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ค าน า 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

ได้รับการจัดท าขึ้นผ่านกระบวนการระดมความคิดเห็นและประสานความร่วมมือจากคณาจารย์ บุคลากร 

และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินงานและการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับ

เป้าหมาย ปณิธาน วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ยังมีลักษณะ

ประสานสอดคล้องกับพันธกิจและอัตลักษณ์ของศาสตร์ ที่มีลักษณะเฉพาะทางด้านรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ และคุณสมบัติที่พึงปรารถนาของบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนการวาง

แนวทางสู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย องค์กรแห่งสมรรถนะและองค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อการ

บริหารจัดการใหก้้าวหน้าอย่างมปีระสิทธิภาพ 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน

ยุทธศาสตรค์รั้งนี ้ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญที่จะท าใหก้ารบริหารคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ก้าวไปข้างหน้า

อย่างมีทิศทางที่ชัดเจน เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน และสามารถด าเนินงานตามนโยบายและ

พันธกิจของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

    

ด้วยความขอบคุณอย่างยิ่ง 

 

 

(รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา นพรัก) 
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แผนยุทธศาสตร์การพฒันาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

ส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 

1.1. ประวัติความเป็นมาของคณะ 

  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถือได้ว่าเป็นคณะน้องใหม่ที่เพิ่งได้รับการจัดตั้งอย่างเป็น

ทางการเมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยประกอบไปด้วย 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสาขาวิชา

รัฐศาสตร์ ทว่า หากย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2545 ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา ได้ย้ายจากอาคารเรียนในโรงเรียนพะเยาพิทยาคมมา ณ ที่ตั้งปัจจุบัน สาขาวิชา

พัฒนาสังคมได้ถือก าเนิดขึ้นภายใต้สังกัดส านักวิชาศิลปศาสตร์ รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม)  

  หลังจากนั้น 1 ปี ในปี พ.ศ. 2546 สาขาวิชารัฐศาสตร์ได้แยกตัวออกมาเป็นอีกสาขาหนึ่ง

ภายใต้สังกัดส านักวิชาศิลปศาสตร์ รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

นอกจากนี้ ในปีเดียวกัน มหาวิทยาลัยยังได้มีการเปิดหลักสูตรพัฒนาสังคมโครงการพิเศษขึ้น โดย

มอบหมายให้วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเป็นผู้บริหารจัดการการเรียนการสอนและให้คณาจารย์ผู้ซึ่ง

สังกัดสาขาวิชาพัฒนาสังคม เป็นผู้สอนร่วมกับคณาจารย์จากส านักวิชาอื่นๆ อย่างไรก็ตาม หลักสูตรนี้

ได้ถูกปิดลงเมื่อสิน้ปีการศกึษา 2556 

  ในปี พ.ศ. 2551 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้เริ่มการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทใน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) ทั้งแผน ก และแผน ข ขึ้น และเมื่อขึ้นปี 

พ.ศ. 2555 ได้มีการเปิดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษเพิ่มขึ้น ซึ่งแรกทีเดียว ทั้งสอง

หลักสูตรอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง และถูกโอนย้ายจากวิทยาลัย

การศกึษาต่อเนื่องมาอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะศลิปศาสตรน์ับตั้งแตป่ี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา 

  การสังกัดส านักวิชาศิลปศาสตร์ของสาขาวิชารัฐศาสตร์และพัฒนาสังคมในขณะนั้น อยู่

ภายใต้ร่มเดียวกันกับสาขาวิชานิติศาสตร์ (แยกไปตั้งคณะนิติศาสตร์ในปี พ.ศ. 2551) สาขาวิชาการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (แยกไปตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ในปี 

พ.ศ. 2553) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไทย จีน ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส ซึ่งมีความร่วมมือด้านวิชาการต่อกัน

เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากการที่ได้มีการจัดมหกรรมทางวิชาการร่วมกันอย่ างเป็นรูปธรรมในนาม 

“สวนศาสตร์ ตลาดศิลป์” ในเดือนสงิหาคมของปี พ.ศ. 2553  
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  อนึ่ง จากเดิมที่สภามหาวิทยาลัยนเรศวรมีมตใิห้เปลี่ยนชื่อจาก “มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยา

เขตสารสนเทศพะเยา” มาเป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2550 นั้น ต่อมา

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก็ได้มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น จนต่อมาในวันที่ 16 กรกฎาคม 

2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ก็ได้รับการจัดตั้งเป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” ตามราชกิจจานุเบกษา 

โดยเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการเต็มรูปแบบ และส านักวิชาศิลปศาสตร์ ก็ได้

เปลี่ยนชื่อมาเป็นคณะศิลปศาสตร์จนกระทั่งปัจจุบัน 

  นับจากวันที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทดลองเพาะกล้าความรู้จนถึงวันนี้กว่า 18 ปี และ

นับตั้งแต่วันที่สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชาพัฒนาสังคมได้หัดบินภายใต้อ้อมอกของคณะศิลป

ศาสตร์จนถึงวันนี้กว่า 10 ปี ระยะเวลาดังกล่าวนานพอที่จะเป็นที่แน่ใจได้แล้วว่า แมย้ังคงเป็นปีกบาง แต่

สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ก็แข็งแรงพอและพร้อมแล้วที่จะโบยบินไปแสวงหาความรู้และหว่านโปรย

เมล็ดพันธุ์แหง่ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางศาสตร์ของตนเอง มหาวิทยาลัยพะเยาจึง

ได้มปีระกาศตามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เพื่อแยกสาขาวิชารัฐศาสตร์

และพัฒนาสังคมออกมาตัง้คณะใหม่ ในนาม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

  ในระหว่างปี พ.ศ.2557-2561 ซึ่งเป็นการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 1 คณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ถือว่าเป็นคณะน้องใหม่ในปริมณฑลแห่งการแสวงหา

ความรู้และบนหนทางแห่งปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ภายใต้ทิศทางการด าเนินงานและวิสัยทัศน์ของคณะที่มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความเช่ียวชาญในศาสตร์ มี

ความสามารถด้านไอที ภาษาต่างประเทศ มีคุณธรรม จรยิธรรม มีจิตสาธารณะและเป็นที่พึ่งของสังคม 

  ผ่านสี่ปีแห่งการเติบโต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ย้อนมองกลับไปยังแต่ละก้าวที่

ย่างเดินและแต่ละเมล็ดพันธุ์ที่หว่านโปรย จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่ตอบสนองต่อบริบทของคณะผ่าน

กระบวนการมสี่วนรว่มของบุคลากรและนสิิต ดังนี้  

  “คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สู่ความทันสมัย

ในศาสตร์ทางสังคม เพื่อร่วมเป็นพลังในการสร้างสรรค์ชุมชนด้วยจติสาธารณะ”  

 

1.2. เป้าหมายการด าเนนิงานตามพันธกิจหลักของคณะ 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก

ของคณะไว้ 10 เป้าหมาย ดังตอ่ไปนี้ 

เป้าหมายที่ 1  มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งสมรรถนะ (High-performance organization) และองค์กรแห่ง

นวัตกรรม (Innovative Organization) 
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เป้าหมายที่ 2  มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล มีความรอบรู้ทางทฤษฎี และ

มีทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพในสาขาของตนเอง เป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ และ

ทันสมัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้าหมายที่ 3  มุ่งเน้นการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นิสิตได้เรียนรู้

จากการปฏิบัติจริง และมุ่งพัฒนาระบบการศึกษาแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) 

และระบบหอ้งเรียนอัจฉริยะ (i-Classroom) 

เป้าหมายที่ 4  มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร ความสัมพันธ์

ระหวา่งประเทศ และมิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในประเด็นต่างๆ 

เป้าหมายที่ 5  มุ่งเน้นการบริการวิชาการโดยกระบวนการมสี่วนรว่ม  

เป้าหมายที่ 6  มุ่งเน้นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอก ในการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าหมายที่ 7  มุ่งเน้นการสรรหาและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

เป้าหมายที่ 8  มุ่งเน้นการใหค้วามส าคัญกับการประกันคุณภาพการศกึษา 

เป้าหมายที่ 9  มุ่งเน้นการจัดใหม้ีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน 

เป้าหมายที่ 10  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านกายภาพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.3. ลักษณะองค์กร : คุณลกัษณะท่ีส าคัญขององค์กร 

1.3.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยก่อนการ

แยกเป็นคณะ ได้อยู่ภายใต้สังกัดคณะศลิปศาสตร์มาตั้งแตป่ี พ.ศ.2545 และเมื่อได้แยกออกมา ช่วงแรกของ

การด าเนินงานคณะฯ ได้เปิดสอนเพื่อผลิตบัณฑิต 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพัฒนาสังคม และ สาขาวิชา

รัฐศาสตร์ และได้ด าเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ต่อมาคณะฯ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมและได้แบ่งการบริหารงานเป็นหลักสูตรตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีการด าเนินการทั้งหมด 4 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

จ านวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาตริ  จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้  ( 1 )  หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) (2) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (3) หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑติ (พัฒนาสังคม) และ (4) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ) 
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(1) หลักสูตรและบริการ 

ตารางที่ 1 หลักสูตรและบริการที่ส าคัญของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรและ

บริการ 

ลูกค้า ความส าคัญและความส าเร็จของ

องค์กร 

กลไกการส่งมอบ 

หลักสูตรของคณะฯ นสิิตระดับ

ปริญญาตรี และ

ปริญญาโท 

สร้างบัณฑิต มหาบัณฑติ ที่มี

ศักยภาพ 

จัดการเรียนการสอนผ่านการ

บรรยาย การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

การฝึกทักษะ การฝกึปฏบัิต ิการ

ลงพื้นท่ี การฝึกงาน การวิจัย 

และกิจกรรมเสริมหลักสูตรตา่งๆ 

ผลงานวจิัย แหลง่ทุนวจิัย 

(ภายใน/ภายนอก) 

สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือตอ่ยอด

ความรู้เพื่อสร้างงานวจิัย นวัตกรรม 

รวมถึงการบูรณาการองคค์วามรู้สู่

การสอน และเผยแพร่ผลงานสูส่ังคม 

จัดการวจิัยท่ีถูกต้องตาม

กระบวนการวจิัย รวมถึงการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย 

บริการวิชาการ ผู้รับบริการ

วชิาการ (ชุมชน) 

เผยแพร่ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ 

และการพัฒนาสังคม สู่สังคม ชมุชน 

และองคก์รต่าง ๆ เพื่อการใช้

ประโยชน ์และบูรณาการสู่การสอน 

รวมถึงการฝึกปฏบัิต ิ

ให้ค าปรึกษา จดัโครงการ/

กิจกรรมฝึกอบรม ใหค้วามรู้ และ

ถ่ายทอดความรู้ 

 

 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการ

บริการวิชาการ โดยในด้านการผลิตบัณฑิต คณะได้จัดการเรยีนการสอนในระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร รับ

นิสิตปีละ 400 คน ปริญญาโท 1 หลักสูตร รับนิสิตแผน ก ปีละ 10 คน แผน ข ปีละ 30 คน ปัจจุบัน (ข้อมูล 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564) มีนิสิตทั้งหมด 1,387 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 1,354 คน และระดับ

บัณฑติศกึษา 33 คน โดยมีหลักสูตรและบริการที่ส าคัญตามตารางที่ 1 

 1. หลักสูตร ในปีการศึกษา 2559-2563 คณะฯ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและ

ปริญญาโทภายใต้ 4 หลักสูตรและ 1 ปริญญาคู่ขนาน ได้แก่ (1) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (2) หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) (3) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรม

สาธารณะ) (4) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) และ (5) หลักสูตรคู่ขนานครู

สังคม (การศึกษาบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม)) ทุกหลักสูตรพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA โดยความส าเร็จของหลักสูตร คือ ผลิต

บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตร เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และมาตรฐาน

ทางวิชาการ 

 2. บริการ คณะฯ ได้ด าเนินการบริการด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยตัวอย่างการบริการแก่ภายนอกที่

ส าคัญ เชน่ (1) โครงการวิจัยตามความต้องการของหน่วยงานภายนอก เชน่ สสส. สกว. กรมการพัฒนาที่ดิน 

เป็นต้น (2) การให้บริการวิชาการตามต้องการของหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

พะเยา ส านักงานแรงงานจังหวัดพะเยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) การสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ

วัดแม่กาห้วยเคียน (4) การบริการวิชาการที่เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรม

ท้องถิ่นของคณะฯ กับมูลนิธิฮันซ์ ไซเดล ในการฝึกอบรมผู้น าชุมชนท้องถิ่น (โดยปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแล

ของงานแผนงาน) 

 บริการตามภารกิจอีกด้าน คือ การจัดกิจกรรมหรือโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้กับนิสิต

และบุคลากร เพื่อส่งเสริมการรับรู้ การเข้าถึง การตระหนักและการสืบสานศลิปวัฒนธรรมให้กับนิสิตและบุ

คลการ และกีมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเป็นการด าเนินงานร่วมกับเครือข่าย คือ 

วิทยาลัยการศกึษา และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และหนว่ยงานราชการในระดับจังหวัด รวมถึง

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา เชน่ โครงการแหผ่า้หม่พระธาตุจอมทอง การถวายเทียนพรรษา เป็นต้น 

(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม เอกลักษณ์และสมรรถนะของคณะ 

วิสัยทัศน์ (พ.ศ.2562-2565) : “คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สู่ความ

ทันสมัยในศาสตร์ทางสังคม เพื่อร่วมเป็นพลังในการสร้างสรรคชุ์มชนด้วยจิตสาธารณะ” 

พันธกิจ : (1) ผลิตคนในศตวรรษที่ 21 

(2) วจิัยและนวัตกรรม 

(3) บริการวชิาการ 

(4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

(5) บริหารด้วยหลักธรรมาภบิาล 

ค่านิยม : “คุณภาพ ทันสมัย สร้างสรรค ์ด้วยจิตสาธารณะ” 
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เอกลักษณ์ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งพัฒนาเอกลักษณ์ของคณะสู่การเป็น “SPICED-UP SPSS” 

หรือ “คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สดใส สร้างสรรค์ ทันสมัย มีจิตสาธารณะ” โดยมีหลักการในการ

ด าเนนิงาน 6 ประการเพื่อมุง่สูก่ารมเีอกลักษณ์แบบ SPICED ดังนี้ 

  SPICED 

1) S Smart การด าเนินงานภายใต้หลักการ “เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เก่งพิชิตปัญหา” 

2) P Problem-Solving การตระหนักถึงปัญหาที่ส าคัญและด าเนินการแก้ไข 

3) I Innovation การก้าวข้ามความเคยชินและสร้างสรรค์หรือต่อยอดใหเ้กิดนวัตกรรม 

4) C Collaboration การสร้างเสริมความร่วมมือและเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกคณะและ

มหาวิทยาลัย 

5) E Engagement การท างานแบบร่วมแรง รวมใจ 

6) D Digitization การพัฒนาและปรับตัวใหส้อดคล้องกับบริบทในยุคดิจทิัล 

 

สมรรถนะหลักของคณะ : 

 (1) คณะสามารถท างานแบบคู่ความร่วมมอืกับองค์กรหลายภาคส่วนได้ 

 (2) คณะมีเครือข่ายการท างานด้านวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมที่ต่อเนื่องและ

เข้มแข็ง และ 

 (3) ระบบและกลไกการบริหารจัดการสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง

สมรรถนะและความสุข 

 

 (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

ในปีงบประมาณ 2563 คณะฯ มีบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 47 คน แบ่งออกเป็น บุคลากรสายวิชาการ 

จ านวน 34 คน ซึ่งมีสัดสว่นของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 47 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมด และ

บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 13 คน ดังตารางที่ 2-1 และ ตารางที่ 2-2 ทั้งนี ้บุคลากรสายวิชาการมคีวาม

ต้องการในการพัฒนาความรู ้และสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนนั้นมีความต้องการก้าวหน้าหรือพัฒนาตนเองสู่ระดับความเช่ียวชาญ ในขณะ

ที่ลูกจ้างเงนิรายได้คณะมีความตอ้งการความมั่นคงในอาชีพ 

ข้อก าหนดด้านคุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ เป็นคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชา

ที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรสายสนับสนุนในแต่ละต าแหน่งจะมีเกณฑ์มาตรฐานคุณสมบัติของแต่ละต าแหน่ง

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา และของคณะฯ 
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ตารางที่ 2-1 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สายวิชาการ จ านวน 

(คน) 

วุฒิการศึกษา อายุ (ปี) ระยะเวลาท่ีปฏบิัติงาน (ปี) 

ป.โท ป.เอก 20-35 36-50 50-70 ≤5 6-10 ≥11 

อาจารย์ 18 9 9 2 14 2 3 8 7 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 8 4 - 11 1 - 4 8 

รองศาสตราจารย์ 4 1 3 - 1 3 1 2 1 

รวม 34 18 16 2 26 6 4 14 16 

ความก้าวหนา้ทางวชิาชพี 

ต าแหนง่ทางวชิาการสายผู้สอน ศ./รศ./ผศ./อ.(คน) =  0/4/12/18     คิดเป็นร้อยละ =  0/12/35/53 

 

ตารางที่ 2-2 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สายสนับสนุน จ านวน 

(คน) 

วุฒิการศึกษา อายุ (ปี) ระยะเวลาท่ีปฏบิัติงาน (ปี) 

ป.ตรี ป.โท 20-35 36-50 50-70 ≤5 6-10 ≥11 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

10 8 2 8 2 - 3 6 1 

ลู กจ้ า ง เ งิ น ราย ได้

คณะ 

3 3 - 3 - - 3 - - 

รวม 13 11 2 11 2 - 6 6 1 

 

คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณ (Block grant) ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรูค้วามสามารถ

ให้กับบุคลากรทุกคน รวมถึงงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงสวัสดิการของบุคลากร เช่น 

การประกันอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพ (สมทบเพิ่มเติมจากส่วนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้) โดย

พิจารณาว่าปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยหลักที่จูงใจใหผู้ป้ฏิบัติงานมีความมุ่งมั่นต่อการบรรลุวิสัยทัศน ์และพันธ

กิจของคณะ ดังแสดงในตารางที่ 3 ถึงปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เพื่อให้คณะฯ บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนท์ี่วางไว้ 

