิสิต ท า MOU 

3. คุรุสภา  ก ากับติดตามมาตรฐานการผลิต ท า MOU 
4. คณะร่วมผลิต ร่วมผลิตนสิิตโดยท าหน้าที่จดัการเรียนการสอน ท า MOU 
5. สถาบันการศึกษาที่เปดิสอนหลกัสูตร ครุ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ได้มีการ ท า MOU 
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ผู้ส่งมอบ/พันธมิตร บทบาท กลไกในการสื่อสาร 
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/ สถาบัน การศึกษารัฐ
และเอกชน 
6. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ (KM) ระหว่างกันเป็นประจ าทุกปี 
แหล่งฝึกประสบการณ์ระดับบณัฑติศึกษาและ
อ านวยความสะดวกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระดับปริญญาตร ี

 
 

ท า MOU 

การวิจัย 
1. หน่วยงานให้ทุน ก ากับ ติดตามการด าเนินงานด้านการวิจัยให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์และนโยบายของแหล่งทุน 
ท า MOU 

การบริการวิชาการ 
1. มหาวิทยาลัยพะเยา,ชุมชน,สถานศึกษา ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เปน็ไปตาม

วัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
การประชาสัมพันธ์โครงการ
ผ่านสื่อตา่งๆ 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
2. ชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่น 

ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เปน็ไปตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
เป็นแหล่งเรียนรูด้้านภูมปิัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม 

การประชาสัมพันธ์โครงการ
ผ่านสื่อตา่งๆ 
ท า MOU 

 
2. สถานการณ์ขององค์กร 
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
 (1) ล าดับในการแข่งขัน  

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยามีหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และมีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ได้ทั้งคุณวุฒิทางการศึกษาและได้ใบประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา บริหารการศึกษา 
ศึกษานิเทศน์ ซึ่งเป็นหลักสูตรต้นแบบแห่งเดียวในประเทศ อย่างไรก็ตามวิทยาลัยฯยังคงมุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตด้าน
การศึกษาโดยพิจารณาถึงสภาวการณ์การแข่งขันด้านคุณภาพการผลิตกับสถาบัน อ่ืนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน ได้แก่ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

(2)  การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  
1) ความต้องการครูของหน่วยงานทางการศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก สพฐ. สอศ. 

อปท.  
2) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
3) ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร 

(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
 แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนวิชาการ 

- ข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
- ข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 

กลยุทธ ์
พันธกิจด้าน 
การศึกษา 

พันธกิจด้าน 
การวิจัย 

พันธกิจด้าน 
การบริการวชิาการ 

พันธกิจด้าน 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

กา
รพ

ัฒน
า

หล
ักส

ูตร
แล

ะ
กา

รบ
ริก

าร
 ผลิตหลักสูตรที่ทันสมัยและ

สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน และมีการจัดการเรียน
การสอนที่ทันสมัย 

พัฒนาระบบและกลไก
ในด้านการวิจยัเพื่อให้
งานวิจัยมีคุณภาพ 

พัฒนาระบบและกลไก
ในการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการบริการวิชาการ 

พัฒนาระบบและกลไกในการ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

กา
รป

ฏิบ
ัตกิ

าร
อย

่าง
เป

็น
ระ

บบ
แล

ะม
ี

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ ผลิตนิสิตครูและผู้บริหารมือ
อาชีพ 

พัฒนาโครงการวิจยัที่
บูรณาการร่วมกบัการ
เรียนการสอน และการ
บริการวิชาการ  

พัฒนาโครงการบริการ
วิชาการที่บูรณาการ
ร่วมกับการเรียนการ
สอน และการวิจยั 

พัฒนาโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการร่วมกับ
การเรียนการสอน และวิจยั 

กา
รส

ร้า
งค

วา
ม

รับ
ผิด

ชอ
บต

่อ
สัง

คม
 

อาจารย์และบัณฑิตมีจิตอาสา
และรักษาสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อบุคลากร
ทางการศึกษาและ
องค์กรทางการศึกษา 

จัดโครงการให้ชุมชน
เป้าหมายมีสว่นร่วมใน
การพัฒนาตนเองและ
ชุมชนอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

จัดโครงการให้ชุมชนเป้าหมายมี
ส่วนร่วมในการอนุรกัษ์
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

กา
รพ

ัฒน
า

บุค
ลา

กร
มือ

อา
ชีพ

 

อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนต้องมีความรู้
ความสามารถดา้นวิชาการที่
ทันสมัย 

อาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนต้องมี
ความรู้ความสามารถ
ด้านการท าวิจยั 

อาจารย์มีงานด้านการ
บริการวิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ครบทุกคน 

อาจารย์และเจา้หน้าที่มีสว่นร่วมใน
โครงการท านุบ ารุงด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  
มีระบบการติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงาน ได้แก่  
1) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ได้แก่ สกอ., CUPT QA , และ AUN QA   
2) และในอนาคตจะมีการด าเนินการประกันตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้

เกณฑ์ EdPEx  
3) มีการตรวจประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาจากคุรุสภาแล้วน าผลที่ได้รับจากการ

ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
4) การน าวงจรคุณภาพ Plan-Do-Check-Act (PDCA) มาใช้ในกระบวนการท างาน 
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หมวดที่ 1 การน าองค์กร 
1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง 
 
ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 
 (1) ก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม 

