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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมา 

 

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

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

2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสความ

เสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

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

ปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ และได้จัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 บนพื้นฐานของกรอบ

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

Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 และให้ความส าคัญกับการมี

ส่วนรว่มของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อมุ่งสู่ 

“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม 

และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง

เหมาะสม น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย   

 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องกับ 

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

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

ของชาต ิพ.ศ. 2561 มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยใหเ้ป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความ

พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา และทักษะศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับนโยบายการบริหารประเทศของ

รัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับ

ทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่  ๆ 

ที่ เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วรุนแรงในศตวรรษที่  21 ได้ ความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจ 

ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) มีฐานคิดหลักคือการเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า

โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม การเปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การ

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เปลี่ยนระบบการเรียนรู้แบบเดิมไปสู่การ

เรียนสมัยใหม่ (Smart Classroom) และรูปแบบการเรียนแบบใหม่ การพัฒนานักศึกษาไปสู่การเป็น



 
 

Smart Enterprises และ Startup ที่มีศักยภาพสูง การจัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อเปลี่ยนทักษะ

แรงงานแบบเดิมที่มีมูลค่าต่ า (Traditional Services) ไปสู่การเป็นแรงงาน ที่มีความรู้ ทักษะ และความ

เช่ียวชาญสูง (High Value Services) เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมใหม่  

(New S-Curve) เป็นต้น  

 ดังนั้น เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา สอดคล้องกับแผน

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

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

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

พะเยา จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2570 เพื่อสนองตอบทิศทางการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ

ผูบ้ริหารและความต้องการของผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียเพื่อให้มหาวิทยาลัยพะเยามีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์  

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2570

มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

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

มีชื่อเสียงระดับสากล ผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและ

เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้น า และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็ง 

และความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกัน

คุณภาพ ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ” ดังนั้นวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

จงึได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์วทิยาลัยการศกึษา ตามเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

ตามแผนยุทธศาสตร ์6 ด้าน ดังนี้ 

 (1) ยุทธศาสตรก์ารเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

 (2) ยุทธศาสตรก์ารสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

 (3) ยุทธศาสตรก์ารบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (4) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (5) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 (6) ยุทธศาสตรก์ารบริหารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

 



 
 

1.3 ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา กับกรอบยุทธศาสตร์

ชาติ และแผนพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 - 2570 ได้ด าเนินการให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

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

พ.ศ. 2560 - 2579    

 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการตลาด

ของสังคม และ ด้านขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่  Research University เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม 

และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคน

และเสริมสร้างศักยภาพคน และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น า

ทางด้านวิชาการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย 

และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2560 - 2579 และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ของแผนพัฒนา

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

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

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

 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง สังคม 

เป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน (Sustainable Life Quality) ภายใต้

ยุทธศาสตร์ที่  3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ  มีความสอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2560 - 2579 และสอดคล้องกับยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า

ในสังคม ยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่ งยืน 

และยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของแผนพัฒนา

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

ด้านความมั่นคง และยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

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

  



 
 

  แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาสู่สากล และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural 

Enterprise) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ให้ยั่งยืน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม 

ทางการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อมของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 

การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 7 

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่

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

กับยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 

1.4 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์   

    

 
 

 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์  



 
 

บทที่ 2 

การวเิคราะห์แผนพัฒนาของชาติและสภาพแวดล้อม 

 

2.1 แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  

   กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทย ได้แก่ (1) กระแส

Globalization ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการไหลของทุน สินค้าบริการ และแรงงาน อย่างเสรีท าให้

เกิดปรากฎการณ์เชื่อมโลกเข้าด้วยกัน (Connected World) (2) กระแส Digitization ที่เปลี่ยนรูปแบบ 

การตดิต่อสื่อสารในโลกเสมือนหรือโลกดิจิตอลท าใหเ้ศรษฐกิจเจริญเติบโตแบบ Exponential Return to 

Scale ไม่ เป็นไปตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์  (3)  กระแส Urbanization ที่มีผลให้วัฒนธรรม 

วิถีการด าเนินชีวิต และพฤติกรรม รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปจากสังคม  

และวัฒนธรรมแบบเดิม (4) กระแส Individualization ที่ท าให้มีความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึน้ท าให้มีทั้ง

ข้อดีข้อเสีย เช่น อาจท าให้เป็นสังคมที่เข้มแข็งขึ้น และอาจท าให้สังคมที่มีความขัดแย้งและมีความ

ปัจเจกมากขึ้น (5) กระแส Communization ท าให้เกิดกระแสการพึ่งพากันมากขึ้น เกิดการผนึกพลัง

ร่วมกันแก้ปัญหา หรือเผชิญปัญหาร่วมกันมากขึ้น กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท าให้เกิดประเด็น 

ที่ท้าทาย ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง การศึกษาเรียนรู้ สุขภาพและสาธารณสุข 

พลังงานและสภาพแวดล้อม ฯลฯ การปรับตัวเข้ากับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นนโยบาย

ส าคัญของหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย 

2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อใช้เป็นแนว

ทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจนป์ระจ า

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

ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ 

ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง ประเทศมีความมั่นคง  ในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา

และพระมหากษัตรยิ์ ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลาง และที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมอืง 

มีความมั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศ ที่ตอ่เนื่อง และโปร่งใสตามหลักธรรมาภบิาล สังคม

มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการ

ด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความ



 
 

มั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า (2) ความมั่งคั่ง ประกอบด้วย ประเทศไทยมีการขยายตัวของ

เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง 

ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น เศรษฐกิจมีความสามารถในการ

แข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม                    

แห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า               

การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง และความสมบูรณ์ ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างตอ่เนื่อง 

ได้แก่  ทุนมนุษย์  ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงินทุนที่ เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม                          

และทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (3) ความยั่งยืนประกอบด้วย การพัฒนาที่สามารถสร้าง

ความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถใน

การรองรับและเยียวยาของระบบนิ เวศน์  การผลิตและกา รบริ โภคเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม                              

และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน  ความอุดมสมบูรณ์ 

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร 

เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม และประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

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

สมานฉันท์ (2) เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึงเท่าเทียม เป็นธรรม 

(3) เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ และ (4) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และ

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

ของส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ์ดังนี้  

 1. ด้านความมั่นคง 

 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน

สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร

จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ

รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

รูปแบบใหม่ 



 
 

 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 

รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสูแ่นวระนาบมากขึ้น 

 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการคา้ การลงทุน พัฒนาสูช่าติการค้า  

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และ

ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 

ยกระดับผลติภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล  

 (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจรญิ  

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนา 

กับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชีวิต  

 (2) การยกระดับการศกึษาและการเรียนรูใ้ห้มคีุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  

 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  

 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ด ี 

 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 

 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

 (1) สรา้งความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

 (3) มสีภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อตอ่การด ารงชีวติในสังคมสูงวัย  

 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของ

ชุมชน  

 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 



 
 

 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาและใชพ้ลังงานที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  

 (4) การพัฒนาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินเิวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ  

 (6) การใช้เครื่องมอืทางเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐใหม้ีขนาดที่เหมาะสม  

 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล  

 (6) พัฒนาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

 (7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

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

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.  2563-2566  

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

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

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การสรา้งความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง

และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ 



 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 10 ความรว่มมอืระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

2.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

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

การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา

4 ประการ ได้แก่ 

1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มคีุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์

ชาติ  

3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี

และร่วมมือผนึกก าลังมุง่สูก่ารพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า

ภายในประเทศลดลง  

 แผนการศึกษาแหง่ชาติ วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  

 1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ

และทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)  

 2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุ

เป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์

หลักที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมาย

ตามจุดมุง่หมาย วิสัยทัศนแ์ละแนวคิดการจัดการศกึษาดังกล่าวข้างตน้ ดังนี ้

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การจัดการศกึษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสรา้งสังคมแหง่การเรยีนรู้ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การสรา้งโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจัดการศกึษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชวีิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 

2.5 แผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี พ.ศ. 2560 - 2574  

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

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี เป้าหมายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระบบอุดมศึกษาในปี 2574 



 
 

University 4.0 และสิ่งที่สังคมจะได้รับจากระบบอุดมศึกษาในปี 2574 University 4.0 โดยมีเนื้อหา 

โดยสรุปดังนี้ 

 1. เจตนารมณ์แผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ป ีฉบับที่ 3 มี 3 ประการ ดังนี้ 

1) อุดมศกึษาต้องการน าการพัฒนาประเทศ เป็นผู้สรา้งปัญญาให้กับสังคม 

2) อุดมศึกษาต้องเป็นศูนย์รวมความรู้และศาสตร์ที่น าไปสร้างทุนทางสังคม ก่อให้เกิด 

นวัตกรรม ความรู้ งานวิจัย ที่เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศในบริบท 

ที่เปลี่ยนแปลง 

3) อุดมศึกษาให้โอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรม

อย่างมปีระสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผลตอ่การเรียนรูแ้ละการพัฒนาวิชาการ 

2. เป้าหมายการจัดการศกึษาระดับอุดมศกึษา พิจารณาจาก  5 องค์ประกอบ 

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

Age Group  

2) ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในการเข้าสู่ระบบอุดมศึกษา (Equity): ผู้เรียนมี

โอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มคีุณภาพ  

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

Hard Skill 

4) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ (Efficiency): ธรรมาภิบาลและการจัดสรร

ทรัพยากร 

5) การตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy): บัณฑติและงานวิจัยตอบสนอง

ต่อการพัฒนาประเทศ 

3. ระบบอุดมศกึษาในปี 2574 University 4.0 

1) การสรา้งโอกาสการเข้าถึงอุดมศกึษาอย่างกว้างขวางและเป็นธรรม Accessibility 

2) การพัฒนานักศึกษา Student Development 

3) โครงสรา้งพื้นฐานการวิจัยและนวัตกรรม Research and Innovation Infrastructure 

4) ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน Public – Private – Community Partnership 

5) การสร้างความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา Higher Education Financial 

Security 

6) นโยบายการสนับสนุนและประเมินผล Policy – Support – Assessment 

7) การบริหารจัดการที่ดใีนระบบอุดมศกึษา Good Governance 

8) อุดมศกึษาดิจติอล Digital Higher Education 

4. สิ่งที่สังคมจะได้รับจากระบบอุดมศกึษาในปี 2574 University 4.0 

1) โอกาสในการเข้าถึงผลผลติจากทุกพันธกิจอุดมศกึษาที่มคีุณภาพของทุกภาคส่วน 



 
 

2) ทุนทางสังคมให้เกิดผู้น าทางความคิดที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึน้ 

3) องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เสนอทางเลือกและตอบโจทย์สังคม เพื่อการพัฒนา

ประเทศในบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

  ที่มา: สุเมธ แย้มนุ่น. 2559. การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศึกษาไทยในระยะ 15 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานการแปลงยุทธศาสตรล์งสู่แผนปฏิบัติการ 

 

 



 
 

P.2 สภาวการณ์ขององค์กร 
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 

(1) ล าดับในการแข่งขัน  
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยามีหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และมีหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ทั้งคุณวุฒิทางการศึกษาและได้ใบประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา บริหาร
การศึกษา ศึกษานิเทศน์ ซึ่งเป็นหลักสูตรต้นแบบแห่งเดียวในประเทศ อย่างไรก็ตามวิทยาลัยฯยังคงมุ่งมั่น
พัฒนาบัณฑิตด้านการศึกษาโดยพิจารณาถึงสภาวการณ์การแข่งขันด้านคุณภาพการผลิตกับสถาบัน อ่ืนที่มี
บริบทใกล้เคียงกัน ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