คณะฯ มีช่องทางที่บุคลากรสามารถร้องทุกข์ หรือแสดงความคิดเห็นในทุกเรื่องผ่านประธาน

หลักสูตร หัวหน้างาน หรือผู้บริหารโดยตรง หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น สายตรงคณบดี โทรศัพท์ E-mail 

และ Line application เป็นต้น สัวสดิการที่ส าคัญของคระเป็นข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัย 

เชน่ การจัดสรรงยประมาณเพื่อจัดท าประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ระบบรักษาความปลอดภัยในด้านต่าง 

ๆ เช่น ระบบดับเพลิง ระบบกล้องวงจรปิด เป็นต้น 
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ตารางที่ 3 แสดงปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญที่ผลักดันหรือสร้างแรงจูงใจที่มุ่งมั่นต่อบุคลากรของคณะฯ 

ประเภทต่างๆ รวมไปถึงผู้บริหารคณะให้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อท าให้คณะฯ บรรลุพันธกิจและ

วิสัยทัศน์  

ประเภทของบุคลากร ปัจจัยส าคัญ 

สายวิชาการ การจัดสรรงบประมาณ Block grant (12,000 บาท/คน/ปี) 

การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย และการบรกิารวิชาการ 

การจัดสรรงบประมาณส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

(บทความ เอกสารประกอบการสอน ต ารา หนังสือ) 

การจดัสรรงบประมาณส าหรับการเรยีนภาษาอังกฤษ 

การกระตุ้น การพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างบุคลากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และ

ต่างประเทศ 

การจัดหาพืน้ท่ีตีพิมพ์เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

การสนับสนุนการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ  

สายสนับสนุน การจัดสรรงบประมาณ Block grant (8,000 บาท/คน/ปี) 

การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยสถาบัน 

การจัดสรรงบประมาณส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

(บทความ เอกสารประกอบการสอน ต ารา หนังสือ) 

การสง่เสริมให้มีการน าเสนอผลงาน 

การสนับสนุนการศึกษาดูงานภายนอก 

 

(4) สินทรัพย์ 

คณะฯ มีพื้นที่ใช้สอย 2 ส่วน ได้แก่ ห้องส านักงานคณะฯ และห้องพักอาจารย์ ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้

ร่วมกับส่วนงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย ส่วนในด้านการจัดการเรียนการสอน คณะฯ ใช้พื้นที่ของอาคารเรียน

รวม ซึ่งได้รับการจัดสรรโดยกองบริการการศกึษาของมหาวิทยาลัย ส่วนหอ้งสมุด หอ้งปฏิบัติการทางภาษา 

และหอ้งคอมพิวเตอร์ เป็นการใชร้่วมกับส่วนกลางของมหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมา คณะฯ ได้

ปรับปรุงพื้นที่ส่วนหนึ่งของห้องส านักงานให้เป็นห้องอ่านหนังสือของคณะฯ และห้องประชุม เพื่อให้บริการ

นิสติและบุคลากร โดยสินทรัพย์ของคณะฯ แสดงดังตาราง 4 

 

 

 



11 
 

ตารางท่ี 4 สินทรัพย์ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

อาคารสถานที ่ เทคโนโลย ี ครุภัณฑ ์

 ห้องประชุม 2 ห้อง 

 ห้อ งบั นทึ ก เสี ย ง  และห้อ ง

ส าหรับการสอนออนไลน์ 

 Software ที่ จ า เ ป็ น ใ ช้ ง า น ที่

ถู กต้ อ งตามกฎหมาย /การ

สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 

 ระบบ LAN/ระบบ wi-fi (UP wi-

fi/Fahmui wi-fi) 

 อุปกรณเ์ครื่องเสียง 

 อุปกรณ ์IT 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 อุปกรณ์ส าหรับการเรียนการ

สอนออนไลน์ 

(5) กฎระเบียบข้อบังคับ   

คณะฯ มีการด าเนินงานภายใต้ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่

มหาวิทยาลัยพะเยาได้ประกาศใช้ รวมถึงแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา

จาก สกอ. ดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 แสดงกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของคณะ 

พันธกจิ กฎหมาย/ระเบียบ/มาตรฐาน 

การผลิตบัณฑิต  พรบ.การศึกษา/หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาของ 

สกอ. สมศ. และมหาวิทยาลัย 

ระดับปริญญาตรี 

 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2558  

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ.2561 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563 

 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ระบบและกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 

 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตร ีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2558 

 ระเบียบ การด าเนินการหลักสูตร ม.พะเยา 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเตมิ 

 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประธานหลักสูตร พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 2 

 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 และแนวทางการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2563 

 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 

ระดับบัณฑิตศกึษา 

 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
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 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

 มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2558 

 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู ้ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท 

พ.ศ. 2562 

 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา 2562 

การวิจัย  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าดว้ยหลักเกณฑ์การบรหิารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2554 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏบัิติ พ.ศ.2553 

 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบกิจา่ยเงินโครงการวิจัย พ.ศ.2556 

 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจา่ยเงินอุดหนุนโครงการวิจัย พ.ศ.2562 

 ประกาศจัดสรรทุนรายได้คณะฯ พ.ศ.2563 

 

พันธกจิ กฎหมาย/ระเบียบ/มาตรฐาน 

การบริการ

วิชาการ 
 ขออนุมัติใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการ

วิชาการ และโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พ.ศ.2556 โดยอนุโลม 

 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ พ.ศ.

2562 

 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม พ.ศ.2562 

การบริหาร  พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. กฎระเบียบเกี่ยวกับการก ากับดูแลการปฏบัิติหน้าที่ ฯลฯ 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 

 ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2558 

 ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน พ.ศ. 2562 

 ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 

 ระเบียบด้านการเงินและพัสดุของกระทรวงการคลัง/ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน/ระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการบรหิารพัสดุ/ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ระเบียบการบรหิารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานของรัฐ 
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1.3.2 ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 

(1) โครงสร้างองค์การ  

คณะฯ ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานและการก ากับดูแลคณะฯ ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปี พ.ศ. 2553 และประกาศการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2562 โดยมีคณบดีเป็นผู้บริหาร

สูงสุดของคณะฯ และรายงานผลการด าเนินงานต่ออธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ มีหน่วย

ตรวจสอบภายในระดับมหาวิทยาลัยท าหน้าที่ตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในคณะฯ แบ่งออกเป็น 4 

หลักสูตร 1 ส านักงาน นอกจากนี้ คณะฯ มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในคณะ อันประกอบด้วย 

คณบดี รองคณบดี 3 คน ผู้ช่วยคณบดี 3 คน ประธานหลักสูตรจ านวน 4 หลักสูตร และมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการประจ าคณะ เปรียบเสมอืนคณะกรรมการธรรมาภบิาลก ากับดูและและติดตามการด าเนินงาน

ของคณะฯ จ านวน 13 คน นอกจากนี้ยังมคีณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ดูแลตามพันธกิจขององค์กร รวมทั้งการ

ด าเนินงานยังอยู่ภายใต้การก ากับและดูแลจากหน่วยงานภายนอก เช่น สกอ. สมศ. สมาคมรัฐประศาสน

ศาสตร์แห่งประเทศไทย (ก าหนด มคอ.1 ส าหรับหลักสูตร รป.บ. และ รป.ม.) เป็นต้น โดยโครงสร้าง

ส านักงานของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ถูกแบ่งออกเป็น 3 งาน ตามประกาศการแบ่งโครงสร้างส่วน

งาน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2562 ดังแผนภาพที่ 1 และ 2  

แผนภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 

 
 



14 
 

         แผนภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 

 
ข้อมูลปีงบประมาณ 2563 

(2) ผู้เรยีน ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 (2.1) ผู้เรยีน 

กลุ่มผู้เรยีนของคณะฯ สามารถแยกพิจารณาได้ 3 ประเภท คือ 

(1) ศิษย์ปัจจุบัน เป็นกลุ่มผู้เรยีนที่ก าลังศกึษาอยู่ ได้รับผลประโยชนแ์ละผลกระทบโดยตรงจากการ

ด าเนนิงานของคณะฯ และมีความจ าเป็นต้องใช้บริการจากคณะฯ ในทุกด้าน 

(2) ศิษย์เก่า เป็นกลุ่มผู้เรียนที่จบการศึกษาจาก 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบาย

สาธารณะ) (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ) เริ่มด าเนินการในปี

การศึกษา 2562 จึงยังไม่มีศิษย์เก่า) ซึ่งมีความต้องการในการใช้บริการเฉพาะด้าน เช่น การรับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร การเข้าร่วมเครอืข่ายศิษย์เก่าของสาขา/คณะ เป็นต้น และ 

(3) ผู้ที่สนใจจะเรียน โดยสามารถพิจารณาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 4 กลุ่ม 

ได้แก่ 
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1) ปริญญาตร ีภาคปกติ มีความสนใจในการประกอบอาชีพรับราชการ 

2) ปริญญาตรี ภาคพิเศษ ต้องการพัฒนาความรู้และ/หรือเพื่อน าคุณวุฒิไปเพิ่ม

โอกาสในการพัฒนาอาชีพของตนเอง 

3) ปริญญาโท ภาคปกติ มีความสนใจประกอบอาชีพด้านวิชาการ และ/หรือดา้นวิจัย 

4) ปริญญาโท ภาคพิเศษ ต้องการน าคุณวุฒิไปเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอาชีพของ

ตนเองและ/หรือสรา้งเครือขา่ยในการท างานของตนเอง 

 (2.2) ผู้ใชบ้ัณฑติ 

ผู้ใช้บัณฑิตของคณะฯ ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งมี

ความคาดหวังตอ่หลักสูตรและการบริการของคณะฯ ว่า จะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ คุณลักษณะ 

และทักษะที่เอื้อตอ่การปฏิบัติงานภายใน/รว่มกับชุมชน  

 (2.3) ผูใ้ช้บริการด้านอื่น 

ลูกค้ากลุ่มอื่นๆ คือกลุ่มที่ต้องการบริการด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีก

ด้วย ยกตัวอย่างเช่น หน่วยงานผู้ให้ทุนวิจัย (วช. สกว.) หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ชุมชน องค์กรภาคประชาสังคม เป็นต้น 

ตารางที่ 6 แสดงความต้องการ/ความคาดหวังของกลุ่มผู้เรยีนและผู้รับบริการ 

กลุ่มผู้เรียนและ

ผู้รับบริการ 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 

นิสิต ป.ตรี  นิสิตในระดับปริญญาตรีของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความต้องการร่วมกันในด้านพื้นท่ีการ

ท ากิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเรยีนการสอน และการจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตรนอกห้องเรยีน  

 การเรียนการสอนทักษะท่ีสามารถน าไปใช้ในการท างานร่วมกับชุมชน หน่วยงานราชการ และองค์กร

ชุมชน  

 การเรยีนการสอนในสถานท่ีท างานจริง เช่น หนว่ยงานภาครัฐ และภาคประชาชน  

ระดับ

บัณฑิตศกึษา 

 นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาต้องการร่วมศึกษาในหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนท่ี

แสดงให้เห็นถงึการท างานรว่มกันในรูปแบบเครือข่าย  

 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระกว่างการเรียนแบบเผชิญหน้า  (Face to face)  และ การ

เรยีนออนไลน์ (Online)  

 การทัศนศึกษานอกห้องเรยีน  

ผู้รับบริการ  การศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นดา้นการพัฒนาสังคมและชุมชน 

ผู้ให้ทุนวิจัย  การวิจัยและพัฒนาองคค์วามรู้เฉพาะดา้น 

 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสังคม 
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 (3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 

(3.1) ผู้สง่มอบ  

ตารางที่ 7 ผู้ส่งมอบที่ส าคัญของคณะฯ 

ผู้ส่งมอบ ความเกี่ยวข้องกับ

ระบบงาน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ กลไกการส่ือสารที่ส าคัญ 

ผู้ส่งมอบที่มีบทบาทในกระบวนการเรียนการสอน 

โรงเรียน

มัธยมศกึษาตอน

ปลาย 

ผลิตนักเรยีน ม.6 ส าหรับ

หลักสูตร ป.ตร ีของคณะ 

สามารถสง่มอบนักเรยีนชั้น ม.6 

ท่ีมีผลการประเมินในระดับ 2.00 

ขึน้ไป (จากทุกแผนการศึกษา)  

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

การแนะแนวสัญจร 

สื่อออนไลน์ 

สื่อไมเ่ป็นทางการจากรุน่พี่ศิษย์เก่า-ศิษย์

ปัจจุบันถึงน้องโรงเรยีน  

มหาวิทยาลัย 

ภายในประเทศ 

ผลิตบัณฑิต ป.ตร ีส าหรับ

หลักสูตร ป.โท ของคณะ 

บัณฑิตท่ีมีความสนใจในเป็นสว่น

หน่ึงของการบรหิารกิจการ

สาธารณะ  

 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์  

สื่อออนไลน์ 

หลักสูตรลักษณะอื่นของคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์ท าให้หลักสูตรเป็นท่ีรูจ้ัก 

หน่วยงานราชการ ผลักดันพนักงานเข้าสูก่าร

เรยีนระดับ ป.ตร ีและ ป.

โท 

หน่วยงานส่งเสริมให้มีการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์  

สื่อออนไลน์ 

กิจกรรมการบรกิารวิชาการ 

ผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการสนับสนุนการด าเนินงาน 

ผู้ประกอบการที่

ให้บริการที่

เกี่ยวข้อง 

การให้เช่ายานพาหนะ การ

ปรับปรุงสถานท่ี ฯลฯ 

เ ป็ น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา 

และระเบียบพัสดุ 

สื่อออนไลน์ เช่น Website Facebook คณะ 

ผู้ค้าวัสดุอุปกรณ์

ส านักงาน 

ส่งมอบสินค้าและบริการ 

เช่น ร้านค้าเครื่องเขียน 

บ ริ ษั ท ผู้ ข า ย อุ ป ก ร ณ์

คอมพิวเตอร ์เป็นต้น 

เ ป็ น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา 

และระเบียบพัสดุ 

สื่อออนไลน์ เช่น Website Facebook คณะ 

 

 

คณะฯ มีผู้สง่มอบที่จ าแนกออกได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ ผูส้่งมอบที่มบีทบาทในกระบวนการเรียนการสอน 

และผู้ส่งมอบผลติภัณฑแ์ละบริการสนับสนุนการด าเนินงาน ดังแสดงในตาราง P07 

(3.2) คู่ความรว่มมอื 

 คณะฯ มีคูค่วามรว่มมอืแบบที่มกีารท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และมีคูค่วาม

ร่วมมือที่สนับสนุนการด าเนินงานระหว่างกันเป็นครั้งคราว ดังแสดงในตารางตอ่ไปนี้ 
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ตารางท่ี 8 คู่ความร่วมมือที่ส าคัญของคณะฯ 

คู่ความร่วมมือ ความเกี่ยวข้องกับระบบงาน ข้อก าหนดที่ส าคัญ กลไกการส่ือสารที่ส าคัญ 

มูลนิธิฮันซ์ไซเดล 

Hanns Seidel Foun-

dation 

ร่วมกันพัฒนาศักยภาพเยาวชน 

ประชาชน และบุคลากรในท้องถิ่น 

เป็นไปตามเป้าประสงค์ของ

หน่วยงานท้ังสองท่ีตกลงร่วมกัน 

โดยเฉพาะการพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  

สื่อออนไลน์ 

กิจกรรมการบรกิารวิชาการ 

ผู้ใช้บัณฑิต รับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน 

รับนิสิตฝึกงาน 

รว่มพัฒนานิสิตและหลักสูตร 

การรว่มผลิตบัณฑิตตาม

เป้าประสงค์ของหลักสูตร 

สื่อออนไลน์ 

กิจกรรมการบรกิารวิชาการ 

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นใน 

จังหวัดพะเยา 

ร่วมกันจัดกิจกรรมตามพันธกิจ

ของท้องถิ่นและคณะ 

การรว่มผลิตบัณฑิตตาม

เป้าประสงค์ของหลักสูตร 

สื่อออนไลน์ 

กิจกรรมการบรกิารวิชาการ 

ส่วนราชการในจังหวัด

พะเยา 

สนับสนุนการวิจัยและการบริการ

วิ ช า ก า ร  และกา รท า นุ บ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรมของคณะ 

การรว่มผลิตบัณฑิตตาม

เป้าประสงค์ของหลักสูตร และ ร่วม

ผลิตงานวิจัยที่ผลการวจิัยสรา้ง

ศักยภาพและสมรรถนะให้กับ

หน่วยงานราชการ  

สื่อออนไลน์ 

กิจกรรมการบรกิารวิชาการ 

ชุมชนในพื้นที่วิจัยและ

บริการวชิาการของ

คณะ 

ร่วมกันพัฒนาพื้นท่ีตามประเด็น

การวิจัยและบริการวิชาการของ

คณะ 

การรว่มผลิตบัณฑิตตาม

เป้าประสงค์ของหลักสูตร และ ร่วม

ผลิตงานวิจัยที่ผลการวจิัยสรา้ง

ศักยภาพและสมรรถนะให้กับชุมชน 

หรอืหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

สื่อออนไลน์ 

กิจกรรมการบรกิารวิชาการ   

ศิษย์เก่า สนับสนุนทุนการศึกษา และสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ รวมท้ังการ

สร้างเครือข่ายการฝึกงาน และ

การท างาน และมีส่ วนร่วมใน

กิจกรรมบรกิารวิชาการ 

ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการ

บรกิารวิชาการ หรอืโครงการ/

กิจกรรม ตา่ง ๆ ของคณะฯ 

สื่อออนไลน์ 

กิจกรรมการบรกิารวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของ

คณะฯ   

คณะต่าง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย 

ให้ความรูพ้ืน้ฐานตามหลักสูตร 

รว่มมอืดา้นงานวิจัย 

รว่มมอืดา้นการบรกิารวิชาการ 

ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

หลักสูตร การวิจัย และงานบรกิาร

วิชาการ 

 

สื่อออนไลน์ 

กิจกรรมการบรกิารวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของ

คณะฯ /มหาวิทยาลัย 
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1.4. สถานการณ์ขององค์กร 

1.4.1 สภาพด้านการแข่งขัน 

 (1) ล าดับในการแข่งขัน  

 ในการให้บริการหลักสูตรด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ หากพิจารณาในระดับคณะกล่าวได้ว่า 

คู่แข่งหลักมีอยู่ 2 แห่งด้วยกัน ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งทั้งสองคณะมีหลักสูตรครอบคลุมทั้งด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  

คณะฯ ได้ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อระบุบริบทเชิงกลยุทธ์ที่เอื้อต่อการพัฒนาการ

