
 
 

 

 
 

แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิทยาลัยการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิงหาคม 2563 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 



 
 

ค าน า 
 

 แผนปฏิบัติการวิทยาลัยการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา การจัดท าแผนฯ ฉบับนี้เน้นการมี  

ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และการเชื่อมโยง  

แผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติการวิทยาลัยการศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ประกอบด้วย โครงการตามแผนปฏิบัติการ / กิจกรรมต่าง ๆ จ านวนทั้งสิ้น 

45 โครงการ รวมทั้งการก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อ

ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

  

 

                                                                                    

 

                                                      (รองศาสตราจารย์ สมบัติ นพรัก) 

                                                    คณบดีวิทยาลัยการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สารบัญ 

ค าน า 

สารบัญ          

 

บทที่ 1 บทน า 

 1.1 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์วิทยาลัยการศึกษา     

 1.2 กรอบความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ      

บทที่ 2 โครงการตามแผนปฏิบัติการ  

2.1 สรุปจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564    

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) หลักสูตรและบรกิาร 

 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 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

วิสัยทศัน์วทิยาลัยการศกึษา 

ผลิตและพัฒนาครูมอือาชพีท่ีเป็นสากล 

วิสัยทศัน์มหาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

 วิทยาลยัฯ มีบุคลากรจ านวนทั้งสิน้ 46 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ 33 คน และบคุลากรสาย

สนับสนุน 13 คน มีรายละเอยีดดังนี ้

วุฒิการศึกษา 
สายวชิาการ สายสนับสนนุ 

รวม  ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างรายป ี

ปริญญาเอก -  1 11 13 -   - 25 

ปริญญาโท -  -  -  8 2   10 

ปริญญาตรี  -  - -  - 9 2 11 

รวม - 1  11 21 11 2 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันธกจิ 

1. เป็นวทิยาลัยชัน้น าด้านการศึกษาที่มคีุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

2. มุง่พัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครูมอือาชพีสูส่ากล 

3. มุง่ริเร่ิมและพัฒนานวัตกรรมทางการศกึษาดว้ยกระบวนการวจิัย 

4. มุง่ให้บริการทางวิชาการและศาสตร์ทางการศกึษา 

5. มุง่ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพืน้ฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างปัญญาและความเขม้แข็งของชุมชน 

6. มุง่เนน้การบริหารด้วยหลักธรรมาภบิาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

7. เป็นวทิยาลัยแห่งสังคมวชิาชีพครูและบม่เพาะจิตวญิญาณแห่งความเป็นครู 

 
 



 
 

1.1 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์วิทยาลัยการศึกษา 

  
กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 : วิทยาลัยการศึกษา 

นโยบาย อว สรา้งคน สรา้งองคค์วามรู้ สรา้งนวัตกรรม ยกเคร่ืองมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 

1.การเตรยีมคนและเสริม

ศักยภาพคน 

2. การสรา้งงานวิจัยและ

นวัตกรรม และการเป็นผู้น า

ด้านวิชาการ 

3. การบรกิารวิชาการเพื่อ

พัฒนา 

4. การเสรมิสร้างส่งเสรมิการท านุ
บ ารุงศิลปะวัฒนธรรมให้ย่ังยืน 

 

5.การเสรมิสร้างและพัฒนาความ

เป็นสากล 

6.การบรหิารที่มีประสิทธภิาพ

และโปรง่ใส 

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยสร้างปญัญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

ผลสัมฤทธิ์ 

Outcome 

พัฒนานิสิตครูสามารถสอบ

บรรจุได้ร้อยละ 80 ในปี 64 

บัณฑิตมีงานท าตรงสายงาน 

 ร้อยละ 80 

นิสิตมีสุขภาพจิตในระดับด ี

การเข้าสู่  University 

Ranking เพื่อสนับสนุน

มหาวิทยาลัยให้

มหาวิทยาลัยมีการจัด

อันดับที่สูงขึน้ 

มีชุมชนนวัตกรรมเกี่ยวกบัการ

เรียนรู้อย่างน้อย 1 ชุมชน ที่

ย่ังยืน 

สรา้งภูมิปญัญาท้องถิ่นโดย

ส่งเสรมิการสรา้งมูลค่าจากภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ในพืน้ที่ อ าเภอ

ดอกค าใต ้(สันโคง้) อย่างน้อย  1 

ผลิตภัณฑ์ 

เป็นองคก์รแหง่การเรียนรู้

ทางด้านการศึกษามีผลงานการ

สอนตามหลกัสูตรแบบ Online 

ครบทุกรายวิชา 1 หลักสูตร 

ระดับปรญิญาตร ี

มี MOU กับวิทยาครูใน

ต่างประเทศ 

ITA ในระดับ A ไดรั้บรางวัลจาก

รองอธิการบดีฝ่ายแผน  

ผลลัพธ์ Output นิสิตมีทักษะครบทัง้ 3 ทักษะ 

มีรายการสอน Online ครบ

ทุกรายวิชาตามหลกัสูตร ป.