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

อปท.  
2) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
3) ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร 

(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
 แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนวิชาการ 

- ข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
- ข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
- จ านวนนิสิต ความส าเร็จและภาะวการได้งานท า 

 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
(1) ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
 1. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยและวิชาการระดับนานาชาติ 
 2. ทักษะความสามารถของบัณฑิตและศิษย์เก่าที่จะกลับมาพัฒนาวิทยาลัย 
 3. หลักสูตรการให้บริการวิชาการน ามาสู่การพัฒนารายได้อย่างยั่งยืน 
 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
 1) หลักสูตรคู่ขนานควบ 2 ปริญญา ระดับปริญญาตรี 
 2) มีหลักสูตรด้านการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาครบทั้งระดับปริญญาตรี โท และ
เอก 
 3) มีระบบการนิเทศนิสิตปริญญาตรีทั้งออฟไลน์และออนไลน์ที่เป็นต้นแบบร่วมกับคุรุสภา 
 4) มีเครือข่ายการฝึกประสบการณ์มากกว่า 100 โรงเรียน 
 
 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  
(1) ส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

มีระบบการติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงาน ได้แก่  
1) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ได้แก่ สกอ., CUPT QA , และ AUN QA   



 
 

2) และในอนาคตจะมีการด าเนินการประกันตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดย
ใช้เกณฑ์ EdPEx  

3) มีการตรวจประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาจากคุรุสภาแล้วน าผลที่ได้รับจากการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

4) การน าวงจรคุณภาพ Plan-Do-Check-Act (PDCA) มาใช้ในกระบวนการท างาน 
  

1. การวเิคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน 

 ตารางที่ 12 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ด้วย SWOT Analysis  

ล าดับ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีศักยภาพสูง อัตราก าลังของบุคลากรสายวิชาการไม่สมดุล

กับภาระงานที่ปฏิบัติ 

2 ผู้บริหารมีการส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้า
ของบุคคลากรอยู่เสมอ 

การส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณการวิจัยและ
ผลิตผลงานทางวิชาการยังไม่เพียงพอ 

3 อาจารย์ มี คว ามสามารถทางวิ ช าการและ
เชี่ยวชาญในศาสตร์การศึกษา 

ทักษะด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการ
ดูแลพัฒนาเนื่องจากภาวะการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมโลกและสังคมทางการศึกษา 

4 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี คู่ขนาน 2 ปริญญา ที่
ตอบสนองความต้องการของสังคม 

การทบทวนติดตามคุณภาพบัณฑิต เพ่ือการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรยังขาดความเป็น
รูปธรรมชัด เจน  ต่อ เนื่ อง  เ พ่ือน ากลับมา
พัฒนานชปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับสังคม 

5 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมี Growth 
mindset  ในการพัฒนาตนเองที่สามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ 

ขาดการท าระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าเพ่ือสร้าง
ความผูกพันและการส่งเสริมการท าประโยชน์ต่อ
วิทยาลัยฯ (SE stay Connected) 

6 มีระบบการนิเทศน์ออนไลน์ที่รองรับจ านวนนิสิต
และจ านวนอาจารย์นิเทศอย่างเหมาะสม 

การสื่อสารในองค์กรยังขาดประสิทธิภาพไมช่ัดเจน

และท่ัวถึง 

7 มีระบบการพัฒนาหลักสูตรคู่ขนานเพ่ือตอบโจทย์
ความต้องการของสังคม 

ขาดระบบการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องคก์รท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

8 มีสภาวิชาชีพคอบก ากับดูแลท าให้วิทยาลัยมี
แนวทางท่ีชัดเจนในการด าเนิืนการ 

อาจารย์ที่เข้ามายังมีอายุน้อยและยังไม่มีความ
ผูกพันกับองค์และพร้อมที่จะไปเติบโตที่ อ่ืนได้
ท าให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนบ่อยและ 
อาจารย์และเจ้าหน้าที่มีช่องว่างระหว่างวัย
(generation Gap)  



 
 

ล าดับ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

9 มีนิสิตสมัครเข้าเรียนจ านวนมากตามแผนการรับ
ท าให้ไม่มีความเสี่ยงเรื่องจ านวนนิสิต 

บุคลากรยังขาดทักษะทางภาษา ท าให้การท า 
mou กับมหาลัยต่างชาติ การตีพิมพ์นานาชาติ 
ยังมีจ ากัด 

10 อัตราการมีงานท าของนิสิตเทียบกับจ านวนที่จบ
การศึกษามีจ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ทุกปี 

สวัสดิการที่สนับสนุนความม่ันคงของบุคลากร
จากวิทยาลัยฯ ยังมีน้อย (การจัดสวัสดิการแบบ
ยึดหยุ่น)  

11 มี โครงการและกิจกรรมที่ หลากหลายและ
ครอบคลุมความเป็นครูเพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิตที่
จะไปเป็นครู 

ขาดการบูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการ
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

12 มีระบบพ่ีเลี้ยงสนับสนุนบุคลากรใหม่ ในการ
ปฏิบัติงาน 

การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
บริหารยังไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

13 มีสโมสรนิสิตที่มีผลงานในการปฎิบัติอยู่ในระดับดี 
(การประกวดแข่งขันผลงานสโมสรนิสิต ปี 62 ซึ่ง
ได้รับรางวัลเหรียญทอง) 

ขาดระบบการจัดการความรู้ที่น ามาสู่การพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (PDCA) 
 

14 มีเครือข่ายความร่วมมือกับคณะต่างๆ 4 คณะใน
การด า เนิ นกิ จกรรม  (คณะศิ ลปะศาสตร์ , 
วิทยาศาสตร์, สถาปัตยกรรมฯ, รัฐศาสตร์ฯ) 

สถานที่ในการด าเนินกิจกรรมส าหรับนิสิตมีไม่
เพียงพอ ต้องใช้เวลาการจองล่วงหน้ายาวนาน
ไม่ทันต่อการจัดกิจกรรม 

15 มีกิจกรรมที่สนับสนุนคุณภาพของนิสิตอย่าง
ครอบคลุมถึง 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย , กิจกรรมของวิชาชีพครู (คุรุสภา),
และกิจกรรมของวิทยาลัยการศึกษา 

นิสิตมีภาระงานเรียนมากท าให้การเข้าร่วม
กิจกรรมมีอุปสรรค 
 

16 มีเครือขา่ยการสนับสนุนของวิชาชีพ เช่น โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานผู้ดูแลวิชา ให้การ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

บุคลากรสายสนับสนุนมีจ านวนน้อยท าให้การ
ท างานและภาระงานไม่เหมาะสม 

17 มหาวิทยาลัยพะเยามีแผนยุทธศาสตร์ด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาของวิทยาลัยการศึกษาและมีหน่วยงาน
ห ลั ก ที่ รั บ ผิ ด ช อบ พั น ธ กิ จ ด้ า น ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม มีชมรมต่างๆที่ เ อ้ือต่ อการ
ด าเนินงานด้านท านบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

18 วิทยาลัยการศึกษามีภาพลักษณ์ท่ีดีต่อเอ้ือต่อการ
ด าเนินงานร่วมกับชุมชน หน่วยงานภายนอก 

 

19 มีหลักสูตรอบรม E-PLC ซ่ึงวิทยาลัยการศึกษา
เป็นแกนน าหลักในการด าเนินการ 

 

 



 
 

2. การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

ตารางที่ 13 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST Analysis   

ล าดับ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1 มีเครือข่ายชุมชนในการด าเนินกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

นิสิตมีจ านวนมากและการจัดการ
เรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ท า
ให้การควบคุมเรื่องคุณภาพท าได้ยาก 

2 มีสถานศึกษาเป็นเครือข่าย ในการด าเนินกิจกรรมของนิสิต 
มีศิษย์เก่าสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของนิสิต 

กาบูรณาการกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน ยังไม่เพียงพอ 

3 มีแหล่งเรียนรู้ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มีเครือข่ายความร่วมมือกับปราชญ์
ชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม 

ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย  internet ข อ ง
มหาวิทยาลัยบางเวลาไม่เสถียร ใน
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน และ
ปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ 

4 การได้รับความไว้วางใจจากสถานศึกษาในการส่งนิสิตออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

เสถียรภาพทางการเมือง และนโยบาย
ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า
ปรั บ เปลี่ ยนบ่ อยและขาดคว าม
ต่อเนื่อง 

5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการยังให้ความสนใจใน
หลักสูตรคู่ขนาน จากจ านวนที่เข้าสมัครเรียน 

การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่

สถานการณ์ โควิ ด  19 ที่ ส่ งผล

กระทบต่อการจัดการเรียนการ

สอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

เศรษฐกิจ ผู้ปกครอง ท าให้เป็น

อุปสรรคของการท างาน 

6 มหาวิทยาลัยมีนโยบายเพื่อชุมชนและสถานที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยเอื้อต่อการด าเนินการตามนโยบาย 

นโยบายของมหาวิทยาลัยต่อการมี

ปริมาณงานที่มากเกินไป ท าให้การ 

Focus ประเด็นที่ส าคัญไม่ เต็มที่  

เช่น การท าทุกอย่าง แต่อาจไม่

สามารถมี  Best ที่ ชัด เจน  (การ

จัดสรรอัตราก าลังไม่สอดคล้องกับ

ภาระงาน) 

7 ปัจจุบันการจัดการศึกษาแบบออนไลน์มีบทบาทส าคัญและ
จ านวนนิสิตของวิทยาลัยมีมาก จึงเป็นโอกาสในการน าเอา
ระบบออนไลน์มาพัฒนา 

ปัจจุบันงบประมาณยังมีจ ากัด

โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณ

ข อ ง ภ า ค รั ฐ มี จ า กั ด ท า ใ ห้

งบประมาณด้านต่างๆ ลดลง 



 
 

ล าดับ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

8 มีแหล่งทุนภายนอกท่ีให้ทุนสนับสนุนการวิจัยมากข้ึนเป็น
โอกาสในการพัฒนางานวิจัย 

 

9 มีนโยบายการพัฒนางานวิจัยสู่ชุมชน และมหาวิทยาลัย
พะเยาเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชนจึงเป็นโอกาสในการ
แข่งขันเพ่ือได้งบประมาณการวิจัยมาเป็นทุนในการวิจัย 

 

10 มีสภาวิชาชีพคุรุสภาเป็นองค์กรกลางในการก ากับมาตรฐาน
การผลิตบัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

 

11 นโยบายการประกันคุณภาพส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานการจัด
การศึกษาท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศท าให้วิทยาลัยฯสามารถน า
นโยบายสู่การพัฒนาการศึกษาได้ 

 

12 ค่านิยมของคนในสังคมต่อการศึกษาวิชาชีพครูยังมีจ านวน
มากและต่อเนื่อง 

 

13 มีแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน (ต าบลสันโค้ง อ าเภอดอกค าใต้ 
จังหวัดพะเยา) ในด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

14 มีศิษย์เก่าท่ีส าเร็จการศึกษาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาให้การ
สนับสนุนกิจกรรมของวิทยาลัยการศึกษา (กิจกรรมลูกเสือ, 
กิจกรรมจิตอาสา) 