วิทยาลัยฯ ก าหนดวิสัยทัศน์ “ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพที่เป็นสากล” โดยใช้การบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วม โดยให้บุคลากรร่วมก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม มีกลไกการบริหารหลัก ประกอบด้วย 
คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คณาจารย์ประจ า หัวหน้าส านักงาน และหัวหน้า
งาน มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ไปยังบุคลากรและลูกค้าหลากหลายช่องทาง ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น 
การประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย การประชุมประธานหลักสูตร การประชุมคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน การประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแต่ละงาน การประชุมคณะกรรมการการประเมินตนเองตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา AUN QA และเกณฑ์คุณถาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx การประชุมต้อนรับ
บุคลากรใหม่ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การประชุมประจ าปีวิทยาลัยฯ การประชุมอาจารย์นิเทศ การประชุม
อาจารย์บัณฑิตศึกษา มีการสื่อสารผ่าน Line Group, Facebook, Website, E-Mail เป็นต้น มีสโมสรนิสิต 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับบุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า ลูกค้าที่จะมาเป็นนิสิตในอนาคต เช่น กิจกรรมปีใหม่ 
ไหว้ครู การแนะแนวสัญจร แนะแนวการศึกษา อบรม มีการชี้แจงและก าหนดตัวชี้วัดลงสู่การด าเนินงานภายใน
วิทยาลัยฯ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับเสนอแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานร่วมกัน ยังมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การก าหนดยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์
วิทยาลัยการศึกษา พ.ศ. 2564-2570” โดยให้บุคลากรของวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมสัมนา
ดังกล่าว เพ่ือถ่ายทอด ทบทวน รับฟังความคิดเห็น ร่วมกันขับเคลื่อนการท างานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยฯ รวมทั้งมองภาพอนาคตของวิทยาลัยฯ น าไปสู่การก าหนดเป้าหมายทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว 
 (2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฏหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
 ผู้บริหารวิทยาลัยฯ มุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตามกฏหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม โดยให้ความส าคัญกับการเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมให้บุคลากรตลอดจนนิสิตปฏิบัติตามกฏระเบียบ
ข้อบังคับ โดยน าแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ
มหาวิทยาลัยมาเป็นกรอบในการด าเนินการของวิทยาลัยฯ ท าให้เกิดความตระหนักและความส าคัญในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น ทั้งนี้ผู้บริหารได้ถ่ายทอดนโยบาย กฏระเบียบ ข้อบังคับต่าง  ๆ 
ลงสู่บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ และการประชุมของบุคลากรสาย
สนับสนุน ส าหรับการบริหารจัดการ วิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร งานบุคลากรคอยดูแลศึกษาระเบียบ
ข้อบังคับและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ให้ถูกต้องทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวกับบุคลากรของวิทยาลัยและเกี่ยวข้องกับ
งานต่าง ๆ เพ่ือน าถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ เช่น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2547 และฉบับที่ 6 พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562 โดยมีการก าหนดมาตรการกับผู้กระท าผิดตามระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรม
อย่างเป็นระบบ และมีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและกฎหมายต่าง ๆ ลงสู่กระบวนรายวิชา เช่น 
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161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 161111 ปรัชญาการศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา 176743 หลักธรรมาภิบาล
และการบริหารความเสี่ยงทางการศึกษา 176716 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 176727 กฏหมาย
ส าหรับผู้บริหารการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ที่ร่วมเป็นกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มีการ
ก าหนดให้คณาจารย์และนิสิตที่จะด าเนินการวิจัยต้องผ่านการขอจริยธรรมการวิจัยในคน 
 (3) การสร้างสถาบันที่ประสบความส าเร็จ 
 ผู้บริหารมีการด าเนินการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้บรรลุพันธกิจ ผู้บริหารได้ถ่ายทอดความเป็นคณะ
ผู้ผลิตบุคลากรทางการศึกษาผ่าน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เพ่ือพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพและมีความเป็น
สากลด้านความรู้และวิชาการ โดยด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและของวิทยาลัย มีการก าหนด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการจัดท ากิจกรรม โครงการต่าง ๆ ตามแผน มีการทบทวนนโยบายและแผนการท างาน
ของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและน าเสนอต่อบุคลากรเพื่อร่วมวางแผนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และรายงานผลต่อ
มหาวิทยาลัย และได้น าหลักความเป็นธรรมและความโปร่งใส (ITA) มาใช้ในการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานให้
เกิดความโปร่งใสทุกขั้นตอน มีการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษา AUN QA และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินการเพ่ือสร้างคุณภาพขององค์กร สร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

มีการสร้างวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร โดยผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างเพ่ือให้บุคลากร
ตระหนักถึงการพัฒนาวิชาชีพและการท างาน มีการติดตามความก้าวหน้าในการท างานของบุคลากรเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาและช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา มีการอ านวยความสะดวกสถานที่ในการท างานที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับ
การท างาน มีระบบการท างานอย่างชัดเจนทั้งส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