ตรี หลักสูตรวชิาการศึกษา 

มีศูนยใ์ห้การปรกึษา และ

รักษาสุขภาพจิต 

ไดผ้ลงานวิจัยตีพมิพ์ใน

ระดับนานาชาติจ านวนมาก

ขึน้ 

ในพื้นที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชุมชน (พืน้ที่ดอกค าใต)้  

1 ผลิตภัณฑ์ตอ่ป ี

มีกิจกรรมส่งเสรมิ Thainess  

ส่งเสรมิโครงการห่มผ้าพระธาตุ

จอมทอง ร่วมกับคณะรัฐศาสตร ์

ศิลปศาสตร์ และชมุชนในเทศบาล

เมืองพะเยา 

มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

มีงานวิจัยร่วมกับนานาชาต ิ

มีงานวิจัยในระดับนานาชาติ 

อย่างน้อย 10 papers ใน

ฐานข้อมูลนานาชาต ิ

 

เป็นองคก์รที่บรหิารงานโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 



 
 

ตัวชี้วัดหลัก ร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่จบ

มาสอบบรรจุครูได้ 

คุณภาพชีวติของนสิิตอยู่ใน

ระดับดีขึน้ไป 

จ านวนนิสิตขอรับความ

ช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตไม่

เกิน ร้อยละ 20 

จ านวนผลการตีพมิพ์

งานวิจัยนานาชาติ 20 

ผลงาน ต่อป ี

จ านวน 1 ชุมชนนวตักรรม  / ป ี

จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์  / ป ี

ไดภู้มิผญาภูมิปญัญาและ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (สันโคง้) อย่าง

น้อย 1 ผลิตภัณฑ์ 

มีงานวิจัย 1 ชิน้ ในวจิัยชุมชน

ตีพมิพ์ในวารสารวจิัยนานาชาติ 

มีงานวิจัย  20 papers ในปี 64 

ตีพมิพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ 20 

papers ในปี 69 

ผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับ A 

ในปี 2564 

ตัวชี้วัดรอง มีการประเมินสุขภาพจิตของ

นิสิต มีผลการประเมินไม่

ปกติไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 

มีปัญหาทางจิต ภาวะ

ซึมเศรา้ 

นิสิตได้ฝึกประสบการณ์ 

สังเกตกุารสอนตั้งแต่ ปี 1 – 

ปีที่ 4 

มีจ านวนงานวิจัยของนอสิต

ระดับบัณฑิตศกึษาได้

ตีพมิพ์ระดับนานาชาติ 5 

ผลงาน 

ชุมชนที่ลงพืน้ที่มีการพัฒนา

เป็นชุมชนนวัตกรรมที่สามารถ

เชื่อมความรู้ไปสู่โรงเรียน 

นักเรียน 1 ชุมชนต่อป ี

โครงการบรรลุอย่างน้อยร้อยละ 

50 

KPI งานวิจัยตีพมิพ์ อย่างน้อย 1 

Paper ในฐาน TCI 1 หรือ ฐาน

นานาชาต ิ 

มีรายงานการให้เงินสนับสนุนการ

วิจัย 10,000 บาท ต่อปี 

มีการอบรมและสง่เสรมิให้ผลิต

งานวิจัยสู่นานาชาต ิ

มีระบบข้อมูลสารสนเทศ 

มีผลการประเมินผา่นเกณฑ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี 2 

โครงการตามแผนปฏิบตัิการ 

 

2.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ 2564 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

หน่วยงาน จ านวนโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ (บาท) 

วิทยาลัยการศึกษา 45 7,047,103 

1. โครงการด้านการเตรยีมคนและ

เสรมิสรา้งศักยภาพคน  

(ด้านการจดัการเรียนการสอน) 

11 630,800 

2. โครงการด้านการเตรยีมคนและ

เสรมิสรา้งศักยภาพคน 

 (ด้านคุณภาพนสิิต) 