 

15 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบ สารสนเทศ เพ่ือง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูล 

 

16 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วท าให้เกิดการกระตุ้น
บุคลากรให้พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีเพ่ือรับการ
เปลี่ยนแปลง 

 

 

3) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

Challenge) 

       จากการวิเคราะหค์วามได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชงิ 

กลยุทธ์ (Strategic Challenge) พบว่า วิทยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีความได้เปรียบเชิงกล

ยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge)  ดังนี้ 

ตารางท่ี 14 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

รายการ ความไดเ้ปรียบเชงิกลยทุธ์  

1) หลักสูตรคู่ขนานควบ 2 ปริญญา 
ระดับปริญญาตรี 

เป็นที่เดียวที่มีหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญาและเป็น
หลักสูตร 4 ปี จึงท าให้มีนิสิตจ านวนมากที่ต้องการและสนใจเข้า
ศึกษา ท าให้ลดความเสี่ยงในเรื่องจ านวนผู้เข้าศึกษา 



 
 

รายการ ความไดเ้ปรียบเชงิกลยทุธ์  

2) มีหลักสูตรด้านการศึกษาที่ตอบสนอง
ความต้องการด้านการศึกษาครบทั้ง
ระดับปริญญาตรี โท และเอก 

ท าให้การจัดการศึกษาครบวงจร ตรี โท เอก ในที่เดียวเป็นการ
ดึงดูดผู้สนใจเข้าศึกษาให้เกิดความต่อเนื่อง 

3) มีระบบการนิเทศนิสิตปริญญาตรีทั้ง
ออฟไลน์และออนไลน์ที่ เป็นต้นแบบ
ร่วมกับคุรุสภา 

เป็นแห่งแรกที่ร่วมมือกับคุรุสภาในการพัฒนาระบบการนิเทศ
นิสิตที่มีคุณภาพ เป็นต้นแบบและเป็นที่ยอมรับของการจัด
การศึกษาของสถาบันฝ่ายผลิต 

4) มี เครือข่ายการฝึกประสบการณ์
มากกว่า 100 โรงเรียน 

มีเครือข่ายที่รองรับและสนับสนุนการฝึกประสบการณ์

ให้กับนิสติอย่างทั่วถึงและเหมาะสมมากที่สุด 
 

รายการ ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์

1. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยและวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

การตีพิมพ์นานาชาติจะท าให้วิทยาลัยและบุคลากรมีชื่อเสียง 
ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รวมถึงจะ
ช่วยท าให้การจัดล าดับของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น 

2. ทักษะความสามารถของบัณฑิตและ
ศิษย์เก่าทีจ่ะกลับมาพัฒนาวิทยาลัย 

การกลับมาพัฒนาวิทยาลัยจากศิษย์เก่าและบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาไปถือเป็นสิ่งยากเนื่องจากภาระกิจของศิษย์เก่าและ
สถานที่ที่ศิษย์เก่าท างานอยู่ห่างมหาวิทยาลัยแต่หากศิษย์เก่า
กลับมาพัฒนาวิทยาลัยได้จ านวนมากจะท าให้วิทยาลัยมีชื่อเสียง
และมีการสร้างความผูกพันธ์กับองค์กรมากท่ีสุด  

3. หลักสูตรการให้บริการวิชาการน ามา
สู่การพัฒนารายได้อย่างยั่งยืน 

การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือบริการวิชาการเป็นการสร้างความ
น่าเชื่อถือและสร้างความมั่นคงให้วิทยาลัยเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์ และจะเป็นการสร้างรายได้ในอนาคตจาก
ผู้ใช้บริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 3  

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2570  

   

3.1 โครงร่างองค์กร 

วิทยาลัยการศึกษา ตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เดิมวิทยาลัยการศึกษาเป็นบัณฑิต

วิทยาลัยในสังกัดศูนย์วิทยบริการจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร ในปี พ.ศ. 2548 ศูนย์วิทยบริการ

จังหวัดพะเยา ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา บัณฑิตวิทยาลัยจึงเปลี่ยนเป็น ส านักงาน

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

ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา ส านักงานการศึกษาภาคพิเศษ จึงได้เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยการศึกษา

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

2556 ได้มีมติให้ยุบเลิกวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง  และให้จัดตั้งวิทยาลัยการศึกษา ขึ้นเป็นส่วนงาน

วิชาการใหม่ตามความในมาตรา 7 (3) มาตรา 8 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

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

ภารกิจด้านการศึกษา โดยเฉพาะความรับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตรด้านการศึกษาทุก

ระดับทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก วิทยาลัยฯยังมีบทบาทหลักในการเป็นสถาบัน

การผลิตครู ผู้บริหารสถานศึกษา และนักการศึกษา รวมถึงมีบทบาทในการบริการวิชาการแก่ชุมชน

และสถานศกึษาอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง   

หลักสูตรและบริการ 

  วิทยาลัยการศึกษามีเป้าหมายในการให้บริการทางการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษา ตามระยะวงรอบการบริหารงานของคณบดี มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

ตามเกณฑ์ของส านักงานคระกรรมการการอุดมศึกษาและคุรุสภาซึ่งถือเป็นแผนระยะสั้น และในระยะ

ยาวก็ยังคงให้การบริการทางการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาต่อไป แต่มีเป้าหมายใน

การพัฒนางานด้านงานวิชาการการจัดการเรียนการสอน ด้านวิจัย และการบริการวิชาการมากขึ้นและ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างความร่วมมือกับสถาบันและหน่วยงานต่างๆทั้งในระดับชุมชนและ

ภูมภิาคเพื่อร่วมกันพัฒนาการศกึษาไทย ทั้งนีเ้นื่องจากวิทยาลัยการศกึษาตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งมี

หลายสถาบันที่ท าหน้าที่ในการเป็นสถาบันการผลิตแต่สถาบันที่มีบทบาทและสถานะที่สอดคล้องและ

คล้ายคลึงในการเทียบเคียงกับวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งถือว่าเป็น คู่แข่งและคู่เทียบ

ของวิทยาลัยการศึกษา ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกพันธกิจ ได้แก่ การผลิต

บัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จุดเด่นของวิทยาลัยการศึกษา คือ 

มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน จ านวน 10 แขนงวิชา และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ทั้งวุฒิ



 
 

ทางการศึกษาและได้ใบประกอบวิชาชีพเพิ่มเติมส าหรับบุคลที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาต

วิชาชีพ 

 

หลักสูตรที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

        วิทยาลัยการศกึษา ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก ดังนี้ 

  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษา ใน 10 แขนงวชิา เป็นการจัด

การศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ดังตอ่ไปนี ้

  จัดการศึกษาร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ 

1) หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา (แขนงวิชาคณิตศาสตร)์ และหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ 

2) หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา (แขนงวิชาชีววิทยา) และหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยา  

3) หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา (แขนงวิชาเคมี) และ                 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  

4) หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา (แขนงวิชาฟิสิกส์) และ               

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  

5) หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา (แขนงวิชาพลศึกษา) และหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  

จัดการศึกษาร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ 

1) หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา (แขนงวิชาภาษาไทย) และ                                  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

2) หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา (แขนงวิชาภาษาอังกฤษ) และหลักสูตร

ศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

3) หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา (แขนงวิชาภาษาจีน) และหลักสูตร

ศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน  

จัดการศึกษาร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1) หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา (แขนงวิชาสังคมศกึษา) และ                                  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม  

จัดการศึกษาร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

1) หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา (แขนงวิชาดนตรแีละนาฏศลิป์) และ

หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาดนตรแีละนาฏศลิป์ 

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


 
 

  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 

1) สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

2) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) 

1) สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

2) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

3) สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

4) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ  

 

 (1) ปรัชญา  

"การศกึษาเป็นฐานรากของมนุษย์" 

 (2) เอกลักษณ์   

"ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)" 

 (3) อัตลักษณ์       

"มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี มีจติภาพดี" 
 

 (4) วิสัยทัศน์        

"ผลติและพัฒนาครูมอือาชีพที่เป็นสากล" 

 

สัญลักษณ์ 

 
เปลวเทียนรูปดอกบัว หมายถึง การศึกษาดุจแสงแห่งเปลวเทียน เมื่อความ

สว่างของเปลวเทียนรวมกันคือ ความสว่างของชีวติ 

สีประจ าวิทยาลัยการศึกษา 

สีทอง: "หมายถึง ความรุ่งเรืองแห่งปัญญา" 

 



 
 

สีชมพู: "หมายถึง ความมีพลังและความคิดสร้างสรรค์" 

 

สีทอง ชมพู: "หมายถึง ความมีพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และความรุ่งเรือง

แห่งปัญญา" 

 

วัตถุประสงคแ์ละพันธกิจของวิทยาลัยการศึกษา 

1. เป็นวิทยาลัยชั้นน าด้านการศึกษาที่มคีุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

2. เป็นวิทยาลัยที่มุง่พัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครูมอือาชีพสู่สากล 

3. เป็นวิทยาลัยที่มุง่รเิริ่มและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 

4. เป็นวิทยาลัยที่มุง่ให้บริการทางวิชาการและศาสตร์ทางการศกึษา 

5. เป็นวิทยาลัยที่มุง่ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมบนพืน้ฐานของวัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทย

เพื่อสร้างปัญญาและความเข้มแข็งของชุมชน 

6. เป็นวิทยาลัยที่มุง่เน้นการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด 

7. เป็นวิทยาลัยแห่งสังคมวิชาชีพครูและบ่มเพาะจติวิญญาณแหง่ความเป็นครู 

 

สมรรถนะหลักและความเกี่ยวข้องกันพันธกิจของวิทยาลัยการศึกษา 

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยการศึกษาเน้นการผลิตนิสิตครู ที่ต้องมีความรู้ด้าน

เนื้อหาในสาขาวิชา มีความสามารถในการเขียนแผนการสอน การออกแบบการเรียนรู้  สามารถใช้

วิธีการสอนที่หลากหลาย และท าวิจัยช้ันเรียนได้ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงเน้นการปฏิบัติจริง

ในทุกรายวิชา  

2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เน้นการผลิตผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ นิสิต

ต้องมีความรูด้้านเนื้อหาในสาขาวิชา มีความสามารถในการบริหารสถานศึกษา มีความรูค้วามสามารถ

ด้านการวิจัย ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงเน้นการปฏิบัติจริงในทุกรายวิชา และเน้นการท าวิจัย 

รวมถึงมกีารฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ฝกึงานในสถานศกึษาส าหรับนักบริหารและศกึษานิเทศก์ 

3. วิทยาลัยการศกึษาให้บริการวิชาการด้านการศกึษาและการวิจัยทางการศกึษาแก่โรงเรยีน

และชุมชน เพื่อเพิม่พูนศักยภาพนักเรียนและครูสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 



 
 

(5) โครงสร้างองค์กร 

 

 

 



 
 

6) โครงสร้างการบรหิารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แสดงผลผลิตหลัก ความส าเร็จขององค์กร และกลไกการส่งมอบ 

ภารกิจ ผลผลิตหลัก ความส าเร็จขององค์กร กลไกการส่งมอบ 

ด้านการศึกษา 

1) หลักสูตรระดับปริญญา
ตรี 
2) หลักสูตรระดับบัณฑิต 
ศึกษา 
    - ระดับปริญญาโท   
และ เอก 
 