สร้างสภาพแวดล้อมในการสร้างนวัตกรรมและการจัดการความเสี่ยง เปิดโอกาสให้บุคลากรสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน การท างาน เช่น การผลิตสื่อการสอน มีการจัดกิจกรรมประกวด
สื่อนวัตกรรม การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ เห็นได้จากผลงานการวิจัยของคณาจารย์ที่
ได้ร่วมเสนอเป็นตัวชี้วัดเร่งด่วน SUPER KPI และงานวิจัยในโครงการ Unite of Excellent (UOE) ในปี พ.ศ.
2562-2564 มีมากกว่า 30 บทความ ในด้านความเสี่ยงได้มีการจัดท าและรวบรวมความเสี่ยงทุกรอบ 6 -12 เดือน 
เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย 

สร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนสืบทอดต าแหน่งและการพัฒนาผู้น าของวิทยาลัย ผู้บริหารเปิดโอกาส
ให้บุคลากรทุกระดับได้พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนเอง มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรทั้ง
สายสนับสนุนและสายวิชาการเพ่ือสร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและความเป็นครูมืออาชีพสู่สากล มีการก าหนด
แผนพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ใช้การติดตามสอบถามความก้าวหน้าและให้ความช่วยเหลือให้
ค าปรึกษาแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องผ่านการพูดคุยโดยตรง และการประชุม  

 
ข. การสื่อสารและผลการด าเนินการขององค์การ 
 (1) การสื่อสาร 
 ผู้บริหารสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรตลอดจนลูกค้าทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
เพ่ือให้ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและถูกต้อง เป็นการสื่อสารอย่างชัดเจนตรงไปตรงมา และรับฟังผลการ
สื่อสารเพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนา เช่น การประชุมทีมบริหาร การประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ การ
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ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแต่ละงาน การประชุมโดยใช้ระบบออนไลน์ เช่น Zoom, MS team, Line เป็น
ต้น เป็นการประชุมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน การประชุมคณะกรรมการการประเมินตนเองตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา AUN QA และ EdPEx การประชุมต้อนรับบุคลากรใหม่ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การ
ประชุมประจ าปีวิทยาลัยฯ การประชุมอาจารย์นิเทศ การประชุมอาจารย์บัณฑิตศึกษา ฯลฯ เพ่ือใช้เป็นช่องทางใน
การกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารสองทาง ทั้งนี้การรับฟังข้อเสนอแนะทั้งจากบุคลากรและนักศึกษาโดยตรงจะน าไปสู่
การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง  ๆ ได้แก่ 
Facebook Page, Website, E-Mail และสื่อสิ่งพิมพ์ในการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ สรุปได้ดังตาราง ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1.1 การสื่อสารภายในวิทยาลัย  

ช่องทางการสื่อสาร วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย 
1) การประชุมทีมบริหาร เพ่ือถ่ายทอดนโยบาย ก าหนดทิศทางการ

ด าเนินงานของวิทยาลัย ชี้แจงท าความเข้าใจ 
คณะผู้บริหาร 

2) การประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ 

เพ่ือถ่ายทอดนโยบายลงสู่การปฏิบัติในระดับ
หน่วยงาน และฝ่าย 

ผู้บริหาร ประธาน
หลักสูตร หัวหน้า
ส านักงาน 
คณะกรรมการจาก
คณาจารย์  เลขานุการ 

3) การประชุมประธานหลักสูตร เพ่ื อถ่ ายทอดน โยบาย  ก าหนดทิ ศทางการ
ด าเนินงานของหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพของ
หลักสูตร 

คณะผู้บริหาร ประธาน
หลักสูตร 

4) การประชุมคณาจารย์ เพ่ื อถ่ ายทอดน โยบาย  ก าหนดทิ ศทางการ
ด าเนินงานของวิทยาลัย ติดตามความก้าวหน้า
ทางอาชีพ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

คณาจารย์ 

5 ) ก ารป ระชุ ม บุ ค ล าก รส าย
สนับสนุน 

เพ่ื อถ่ ายทอดน โยบาย  ก าหนดทิ ศทางการ
ด าเนินงานของวิทยาลัย ติดตามความก้าวหน้า
ทางอาชีพ การพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า 

บุคลากรสายสนับสนุน 

6) การประชุมคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องแต่ละงาน 

เพ่ือน าแผนสู่การปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือเตรียมการ
ด าเนินงานในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ที่
เกี่ยวข้องแต่ละงาน 

7) การประชุมต้อนรับบุคลากรใหม่ สร้างความผูกพันต่อองค์กรและเพ่ือร่วมงาน คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

8) การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และ
วัฒนธรรมองค์กรของวิทยาลัยฯ สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร แนว
ทางการปรับตัวในรั้วของมหาวิทยาลัยและของ
วิทยาลัยฯ 

คณะผู้บริหาร ประธาน
หลักสู ตร คณ าจารย์ 
บุคลากรสายสนับสนุน 
นิสิตใหม ่
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ช่องทางการสื่อสาร วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย 
9) การประชุมอาจารย์นิเทศ เพ่ือถ่ายทอดนโยบายแนวทางการนิ เทศ การ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
อาจารย์นิเทศ 

10) การประชุมประจ าปีวิทยาลัยฯ  เพ่ื อขับ เคลื่ อนการท างาน ให้ สอดคล้ องกับ
วิสั ยทั ศน์ และยุท ธศาสตร์  รายงานผลการ
ด าเนินงานและการท างานในอนาคต การวางแผน
ทั้งระยะสั้นระยะยาว 

