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ค าน า 

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 เป็น

แผนที่ได้จัดท าขึ้นเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งกระบวนการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย การรวบรวม ทบทวน และวิเคราะห์ ข้อมูลบริบทสภาพแวดล้อมทางการบริหาร

ของคณะฯ (SWOT Analysis) ผลการด าเนินการในปีที่ผ่านมา การค้นหาประเด็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และ

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของคณะฯ โดยผา่นการระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ บุคลากร และทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง แล้วน ามาก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการที่เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมาย ปณิธาน วิสัยทัศน์ 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ยังมีลักษณะประสานสอดคล้องกับพันธกิจ

และอัตลักษณ์ของศาสตร์ ที่มีลักษณะเฉพาะทางด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคุณสมบัติที่พึง

ปรารถนาของบัณฑติคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์ตลอดจนการวางแนวทางสูก่ารปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนสู่

เป้าหมาย องค์กรแห่งสมรรถนะและองค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อการบริหารจัดการให้ก้าวหน้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน

ยุทธศาสตรค์รั้งนี ้ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญที่จะท าใหก้ารบริหารคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ก้าวไปข้างหน้า

อย่างมีทิศทางที่ชัดเจน เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ร่วมกัน และสามารถด าเนินงาน

ตามนโยบายและพันธกิจของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

ด้วยความขอบคุณอย่างยิ่ง 

(รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา นพรัก) 

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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แผนยุทธศาสตร์การพฒันาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

ส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 

1.1. ประวัติความเป็นมาของคณะ 

  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะน้องใหม่ที่เพิ่งได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ

เมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยประกอบไปด้วย 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ทว่า ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2545 ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้

ย้ายจากอาคารเรียนในโรงเรียนพะเยาพิทยาคมมา ณ ที่ตั้งปัจจุบัน สาขาวิชาพัฒนาสังคมได้ถือก าเนิด

ขึน้ภายใต้สังกัดส านักวิชาศลิปศาสตร ์รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศลิปศาตรบัณฑิต 

(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 ดังจะเห็นได้จากการที่ได้มีการจัดมหกรรมทางวิชาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมในนาม 

“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 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ย้อนมองกลับไปยังแต่ละก้าวที่ย่างเดินและแต่ละเมล็ด

พันธุ์ที่หว่านโปรย จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่ตอบสนองต่อบริบทของคณะผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรและนิสติ ดังนี้  

“คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สู่ความทันสมัย

ในศาสตร์ทางสังคม เพื่อร่วมเป็นพลังในการสร้างสรรค์ชุมชนด้วยจติสาธารณะ”  

1.2. เป้าหมายการด าเนนิงานตามพันธกิจหลักของคณะ 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก

ของคณะไว้ 6 เป้าหมาย ดังตอ่ไปนี้ 

เป้าหมายที่ 1  มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพ 
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เป้าหมายที่ 2 มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ และมิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในประเด็นต่างๆ 

เป้าหมายที่ 3 มุ่งเน้นการบริการวิชาการโดยกระบวนการมสี่วนรว่ม 

เป้าหมายที่ 4 มุ่งเน้นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอก ในการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าหมายที่ 5 มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

เป้าหมายที่ 6 มุ่งสู่การเป็นองค์กรแหง่สมรรถนะ (High-performance organization) 

1.3. ลักษณะองค์กร : คุณลกัษณะท่ีส าคัญขององค์กร 

1.3.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2557 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) 

(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 การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

การฝึกทักษะ การฝกึปฏบัิต ิการ

ลงพื้นท่ี การฝึกงาน การวิจัย 

และกิจกรรมเสริมหลักสูตรตา่งๆ
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หลักสูตรและ

บริการ

ลูกค้า ความส าคัญและความส าเร็จของ

องค์กร

กลไกการส่งมอบ

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 

รวมถึงการฝึกปฏบัิติ

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 27 กรกฎาคม 2565) มีนิสิตทั้งหมด 1,312 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 1,285 คน และระดับ

บัณฑติศกึษา 27 คน 

1. หลักสูตร ในปีการศึกษา 2566-2570 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

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. เป็นต้น (2) การให้บริการ

วิชาการตามต้องการของหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ส านักงานแรงงาน
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จังหวัดพะเยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) การสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่กาห้วยเคียน เป็น

ต้น 

 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.2566-2570) : “คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สู่ความ

ทันสมัยในศาสตร์ทางสังคม เพื่อร่วมเป็นพลังในการสร้างสรรคชุ์มชนด้วยจิตสาธารณะ” 
 

พันธกิจ : (1) ผลิตคนในศตวรรษที่ 21 

(2) วจิัยและนวัตกรรม 

(3) บริการวชิาการ 

(4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

(5) บริหารด้วยหลักธรรมาภบิาล 

 

ค่านิยม : “คุณภาพ ทันสมัย สร้างสรรค ์ด้วยจิตสาธารณะ” 
 