1) หลักสูตรได้รับการรับรอง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) และ
มาตรฐานของคุรุสภา 
2) บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
3) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
จบตามหลักสูตรและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
4) จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท า
หลังจบการศึกษาภายใน 1 ปี 
(ป.ตรี) 
5) ระบบนิเทศออนไลน์ 
6) ปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา 
7) ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 

1) หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) และ
ตามเกณฑ์คุรุสภา 
2) การจัดกระบวนการเรียน
การสอนเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานและเกณฑ์คุรุสภา  
3) การติดตามและประเมินผล
การศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
4) สิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอนให้เกิดการเรียนรู้ต่างๆ 
 

ด้านงานวิจัย 

1 )  ผ ล ง า น วิ จั ย ด้ า น
การศึกษาที่สนับสนุนการ
พัฒนาครูที่เป็นสากล 
2 )  ผล ง านวิ จั ย เ พ่ื อ เป็ น
รากฐานส าหรับการเรียน
การสอน การบริการวิชาการ
และการสร้ า ง เครื อข่ าย
วิชาการ 
 

1) จ านวนเงินทุนสนับสนุน
การวิจัย 
2) จ านวนผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและ
นานาชาติ 
 

1 )  ก า ร ด า เ นิ น ก า ร วิ จั ย 
สนับสนุน ส่งเสริมการท าวิจัย 
และการขอทุนสนับสนุนของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
2) การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
3 )  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี ก า ร
น าเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัย
ในรูปแบบต่างๆ 
 

ด้านบริการ
วิชาการ 

1) ผลงานการให้บริการ
วิชาการกับสถานศึกษาและ
หน่วยงานภายนอก 
2) ผลงานการจัดประชุม 
อบรม สัมมนา 
3) เครือข่ายทางวิชาการ 
4) แหล่งศึกษาดูงานด้าน
หลักสูตรปริญญาตรีควบ 2 
ปริญญา 

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

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



 
 

ภารกิจ ผลผลิตหลัก ความส าเร็จขององค์กร กลไกการส่งมอบ 

ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1) ผลงานการจัดกิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2) เครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

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

1) ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการ 
2) ส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
3) ติดตามประเมินผลการจัด
กิจกรรม 
 

 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
ภาพ P1-4 การแบ่งบุคลากรตามประเภทการจ้าง 
 

 

สินทรัพย์ การตอบสนองต่อภารกิจ 
 การศึกษา วิจัย บริการวชิาการ การบริหาร 

1) อาคารสถานที่  • ห้องพักอาจารย ์
• ห้องเรียน 
• ห้องสมุด 
• ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 
 

 • ห้องประชุมเพื่อการอบรม 
สัมมนาต่าง ๆ  
 

• ห้องท างานของทุกฝ่าย
ภายใน 
(ภาควิชา ศูนย์ ส านักงาน
คณบดี)  

2) อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการ
ด าเนินงาน  

• ระบบคอมพิวเตอร์ 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
เน็ตเวิร์ค 

• จุดเชื่อมต่อไร้สาย ระบบ 
Wireless LAN 

• ระบบคอมพิวเตอร์ 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
เน็ตเวิร์ค 
 

• ระบบคอมพิวเตอร์ 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
เน็ตเวิร์ค  

• โทรศัพท์  
• เครื่องถ่ายเอกสาร 

• ระบบคอมพิวเตอร์ 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
เน็ตเวิร์ค 

• คอมพิวเตอร์ 
• ปริ้นเตอร์ขาวด า/ส ี
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พนกังานมหาวิทยาลยั (เงินอดุหนนุ)รวมอาจารยช์าวต่างประเทศ 

พนกังานมหาวิทยาลยั (สว่นงาน)

พนกังานมหาวิทยาลยั (สญัญาปีต่อปี)

ลกูจา้งประจ าเงินงบประมาณ

ลกูจา้งชาวต่างประเทศ

บคุลากรแบง่ตามประเภทการจา้ง

สายสนบัสนนุ(คน) สายวิชาการ(คน)



 
 

สินทรัพย์ การตอบสนองต่อภารกิจ 
 การศึกษา วิจัย บริการวชิาการ การบริหาร 

• เครื่องแฟกซ์เอกสาร/
โทรศัพท์เบอร์โทร
ภายนอก 

• เครื่องสแกนเอกสาร 
3) อุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภยั 

• ระบบการสืบค้นข้อมูล 
E-Library 

  • กล้องวงจรปิด 
 

4) อุปกรณ์อ านวยความ
สะดวก 

• อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
• เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 
• เครื่องขยายเสียง 

 

  • เครื่อง Scanner 
• เครื่องถ่ายเอกสาร 
• เครื่องคอมพิวเตอร์และ

โน๊ตบุ๊ค 
• เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 

อุปกรณ์ผลิตสื่อ สิ่งพิมพ ์

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ดา้นการศึกษา - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 และ ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2553 
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548/2558 
- ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี 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 าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2562 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ.2554 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงานบริการ
วิชาการในภาคเอกชน พ.ศ. 2559 

ทรัพยากรมนุษย ์ - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้งส่วนงานการบริหารงาน 
และการก าหนดต าแหน่ง พ.ศ. 2561 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 

การคลังและ
ทรัพย์สิน 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559 



 
 

(7) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
พันธกิจ ลูกค้าและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทีส่ าคัญ ความต้องการ ความคาดหวัง 

ด้านการศึกษา/ 
การเรียนการสอน 

ลูกค้าในอนาคต/ปัจจุบัน 
  - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  - นิสิตระดับปริญญาตร ี
  - นิสิตระดับบณัฑติศึกษา 
  - ศิษย์เก่า 

- หลักสูตรมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับยืดหยุ่น 
หลากหลาย 
- สามารถส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
- อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
- ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม 
- ระดับปริญญาตรีมีความรู้สามารถสอบบรรจุหลังส าเร็จ
การศึกษา 
- ระดับบัณฑิตศึกษามีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ 
  - ผู้ใช้บัณฑิต 
  - ผู้ปกครอง 

- นิสิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ มีจิตอาสา 
- นิสิตมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานครุุสภา 
มาตรฐานหลักสูตร  
- จบตามระยะเวลาและสอบบรรจไุด้ 

ด้านการวิจัย - ผู้ให้ทุนวจิัย  
- ผู้ใช้ผลงานวิจัย 

- งานวิจัยมีคุณภาพและด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 
- งานวิจัยเกิดองค์ความรู้ใหม่ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้จริง 

ด้านบริการวิชาการ - บุคลากรผูร้ับบริการ 
- หน่วยงานท่ีรับบริการจากวิทยาลัย 

- มีการให้บริการวิชาการที่ตรงกับความต้องการ 
- สามารถน าไปใช้เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ 
- เป็นการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมวิชาชีพคร ู

ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- ชุมชน องค์กร - รักษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สมุนไพร 

 
 

(8) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
ภาพ P1-14 ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 

ผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมมือ 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
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/ สถาบัน การศึกษารัฐ
และเอกชน 
6. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ได้มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ (KM) ระหว่างกันเป็นประจ าทุกป ี
แหล่งฝึกประสบการณ์ระดับบณัฑติศึกษาและ
อ านวยความสะดวกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระดับปริญญาตร ี

ท า MOU 
 

 
ท า MOU 

การวิจัย 



 
 

ผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมมือ บทบาท กลไกในการสื่อสาร 
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 

 
 
กิจกรรมเสริมความเขม้แข็งของเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสนับสนุนชุมชน/สังคมที่ส าคัญ 

ชุมชน/สังคมทีส่ าคัญ กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุน 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน 

- การประชุมวิชาการประจ าป ี
- หลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 

ประชาชนท่ัวไป - เว็บไซต์วิทยาลัยฯ 
- การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ  
- การบริการวิชาการ 
- กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่  3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2569 

 
กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 : วทิยาลัยการศึกษา 

นโยบาย อว สรา้งคน สรา้งองคค์วามรู้ สรา้งนวัตกรรม ยกเคร่ือง

มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 

1.การเตรยีมคนและเสริม

ศักยภาพคน 

2. การสรา้ง

งานวิจัยและ

นวัตกรรม 

และการเป็น

ผู้น าด้าน

วิชาการ 

3. การบริการ

วิชาการเพื่อ

พัฒนา 

4. การเสรมิสร้าง
ส่งเสรมิการท านบุ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมให้

ย่ังยืน 

6.การบรหิาร

ที่มี

ประสิทธิภาพ

และโปรง่ใส 

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

มหาวิทยาลัยสร้างปญัญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

ผลสัมฤทธิ์ 

Outcome 

พัฒนานิสิตครูสามารถสอบบบร

จุได้ร้อยละ 80 ในปี 64 

บัณฑิตมีงานท าตรงสายงาน 

ร้อยละ 80 

นิสิตมีสุขภาพจิตในระดับด ี

การเข้าสู่  

University 

Ranking เพื่อ

สนับสนุน

มหาวิทยาลัย

ให้

มหาวิทยาลัย

มีการจัด

อันดับที่

สูงขึน้ 

มีชุมชนนวัตกรรม

เกี่ยวกับการ

เรียนรู้อย่างน้อย 1 

ชุมชน ที่ย่ังยืน 

สรา้งภูมิปญัญาท้องถิ่น

โดยส่งเสริมการสรา้ง

มูลค่าจากภูมิปญัญา

ท้องถิ่น ในพืน้ที่ อ าเภอ

ดอกค าใต ้(สันโคง้) 

อย่างน้อย  1 ผลิตภัณฑ์ 

ITA ในระดับ A 

ไดรั้บรางวัล

จากรอง

อธิการบดีฝ่าย

แผน  

ผลลัพธ์ 

Output 

นิสิตมีทักษะครบทัง้ 3 ทักษะ 

มีรายการสอน Online ครบทุก

รายวิชาตามหลักสูตร ป.ตรี 

หลักสูตรวชิาการศึกษา 

มีศูนยใ์ห้การปรกึษา และรักษา

สุขภาพจิต 

ได้

ผลงานวิจัย

ตีพมิพ์ใน

ระดับ

นานาชาติ

จ านวนมาก

ขึน้ 

ในพื้นที่มีการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์

ชุมชน (พืน้ที่ดอก

ค าใต)้  

1 ผลิตภัณฑ์ตอ่ป ี

มีกิจกรรมส่งเสรมิ 

Thainess  

ส่งเสรมิโครงการห่มผ้า

พระธาตุจอมทอง 

ร่วมกับคณะรัฐศาสตร ์

ศิลปศาสตร์ และชมุชน

ในเทศบาลเมืองพะเยา 

เป็นองคก์รที่

บรหิารงาน

โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 

ตัวชี้วัดหลัก ร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่จบมา

สอบบรรจุครูได้ 

คุณภาพชีวติของนสิิตอยู่ในระดับ

ดีขึน้ไป 

จ านวนนิสิตขอรับความ

ช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตไม่เกิน 

ร้อยละ 20 

 

จ านวนผล

การตีพมิพ์

งานวิจัย

นานาชาต ิ

20 ผลงาน 

ต่อป ี

จ านวน 1 ชุมชน

นวัตกรรม  / ป ี

จ านวน 1 

ผลิตภัณฑ์  / ป ี

ไดภู้มิผญาภูมิปญัญา

และผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(สันโค้ง) อย่างน้อย 1 

ผลิตภัณฑ์ 

มีงานวิจัย 1 ชิน้ ในวจิัย

ชุมชนตีพิมพ์ในวารสาร

วิจัยนานาชาติ 

ผ่านเกณฑ์

ประเมินใน

ระดับ A ในปี 

2564 



 
 