คณะผู้บริหาร บุคลากร
สายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

1 1 )  ก า ร ป ร ะ ชุ ม อ า จ า ร ย์
บัณฑิตศึกษา 

เพ่ือถ่ายทอดนโยบายการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

คณ าจ ารย์ ที่ ส อน ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

12) การประชุมกับสโมสรนิสิต เพ่ื อวางแผนการด าเนินกิจกรรมต่ างๆ การ
ถ่ายทอดวิสั ยทั ศน์ การด าเนิ นกิจกรรมของ
วิทยาลัยฯ 

ผู้บริหาร บุคลากรสายว
นั บ สนุ น ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง 
นิ สิ ต ที่ ท า ห น้ า ที่
กรรมการสโมสรนิสิต 

13) การประชุมต่างๆ ผ่าน LIVE 
Facebook, Line, Zoom, MS 
team การประชาสัม พันธ์ผ่ าน
เอกสารประชาสัมพันธ์ การแนะ
แนวสัญจร  

เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ด้านงาน
วิชาการ งานบริหาร งานคุณภาพนิสิต งานวิจัย 
การบริการวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ของ
วิทยาลัย 

บุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนของ
วิทยาลั ยฯ  และกลุ่ ม
ลูกค้าภายนอกวิทยาลัย
ฯ 

 (2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ  
 ผู้บริหารมุ่งเน้นการปฏิบัติงานในแต่ละพันธกิจอย่างจริงจัง โดยมีการวางแผนร่วมกันกับรองคณบดี ผู้ช่วย
คณบดี หัวหน้าส านักงาน หัวหน้างาน ตลอดจนบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ในการก ากับการท างานให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้ น าแผนถ่ายทอดสู่การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
(Performance Agreement: PA) กับมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยได้เน้นให้หัวหน้างานแต่ละฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและด าเนินการพัฒนาคุณภาพการท างาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น 
และมีการก าหนดให้น าเกณฑ์คุณภาพการศึกษา AUN QA มาใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานของวิทยาลัยและของ
บุคลากรอย่างเป็นระบบจนท าให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการท างาน และยังได้ก าหนดให้ใช้หลักความโปร่งใส ITA มา
ช่วยก ากับการท างานในทุกขั้นตอนเพื่อลดข้อผิดพลาดและท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ 
 
1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ก. การก ากับดูแลองค์การ 
 (1) การก ากับดูแล 
 วิทยาลัยฯ มีโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานโดยยึดหลักการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมใน
ทุกระดับ โดยมีการตั้งคณะกรรมการและคณะท างานในโครงการ กิจกรรมต่างๆ เช่น 1) คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ ซึ่งประกอบไปด้วย คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร ตัวแทนคณาจารย์ หัวหน้าส านักงาน และ
เลขานุการ 2) คณะกรรมการชุดต่างๆ ตามพันธกิจหลักที่ส าคัญทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษา การวิจัย การบริการ
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วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 3) มีคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา AUN QA เป็นต้น  
 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจและการด าเนินงานจากบนสู่ล่างและจากล่างขึ้นบนโดยมอบหมายงาน
ตามบทบาทหน้าที่ให้ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าส านักงาน หัวหน้างาน ในระดับหลักสูตรได้มอบหมายความ
รับผิดชอบให้ประธานหลักสูตร อาจารยร์ประจ าหลักสูตรให้ด าเนินการตามภาระกิจที่เกี่ยวข้อง มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนอย่างต่อเนื่องทั้งทางการและไม่เป็นทางการทุก 3-6 เดือน นอกจากนี้ยังน าหลัก
ความโปร่งใส ITA เข้ามาใช้ในการด าเนินงานโดยเฉพาะงานด้านการเงินและสินทรัพย์เพ่ือให้ปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ กฏหมาย และรับรองมาตรฐานโดยการตรวจสอบความโปร่งใส มีการรายงานความโปร่งใสต่อ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการในการพิจารณาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนมีการประเมินจากผู้บริหาร หัวหน้าส านักงาน หัวหน้างาน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถประเมินผู้บังคับบัญชาได้ในส่ วนของผลการบริหารงาน
ของผู้บริหาร มีการประเมินคณาจารย์ใหม่จากมหาวิทยาลัยโดยให้ส่งรายงานภาระงานและการปฏิบัติงานทุกภาค
การศึกษาจ านวน 5 ปี และวิทยาลัยได้น าข้อบังคับของมหาวิทยาลัยซึ่งได้ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยเรื่อง การติดตาม