3 333,566 

3. โครงการด้านการสรา้งงานวิจัยและ

นวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้าน

วิชาการ 

4 390,000 

4. โครงการด้านการบรกิารวชิาการเพื่อ

พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

3 1,620,612 

5. โครงการด้านการเสรมิสรา้งและ

ส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมใหย้ั่งยืน 

1 85,000 

6. โครงการด้านการเสรมิสรา้งและพัฒนา

ความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

2 140,000 

7. โครงการด้านการบรหิารทีม่ี

ประสิทธิภาพและโปรง่ใส 

21 3,847,125 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการศึกษา 

โครงการตามแผนปฏิบตัิการวิทยาลัยการศึกษา 

1. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรยีนการสอน) 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 

หลักสูตรคุรุสภาและกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง 30,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรระดบั

บัณฑติศึกษา 

ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง 20,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

3 โครงการประเมินมาตรฐานหลักสูตร

และมาตรฐานการผลิตเพือ่การ

รับรองปรญิญาและประกาศนียบัตร

ทางการศึกษา ของคุรุสภา (หลักสูตร 

63) 

ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง 40,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

4 โครงการพัฒนาวิชาการนิสติระดับ

บัณฑติศึกษา 

ผศ.ดร.สันต ิบูรณะชาติ 150,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

5 โครงการส่งเสรมิศักยภาพนิสติ

บัณฑติศึกษาสาขาวิชาหลักสตูรและ

การสอน 

ผศ.ดร.วไิลภรณ์ ฤทธิคุปต์ 30,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

6 โครงการอบรมจริยธรรมวิจยัใน

มนุษย์และการจัดท าการศึกษา

คน้ควา้ด้วยตนเอง 

ผศ.ดร.สันต ิบูรณะชาติ 26,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

7 โครงการสัมมนาการศึกษาคน้ควา้

ด้วยตนเองระดับปรญิญาโท 

ผศ.ดร.สันต ิบูรณะชาต ิ, 

ผศ.ดร.วไิลภรณ์ ฤทธิคุปต์ 

10,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

8 

 

โครงการส่งเสรมิคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอน 

ผศ.ดร.วไิลภรณ์ ฤทธิคุปต์ 15,500 ต.ค.63-ก.ย. 64 

9 โครงการการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ

การบรหิารการศึกษา 

ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง 42,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

10 โครงการฝกึประสบการณ์วิชาชพีครู 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง 57,300 ต.ค.63-ก.ย. 64 

11 โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส 210,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

รวมงบประมาณ 630,800  



 
 

โครงการตามแผนปฏิบตัิการวิทยาลัยการศึกษา 

2. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนิสติ) 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการพัฒนานิสติตามอตัลกัษณ์

นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส 130,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

2 โครงการกิจกรรมสโมสรนสิิต ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส 155,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

3 โครงการกิจกรรมวิทยาลัยการศึกษา ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส 48,566 ต.ค.63-ก.ย. 64 

รวมงบประมาณ 333,566  

 

โครงการตามแผนปฏิบตัิการวิทยาลัยการศึกษา 

3. โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางดา้นวิชาการ 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการสนับสนุนทุนการวิจัย

วิทยาลยัการศึกษา 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 280,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

2 โครงการพัฒนานักวจิัยสู่การตีพมิพ์  ดร.วัชระ จตุพร 50,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ด้านการวจิยั 

ดร.วัชระ จตุพร 40,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

4 โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย ์

ดร.วัชระ จตุพร 20,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

รวมงบประมาณ 390,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบตัิการวิทยาลัยการศึกษา 

4. โครงการด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สงัคม และประเทศ 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการนิเทศฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู ภาคการศึกษาปลาย ปี

การศึกษา 2563 และภาคการศึกษา

ต้น ปีการศึกษา 2564 

ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง 1,154,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

2 โครงการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู

ในสถานศึกษา (ฝึกสอน) 

ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง 436,612 ต.ค.63-ก.ย. 64 

3 โครงการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน 

ผศ.ดร.วไิลภรณ์ ฤทธิคุปต์ 57,300 ต.ค.63-ก.ย. 64 



 
 

4 โครงการนิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล 

 

ดร.วัชระ จตุพร 30,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

รวมงบประมาณ 1,677,912  

 

โครงการตามแผนปฏิบตัิการวิทยาลัยการศึกษา 

5. โครงการด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการท านุบ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 

ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส 85,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

รวมงบประมาณ 85,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบตัิการวิทยาลัยการศึกษา 

6. โครงการด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเปน็สากลหรอืนานาชาติ 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นภาษา

ของบุคลากรวิทยาลยัการศึกษา 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 40,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

2 โครงการสรา้งเครอืข่ายทางวชิาการ

ทั้งในและหรอืต่างประเทศ 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 100,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

รวมงบประมาณ 140,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบตัิการวิทยาลัยการศึกษา 