ตัวชี้วัดรอง มีการประเมินสุขภาพจิตของ

นิสิต มีผลการประเมินไม่ปกติไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 20 มีปัญหา

ทางจิต ภาวะซึมเศรา้ 

นิสิตได้ฝึกประสบการณ์ 

สังเกตกุารสอนตั้งแต่ ปี 1 – ปีที่ 

4 

มีจ านวน

งานวิจัยของ

นอสิตระดับ

บัณฑิตศกึษา

ไดต้ีพมิพ์

ระดับ

นานาชาต ิ5 

ผลงาน 

ชุมชนที่ลงพืน้ที่มี

การพัฒนาเป็น

ชุมชนนวัตกรรมที่

สามารถเชื่อม

ความรู้ไปสู่

โรงเรียน นักเรียน 

1 ชุมชนต่อป ี

โครงการบรรลุอย่าง

น้อยร้อยละ 50 

KPI งานวิจัยตีพมิพ์ 

อย่างน้อย 1 Paper ใน

ฐาน TCI 1 หรือ ฐาน

นานาชาต ิ 

มีระบบข้อมูล

สารสนเทศ 

มีผลการ

ประเมินผา่น

เกณฑ ์

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

พันธกิจหลัก  ผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต 

(1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่

อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน  

(1.1) เป้าประสงค์ (GOAL) 

1. เพื่อผลิตก าลังคนให้มีคุณลักษณะ สมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความต้องการ

ของตลาดแรงงาน  

2. พัฒนาก าลังคนให้มทีักษะการเรียนรู้ตลอดชวีิต (Life Long Learning)                

 (1.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ เป็น Community Change Agent หรอื 5C+ 

2) พัฒนานิสติให้มีอัตลักษณ์ (UP Identity)  พัฒนาสมรรถนะแหง่อนาคต 

3) การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มอือาชีพ  เช่ียวชาญวิชาการ ช านาญวิชาชีพ และเป็นต้นแบบ 

ด้านการสอน 

4) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชวีิต (Life Long Learning) ของนสิิต 

5) พัฒนาระบบนิเวศนเ์พื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

6) สง่เสริมคุณภาพชีวตินิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข 

7) การยกระดับด้านวิชาการสู่สากล 

   



 
 

3.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

เป้าประสงค์  1.1 เพื่อผลิตก าลงัคนให้มคีุณลกัษณะ สมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ 
 

มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

 

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

1.1.1.ผลิตบัณฑิตให้

มีคุณลักษณะ เป็น 

Community 

Change Agent 

หรือ 5C+ 

1. พัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิต 

ให้มีทักษะ Community 

Change Agent หรือ 5C+ 

หลักสูตรมกีารปรับปรุง

หลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิต ใหม้ี

ทักษะ Community Change 

Agent หรือ 5C+ 

จ านวนหลักสูตรได้รับการ

ปรับปรุงตามแนวทาง 

Community Change Agent 

70% 

 

 

 

 

 

75% 

 

 

 

 

 

75% 

 

 

 

 

 

75% 

 

 

 

 

 

75% โครงการปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรตาม

เกณฑ์มาตรฐาน หลกัสูตรคุรุสภาและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่

มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต 

ด้าน Community Change 

Agent หรือ 5C+ 

ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิต 

1. Creativity and Innovation 

Skill  

2. Critical Thinking and 

Problem solving skills 3. 

Communication Skill  

4. Collaboration skill 

5. Community Skill 

20 30 30 40 40 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตาม

มาตรฐานในศตวรรษที่ 21 

-รองคณบดี

ฝ่ายบรหิาร 

-รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

-รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นิสิต 

2. ส่งเสรมิการบรหิาร

จัดการหลักสูตรวชิาการ

ชั้นสูง 

จ านวนหลักสูตรควบสอง

ปรญิญา (Integrated Program) 

ที่ปรับปรุงหลกัสูตรเดิม หรือจัด

คู่หลกัสูตรใหม ่

จ านวนหลักสูตรควบสอง

ปรญิญา (Integrated 

Program) ที่ปรับปรุง

10 10 10 10 10 -โครงการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและ

มาตรฐานการผลิตเพื่อการรับรองปรญิญา

และประกาศนียบัตรทางการศึกษา ของคุรุ

สภา (หลกัสูตร 63) 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

 

 



 
 

กลยุทธ์ 
 

มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

 

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

หลักสูตรเดมิ หรือจัดคู่

หลักสูตรใหม ่

 

 หลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา 

เพื่อสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรม

สู่ชุมชน 

จ านวนหลักสูตรระดับ

บัณฑิต ศกึษา เพื่อสรา้ง

งานวิจัยและนวัตกรรมสู่

ชุมชน 

     - โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศกึษา 

-โครงการพัฒนาวิชาการนิสิตระดับ

บัณฑิตศกึษา 

 

1.1.2 พัฒนานสิิตให้

มีอัตลักษณ ์(UP 

Identity) พัฒนา

สมรรถนะแหง่

อนาคต+ 

1. ส่งเสรมิการพัฒนา

ทักษะแห่งอนาคตใหแ้ก่

นิสิต 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่

มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตทีม่ี

ทักษะแห่งอนาคต 

ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิต 

1. ด้านทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม 

2. ด้านทักษะชีวติและการ

ท างาน 

3. ด้านสารสนเทศ สื่อ

เทคโนโลย ี

20 30 30 40 40 โครงการการฝึกประสบการณ์วชิาชีพการ

บรหิารการศึกษา 

-รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

 

2. พัฒนากิจกรรมเสรมิ

หลักสูตรเพื่อสง่เสรมิอัต

ลักษณน์ิสิตมหาวิทยาลัย

พะเยา (UP Identity) 

จ านวนกิจกรรมที่เสริมอัต

ลักษณ ์(UP Identity) (Thainess 

: Super KPI Reinventing) 

ร้อยละของนิสิตที่มีอัตลกัษณ ์

UP Identity และThainess  

1. ด้านสุนทรียภาพ ร้อยละ 

80 ของหลกัสูตร 

2. ด้านบุคลกิภาพ  ร้อยละ 

80 ของหลกัสูตร 

3. ด้านสุขภาพ ร้อยละ 80 

ของหลกัสูตร 

 

80 80 80 80 80 -โครงการกิจกรรมสโมสรนสิิต 

-โครงการกิจกรรมวิทยาลัยการศึกษา 

-โครงการกิจกรรมเสรมิความเปน็ครูตาม

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

-รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

-รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นิสิต 



 
 

กลยุทธ์ 
 

มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

 

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

1.1.3. การพัฒนา

สมรรถนะอาจารย์

มืออาชีพ เชี่ยวชาญ

วิชาการ ช านาญ

วิชาชีพ และเป็น

ต้นแบบด้านการ

สอน 

1. ส่งเสรมิพฒันาอาจารย์

มีสมรรถนะทางวิชาการ 

และวิชาชีพ 

จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วม

โครงการประเมินสมรรถนะด้าน

การจัดการเรียนการสอน UP 

PSF 

จ านวนอาจารย์ที่ผ่านการ

ประเมินสมรรถนะด้านการ

จัดการเรียนการสอน รอ้ย

ละ 80 จากจ านวนอาจารย์

เข้าร่วมโครงการ 

80 80 80 80 80  รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

 

 2. พัฒนาอาจารย์มือ

อาชีพต้นแบบด้านการ

สอน 

จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการ

พัฒนาจากอาจารย์มืออาชีพ

ต้นแบบ 

อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา

เป็นอาจารย์มืออาชีพ

ต้นแบบระดับหาวิทยาลัย 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1  รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

 

 

เป้าประสงค์  1.2 พัฒนาก าลังคนให้มทัีกษะการเรียนรู้ตลอดชวีติ (Life Long Learning) 

กลยุทธ์ 
 

มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

 

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

1.2.1 พัฒนาทกัษะ

การเรียนรู้ตลอด

ชีวติ (Life Long 

Learning)  

ของนิสิต 

1. ส่งเสรมิการพัฒนา

ทักษะภาษาองักฤษ 

ผลการสอบวัดระดับาษาอังกฤษ

ของนิสิต ไม่ต่ ากว่าระดับ B1 

(ส าหรับนิสิตรหัส 64 เป็นต้นไป) 

ร้อยละของนสิิตที่มีผลการ

สอบ ไม่ต่ ากว่าระดับ B1 

(ส าหรับนิสิตรหัส 64 เป็น

ต้นไป) 

70% 

 

 

 

 

 

75% 

 

 

 

 

 

75% 

 

 

 

 

 

75% 

 

 

 

 

 

75%  รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

2 สนับสนุนการแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการในเวที

จ านวนนิสิตที่ได้รับรางวัลในเวที

ระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมแขง่ขัน

เพื่อรในเวทีระดับชาติและ

นานาชาต ิ

1 1 1 1 1 -โครงการกิจกรรมสโมสรนสิิต -รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 



 
 

กลยุทธ์ 
 

มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

 

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

ระดับชาติและระดับ

นานาชาต ิ

-โครงการกิจกรรมวิทยาลัยการศึกษา 

-โครงการกิจกรรมเสรมิความเปน็ครูตาม

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

-รองคณบดี

ฝ่ายคุณภาพ

นิสิต 

1.2.2 ส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิตนิสิต 

ให้อยู่และเรยีน

อย่างมีความสขุ 

พัฒนาคุณภาพชีวตินิสิต

ให้อยู่และเรยีนอย่างมี

ความสุข 

ความพึงพอใจของนิสิต ด้าน 

1. ระบบสวัสดิการ  

2. หอพัก 

3. ระบบการให้ค าปรกึษา 

4. ระบบการให้ค าปรกึษาด้าน

สุขภาพจิต 

5. บริการรักษาพยาบาล 

6. โรงอาหาร 

7. สนามกีฬา 

8. คุณภาพชีวิตนสิิตพกิาร 

9. ทุนการศึกษา 

ฯลฯ 

ร้อยละความพึงพอใจของ

นิสิต 

 

70 70 70 70 70  -โครงการกิจกรรมสโมสรนสิิต 

-โครงการกิจกรรมวิทยาลัยการศึกษา 

-โครงการกิจกรรมเสรมิความเปน็ครูตาม

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

1.2.3 การยกระดับ

ด้านวิชาการสู่

สากล 

สรา้งเครือข่ายความ

ร่วมมือกับสถาบันใน

ต่างประเทศ 

เครือข่ายความร่วมมือ จ านวนเครือข่ายความ

ร่วมมือทางวิชาการใน

ต่างประเทศ 

1 1 1 1 1 โครงการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือทาง

วิชาการ 

-รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 (2) พันธกิจ วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

 (2.1) เป้าประสงค์ 

1) ผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรม   มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และขับเคลื่อนชุมชนและสังคม สูก่ารมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2) ผลงานด้านวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ที่มคีุณภาพสามารถสร้างรายได้เชงิพาณิชย์   

3) คุณภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสูร่ะดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มการวิจัยระดับแนวหนา้ของโลก    

   (Global and Frontier Research) 
                   

(2.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

   1) พัฒนาระบบนิเวศด้านวิจัยและนวัตกรรม 

2) พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมอืด้านวิจัยและนวัตกรรม 

3) การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยนวัตกรรม และทรัพย์สนิทางปัญญาที่ยกระดับชุมชนและก่อใหเ้กิดรายได้ 