คณบดี 

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

คณะกรรมการ
ด้านการศึกษา 

คณะกรรมการด้าน 

บริการวิชาการ 

คณะกรรมการ
ด้านการวิจัย 

คณะกรรมการด้าน
ท านุบ ารุงฯ 

ส ำนกังำน 

  - งำนบรหิำรทั่วไป 

  - งำนวชิำกำร 
  - งำนกิจกำรนิสติ/แผน/วิจยั/ประกนั 

  - งำนบคุคล 

ประธำนหลกัสตูร 
- กำรศกึษำบณัฑิต 

- กำรศกึษำมหำบณัฑิต/ดษุฎีบณัฑิต 
 

กลุม่ลกูคำ้ 

ที่ประชุม 
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และประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. 2559 มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และใช้
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ .ศ.2557 มาใช้ โดยพนักงาน
สายวิชาการทดลองปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ครั้งแรก 2 ปี ครั้งที่สอง 3 ปี พนักงานสายบริการ ทดลองปฏิบัติงาน 2 ครั้ง 
ครั้งละ 1 ปี โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจะมีคณะกรรมการอย่างน้อย 2 คน แต่งตั้งโดยคณบดี
ในการท าหน้าที่ 
ข. พฤติกรรมที่ถูกกฏหมายและมีจริยธรรม 
 (1,2,3) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกกฏหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 
 ผู้บริหารทุกระดับตลอดจนบุคลากรทุกคนภายในวิทยาลัยค านึงถึงการประพฤติปฏิบัติตามนโยบาย กฏ
ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรมของมหาวิทยาลัยในทุกการด าเนินงานทั้งในด้านการศึกษา การบริการวิชาการ 
วิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบุคคล และงานการเงินและทรัพย์สิน รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงมีการรายงานความเสี่ยงของแต่ละงานทุก 6-12 เดือน มีการ
ประเมินความโปร่งใสและรายงานความโปร่งใส ITA ต่อมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
 ด้านการศึกษา ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2552 และการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร เช่น คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN QA เป็นต้น และที่ส าคัญที่ท าให้วิทยาลัยมีความโดดเด่นคือ มีการจัดท าหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 
ปริญญา โดยมีทั้งหมด 10 แขนงวิชา โดยร่วมกับคณะคู่ขนาน ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศษสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มีการบริหารจัดการร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ โดยมีระบบการนิเทศนิสิตออนไลน์ที่ร่วมมือกับคุรุสภาในการพัฒนาระบบให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดอย่างถูกต้อง 
 ด้านการวิจัย มีการสนับสนุนการจัดท าจริยธรรมวิจัยในคนทั้งระดับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตทุกคน 
เพ่ือให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมของการวิจัย สนับสนุนงบประมาณในการจัดท าวิจัยคนละ 10,000 บาทต่อเรื่อง
และจัดหาทุนสนับสนุนการจัดท าวิจัยโดยการเข้าร่วมโครงการตัวชี้วัดเร่งด่วนด้านงานวิจัย SUPER KPI มีการ
สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย Unite of Excellent: UOE โดยผ่านการ
ประเมินจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์และถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย 
 ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษามาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ได้แก่ ระดับหลักสูตรใช้เกณฑ์คุณภาพ AUN QA และ CUPT QA มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด มีการจัดอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายบริการให้มีความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาทั้งเกณฑ์ AUN QA และ EdPEx  
 ด้านงานบริหารงานทั่วไปและงานบุคคล มีการควบคุมดูแลภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมโดยรอบเพ่ือ
เตรียมพร้อมการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโดยการเข้าร่วมโครงการตรวจประเมินส านักงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Office) มีการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินต่างๆ รวมถึงมีนโยบายลดการใช้กระดาษ ไฟฟ้า 
น้ า เป็นต้น มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการด าเนินการ โดยมี
การจัดท าแผนรายงานความเสี่ยงและรายงานทุกๆ 6 และ 12 เดือน ส่วนการบริหารงานบุคคล วิทยาลัยฯ ได้น า
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การบริหารจัดการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
มาเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการด าเนินภารกิจของวิทยาลัยฯ โดยใช้แนวปฏิบัติที่ไม่ผิดต่อกฏหมาย ไม่ละเมิดกฏ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ ค่านิยมองค์กร มีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Line, website ให้
บุคลากรถือปฏิบัติในการด าเนินภารกิจด้วยความโปร่งใส ไม่ขัดต่อจริยธรรมที่ดีงาม 
 ด้านการคลังและทรัพย์สิน มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและหัวหน้าส านักงานรับผิดชอบหลักในการก ากับ
ดูแลเรื่องเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ เงินนอกงบประมาณ โดยมีเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ
รับผิดชอบเชิงปฏิบัติการควบคุมการใช้จ่ายเงินทุกประเภทและการเบิกจ่ายวัสดุต่างๆ การจัดท าเลขภัสดุต่างๆ ให้
เป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆในการตรวสอบรับ จ่ายวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ
ตามท่ีจ าเป็นและส าคัญ 
 หากมีข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัยต่างๆ วิทยาลัยยังมีการเปิดช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น ข้อสงสัย และเปิดให้
ซักถามประเด็นต่างๆผ่านช่องทาง Web Site ของวิทยาลัยฯ และ Line Group ส าหรับบุคลากรวิทยาลัยฯ หรือ
ช่องทางผ่านมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการตรวจสอบต่อไป    
 
ตารางท่ี 1.2 ข้อก าหนดทางกฏหมาย ระเบียบ และจริยธรรม 

ล าดับ กฏหมาย/ระเบียบ/จริยธรรม หน่วยงานก ากับ การปฏิบัติงาน 

1 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  2 และ ฉบับที่  3 
พ.ศ.2553 

งานการศึกษา 
ปฏิบัติตามข้อบังคับ 

เกณฑ์ 

2 
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 

3 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
ม าต ร ฐ าน ห ลั ก สู ต ร ร ะดั บ ป ริ ญ ญ าต รี 
พ.ศ.2558 

4 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
ม าตรฐานหลั กสู ตรระดั บบัณ ฑิ ตศึ กษ า 
พ.ศ.2548/2558 

5 
- ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

6 
- ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ พ.ศ.2559 

7 
- ข้ อบั งคั บมหาวิท ยาลั ยพะ เยา ว่ าด้ วย
การศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2561 