ด าเนินงาน (จุดแข็งและโอกาส) ของคณะและบริบทเชิงกลยุทธ์ที่ต้องค านึงถึงในการวางแผนปรับปรุงและ

พัฒนา (จุดอ่อนและอุปสรรค) อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยจุดแข็งที่ส าคัญคือความมุ่งมั่นในการท างานของ

บุคลากร โอกาสที่เด่นชัดคือค่านิยมของสังคมที่มองว่าการท างานราชการมีความมั่นคงส่งผลใหม้ีผู้สนใจเข้า

ศึกษาในหลักสูตรของคณะฯ  จุดอ่อนหลักคือการขาดระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการข้อมูลและการ

จัดการเรียนการสอน และอุปสรรคที่ส าคัญคือนโยบายของรัฐที่เน้นการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และ

อุตสาหกรรม 

(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบ 

บุคลากรของคณะฯ เห็นร่วมกันในการก าหนดให้ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นคู่

เทียบของคณะ เนื่องจากมีหลักสูตรที่ใกล้เคียงกันและมีโครงสร้างและบริบทของมหาวิทยาลัยที่ใกล้เคียงกัน 

โดยประเด็นที่ใช้ในการเปรียบเทียบมีทั้งหมด 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การพัฒนาหลักสูตร (2) คุณภาพนิสิต (3) 

ผลงานวิจัยและการบริการวิชาการ  
 

1.4.2 บริบทเชิงกลยุทธ์ 

คณะฯ ได้วเิคราะหบ์ริบทเชิงกลยุทธ์ด้วยการท า SWOT ซึ่งสามารถน ามาสรุปเป็นความท้าทาย

เชงิกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ดังแสดงในตาราง P09 

 

1.4.3 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

คณะฯ ได้พัฒนาระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการอยู่บนฐานของมาตรฐานอุดมศึกษา การ

ประกันคุณภาพการศกึษา และนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยน าเอาแนวคิดวงจรการควบคุมคุณภาพ
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ของเดมมิ่งหรือวงจร PDCA มาใช้ประกอบการพัฒนาระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน กล่าวคือ คณะฯ 

ให้ความส าคัญกับการวางแผนการปฏิบัติงาน (Planning) การน าแผนไปปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบการ

ปฏิบัติงาน (Check) และการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน (Act) เพื่อการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

(Continual improvement) นั่นเอง 

นอกจากนี้ ทีมบริหารได้ใช้กรอบของ AUN-QA และ EdPEx ในระดับหลักสูตรและในระดับคณะฯ 

เพื่อปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานของคณะ เช่น การรับฟังเสียงของลูกค้าเพื่อปรับปรุงหลักสูตร การ

พิจารณาปัจจัยความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรในองค์กร เป็นต้น 

ตารางที่ 9 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญของคณะฯ 

ประเด็น ความท้าทายเชงิกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชงิกลยุทธ์ 

ด้านหลักสูตร 

และบริการ 

หรือด้านพันธกิจ 

คณะต้องขยายเครอืข่ายและสื่อสารกับ

สาธารณะเพื่อให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้างมากขึน้

และสามารถแข่งขันในสังคมท่ีโครงสรา้ง

ประชากรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างในปัจจุบันได้ 

คณะสามารถสง่เสริมให้บุคลากรของคณะที่มี

ความรู้ ความสามารถ และความกระตอืรอืรน้ เข้า

ท างานรว่มกับชุมชนท้องถิ่นท่ีต้องการงานวิจัยท่ีจะ

ช่วยพัฒนาพืน้ท่ี 

ด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

ค่านยิมของสังคมท่ีเนน้การพัฒนาเศรษฐกจิ

เป็นตัวน า สง่ผลต่อกิจกรรมดา้นการพัฒนา

สังคมและจิตใจซึ่งเป็นพันธกิจหลักของคณะ  

ปณิธานของคณะที่ใชร้ว่มกับมหาวิทยาลัยพะเยาได้

ก าหนดแนวทางการท างานและสร้างภาพลักษณ์ท่ี

ชัดเจนในสังคม เอื้อต่อการท างานรว่มกันกับชุมชน

ท้องถิ่น การสร้างความรว่มมือแบบข้ามภาคสว่น 

การเสริมพลังให้กับค่านยิมของสังคมไทย 

 

--------------------------------------------------------------- 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณข์องคณะ 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและวิเคราะห์สภาวการณ์ขององค์การ เพื่อการปรับตัว

เข้าสู่การแข่งขันในกระแสโลกาภิวัฒน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อให้มีการประเมินคุณภาพการ

ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance 

Excellence; EdPEx) และเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance 

(AUN QA) โดยได้วเิคราะหส์ภาวการณ์ของมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี ้

2.1 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 

 1) ความเป็นเลิศในการแขง่ขัน 

 ผลการด าเนินงานในช่วงเวลา 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยาสามารถก้าวเข้าสู่การจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยระดับโลก จากการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2020 โดย Times Higher Education ได้รับ

การจัดอันดับที่ 11 ของประเทศไทย และอันดับ 401-600 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก จากการจัดอันดับของ 

Scimago institutions rankings 2020 มหาวิทยาลัยพะเยาติดอันดับที่ 14 ของไทย และอันดับที่ 777 ของโลก 

และจากการจัดอันดับ Webometrics Ranking of World Universities หรอื Ranking Web of World Universities 

จัดท าโดย Cybermetrics Lab มหาวิทยาลัยพะเยาได้ถูกจัดอยู่ในล าดับที่ 16 ของประเทศ และที่ 1,972 ของ

โลก โดยมีรายละเอียดดังนี ้

  THE Impacts Ranking อันดับที่ 401 – 600 ของโลก 

1. SDG 4 การศกึษาที่เท่าเทียม  

     อันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ 

  อันดับที่ 301-400 ในระดับโลก  

2. SDG 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน  

  อันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ  

  อันดับที่ 301-400 ในระดับโลก  

3. SDG 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์  

  อันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ                      

  อันดับที่ 301-400 ในระดับโลก  

4. SDG 17 ความรว่มมอืเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

อันดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ  

อันดับที่ 401-600 ในระดับโลก  

5. SDGs 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก  
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อันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ 

อันดับที่ 79 จาก 766 มหาวิทยาลัยทั่วโลก 

 Scimago Institutions Rankings 2020  

1.  ด้านการวิจัย ตดิอันดับที่ 9 ของไทย อันดับที่ 430 ของโลก 

2.  ด้านนวัตกรรม ตดิอันดับที่ 18 ของไทย อันดับที่ 520 ของโลก 

3.  ด้านสังคม ตดิอันดับที่ 13 ของไทย อันดับที่ 234 ของโลก 

 2) บรบิทเชิงกลยุทธ์ 

 มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยาประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 โดยมีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย (1) 

การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและให้

ความส าคัญกับการบ่มเพาะผู้ประกอบการ เพื่อผลิตบัณฑิตให้กัลบไปพัฒนาชุมชน (2) การสร้างงานวิจัย

และนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ มุ่งเน้นการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ สร้างผลงานการวิจัย

และนวัตกรรมในเวทีโลก และมุ่งพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ไปในขณะเดียวกัน ด้วยการสร้างระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย 

(3) การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ  มุ่งพัฒนาบริการวิชาการเพื่อสร้างประโยชน์ใน

กับชุมชนในระดับเทศบาลต าบล ให้ได้มีการพัฒนาสร้างชื่อเสียงในระดับประเทศ (4) การเสริมสร้างและ

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน  มุ่งใช้ Culture Enterprise เป็นแรงขับเคลื่อนสินค้า

และบริการท้องถิ่นสู่สินค้าระดับพรีเมี่ยม สร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยผลงานพื้นถิ่นสินค้าจากวิถีชีวิตประจ าวัน 

(5) การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ มุ่งพัฒนาดว้ยการใช้เครอืข่ายการแลกเปลี่ยนองค์

ความรู้ในระดับประเทศ สร้างการเชื่อมต่อและเข้าถึงกันอย่างไร้พรมแดน และ (6) การบริหารที่มี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส มุ่งพัฒนาและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงร่วมกัน โดยการใช้ระบบสารสนเทศมาเป็น

กลไกในการท างาน ติดตาม ประเมินผล บนแพลตฟอร์มดจิทิัล  

             3) ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

  มหาวิทยาลัยพะเยา มุ ่งสู ่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้วยขั้นตอนการด าเนินโครงการ โดยใช้ วงจรคุณภาพ 

(Approch Deploy Learning Integration : ADLI) วงจรการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (KM)               

วงจรการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (KM) ให้หน่วยงานน าไปปรับใช้ในการพัฒนางาน

ของตนและองค์กร  เกณฑ์ AUN-QA ใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพของการ
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ให้บริการทางการศึกษา ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยโดยส านักงานปลัดกระทรวง

อุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

 

2.2 การวเิคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

 (1) การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน 

 ตารางที่ 10 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ด้วย 7s McKinsey  

7s McKinsey จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. Strategy 1. แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ไดม้าจากการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดบั 

2. วิสัยทัศน์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์และ

ตัวชีว้ัด มีความสอดคลอ้งกัน 

3. มีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบตัิทั่วทัง้

องคก์ร  

4. มตีัวช้ีวัดเร่งดว่น Super KPI เพือ่ผลักดันให้

เกิดการด าเนนิงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1. การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรเ์พื่อการ

บรรลุเชิงประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

2. การวางแผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์

พัฒนาคุณภาพองคก์ร 

2. Structure 1.  มโีครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการ

บริหารงานชัดเจน 

2.  มกีารจัดคนเข้าท างานตามโครงสร้างและ

กระจายอัตราก าลังอยา่งทั่วถึง 

3.  ภูมิทัศน์สวยงาม ใกล้ชิดธรรมชาติ อาคาร

สถานท่ีมีความพร้อมรองรับการด าเนนิงาน  

    ระบบสาธารณุปโภคท่ีท่ัวถึง 

1.  สัดส่วนเงินรายได้ในการด าเนินงาน ยังพึ่งพาเงิน

รายได้จากค่าธรรมเนยีมการศึกษาเป็นหลัก 

3. System 1. มีระบบ e-Budget รองรับการวางแผน

ยุทธศาสตร์ การบริหารงบประมาณ 

การเบิกจ่าย การติดตามประเมินผล 

และรายงานผลในรูปแบบสารสนเทศ 

2. มีการสื่อสารนโยบายจากผู้บริหารสู่ผูม้ี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

ระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพท้ังดา้น

งบประมาณ การเงิน และแผนงาน 

1. มหาวิทยาลยัควรพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ใน

การเรียนการสอนและมีการใช้ระบบมาช่วยใน

การปฎิบัติงานใหม้ีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ 

การเชื่อมโยงข้อมูลออนไลน์ของทุกหน่วยงาน ยังไม่

ผสานเป็นระบบเดียวกัน เกิดความไม่สะดวกใน

การใช้งาน และไมม่ ีBig Data ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 10 การวเิคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ด้วย 7s McKinsey (ต่อ) 

7s McKinsey จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

4. STAFF 1. บุคลากรสายวชิาการมีความสามารถสูง วจิัย/ตพีิมพ์

เผยแพร่ในระดับนานาชาตเิพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่อง 

2. ผู้บริหารและบุคลากรร่วมใจกันพัฒนาส่งเสริมการ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความโดดเด่น

ด้านการพัฒนาสินคา้และผู้ประกอบการท้องถิ่น 

1.  การแขง่ขันทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพิ่ม

มากขึ้น ต้องพัฒนาทักษะการใช ้IT ให้

ทันท่วงที 

2. การรวมกลุม่นักวจิัยในการท างาน ดึง

บุคลากรท่ีมศีักภาพออกไปเป็นฟรีแลนซ์ 

5. Skill  1. มีระบบบริหารงานบุคคลที่เป็น Smart Operation 

รองรับกระบวนการ HRD 

2. บุคลากรของมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่เป็นคนใน

พืน้ที่ มีความรักองคก์รและทุม่เทท างาน 

3. มหาวทิยาลัยมคีณะและหลกัสตูรท่ีหลากหลาย 

1.ระบบบริหารบุคลากรท่ีมีรูปธรรม 

(สมรรถนะ การประเมิน การเข้าสู่

ต าแหนง่ สวัสดิการ การสง่เสริมสร้าง 

Mindset)   

6. Staff 1. ผู้บริหารรับฟังความคดิเห็น รบัฟังปัญหา และ

น าไปปรับปรุงพัฒนา 

2. การท างานแบบมสี่วนร่วม ท างานเป็นทีม และ

ทักษะการท างานรว่มกับชุมชนอย่างเป็นมติร  และ

ประสบความส าเร็จ 

1. ขั้นตอนการท างาน ระเบยีบ ขอ้บังคับ 

หรอืประกาศมีความซับซอ้น 

2. บุคลากรขาดความรู ้ความเขา้ใจ 

ระเบียบ ข้อบงัคับ หรอืประกาศ   

7. Style 1.ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหา และน าไป

ปรับปรุงพัฒนา 

2.การท างานแบบมสี่วนร่วม ท างานเป็นทีม และทักษะ

การท างานร่วมกับชุมชนอย่างเป็นมติร  และประสบ

ความส าเร็จ 

1. ขั้นตอนการท างาน ระเบยีบ 

ข้อบังคับ หรอืประกาศมีความ

ซับซอ้น 

2. บุคลากรขาดความรู ้ความเข้าใจ 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ   

8. Shared 

Value 

1.มกีารก าหนดค่านยิมร่วม 

2. มหาวิทยาลัยเนน้การมีสว่นร่วม (Unity) ของผู้บริหาร

และบุคลากรทุกระดับ รวมถึง เนน้การปฏบัิตงิาน

แบบมอือาชพี (Professional) 

1. ขาดการสื่อสารและท าความเข้าใจ

ค่านยิมร่วม ไมม่แีผนรองรับการ

ขับเคลื่อนค่านยิมร่วม 

2. บุคลากรยังไม่ตระหนักในค่านยิมร่วม  

 

 

 

 

 



24 
 

(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ตารางที่ 11 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST Analysis   

PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายรัฐบาลและ

กฎหมาย (Political) 

1. ยุทธศาสตร์ชาติให้ความส าคัญกับการพัฒนา

เ ชิ ง พื้ น ท่ี แล ะกา รแก้ ไ ข ปัญหา ใ นพื้ น ท่ี  

สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย 

 

1.ความไม่แน่นอนของนโยบายของรัฐบาล 

และก่อหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 

2.การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ 

3.กระบวนการและระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการภาครัฐไมค่งเส้นคงวา 

4. รัฐจัดสรรงบประมาณพื้นฐานลดลง 

นโยบายจัดสรรเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

 

2. สภาวะเศรษฐกิจ 

(Economic and Envi-

ronment) 

1. มหาวิทยาลัยมีโอกาสได้แสดงศักยภาพในการ

น าวิชาการเข้าไปช่วยพัฒนา/ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ชุมชนตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย

รัฐบาล 

 

1.โรคระบาดท าให้สภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 

2.รายได้ครอบครัวของผู้เรียนลดลง 

3.อัตราดอกเบ้ียเงินฝากต่ า ดอกเบ้ียเงินกู้

สูง 

4.รายจ่ายไม่สมดุลกับรายได้ 

5.โรคระบาดท าให้เกิดการ   

  เปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ 

3. การเมอืง สังคม และ

วัฒนธรรม (Socio and 

Cultural) 

1.  ไลฟ์สไตล์ ใหม่ เ ป็นการประกอบอาชีพ

หลากหลายและอิสระมากขึ้น เน้นทักษะ

เฉพาะตัว มีความ Unique มากขึ้น 

2. สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ อุบัตซ้ า ท าให้

ประชาชนตื่นตัวด้านการดูแลสุขภาพ  มี

ความต้องการพึ่งพาบริการทางการแพทย์ 

และเวชศาสตร์มากยิ่งขึ้น 

1.จ านวนประชากรวัยเรียนลดลง   

2. ภาวะการมงีานท าของบัณฑิตใหมล่ดลง 

3.เกิดวถิีชีวิตแบบใหมใ่นสภาวะโรคระบาด 

4. ค่านยิมประกอบอาชพีโดยไม่ตอ้งมี 

5.การแข่งขันในสื่อสังคมออนไลน์สูงขึ้น       

ใบปริญญา    

 

4. เทคโนโลย ี

(Technology) 

1.ความก้าวหน้า/การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยสีมัยใหม ่ 

2.การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

3.การใชเ้ทคโนโลยทีดแทนระบบการท างาน

แบบดั้งเดิม 

 

1. ตน้ทุนทางเทคโนโลยท่ีีเพิ่มขึ้น 

2. หลักสูตรการเรียนบนแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ของสถาบันในต่างประเทศ

เป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง และเป็น

ท่ีนิยมมากขึน้ในหมูค่นรุ่นใหม่ 
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PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

5. สิ่งแวดลอ้ม 

(Environment) 

1.กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายดา้น

สิ่งแวดลอ้ม 

2.แนวโน้มการรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 

3.การใชพ้ลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวยีน 

1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

และสิ่งแวดลอ้ม 

2. ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีผลกระทบต่อ

การด าเนนิงานของมหาวทิยาลัย 

6. กฎหมาย (Legal) 1.กฎหมายการจ้างงาน 

2.กฎหมายลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร 

3.กฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย 

4. มาตรการดา้นคุณธรรมและความโปร่งใส 

(ITA) 

5.ประมวลจริยธรรม 

6. องค์กรคุณธรรม 

 

 

3) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

Challenge) 

       จากการวิเคราะหค์วามได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชงิ 

กลยุทธ์ (Strategic Challenge) พบว่ามหาวิทยาลัยพะเยา มคีวามได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Ad-

vantage) และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge)  ดังนี้ 

ตารางท่ี 12 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

รายการ ความไดเ้ปรียบเชงิกลยทุธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

1.อ านาจการต่อรอง

ของลูกค้า 

ผู้เรียนเลอืกสถาบัน เลอืกสายอาชพี 

ผู้รับบริการวิชาการ มีทางเลือกหลากหลาย 

2.อ านาจต่อรอง

จากคู่คา้ 

ผู้ใชบั้ณฑิตมโีอกาสเลอืกบัณฑติได้ตามต้องการ 

คู่ความร่วมมอืมีโอกาสเลือกเครือข่ายความร่วมมอืหลากหลาย 

3.การคุกคามของ

ผู้ประกอบการราย

ใหม ่

หลักสูตรออนไลน์สถาบันต่างประเทศ 

หลักสูตร Degree, Non-Degree จากสถาบันรัฐและเอกชน 

 