         4) ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับสากล (World Ranking) และการเป็น

มหาวิทยาลัยในกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 
เป้าประสงค์  2.1 ผลงานดา้นวจิยัและนวัตกรรม มีคุณภาพ เป็นประโยชน ์และขับเคลื่อนชุมชนและสังคมสูก่ารมคีณุภาพชีวิตท่ีดขีึน้  

กลยุทธ์ 

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

2.1.1 พัฒนา

ระบบนิเวศ 

ด้านวิจัยและ

นวัตกรรม 

ส่งเสรมิและพัฒนาการ

จัดระบบทรัพยากรการ

วิจัยและนวัตกรรมที่เป็น

ประโยชน์ และขับเคลื่อน

ชุมชนและสังคม สู่การมี

คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น 

1. ระบบและกระบวนการ

ท างานทีค่รอบคลุมด้าน

การจัดการบรหิารงาน

งานวิจัย 

2. งบประมาณการวิจัย 

3. บุคลากรด้านการวิจัย 

4. โครงสร้างพืน้ฐานและสิง่

อ านวยความสะดวกในคณะ 

5. กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับ 

6. แผนงานวิจัยและ

นวัตกรรม 

7. ระบบแลกเปลี่ยนเรยีนรู้

และการถ่ายทอด Best 

practices 

มีระบบและกระบวนการ

ท างานทีค่รอบคลุมด้านการ

จัดการบรหิารงานงานวจิัย 
1 1 1 1 1 

โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านการ

วิจัย 

 

ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายวิจัยฯ 

จ านวนหน่วยวิจัยเพื่อความ

เป็นเลิศ UOE 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

ร้อยละของนักวิจัยใหม่ได้รับ

การพัฒนา (บุคลากรสาย

วิชาการและบคุลากรสาย

สนับสนุน) 

ร้อยละ 

50 

ร้อยละ 

50 

ร้อยละ 

50 

ร้อยละ 

50 

ร้อยละ 

50 

-โครงการสนับสนุนบุคลากรเพื่อการวิจัย 

-โครงการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรดา้น

การวิจัย 

-รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

-ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายวิจัยฯ 

จ านวนอาจารย์และนิสิตผ่าน

การอบรมจรยิธรรมการวิจัย 

100% 100% 100% 100% 100% โครงการอบรมจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายวิจัยฯ 

 

 

 

 

 

 



 
 

เป้าประสงค์  2.2 ผลงานดา้นวจิัย นวัตกรรม และทรัพย์สนิทางปัญญา ที่มคีุณภาพสามารถสร้างรายได้เชงิพาณิชย์ 

กลยุทธ์ 

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

2.2.1 พัฒนา

เครือข่ายความ

ร่วมมือด้านการ

วิจัยและ

นวัตกรรม 

สรา้งเครือข่ายร่วมกับกบั

พืน้ทีชุ่มชน หน่วยงาน

ภาครัฐ เอกชน 

เครือข่ายความร่วมมือกับ

พืน้ที่ชุมชน 

จ านวนเครือข่ายความ

ร่วมมือกับพืน้ที่ชุมชน 

1 1 1 1 1 โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายวิจัยฯ 

 

เป้าประสงค์ 2.3 คุณภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสูร่ะดับสากล (World Ranking) และมุ่งสูก่ารวจิัยระดับแนวหนา้ของโลก (Global and  Frontier Research 

กลยุทธ์ 

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลติ 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

2.3.1 ส่งเสรมิ

พัฒนางานวิจัย

และนวัตกรรม 

เพื่อสนับสนุน

การเข้าสู่การจัด

อันดับ

มหาวิทยาลัยใน

ระดับสากล 

(World Ranking) 

และการเป็น

มหาวิทยาลัยใน

กลุ่มการวิจัย

1.ส่งเสรมิการตีพมิพ์ 

เผยแพร่ผลงานวิจัย และ

นวัตกรรมวารสารที่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ที่ได้รับการ

ยอมรับ ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

 

 ผลงานการตีพมิพ์ 

เผยแพร่ผลงานวิจัย และ

นวัตกรรมวารสารที่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ที่ได้รับการ

ยอมรับ ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

 

ร้อยละของจ านวนผลงาน

ตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติ

และนานาชาตติ่อจ านวน

อาจารย์ 

50 50 50 50 50 -โครงการพัฒนาผลงานการตีพมิพ์ใน

วารสารนานาชาติ (Super KPI) 

-โครงการพัฒนานกัวิจัยสู่การตีพมิพ ์

 

ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายวิจัยฯ 

 



 
 

กลยุทธ์ 

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลติ 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

ระดับแนวหน้า

ของโลก (Global 

and Frontier 

Research) 

 2.ส่งเสรมิพัฒนานกัวิจัย/

นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่านการ

จัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อ

ความเป็นเลิศ Unit of 

Excellent 

2. นักวิจัยรุ่นใหม่ได้รับการ

พัฒนาเสริมศักยภาพ

นักวิจัยสู่การผลิตผล

งานวิจัยและนวัตกรรมสู่

การตีพมิพ์ระดับนานาชาต ิ

จ านวนนักวิจัยที่ไดรั้บ

ทุนอุดหนุนการวิจัยและ

นวัตกรรมสู่การตีพมิพ์ระดับ

นานชาต ิ

2 2 3 4 5 

 

(3) พันธกิจ บริการวิชาการ ด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบรกิารวิชาการด้วย       องค์ความรู้และนวัตกรรม         เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน     

                    (3.1) เป้าประสงค์ 
                    

1. การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนใหม้ีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน    

2) มีแหล่งเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรูข้องสังคมและชุมชนทุกช่วงวัย    

3) ผูป้ระกอบการในพื้นที่มีศักยภาพในการแขง่ขันสูงขึ้น 

                    4) การบริการสุขภาพ และสาธารณสุขที่ทันสมัยแก่ชุมชนและผูสู้งอายุ  

 (3.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

 1) การพัฒนาระบบนิเวศของการบริการวิชาการ 



 
 

 2) สง่เสริมพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของคนในชุมชน 

 3) พัฒนาแหลง่เรียนรูชุ้มชนต้นแบบ 

 4) บ่มเพาะและสร้างขดีวามสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการท้องถิ่นบ่มเพาะผูป้ระกอบการใหม่   

 5) สง่เสริมพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพ/สาธารณสุขที่ทันสมัยฯ 

 6) สง่เสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

เป้าประสงค์ 3.1 การบริการวชิาการแก่สังคมและชุมชนใหม้คีุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยนื 

กลยุทธ์ 

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

3.1.1 การพัฒนาระบบ

นิเวศของการบรกิาร

วิชาการ 

1.ส่งเสรมิและพัฒนาการ

ถ่ายทอดองคค์วามรู้

นวัตกรรม เพื่อสรา้งความ

เข้มแข็งให้ชมุชนและสังคม 

(Engagement) 

เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรยีนรู้

ด้านการบรกิารวิชาการ เพื่อ

สรา้งความเข้มแข็งให้ชุมชน

และสังคม (Engagement) 

จ านวนเครือข่ายบรกิาร

วิชาการทางการศึกษา 

≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 1. โครงการนิทรรศการ 1 

คณะ 1 โมเดล 

2. โครงการ 1 คณะ 1 

สัญลักษณค์วามส าเร็จ 

 

 

 

ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายวิจัยฯ 

 

 จ านวนผลงานบริการวชิาการ

ที่น าไปใชป้ระโยชน์จริงใน

ชุมชนหรือท้องถิ่นที่เป็นพืน้ที่

เป้าหมาย 

ผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรม

ชุมชน 

1 1 1 1 1 

 ผลงานบริการวชิาการที่น าไป

ขยายผลหรือน าไปใชง้านใน

พืน้ที่ใหม่หรือชุมชนแหง่ใหม่ 

จ านวนการบรกิารวิชาการ

เพื่อน าองคค์วามรู้สู่ชุมชน 

(Academic and Healthcare 

Service) (Profit) 

≥3 ≥4 ≥5 ≥5 ≥5 



 
 

เป้าประสงค์ 3.2 มแีหลง่เรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของสังคมและชุมชนทุกชว่งวัย   

กลยุทธ์ 

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

3.2.1 ส่งเสรมิพฒันา

องค์ความรู ้เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวติ

ของคนในชมุชน 

สรา้งองคค์วามรู้และแหล่ง

เรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ

การพัฒนาคุณภาพชีวติ

ของคนในชมุชน 

องค์ความรูท้ี่เป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ

ของคนในชมุชน 

จ านวนองคค์วามรู้ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนา

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน 

≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 โครงการ 1 คณะ 1 

สัญลักษณค์วามส าเร็จ 

 

 

 

ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายวิจัยฯ 

 

3.2.2 พัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ 

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ของมหาวิทยาลัย ให้เป็น

ศูนย์กลางการเรียนรู้ที่

ส าคัญของสงัคมและ

ชุมชนทุกช่วงวัย (Learning 

Space) 

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ

มหาวิทยาลัย ให้เป็น

ศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ส าคัญ

ของสังคมและชุมชนทุกช่วง

วัย (Learning Space) 

ศูนย์การเรียนรู้ ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 โครงการพัฒนาศูนยว์ิจัย

และนวัตกรรมด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม ต าบลสัน

โค้ง 

 อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวัด

พะเยา (Super KPI) 

รองคณบดีฝ่าย

คุณภาพนิสิต 

 

(4) พันธกิจ ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมและสบืสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ 

                     (4.1) เป้าประสงค์ (GOAL) 

1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศลิปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   

2) ยกระดับองค์ความรูท้างศลิปะและวัฒนธรรม สูง่านสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise) และความเป็นสากล                      

(4.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

   1) ส่งเสริมศลิปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

2) พัฒนาระบบบริหารจัดการทุนทางศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   



 
 

 3) พัฒนาองค์ความรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม สูง่านสร้างสรรค์ 

เชงิพาณิชย์ (Cultural Enterprise)   

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 4.1 อนุรักษ ์ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น   

กลยุทธ์ 

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

4.4.1. ส่งเสรมิ

ศิลปะวัฒนธรรม

ท้องถิ่นและเอกลกัษณ์

ความเป็นไทย ให้ได้รับ

การยอมรับในระดับ

สากล 

บุคลากรและนิสิต

แสดงออกถึงความเป็น

ไทย 

การมีจิตอนุรักษ์ความเป็น

ไทยด้านการแต่งกาย  

ร้อยละผูเ้ข้าร่วมโครงการ

แต่งกายด้วยชุดไทย 

80% 80% 80% 80% 80% โครงการท านุบ ารุง

ศิลปะและวฒันธรรม 

 

-รองคณบดีฝ่าย

คุณภาพนิสิต 

-ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย

กิจการนิสิต 

โครงการที่ส่งเสรมิ

ความเป็นไทย 

(ประเพณีแห่ผ้าห่ม

พระธาตุจอมทอง) 

(Super KPI) 

 

 

 

 

 

 



 
 

เป้าประสงค์ 4.2 ยกระดับองคค์วามรู้ทางศลิปะและวัฒนธรรม สู่งานสร้างสรรค์เชงิพาณิชย ์(Cultural Enterprise) และความเป็นสากล 

กลยุทธ์ 

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

4.2.1 พัฒนาองค์

ความรู้ทางศิลปะและ

วัฒนธรรม สู่งาน

สรา้งสรรค์เชิงพาณิชย์ 

(Cultural Enterprise) 