8 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

สร้างระบบการประกัน
คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใน แ ล ะ
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ล าดับ กฏหมาย/ระเบียบ/จริยธรรม หน่วยงานก ากับ การปฏิบัติงาน 
ภ าย น อ ก  จั ด ท า ก า ร
ประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
AUN QA และด าเนินการ
เพ่ือเตรียมพร้อม EdPEx 

9 
- แน วท างป ฏิ บั ติ จ รรย าบ รรณ นั ก วิ จั ย 
พ.ศ.2541 ส านักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ 

งานวิจัย 

ปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณนักวิจัย การ
ส่งงานวิจัยเพื่อขอจรย

ธรรมการวิจัยในคน การ
ประกาศเกณฑ์อุดหนุน

เงินรางวัลการวิจัย 

10 
- ข้ อบั งคั บ มห าวิท ยาลั ยพ ะ เยา ว่ าด้ วย 
หลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย 
พ.ศ.2554 

11 - แนวทางจรยธรรมการวิจัยในคน 

12 
- เกณ ฑ์ การประเมินคุณ ภาพวารสารใน
ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
TCI 

งานการศึกษา/วิจัย 
ปฏิบัติตามเกณฑ์ และ

สนับสนุนแหล่งทุน จัดหา
วารสาร 

13 
- ป ระกาศ  ก .พ .อ . เรื่ อ งห ลั ก เกณ ฑ์ ก าร
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 

14 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การ
ให้บริการวิชาการ พ.ศ.2554 

15 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การ
ส่ ง เส ริ ม แล ะสนั บ ส นุ น ให้ ค ณ าจารย์ ไป
ปฏิบัติงานบริการวิชาการในภาคเอกชน พ.ศ. 
2559 

16 

- ข้ อบั งคั บ มห าวิท ยาลั ยพ ะ เยา ว่ าด้ วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วย
ศ าสตราจารย์  รอ งศ าสตราจ ารย์  แ ล ะ 
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 

งานบุคคล 
ปฏิบัติตามเกณฑ์ 

ข้อบังคับ 17 

- ข้ อบั งคั บ มห าวิท ยาลั ยพ ะ เยา ว่ าด้ วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้งส่วนงานการ
บริหารงาน และการก าหนดต าแหน่ง พ.ศ. 
2561 

18 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย 
การรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย 
ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2) 
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ล าดับ กฏหมาย/ระเบียบ/จริยธรรม หน่วยงานก ากับ การปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2561 

19 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การ
บริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 

20 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุน
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 

21 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 

การคลังและทรัพย์สิน ปฏิบัติตามระเบียบ 

 

ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
 (1) ความผาสุกของสังคม 
 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ และพันธกิจให้สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า 
“ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” โดยการส่งเสริมให้บุคลากรลงชุมชนเพ่ือการบริการวิชาการและช่วยเหลือ
ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยมีโครงการ “1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความส าเร็จ” โดยได้ใช้งานวิจัยไป
พัฒนาชุมชนสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยศาสตร์พระราชา ในต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน มีการบริการวิชาการในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง โรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นต้น มีโครงการตามภารกิจงานท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม เช่น โครงการห่มผ้าพระ
ธาตุจอมทอง โครงการตาลตอด เป็นโครงการที่ร่วมมือกับชุมชนและคณะฯ ต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและการ
สืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป 
 (2) การสนับสนุนชุมชน  
 วิทยาลัยฯ ด าเนินงานสนับสนุนชุมชนโดยจัดโครงการและให้ทุนสนับสนุนรวมถึงการบริการวิชาการ เช่น 
การให้ทุนสนับสนุนจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนง าเมืองวิทยาคม ทุนสนับสนุนโครงการทอผ้า
พ้ืนบ้านหมู่บ้านจ าไก่ นอกจากทุนสนับสนุนยังให้บริการวิชาการความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็งและเกิดความยั่งยืน มีโครงการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของนิสิตที่มาจากชุมชนต่าง  ๆ ที่ขาดทุนทรัพย์ 
เป็นต้น 
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หมวด 7 ผลลัพธ์ 
 7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และกระบวนการ 
 ก. ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 
  ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยฯ มีจ านวนหลักสูตรทั้งสิ้น 5 หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. และคุรุสภา 
  จากการส ารวจภาวะการมีงานท าของนิสิต ปีการศึกษา 2562 หลังส าเร็จการศึกษา 1 ปี พบว่า 
นิสิตระดับปริญญาโท และเอก มีงานท าร้อยละ 100 ของนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา และในระดับปริญญาตรี มีงานท า
โดยรวมมากกว่าร้อยละ 90 ดังตารางต่อไปนี้ 
ตาราง 7.1.1 ร้อยละของการได้งานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากการส ารวจระยะเวลาที่บัณฑิตได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษาของระดับปริญญาตรี พบว่า อยู่
ระหว่าง 6 เดือน ถึง 1 ปี ดังตารางต่อไปนี้ 
ตาราง 7.1.2 ระยะเวลาที่บัณฑิตได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  
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 จากการส ารวจอาชีพที่บัณฑิตได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา พบว่า ร้อยละ 95 ได้งานท าตรงและ
สอดคล้องกับหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษาไป ดังนี้ 
ตาราง 7.1.3 อาชีพของบัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษา 

 
  