4.การแขง่ขันของ

คู่แขง่ในธุรกิจสาย

งานเดียวกัน  

มหาวทิยาลัยของรัฐและเอกชนปรับตัว/พลกิโฉม  

การหาแหลง่ทุนการวิจัย บริการวชิาการ และท านุบ ารุงฯ แข่งขนัรุนแรง  
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รายการ ความไดเ้ปรียบเชงิกลยทุธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

5.การคุกคามจาก

สินค้าหรือการ

บริการทดแทน 

ค่านยิมธุรกิจออนไลน์เพิ่มมากขึน้ มธุีรกิจการศกึษาออนไลน์มากขึ้น /หรือการพัฒนาทักษะ 

เฉพาะทาง ท าใหค้นในวัยเรียนสนใจปริญญาลดลง 

หลักสูตรทางเลือก/อาชพีทางเลือกมีหลากหลายมากขึ้น  

ที่มา: 

1. มาจากข้อมูลประกอบการแถลงนโยบายและวิสัยทัศน์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อถ่ายทอด

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ไปสู่การปฏิบัติของคณะและหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2565- 2569 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  

2. มาจากข้อมูลการระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยพะเยา  ในระยะเดือน

มีนาคม 2564 โดยผา่นช่องทางออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

ส่วนที่ 3 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569) 
 

3.1. กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ  

  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 – 2569 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ประกาศราชกิจจานุเษกษาเรื่อง ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 

2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 และ 

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570  แผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา จัดท าขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มี

การศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบ  

ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

รวมทั้งการก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผล ตามแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อน 

การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม  ได้ด าเนินการตามกระบวนการดังนี้ 

  กระบวนการที่ 1 [มีนาคม 2564] ศึกษาพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ศึกษาคู่มือการประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ วิเคราะห์คุณลักษณะ

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ เกณฑ์ประเมินและข้อมูลตัวชี้วัดผลศักยภาพองค์กร และผลการ

ด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และการเปรียบเทียบ (Benchmark) จากการจัดอันดับ

ใน Ranking ในระดับชาติ และนานาชาติ เชน่ THE (Times Higher Education) SCOPUS  

  การจัดท าแบบส ารวจสภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT) เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

โดยด าเนินการวิเคราะหข์้อมูลร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์สถานการณ์

ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การด้วย 7 s McKinsey วิเคราะห์

สภาพแวดล้อมองคก์ารด้วย 7s McKinsey  การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST Analysis เพื่อหา

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) และ

น ามาก าหนดเป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์ (Strategic Objective; SO) ของแต่ละยุทธศาสตร ์ 

  กระบวนการที่ 2 [เมษายน-พฤษภาคม 2564] ประชุมหนว่ยงานผู้รับผดิชอบเพื่อทบทวนผลการ

ด าเนินงานและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งร่วมกันวางกรอบเพื่อการก าหนด

ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ร่วมกันกับผู้รับผิดชอบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 ด้าน ตามแนวทางการ
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เกณฑค์ุณภาพศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อก าหนดแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่มีความ

สอดคล้องกับสภาวการณ์โลก บริบทของการพัฒนาประเทศไทย และบริบทของมหาวิทยาลัย  

  ด าเนินการวิเคราะห์และประเมินตนเอง ตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของการประเมินก าหนดกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ตามคู่มือการประเมินก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ ของ

กระทรวง อว.  

 กระบวนการที่ 3 [พฤษภาคม-มิถุนายน 2564] น าผลลัพธ์จากกระบวนการที่ 1 และ 2 มาใช้

เป็นข้อมูลในการพิจารณาก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา และมีการ

จัดประชุมระดมสมองผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

 (1) การประชุมการวางแผนกลยุทธ์และแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2564 

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อธิการบดี รอง

อธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี และผูอ้ านวยการ  

 (2) การประชุมการวางแผนกลยุทธ์และแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2564 

เมื่อวันที่ 21 มถิุนายน 2564 ณ หอ้งประชุมบวร รัตนประสทิธิ์ ผูเ้ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อธิการบดี รอง

อธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี และผูอ้ านวยการ   

 (3) การประชุมระดมสมองผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อวางแผนกลยุทธ์และแผนการพลิก

โฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี และ

ผูอ้ านวยการ 

  กระบวนการที่ 4 [มิถุนายน 2564] จัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) โดยพิจารณาจากผลส ารวจสภาพแวดล้อมของ

มหาวิทยาลัย 

  กระบวนการที่ 5 [กรกฎาคม 2564] จัดท า(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) ฉบับสมบูรณ์  

 กระบวนการที่ 6 [กันยายน 2564] น าเสนอ(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) ฉบับสมบูรณ์ และแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงาน เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัย  

 กระบวนการที่ 7 [ตุลาคม 2564] มหาวิทยาลัยพะเยาเริ่มการใช้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) ฉบับสมบูรณ์ 
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3.2. แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ก าหนดพันธกิจหลักและประเด็นยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่  

(1) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะ

แหง่ชาติ ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน  

(2) ประเด็นยุทธศาสตรด์้านการสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพานิชย์  

(3) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของ

ชุมชน  

(4) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม เพื่อนความเป็นไทยและ

เอกลักษณ์ของชาติ  

(5) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมี

ธรรมมาภบิาล 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  
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การเชื่อมโยงแผนกับ SDGs 
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ตารางที่ 13 แผนการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

พันธกิจหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1) ผลติก าลังคนที่มี

สมรรถนะและ

ทักษะแหง่อนาคต  

1. การเตรียมคนและ

เสริมสรา้งศักยภาพคน 

ให้มสีมรรถนะและ

ทักษะแหง่อนาคต 

ตอบสนองความ

ต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

1.1) เพื่อผลิตก าลังคนให้มี

คุณลักษณะ สมรรถนะ

และทักษะแห่งอนาคต 

ตอบสนองความตอ้งการ

ของตลาดแรงงาน 

1.2) พัฒนาก าลังคนให้มี

ทักษะการเรียนรูต้ลอด

ชีวติ (Life Long Learning) 

1.1.1 ผลติบัณฑติให้มี

คุณลักษณะ เป็น 

Community Change Agent 

หรอื 5C+ 

1.1.2 พัฒนานิสิตให้มีอัตลักษณ์ 

(UP Identity)  พัฒนา

สมรรถนะแหง่อนาคต 

1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะ

อาจารย์มอือาชีพ  อาจารย์

เชี่ยวชาญวิชาการ ช านาญ

วิชาชีพ และเป็นต้นแบบด้าน

การสอน 

1.2.1 พัฒนาทักษะการเรียนรู้

ตลอดชวีิต (Life Long 

Learning) ของนิสิต 

1.2.2 พัฒนาระบบนิเวศนเ์พื่อ

สนับสนุนการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ 

1.2.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวตินิสติ

ให้อยู่และเรียนอย่างมี

ความสุข 

2) วิจัยและ

นวัตกรรมพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม 

2. การสรา้งงานวิจัย

และนวัตกรรมสู่

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

2.1) ผลงานด้านวิจัยและ

นวัตกรรม มคีุณภาพ 

เป็นประโยชน์ และ

ขับเคลื่อนชุมชนและ

สังคม สู่การมคีุณภาพ

ชีวติที่ดีขึน้ 

2.1.1. พัฒนาระบบนิเวศด้าน

วิจัยและนวัตกรรม 

2.2.1 พัฒนาเครอืข่ายความ

ร่วมมือดา้นวิจัยและ

นวัตกรรม และทรัพย์สินทาง
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พันธกิจหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

2.2) ผลงานด้านวิจัย 

นวัตกรรม และทรัพย์สิน

ทางปัญญา ที่มคีุณภาพ

สามารถสร้างรายได้เชิง

พาณชิย์ 

2.3) คุณภาพผลงานวิจัย

และนวัตกรรมเพื่อมุง่สู่

ระดับสากล (World 

Ranking) และมุ่งสู่การ

เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม

การวิจัยระดับแนวหน้า

ของโลก (Global and 

Frontier Research) 

ปัญญา ที่มคีุณภาพสามารถ

สร้างรายได้เชงิพาณิชย์  

2.3.1 สง่เสริมพัฒนางานวิจัย

และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุน

การเข้าสู่การจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยในระดับสากล 

(World Ranking) และการ

เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มการ

วิจัยระดับแนวหนา้ของโลก 

(Global and Frontier 

Research) 

3. บริการวิชาการ  

ด้วยองค์ความรู้และ

นวัตกรรม   

3. การบริการวิชาการ

แก่สังคมและชุมชนให้มี

คุณภาพชีวติและความ

เป็นอยู่อย่างยั่งยืน 

3.1) การบริการวิชาการแก่

สังคมและชุมชนให้มี

คุณภาพชีวติและความ

เป็นอยู่อย่างยั่งยืน 

 

3.1.1. การพัฒนาระบบนิเวศ

ของการบริการวิชาการ 

  