 

ส่งเสรมิการพัฒนาองค์

ความรู้ทางศิลปะและ

วัฒนธรรม สู่งานสร้างสรรค์

เชิงพาณิชย์ (Cultural 

Enterprise) 

จ านวนผู้เข้ารว่ม

โครงการพัฒนาองค์

ความรู้ทางศิลปะและ

วัฒนธรรม ที่ไปสู่งาน

สรา้งสรรค์เชิงพาณิชย์ 

(Cultural Enterprise) 

[Super KPI] 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้

ผู้เข้ารว่ม 

80 80 80 80 80 -นวัตกรรมทางดา้น

ศิลปะและวฒันธรรม 

Cultural Innovation  

โครงการจัดตั้งศูนย์

เรียนรู้ ต าบลสันโค้ง 

อ าเภอดอกค าใต ้

จังหวัดพะเยา 

(Super KPI) 

-รองคณบดีฝ่าย

คุณภาพนิสิต 

-ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย

กิจการนิสิต 

 

 

 

 

 

 



 
 

5) พันธกิจบริหารจัดการทันสมัย มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการท่ีทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

 (5.1) เป้าประสงค์ (GOAL) 

1) การพัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 

2) การบริหารงานมีธรรมาภบิาล และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน 

3) สภาพแวดล้อมของบุคลากรเกื้อหนุนและมีประสิทธิภาพ 

4) บรรยากาศการท างานของบุคลากร (WORKFORCE Climate) 

5) ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 

6) วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 

7) ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดแีละมีประสิทธิภาพ (PERFORMANCE Management and Development) 

8) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก (UI Green)    

(5.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

   1) การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) 

2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

3) ส่งเสริมการสร้างธรรมาภบิาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

4) พัฒนาขดีความสามารถและบริหารจัดการอัตราก าลังบุคลากรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (WORKFORCE CAPABILITY and 

CAPACITY)    

5) พัฒนาสภาพแวดล้อมของการท างาน (Workplace Environment)   

6) ส่งเสริมการด าเนินงานตามนโยบายและสิทธิประโยชนส์ าหรับบุคลากร (WORKFORCE Benefits and Policies) 

7) พัฒนาระบบการประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of WORKFORCE ENGAGEMENT) 



 
 

8) เสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กรใหเ้กิดการสื่อสารที่เปิดกว้าง การท างานที่ใหผ้ลการด าเนินการที่ดี และบุคลากรมคีวามผูกพัน 

9) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กรใหส้นับสนุนวิสัยทัศนแ์ละค่านิยม 

10) พัฒนาระบบการจัดการผลการปฎิบัติงานของบุคลากรสนับสนุนให้เกิดการท างานที่ใหผ้ลการด าเนินการที่ดี 

11) พัฒนาผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Development) 

12) พัฒนาประสิทธิผลของการเรียนรูแ้ละการพัฒนา (LEARNING and Development EFFECTIVENESS) 

                    13) พัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ ์UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการท่ีทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 5.1 การพัฒนาคณุภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ 

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

5.1.1 การพัฒนา

คุณภาพองคก์ร

ตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพ

องค์กรเพื่อความ

เป็นเลิศ (EdPEx) 

ส่งเสรมิสนับสนุนให้

คณะ/หน่วยงานน า

เกณฑ์การประกัน

คุณภาพองคก์รเพื่อ

ความเป็นเลิศ 

(EdPEx) มาใชใ้นการ

พัฒนาองคก์ร 

สาขาวิชา/หลกัสูตร ใช้

เกณฑ์ EdPEx ในการ

พัฒนาวิทยาลัยการศึกษา 

เพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx)  

จ านวนหลักสูตร 5 5 5 5 5 -โครงการอบรม

เชิงปฏิบัตงิานและ

ศึกษาดูงานด้าน

ประกันคุณภาพ

การศึกษาตาม

เกณฑ์ EdPEx-

โครงการประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

ตามเกณฑ์ EdPEx 

รองคณบดีฝ่าย

พัฒนาคุณภาพ

นิสิต และผูช้่วย

คณบดีฝ่ายวิจัย

และประกันฯ 



 
 

กลยุทธ์ 

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

5.1.2 การพัฒนา

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพ

องค์กร 

พัฒนาและบูรณา

การระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพคณะ 

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพองค์กร 

จ านวนระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพองค์กร 

1 1 1 1 1 โครงการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ

เพื่อน ามาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

วิทยาลัยการศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย

บรหิาร 

 

เป้าประสงค์ 5.2 การบริหารงานมธีรรมภิบาลและความโปร่งใสอย่างย่ังยนื 

กลยุทธ ์

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลิต 

ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

5.2.1 ส่งเสรมิ

การสรา้งธรร

มาภิบาลภายใน

มหาวิทยาลัย

อย่างย่ังยืน 

ส่งเสรมิการ

บรหิารงานด้วยหลกั

ธรรมาภิบาลทั่วทั้ง

องค์กร 

ระบบและกระบวนการ

ท างาน (Work process) 

ดา้นการส่งเสรมิการ

บรหิารงานด้วยหลกัธรร

มาภิบาลทั่วทัง้องค์กร 

มีระบบการท างานตาม

การประเมิน ITA  

1 1 1 1 1 โครงการสรา้ง

ความตระหนกัใน

การปฏิบัติงาน

อย่างมีคุณธรรม

ความโปร่งใส 

รองคณบดีฝ่าย

บรหิาร 

 ส่งเสรมิคุณธรรม

และความโปรง่ใส 

การประเมิน ITA ระดับ

มหาวิทยาลัยไม่ต่ ากว่า 

ระดับ A 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ITA 

1 1 1 1 1 -โครงการแนว

ปฏิบัติการจัดท า

แผนความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 



 
 

กลยุทธ ์

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลิต 

ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

 ส่งเสรมิให้ผู้บรหิาร 

บุคลากร นิสิต และ

นักเรียน ปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรรม

อย่างเคร่งครัด 

ข้อร้องเรียนด้านคุณธรรม

และความโปรง่ใส และข้อ

ร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข 

จ านวนเร่ืองหรือจ านวนข้อ

ร้องเรียนด้านคุณธรรม

และความโปรง่ใส ที่เข้าสู่

กระบวนการรับเร่ือง ที่

ไดรั้บการแก้ไขและส่ง

ขอ้มูลย้อนกลับไปยังผู้

ร้องเรียน 

     -โครงการแนว

ปฏิบัติว่าด้วย

ระเบียบและ

ข้อบังคบัการ

เบิกจ่าย

งบประมาณ 

-โครงการการให้

ความรู้เกี่ยวกับการ

จัดซือ้จัดจ้างพสัดุที่

รัฐตอ้งการส่งเสรมิ

หรือสนับสนุน 

-โครงการแนว

ปฏิบัติเร่ืองการ

มอบอ านาจของ

ผู้บริหารตาม

ระเบียบ

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

 

 

 

 



 
 

เป้าประสงค์ 5.3 สภาพแวดลอ้มของบุคลากรเกือ้หนุนและมปีระสิทธิภาพ 

กลยุทธ ์

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลิต 

ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

5.3.1 พัฒนาขีด

ความสามารถ

บุคลากร 

ส่งเสรมิพัฒนาขีด

ความสามารถและ

อัตราก าลังบคุลากร

ตามความต้องการ

พัฒนาของ

มหาวิทยาลัย 

(CAPABILITY and 

CAPACITY) 

ระบบและกระบวนการ

ประเมินความพงึพอใจและ

ความต้องการจ าเป็นใน

การพัฒนาบุคลากร

วิทยาลัยการศึกษา 

มีระบบและกระบวนการท างาน 

(Work process) 

1. ระบบประเมินความต้องการด้าน

ขีดความสามารถและอัตราก าลงั

บุคลากร 

2. วธิีการประเมินทักษะ และ

สมรรถนะบุคลากร  

3. ระบบให้การรับรองคุณวุฒิ 

(certifications) หรือประกาศนียบัตร

ด้านทักษะความสามารถของ

บุคลากร 

4. ระบบความก้าวหน้าของบุคลากร

ในระดับต่างๆ (staffing levels) 

5. ระบบการสรรหา ว่าจ้าง และดูแล

บุคลากรใหม่ (New WORKFORCE 

Members)  

6.ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

สนับสนุนการบรหิารทรัพยากร

บุคคล (HR SMART) 

ฯลฯ 

1 1 1 1 1 -โครงการพัฒนา

ศักยภาพเพื่อ

พัฒนาตนเองของ

บุคลากรสาย

สนับสนุนวิทยาลัย

การศึกษา 

-โครงการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้

การปฏิบัติงาน

บุคลากรสาย

สนับสนุน ให้เกิด

การพัฒนาและมี

ประสิทธิภาพ 

-โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

ในองค์กรด้าน

วิชาการ 

-โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

เพื่อการท างาน

อย่างมีความสขุสู่

รองคณบดีฝ่าย

บรหิาร 



 
 

กลยุทธ ์

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลิต 

ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

ผลสัมฤทธิ์ของ

องค์กร 

5.3.2 การเตรยีม

บุคลากรให้พร้อม

ต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

บรหิารจัดการการ

เปลี่ยนแปลงด้าน

บุคลากร 

(WORKFORCE 

Change 

Management) 

มีการสรา้งวัฒนธรรม

องค์กรการเรียนรู้

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน สาน

ความคดิสร้างจิตใจ (Ideas 

and Thinking) 

ผลประเมินความพงึพอใจของ

บุคลากรที่มตี่อวัฒนธรรมองคก์ร

การเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน สาน

ความคดิสร้างจิตใจ (Ideas and 

Thinking) 

1 1 1 1 1 โครงการพัฒนา

บุคลากรในการ

ครองตน ครองคน 

ครองงาน 

5.3.3 ส่งเสรมิ

ความก้าวหน้า

ตามสายงาน 

ความส าเร็จในงาน 

(Work 

Accomplishment) 

มีระบบและกระบวนการ

ท างาน (Work process) 

ด้านการส่งเสรมิ

ความก้าวหน้าตามสาย

งาน  

1. ระบบและกลไกใช้

ประโยชน์อย่างเต็มที่จาก

สมรรถนะหลักขององค์กร 

ผลประเมินความพงึพอใจของ

บุคลากรที่มตี่อรูปแบบการท างาน

และการบรหิารบคุลากรเพื่อ

ความส าเร็จในงาน 

1 1 1 1 1 -โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

เข้าสู่ต าแหนง่สูงขึน้

สายสนับสนุน 

-โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 

รองคณบดีฝ่าย

บรหิาร 

 

 

 

 

 

 



 
 

เป้าประสงค์ 5.4 บรรยากาศการท างานของบุคลากร 

กลยุทธ์ 

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

5.4.1 พัฒนา

สภาพแวดล้อม

ของการท างาน 

(Workplace 

Environment)   

สรา้งความมั่นใจ

ด้านสุขภาพ ความ

ปลอดภัย (security) 

และความสะดวกใน

การเข้าถงึสถานที่

ท างานของบุคลากร 

เกณฑ์การประเมิน Green 

University  และการ

ประเมินส านักงานสีเขียว 

ร้อยละของคะแนนที่ผ่าน

การประเมินตามเกณฑ์

การประเมิน Green 

University  และการ

ประเมินส านักงานสีเขียว  

70 80 80 80 80 -โครงการวิทยาลัย

การศึกษารักษ์โลก 

รักษ์สิ่งแวดล้อม 

(SE Green & 

Clean)  