จากการส ารวจจ านวนนิสิตที่ Drop-Out พบว่า ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2563 มีจ านวนนิสิตที่ Drop-Out 
ลดลง ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
ภาพ 7.1.1 ข้อมูลการ Drop-Out ของนิสิต ปีการศึกษา 2561-2563 แยกตามหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2561 
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2562 

2563 



23 
 

วิทยาลัยฯ มีการส ารวจและจัดท าแผนการรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จากความต้องการ
จ าเป็น พบว่า ตั้งแต่ปี 2560-2564 มีความต้องการจ าเป็นในการรับบุคลากรสายวิชาการ ด้านหลักสูตรและการ
สอน มากท่ีสุด ดังตารางต่อไปนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 จากการส ารวจจ านวนของนิสิตในแต่ละรหัสตั้งแต่รหัส 55-59 เปรียลบเทียบกับการส าเร็จการศึกษา
ตามแผนและล่าช้า พบว่า นิสิตส าเร็จการศึกษาตามแผนมากข้ึน ดังตารางต่อไปนี้ 
ตาราง 7.1.4 เปรียบเทียบร้อยละของนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา และการออกกลางคัน รหัส 55-59 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากการส ารวจความพึงพอใจต่อคุรภาพของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา พบว่าส่วนมากอยู่ในระดับดี
มาก ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
ภาพ 7.1.2 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ 
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 (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
 ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยฯ มีผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติการตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยทั้งในด้าน การบริหารการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ด้านการบริหารการศึกษา มีโครงสร้างที่สามารถด าเนินการและตอบสนองวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย มี
แผนการพัฒนาที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ มีการก าหนดภาระงานและขอบเขตสมรรถนะของบุคลากรที่เป็นไป
ได้และสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
 ด้านการวิจัย มีการส ารวจความต้องการของการศึกษาวิจัยของคณาจารย์  และจากการส ารวจผลงานการ
วิจัยของคณาจารย์ พบว่า ร้อยละ 100 ของ อาจารย์มีผลงานการวิจัย และมีการด าเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงมีงบประมาณประสนับสนุนการวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 
 ด้านบริการวิชาการ มีการบริการวิชาการโดยบุคลากรสายวิชาการสู่ชุมชนต่างๆ เช่น โครงการ 1 คณะ 1 
สัญลักษณ์ความส าเร็จ ที่มีการจัดอบรมให้ความรู้แก้โรงเรียน ชุมชน ต่างๆ อาจารย์ร่วมเป็นอาจารย์พิเศษในการ
ออกไปบบรยายให้ความรู้กับหน่วยงานต่างๆ 
 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการด าเนินการในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน เช่น โครงการห่ม
ผ้าพระธาตุ ประเพณีประจ าปีต่างๆ 
 (2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
  วิทยาลัยฯ ให้ความส าคัญกับการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร ผู้เรียน และผู้ใช้
อาคารสถานที่ โดยจัดอุปกรณ์ที่เพียงพอและทันสมัยทั้งของวิทยาลัยเอง และร่วมกับมหาวิทยาลัย ดังตาราง
ต่อไปนี้ 
ตาราง 7.1.5 อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ล าดับ อุปกรณ์/สิ่งอ านวยความสะดวก จ านวน 
1 ห้องเรียน C101-C104 

1) กล้องอินฟาเรทพร้อมไมค์บันทึกเสียง 
2) กล้องอินฟาเรท 
3) ลาโพง 
4) โปรเจคเตอร์+จอโปรเจคเตอร์ 
5) คอมพิวเตอร์ 
6) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) 
7) เครื่องขยายเสียง 
8) ไมโครโฟน 

4 ห้อง 

2 ห้องประชุม (พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ และระบบ
เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต) 
ห้องประชุม ขนาดบรรจุ 10 ที่นั่ง 
ห้องประชุม ขนาดบรรจุ 30 ที่นั่ง 
ห้องประชุม ขนาดบรรจุ 85 ที่นั่ง 

 
 
2 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
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ล าดับ อุปกรณ์/สิ่งอ านวยความสะดวก จ านวน 
3 ห้องสานักงาน 

ห้องคณบดีวิทยาลัยการศึกษา 
ห้องรองคณบดีวิทยาลัยการศึกษา 
ห้องผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการศึกษา 
ห้องพักคณาจารย์ประจาวิทยาลัยการศึกษา 
ห้องประชุม (ภายในห้องสานักงาน) ขนาดบรรจุ 30 ที่นั่ง 

 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
2 ห้อง 
1 ห้อง 

4 ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Self-study Room) 
ประกอบด้วย 
โต๊ะ เก้าอ้ี สาหรับอานวยความสะดวกสบายในการศึกษาค้นคว้า
ของนิสิต 
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการเรียนการสอนเฉพาะ
ทางด้านศึกษาศาสตร์ที่ทันสมัย 

1 ห้อง 

5 แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตในสถานศึกษา 
ประกอบด้วย สถานศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพทั่ว
ประเทศ 