7. โครงการด้านการบริหารท่ีมีประสิทธภิาพและโปรง่ใส 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 340,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เพื่อการท างานอยา่งมีความสขุสู่

ผลสัมฤทธิ์ขององคก์ร (ศึกษาดูงาน) 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 630,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน

องคก์รด้านวิชาการ (ศึกษาดงูาน) 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 1,755,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

น ามาใช้ในการปฏิบตัิงาน วิทยาลยั

การศึกษา 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 100,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 



 
 

5 โครงการอบรมแนวทางความกา้วหน้า

ต าแหนง่งานของบุคลากรสาย

สนับสนุน 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 8,500 ต.ค.63-ก.ย. 64 

6 โครงการสรา้งขวัญและเสรมิแรงจูงใจ

ในการปฏิบัตงิาน 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 10,500 ต.ค.63-ก.ย. 64 

7 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้าร

ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนนุ 

วิทยาลยัการศึกษา 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 50,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

8 โครงการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานและ

มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการของ

บุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัย

การศึกษา 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 8,500 

 

 

 

ต.ค.63-ก.ย. 64 

9 โครงการจัดท าแผนและปรับ

แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

วิทยาลยัการศึกษา 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 15,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

10 โครงการวทิยาลยัการศึกษารกัษโ์ลก 

รักษ์สิ่งแวดลอ้ม (SE Green & Clean)  

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 100,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

11 โครงการสรา้งความตระหนักในการ

ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความ

โปรง่ใส 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 18,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

12 โครงการการสื่อสารภายในองคก์ร

เพื่อความส าเร็จและปฏิบตัิงานอยา่งมี

ความสุข 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 14,485 ต.ค.63-ก.ย. 64 

13 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตาม

มาตรฐานในศตวรรษที่ 21 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 90,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

14 โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 60,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

15 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วทิยาลยั

การศึกษาน่าอยู ่

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 400,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

16 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนา

ตนเองของบุคลากรสานสนับสนุน

วิทยาลยัการศึกษา (ID Plan) 

ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 10,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

17 โครงการประเมินคุณภาพหลกัสูตร 

(AUN QA) 

ดร.วัชระ จตุพร 50,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 



 
 

18 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติงานและ

ศึกษาดูงานดา้นประกันคุณภาพ

การศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx 

ดร.วัชระ จตุพร 77,140 

 

ต.ค.63-ก.ย. 64 

19 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ตามเกณฑ์ EdPEx 

ดร.วัชระ จตุพร 50,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

20 โครงการเตรยีมความพรอ้มรับการ

ประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษา (AUN QA & EdPEx) 

ดร.วัชระ จตุพร 20,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

21 โครงการปรับแผนกลยุทธ์วทิยาลยั

การศึกษา  

ดร.วัชระ จตุพร 40,000 ต.ค.63-ก.ย. 64 

รวมงบประมาณ 3,847,125  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการศึกษา  

(ตัวชี้วดัตามภารกิจเร่งด่วน Super KPI) 

ยุทธศาสตร์

ท่ี  

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(ใชง้บประมาณ

จากส่วนกลาง) 

ระยะเวลา 

1 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น  

(Non-degree program) 

ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง   

1 จ านวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 (สื่อการสอนออนไลน์) 

ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง   

1 โครงการกิจกรรมให้ความรู้แกน่สิิต 

ป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยเรียน 

ผศ.ดร.สุนทร คล้ายอ่ า   

2 โครงการพัฒนาผลงานการตีพิมพใ์น

วารสารนานาชาต ิ

ดร.วัชระ จตุพร   

4 โครงการท่ีสง่เสริมความเป็นไทย 

(ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง) 

ผศ.ดร.สุนทร คล้ายอ่ า   

4 นวัตกรรมทางด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม Cultural Innovation  

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ต าบลสัน

โค้ง อ าเภอดอกค าใต ้จังหวัดพะเยา 

ผศ.ดร.สุนทร คล้ายอ่ า   

6 Green office ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี   

รวมงบประมาณ   

 



 
 

บทที่ 3 

การติดตามและประเมินผล 

 

3.1 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 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 สนอต่ 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 

และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร ์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. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – 

มีนาคม 2564 ) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2564 – กันยายน 2564) 

 

3.4 องค์ประกอบของรายงานผลการด าเนินงาน 

  การรายงานผลประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้

มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อก าหนด ITA โดยมีองคป์ระกอบของการรายงาน 

ดังนี้ 

1) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการคณะ ประจ าปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

2) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณะ พ.ศ. 2564 
                  

 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    

 

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