รองคณบดีฝ่าย

บรหิาร 

5.4.2 ส่งเสรมิ

การด าเนินงาน

ตามนโยบายและ

สิทธิประโยชน์

ส าหรับบุคลากร 

(WORKFORCE 

Benefits and 

Policies) 

สนับสนุนบคุลากร

โดยจัดให้มี

สวัสดิการ สิทธิ

ประโยชน์ และ

นโยบายสนับสนุน

ความต้องการของ

บุคลากรที่

หลากหลาย 

ระบบสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์ของบุคลากร 

ร้อยละความพึงพอใจของ

โครงการที่เกี่ยวกับการจัด

สวัสดิการของบุคลากร

วิทยาลัย 

80 80 80 80 80 -โครงการ

สนับสนุนชุดแต่ง

กายส าหรับ

ปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

รองคณบดีฝ่าย

บรหิาร 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เป้าประสงค์ 5.5 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 

กลยุทธ์ 

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

5.5.1 สรา้ง

ค่านิยมความรัก 

ความผูกพัน และ

การมีส่วนรว่มใน

องค์กร 

(Assessment of 

Workeforce 

ENGAGEMENT) 

ส่งเสรมิการสรา้ง

ค่านิยมให้บุคลากร

เกิดความรัก 

ผูกพันธ์ และการมี

ส่วนร่วมในองค์กร 

(Drivers of 

ENGAGEMENT) 

ตามกลุ่มและ

ประเภทบุคลากร 

มีระบบและกระบวนการ

ท างาน (Work process) 

และกิจกรรมด้านความ

ผูกพันของบคุลากร และ

ขับเคลื่อนความผูกพัน 

1) ความพงึพอใจของ

บุคลากรเกี่ยวกบัการ

ท างาน 

2) ร้อยละของการรับรู้

ค่านิยมองคก์ร 

3) รอ้ยละการมีส่วนรว่ม

กิจกรรมของวิทยาลัย 

80 80 80 80 80 -โครงการสรา้ง

ขวัญ ก าลังใจใน

การปฏิบัติงาน 

และสร้างความ

ผูกพันในองค์กร 

รองคณบดีฝ่าย

บรหิาร 

 

เป้าประสงค์ 5.6 วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 

กลยุทธ์ 

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

5.6.1 เสรมิสร้าง

วัฒนธรรม

องค์กร ให้เกิด

การสื่อสาร

ค่านิยมและ

วัฒนธรรม

องค์กรที่ดี

ร่วมกัน 

ส่งเสรมิให้

หน่วยงานสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร 

ให้เกิดการสื่อสาร

ค่านิยมและ

วัฒนธรรมองค์กรที่

ดีร่วมกัน 

มีระบบและกระบวนการ

ท างาน (Work process) 

ด้านสริมสรา้งวัฒนธรรม

องค์กร ให้เกิดการสื่อสาร

ค่านิยมและวฒันธรรม

องค์กรที่ดีร่วมกัน 

 

1. มีระบบและกลไกการ

ส่งเสรมิวัฒนธรรมองค์กร 

2. มีวัฒนธรรมการสื่อสาร

องค์กรที่เปดิกว้าง 

3. วัฒนธรรมการท างานที่

ดีมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 โครงการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้

การปฏิบัติงาน

บุคลากรสาย

สนับสนุน ให้เกิด

การพัฒนาและมี

ประสิทธิภาพ 

รองคณบดีฝ่าย

บรหิาร 



 
 

กลยุทธ์ 

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

5.6.2 ก าหนด

วัฒนธรรม

องค์กรให้

สนับสนุน

วิสัยทัศน์และ

ค่านิยม 

ส่งเสรมิให้บคุลากร

ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์

และค่านิยมรว่มของ

มหาวิทยาลัย 

 

กิจกรรมการส่งเสรมิให้

บุคลากรปฏบิัติตาม

วิสัยทัศน์และค่านิยมรว่ม

ของมหาวิทยาลัย 

1) การทบทวนแผนปฏิบัติ

การวิทยาลัยการศึกษา 

2) การสื่อสารภาพลักษณ์

องค์กร 

1 1 1 1 1 โครงการแนวทาง

การปรับ

แผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2565 

รองคณบดีฝ่าย

บรหิาร 

 

เป้าประสงค์ 5.7 ผลการปฏบัิตงิานและการพัฒนาท่ีดแีละมีประสิทธิภาพ (PERFORMANCE Management and Development) 

กลยุทธ์ 

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

5.7.1 พัฒนา

ระบบการจัดการ

ผลการ

ปฏิบัติงานของบุ

คลาการสาย

สนับสนุนให้เกิด

การท างานที่

ให้ผลการ

ด าเนินงานทีด่ ี

ส่งเสรมิการ

ปฏิบัติงานและการ

พัฒนาที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ และ

น าแนวปฏิบตัิที่ดี 

(Best Practise) ไป

ใชป้ระโยชน์ การ

พัฒนาผลการ

ปฏิบัติงาน 

(PERFORMANCE 

Development) 

Practise) ไปใช้

มีระบบและกระบวนการ

ท างาน (Work process) 

ด้านการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน และแนวปฏบิัติ

ที่ดี (Best Practise) 

ระบบประเมินการท างาน

ของบุคลากรวิทยาลัย

การศึกษา 

1 1 1 1 1 โครงการจัดท า

แผนพัฒนา

บุคลากร แผนการ

เงิน และแผนพัสดุ 

ให้มีผลสัมฤทธิ ์

รองคณบดีฝ่าย

บรหิาร 



 
 

กลยุทธ์ 

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

ประโยชน์มาใชใ้น

การพัฒนาองคก์ร 

5.7.2 พัฒนา

ประสิทธิผลของ

การเรียนรู้และ

การพัฒนา 

(LEARNING and 

Development 

EFFECTIVENESS) 

ก าหนดวิธปีระเมิน

ประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของ

ระบบการเรียนรู้

และการพัฒนา 

มีระบบและกระบวนการ

ท างาน (Work process) 

ด้านการพัฒนา

ประสิทธิผลของการเรียนรู้

และการพัฒนา และ

ความก้าวหน้าสายอาชีพ 

 

ผลการปฎิบัติงานของ

บุคลากรวิทยาลัย

การศึกษา 

 

1 1 1 1 1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพเพื่อ

พัฒนาตนเองของ

บุคลากรสาย

สนับสนุนวิทยาลัย

การศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย

บรหิาร 

 

 

เป้าประสงค์ 5.8 มหาวทิยาลัยได้รับการจัดอันดับสถาบันการศกึษาสเีขียวท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้มระดับโลก (UI Green)    

กลยุทธ์ 

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

5.8.1 พัฒนา

กายภาพ และ

สิ่งแวดล้อมตาม

เกณฑ์ UI Green 

สู่การเป็น

มหาวิทยาลัย

ส่งเสรมิการ

ด าเนินการตาม

ประเด็นหลักของ

เกณฑ์ UI Green 

Metric เพื่อพัฒนาสู่

การเป็น

มหาวิทยาลัย

-จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ตามเกณฑ์การประเมิน

มหาวิทยาลัยสีเขียว (UI 

Green)   

ร้อยละของจ านวน

บุคลากรที่เข้าร่วม

โครงการประเมิน

ส านักงานสีเขียว 

80 80 80 80 80 -โครงการปรับปรุง

ภูมิทัศน์ วทิยาลัย

การศึกษาน่าอยู่ 

-โครงการวิทยาลัย

การศึกษารักษ์โลก 

รักษ์สิ่งแวดล้อม 

รองคณบดีฝ่าย

บรหิาร 



 
 

กลยุทธ์ 

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

ต้นแบบในการ

สรา้งความย่ังยืน 

ต้นแบบในการสร้าง

ความย่ังยืน 

(SE Green & 

Clean) 



 
 

บทท่ี 4 

แนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

 

4.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

 

 (1) การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสร้าง

ความตระหนักถึงความส าคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2570  ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

(1.1)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570 ตอ่ประชาคมมหาวิทยาลัยพะเยา  

(1.2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผู้มีส่วน

ได้สว่นเสียทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการตดิตามข้อมูลย้อนกลับ

จาก ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียเป็นระยะ ๆ 

  (2) ก าหนดผูร้ับผิดชอบยุทธศาสตรร์ายประเด็น โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

(2.1) ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และก าหนดตัวชี้วัดการ

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับ

มหาวิทยาลัย(รองอธิการบดี) ระดับส่วนงานวิชาการ (คณะ/วิทยาลัย) ระดับ

ส่วนงานสนับสนุน (ส านัก กอง ศูนย์) และระดับบุคคล 

(2.2) จัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตร์ฯ โดยการมีองค์ประกอบเป็นส่วนงานวิชาการ (คณะ วิทยาลัย) 

และส่วนงานสนับสนุน (ส านัก กอง ศูนย์)  

  (3) การติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของ  

แผนยุทธศาสตร ์โดยมีระบบและกลไกดังนี้ 

(3.1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ์ เชิงบูรณาการที่มุ่งน าเสนอผลผลิต 

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

ตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และให้มกีารตดิตามประเมินผลจาก

คณะกรรมการที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส 

มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

(3.2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 

กับการประเมนิการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชีว้ัดการด าเนินงาน ตั้งแตร่ะดับ

หัวหนา้ส่วนงาน ผูอ้ านวยการ หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  



 
 

(3.3) ด าเนนิการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้ 

และตามรอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมา

ปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(3.4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

 (4) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ การจัดสรรทรัพยากร

สนับสนุนตามความเหมาะสม การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและ

ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อ

ส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศนข์องมหาวิทยาลัย 

 (5) พัฒนาระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการติดตามประเมินผล มีการน าข้อมูลไปวิเคราะห์และน ารายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุน  

การตัดสินใจของผูบ้ริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

 

4.2 การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการด าเนินงาน 

 ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

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

4 ครั้ง ตามวิธีการและขั้นตอน ดังนี้ 
 

 (1) ระดับของการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 - 2570 นี้ ได้ก าหนดให้มีการ

เชื่อมโยงตัวบ่งชี้ของแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล จึง

ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ์ สอดคล้องกับตัวบ่งชีข้องแผน 

 (2) การรายงานผล 

  (2.1) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้

ประจ าปีงบประมาณ)  

1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลาง 

และส านักงบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม 

กันยายน)   

2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อ

มหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลาง และส านักงบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง 

(มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน)   



 
 

3) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศกึษา) 

  (2.2) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงาน

พืน้ฐาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)  

1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อส านักงบประมาณ และ สกอ. 

ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อ

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

กันยายน) 

3) รายงานผลการด าเนินโครงการตามค าขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพ 

และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

4) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศกึษา) 

  (2.3) การรายงานผลการด าเนินโครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ 

ประจ าปีงบประมาณ) 

1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อส านักงบประมาณ สกอ. 

กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ปีละ 4 ครั้ง 

(มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ต่อ

ส านักงบประมาณ สกอ. กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ที่

เกี่ยวข้องปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

3) รายงานผลการด าเนินโครงการตามค าขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพ 

และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

4) รายงานผลการด าเนินงานบูรณาการภาค สกอ. ในระบบ e-MENSCR ปี

ละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

5) รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณจังหวัดต่อจังหวัด ในระบบ 

PADME   

6) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง (สิน้ภาคการศกึษา) 

   (2.4) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น ๆ ตามค าขอของแหล่ง

ทุน และรายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

(เมษายน กันยายน) 