4. การส่งเสริมการ

ท านุบ ารุง

ศลิปะวัฒนธรรมเพื่อ

ความเป็นไทยและ

เอกลกัษณ์ของชาต ิ

4. การส่งเสริมการท านุ

บ ารุงศลิปะวัฒนธรรม

เพื่อความเป็นไทยและ

เอกลกัษณ์ของชาต ิ

4.1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุง

ศลิปะ วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

 

4.1.1 ส่งเสริมศลิปะวัฒนธรรม

ท้องถิ่นและเอกลักษณ์ความ

เป็นไทย ให้ได้รับการยอมรับ

ในระดับสากล

ศลิปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น   

5) บริหารจัดการ

ทันสมัย  

มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส  

และมีธรรมาภบิาล 

5. การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่

ทันสมัย  มี

ประสิทธิภาพโปร่งใส  

และมีธรรมาภบิาล 

5.1 การพัฒนาคุณภาพ

องค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 

5.2 การบริหารงานมธีรร

มาภบิาล และความ

โปร่งใสอย่างยั่งยืน 

 5.1.1 การพัฒนาคุณภาพ

องค์กรตามเกณฑก์าร

ประกันคุณภาพองค์กรเพื่อ

ความเป็นเลิศ (EdPEx) 
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พันธกิจหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

5.3 สภาพแวดล้อมของ

บุคลากรเกือ้หนุนและมี

ประสิทธิภาพ 

5.4 บรรยากาศการท างาน

ของบุคลากร 

(WORKFORCE Climate)  

5.8 มหาวิทยาลัยได้รับการ

จัดอันดับ

สถาบันการศึกษาสีเขียว

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ระดับโลก (UI Green)    

5.1.2 การพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

องค์กร 

5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิ

บาลภายในมหาวิทยาลัย

อย่างยั่งยืน 

5.3.1 พัฒนาขีดความสามารถ

บุคลากร 

5.3.2 พัฒนาระบบการสรรหา 

ว่าจา้ง และดูแลบุคลากร

ใหม่ (New WORKFORCE 

Members) 

5.4.2 ส่งเสริมการด าเนินงาน

ตามนโยบายและสิทธิ

ประโยชน์ส าหรับบุคลากร 

(WORKFORCE Benefits and 

Policies) 

5.8.1 พัฒนากายภาพ และ

สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ ์UI 

Green สู่การเป็น

มหาวิทยาลัยต้นแบบในการ

สร้างความยั่งยืน 
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ส่วนที่ 4 การประเมนิความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และระบบการปรับปรุงพัฒนา 
 

4.1 การประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 

 4.1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยพะเยา  

 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 ต่อประชาคม

มหาวิทยาลัยพะเยา  

2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตรฯ์ ไปยังผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย

ทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการตดิตามข้อมูลย้อนกลับจาก ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียเป็นระยะ ๆ 

 4.1.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น โดยมีระบบและกลไก   

1) ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดี) ระดับส่วนงาน

วิชาการ (คณะ/วิทยาลัย) ระดับส่วนงานสนับสนุน (ส านัก กอง ศูนย์) และระดับบุคคล 

2) จัดตั้งคณะท างาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยการมีองค์ประกอบ

เป็นส่วนงานวิชาการ (คณะ วิทยาลัย) และสว่นงานสนับสนุน (ส านัก กอง ศูนย์)  

  4.1.3 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของ

แผนยุทธศาสตร์  

1) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ก าหนดตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ดัง

แสดงในตารางที่ 1 และได้ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวชี้วัด  

และตามรอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

 



35 
 

ตารางที่ 1 Super KPI ตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 

2) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 

 4.1.4 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ  

  การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนตามความเหมาะสม เชน่งบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการ

ตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI)การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและตอบสนอง

ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศนข์องมหาวิทยาลัย 

 

 4.1.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  

  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผล มีการน าข้อมูล  

ไปวิเคราะห์และน ารายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง 

และรวดเร็ว 
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4.2 การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินงาน 

 ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 เป็นรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยก าหนดให้มีการประเมิน 

ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ตามวิธีการและขัน้ตอน ดังนี้ 

 4.2.1 ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 นี้ ได้ก าหนดให้ 

มีการเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ของแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล  

จงึก าหนดให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ์ สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผน 

 4.2.2 การรายงานผล 

 1) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้ประจ าปี

งบประมาณ) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ตามข้อก าหนด ITA  

                     2) รายงานสรุปผลการด าเนนิงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  

4.3 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ (Performance Improvement System)  

        มหาวิทยาลัยพะเยามีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทาง และด าเนินการบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 

โดยใช้ วงจรคุณภาพ (Approch Deploy Learning Integration : ADLI) วงจรการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ

จัดการความรู้  (KM)  ให้หน่วยงานน าไปปรับใช้ในการพัฒนางานของตนและองค์กร นอกจากนี้ 

ในระดับหลักสูตรมีการน าเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพ 

ของการให้บริการทางการศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิ ภาพ  

มีการพัฒนาอย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน 
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ส่วนที่ 5 การจดัการความรู้ สารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.การจัดการความรู ้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 การจัดการความรู้ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 คณะฯ โดยผู้บริหารมีนโยบายร่วมกับบุคลากรในการก าหนดประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ

หาแนวปฏิบัติที่ดี โดยคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีการด าเนินการจัดกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมข้อมูลมาพิจารณา

ปรับปรุง แก้ไข/พัฒนาให้การด าเนินงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงโครงการที่สนับสนุนให้

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้ไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และการ

จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาศักยภาพตนเองของบุคลากร (Block grant) นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่างบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนา

ความรูค้วามสามารถในด้านที่เกี่ยวข้อง และน าไปพัฒนาการท างาน หรอืต่อยอดองค์ความรู้ 

ตารางท่ี 14 การจัดการความรู้ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประเด็นความรู ้ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ/ช่องทางถ่ายทอดความรู้ 

การพัฒนาคน บุคลากรสายวิชาการ 

บุคลากรสายสนับสนุน 

นิสิต 

Website คณะฯ 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

คูม่ือการปฏิบัติงาน 

การวจิัย บุคลากรสายวิชาการ 

บุคลากรสายสนับสนุน 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ักษะด้านการวจิัย 

การบรกิารวชิาการ ผู้รับบรกิาร 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ักษะด้านการวจิัย 

 

5.2 การเรยีนรู้ระดับคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 คณะฯ มีแนวทางการพัฒนาคนและการจัดการความรู สงเสริมการแบงปนความรู สรางวัฒนธรรม

การเรียนรู การแลกเปลี่ยนเรียนรูและเพื่อตอยอดความรูภายใตการจัดการความรูของบุคลากร โดยมีการ

ก าหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะฯ ให้

ครอบคลุมพันธกิจ ดานการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ แกอาจารยเพื่อ

พัฒนาความรูและทักษะดานดังกลาว รวมถึงการจัดการความรูครอบคลุมประเด็น/ทักษะที่จ าเป็นของ

บุคลากรสายสนับสนุน ผา่นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังตารางที่ 4.1  
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5.3 ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ 

 คณะฯ มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ข้อมูลและ

สารสนเทศซึ่งด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย และด าเนินการโดยฝ่ายคอมพิวเตอร์ของคณะฯ ข้อมูลและ

สารสนเทศซึ่งด าเนนิการโดยส่วนกลางอยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยมหาวิทยาลัย ในส่วนของระดับคณะฯ จะ

มีการทวนสอบระบบ และการจัดการข้อมูล รวมถึงการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจต่าง ๆ ซึ่งเป็น

การประเมินคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศจากการน าข้อมูลมาประกอบการด าเนินงาน  

(2) ความปลอดภัยของขอ้มูลและสารสนเทศ 

 คณะฯ มีแนวทางในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการรักษาความลับและการ

เข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสม โดยเป็นการด าเนินการตามแนวนโยบาย และกฎระเบียบของหน่วยงาน และ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 (3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ 

 คณะฯ มีการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลกลาง (ERP) เพื่อความสะดวกในการใชง้าน และลดความซ้ าซ้อน

ของการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงเป็นการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งคณะฯ และตรงตามความ

ต้องการใช้งานของคณะฯ ข้อมูลที่จัดเก็บเป็นปัจจุบัน และสามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ

ผูบ้ริหาร รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในคณะฯ ได้อย่างเหมาะสม 

 (4) คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ 

 การได้มาซึ่งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ภายในคณะฯ เป็นการดูแลและสนับสนุนโดยศูนย์บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการก าหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน นอกจากนี้งานคอมพิวเตอร์ของคณะฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการ

ดูแลอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่จัดซื้อโดยคณะฯ เพื่อการใชง้านภายในคณะฯ 

ซอฟท์แวร์ที่ใชง้านภายในคณะฯ เป็นการจัดหาโดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้มีการจัดอบรมให้กับผู้ใช้งานให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ซอฟท์แวร์แต่ละ

ประเภทอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงได้มีการส ารวจความต้องการใช้ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ ทุกภาคเรียน 

โดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และสามารถ

พัฒนาศักยภาพของผู้เรยีนใหม้ีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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 (5) ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน 

 เนื่องจาก ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ภายในคณะฯ เป็นการดูแลและสนับสนุนโดยศูนย์บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ภายในคณะฯ จึงมีการเตรียมพร้อมต่อภาวะ

ฉุกเฉินโดยระบบส ารองขอ้มูลเพื่อให้สามารถกู้คนืข้อมูลได้ 

 

 

 

  

 