200 กว่าแห่ง 

 
7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 
ก.ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
 (1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนๆ 
 จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุรภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย 
พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร และด้านต่างๆ ดังนี้ 
ภาพ 7.1.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการการจัดการเรียนการสอนและด้านต่างๆ 
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 (2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
  จากร้อยละของการเข้าศึกษาต่อของนิสิตเพ่ิมมากข้ึนและการคงอยู่ของนิสิตอยู่ในระดับเหมาะสม
ในทุกปี และยังไม่มีการพ้นสภาพของนิสิต 
  ส่วนในเรื่องของศิษย์วิทยาลัยมีแผนในการติดตามและติดต่อศิษย์เก่าของวิทยาลัยการศึกษา 
รวมทั้งได้เชิญชวนศิษย์เก่าเข้ามาร่วมพัฒนาวิทยาลัยและร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย เพ่ือเป็นการสร้างความรักและ
ความผูกพัน ความภาคภูมิใจของการได้เป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยฯ 
7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
 (1) ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 
 อัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากรจ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ 1) บุคลากรสายวิชาการ มีภาระ
เกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ 2) บุคลากรสาย
สนับสนุน มีภาระงานด้านการสนับสนุนพันธกิจหลักของสายวิชาการและการบริหารจัดการให้เป็นไปตามพันธกิจ
ของวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย จ าแนกตามวุฒิและเชี่ยวชาญ ดังตารางต่อไปนี้ 
  

ต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวนผู้ได้รับต าแหน่ง/ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 8 10 12 14 
รองศาสตราจารย์ 2 - 3 4 5 
ศาสตราจารย์ - 1 - - - 
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ความพึงพอใจของผู้เรียน
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 จากการส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ พบว่า ต้องการการพัฒนาอยู่
ในระดับมากท่ีสุด ดังตารางต่อไปนี้ 
  
 

 

 

 

 

 

 (2) บรรยากาศการท างาน 
  วิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Green University ในการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการ
สร้างส านักงานสีเขียวและรอบๆบริเวณของวิทยาลัย 
  ในส่วนของห้องท างานของของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีการติดตั้งอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น และมีมุมในการใช้พักผ่อนรับประทานของว่างและ
เครื่องดื่มอย่างเพียงพอ 
 (3) ความผูกพันของบุคลากร 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อวิทยาลัยผลปรากฏตามแผนภาพต่อไปนี้ 
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ความพึงพอใจของบุคลากร
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(4) การพัฒนาบุคลากร 
 วิทยาลัยได้ส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในการเข้ าอบรมฝึกฝนตนเอง 

โดยให้งบประมาณสนับสนุน คือ สายวิชาการคนละ 25,000 ต่อ ปีงบประมาณ และบุคลากรสายสนับสนุนคนละ 
20,000 บาทต่อปีงบประมาณ มีการให้งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย เรื่องละ 10,000 บาท เป็นต้น 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแล 
ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร การก ากับดูแล และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 (1) การน าองค์กร 
 ผู้บริหารวิทยาลัยฯ ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ โดยสื่อสารผ่านช่องทางที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น Line 
Facebook เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการด าเนินงาน พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นในการร่วมกันบริหารจัดการวิทยาลัยฯ มีการจัดประชุมทั้งฝ่ายบริหาร 
คณาจารย์ และสายวนับสนุน 
 (2) การก ากับดูแลองค์กร 
 วิทยาลัยมีการรวบรวมและรายงานความเสี่ยงประจ าทุกๆ 6 เดือน และ 12 เดือน รวมถึงได้เข้าร่วม
โครงการตรวจสอบความโปร่งใส ในการบริหารจัดการร่วมกับมหาวิทยาลัย และใช้ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด รวมถึงใช้เกณฑ์การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ของ สกอ และคุรุสภา เพ่ือให้องค์กรมีคุณภาพ
ในการบริหารจัดการและการพัฒนาหลักสูตรที่เชื่อถือได้  
 (3) กฏหมาย ข้อบังคับ และการรับรองมาตรฐาน  
 วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลที่จัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการประจ าคณะฯ มีการใช้แนวทางการพัฒนา
วิทยาลัยตามเกณฑ์ AUN QA ในระดับคณะ และ CUPT ในระดับหลักสูตร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
องค์กร 
 (4) จริยธรรม 
 วิทยาลัยฯ มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพเนื่องจากเป็นการเปิดสอนหลักสูตรที่มีสถาบันวิชาชีพ
ควบคุม ดังนั้นในเรื่องของจริยธรรมจึงยังไม่มีปัญหาเกิดขึ้น ไม่พบพฤติกรรมผิดจริยธรรม และไม่พบการร้องเรียน
ด้านจริยธรรม 
 (5) สังคม 
 วิทยาลัยฯ มีภารกิจในการพัฒนาชุมชนโดยมีการจัดโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ในต าบลห้วยลาน อ าเภอ
ดอกค าใต้ เพ่ือพัฒนาชุมชน สังคมให้เข้มแข็ม ให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด  
ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
 (1) ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน 

การเปรียบเทียบจ านวนเงินงบประมาณรายได้ที่วิทยาลัยการศึกษา ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2559 -
2563 โดยภาพรวมพบว่าจ านวนเงินงบประมาณรายได้ที่วิทยาลัยการศึกษาได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2561 
จ านวน 10,385,000 บาท  
 



29 
 

 
การเปรียบเทียบจ านวนเงินสนับสนุน งานวิจัยงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ที่วิทยาลัย

การศึกษา ในปีงบประมาณ 2559-2562 โดยภาพรวมพบว่าจ านวนเงินวิจัยงบประมาณรายได้ที่วิทยาลัยการศึกษา
ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 110,000 บาท  
 

 