เอกลักษณ์ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งพัฒนาเอกลักษณ์ของคณะสู่การเป็น “SPICED-UP SPSS” 

หรือ “คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สดใส สร้างสรรค์ ทันสมัย มีจิตสาธารณะ” โดยมีหลักการในการ

ด าเนนิงาน 6 ประการเพือ่มุ่งสู่การมีเอกลักษณ์แบบ SPICED ดังนี้ 
 

  SPICED 

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

2) P Problem-Solving การตระหนักถึงปัญหาที่ส าคัญและด าเนินการแก้ไข 

3) I Innovation การก้าวข้ามความเคยชินและสร้างสรรค์หรือต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม 

4) C Collaboration การสร้างเสริมความร่วมมือและเครือขา่ยทั้งภายในและภายนอกคณะและ

มหาวิทยาลัย 
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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 2565 คณะฯ มีบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 44 คน แบ่งออกเป็น บุคลากรสายวิชาการ 

จ านวน 31 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 

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 15 7 8 2 13 1 3 1 5 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 7 4 - 10 1 - 4 8 

รองศาสตราจารย์ 5 1 4 - 1 3 1 2 1 

รวม 31 15 16 2 24 5 4 13 14 

ความก้าวหนา้ทางวชิาชพี 

ต าแหนง่ทางวชิาการสายผู้สอน ศ./รศ./ผศ./อ.(คน) =  0/5/11/15     คิดเป็นร้อยละ =  0/16/35/49 
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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 

11 9 2 9 2 - 3 6 1 

ลู กจ้ า ง เ งิ น ราย ได้

คณะ 

2 2 - 2 - - 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 

ตารางท่ี 3 แสดงปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญที่ผลักดันหรอืสร้างแรงจูงใจท่ีมุ่งมั่นต่อบุคลากรของคณะฯ  

ประเภทของบุคลากร ปัจจัยส าคัญ 

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

การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย และการบรกิารวิชาการ 

การจัดสรรงบประมาณส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

(บทความ เอกสารประกอบการสอน ต ารา หนังสือ) 

การจัดสรรงบประมาณส าหรับการเรยีนภาษาอังกฤษ 

การกระตุ้น การพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างบุคลากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และ

ต่างประเทศ 

การจัดหาพืน้ท่ีตีพิมพ์เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
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ประเภทของบุคลากร ปัจจัยส าคัญ 

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 ซึ่ง เป็นอาคารที่ใช้

ร่วมกับส่วนงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย ส่วนในด้านการจัดการเรียนการสอน คณะฯ ใช้พื้นที่ของอาคารเรียน

รวม ซึ่งได้รับการจัดสรรโดยกองบริการการศกึษาของมหาวิทยาลัย ส่วนหอ้งสมุด หอ้งปฏิบัติการทางภาษา 

และห้องคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้ร่วมกับส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ห้องส านักงานของคณะฯ ได้ปรับปรุง

พื้นที่ส่วนหนึ่งให้เป็นห้องอ่านหนังสือของคณะฯ และห้องประชุม เพื่อให้บริการนิสิตและบุคลากร โดย

สินทรัพย์ของคณะฯ แสดงดังตาราง 4 

ตารางท่ี 4 สินทรัพย์ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

อาคารสถานที ่ เทคโนโลย ี ครุภัณฑ ์

• ห้องประชุม 1 ห้อง 

• ห้องสมุด 1 ห้อง 

• ห้องพักอาจารย์ 2 ห้อง 

• ห้อง Co-working space 2 ห้อง 

• 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 

 



11 
 

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 

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

• มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2558 

• ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู ้ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท 

พ.ศ. 2562 

• ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา 2562 

การวิจยั • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าดว้ยหลักเกณฑ์การบรหิารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2554 

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏบัิติ พ.ศ.2553 

• ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบกิจา่ยเงินโครงการวิจัย พ.ศ.2556 

• ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจา่ยเงินอุดหนุนโครงการวิจัย พ.ศ.2562 

• ประกาศจัดสรรทุนรายได้คณะฯ พ.ศ.2563 

การบริการ

วิชาการ 
• ขออนุมัติใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการ

วิชาการ และโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พ.ศ.2556 โดยอนุโลม 

• ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ พ.ศ.

2562 
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พันธกจิ กฎหมาย/ระเบียบ/มาตรฐาน 

• 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 

 

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 2 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.2565 ดังแผนภาพที่ 1 และ 2  
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แผนภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 

 
 

         แผนภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 

 
ข้อมูลปีงบประมาณ 2565 
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(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 

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) ผู้ใชบ้ัณฑิต 

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 
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ตารางที่ 6 แสดงความต้องการ/ความคาดหวังของกลุ่มผู้เรยีนและผู้รับบริการ 

ผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

ผู้เรยีน  นิสิตระดับปริญญาตรี 

  

 

 

 

 

 

 

           นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

• ต้องการพื้นท่ีการท ากิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเรยีนการสอน และการ

จัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตรนอกห้องเรยีน  

• การเรยีนการสอนทักษะที่สามารถน าไปใชใ้นการท างานรว่มกับชุมชน 

หน่วยงานราชการ และองค์กรชุมชน  

• การเรยีนการสอนในสถานท่ีท างานจริง เช่น หน่วยงานภาครัฐ และ

ภาคประชาชน 

• มงีานท าเมื่อส าเร็จการศึกษา 

 

 

• ต้องการรว่มศึกษาในหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ

ภาคเอกชนท่ีแสดงให้เห็นถึงการท างานรว่มกันในรูปแบบเครือข่าย  

• การจัดการเรยีนการสอนแบบผสมผสานระกว่างการเรียนแบบ

เผชิญหน้า (Face to face)  และ การเรยีนออนไลน์ (Online)  

• การทัศนศึกษานอกห้องเรยีน 

ศิษย์เก่า • การได้รับข้อมูลข่าวสารจากคณะฯ 

• การสร้างและการเข้ารว่มเครอืข่ายศิษย์เก่าของสาขา/คณะ 

ผู้ปกครอง • อาจารย์ให้การเอาใจใส่ช่วยเหลือนิสิตในดา้นการเรยีนการสอน การ

ด าเนินชีวิตในระหว่างศกึษา 

• นิสิตไดร้ับความรู้และทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพในสาขาที่เรียน 

• คณะฯ มอุีปกรณ์ทางการศึกษาที่ทันสมัย มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นิสิต 

• คณะฯ มกีารจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีมุง่เน้นให้นิสิตคิดเป็น ท าเป็น 

แก้ปัญหาเป็น และแนะแนวการประกอบอาชีพเตรยีมความพรอ้มด้าน

ทักษะท่ีจ าเป็นก่อนส าเร็จการศึกษา 

 

ผู้ใช้บัณฑิต • สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีองค์ความรู้ คุณลักษณะ และทักษะที่เอื้อต่อ

การปฏิบัติงาน 

ด้านการวิจัย 

ผู้ให้ทุนวิจัย • การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะด้าน 

• การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสังคม 

ผู้ไดร้ับประโยชนจ์ากการวจิัย (องค์กร หรือ ชุมชน) • การน าองค์ความรู้จากการวจิัยไปช่วยแนะน าหรอืแก้ไขปัญหาใหก้ับ

องค์การหรอืชุมชน 
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ผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ด้านการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้สนับสนุนงบประมาณ • การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท างานร่วมกับคณะฯ องค์กร 

หรอื ชุมชน  

ผู้รับประโยชน์จาการบรกิารวิชาการ (องค์กร หรอื ชุมชน) • การได้รับบรกิารวิชาการท่ีสามารถช่วยพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาให้กับ

องค์การ หรอืชุมชน 

 

 (3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 

(3.1) ผู้สง่มอบ  

ตารางที่ 7 ผู้ส่งมอบที่ส าคัญของคณะฯ 

ผู้ส่งมอบ บทบาท ข้อก าหนดที่ส าคัญ วิธีการสื่อสาร 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

โรงเรยีนมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

การผลิตนักเรยีน ม.6 ส าหรับ

หลักสูตร  

ป.ตร ีของคณะ 

สามารถสง่มอบนักเรยีนชั้น ม.6 

ท่ีมีผลการประเมินในระดับ 

2.00 ขึน้ไป (จากทุกแผนการ

ศึกษา)  

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

การแนะแนวสัญจร 

Website/ Facebook/ 

Page, การประชาสัมพันธ์ 

จากรุน่พี่ศิษย์เก่า-ศิษย์

ปัจจุบันถึงน้องโรงเรยีน  

มหาวิทยาลัย 

ภายในประเทศ 

การผลิตบัณฑิต ป.ตร ีส าหรับ

หลักสูตร ป.โท ของคณะ 

บัณฑิตท่ีมีความสนใจในเป็น

สว่นหน่ึงของการบรหิารกิจการ

สาธารณะ  

 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์  

Website/ Facebook/ 

Page 

หลักสูตรลักษณะอื่นของ

คณะรัฐศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร ์ท าให้

หลักสูตรเป็นท่ีรู้จัก 

หน่วยงานราชการ การผลักดันพนักงานเข้าสูก่ารเรยีน

ระดับ ป.ตร ีและ ป.โท 

หน่วยงานส่งเสริมให้มีการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ

องค์การ 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์  

Website/ Facebook/ 

Page, กิจกรรมการ

บรกิารวิชาการ 

หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย เช่น 

- กองบรกิาร

การศึกษา 

การดูแลเกี่ยวกับการจัดการเรยีน

การสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

รวมท้ังการประสานความรว่มมือใน

การบริหารการศึกษา 

ประกาศ ข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ

จัดการเรยีนการสอน 

บันทึกข้อความภายใน 

E-mail, Website, Line 

โทรศัพท์ 
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ผู้ส่งมอบ บทบาท ข้อก าหนดที่ส าคัญ วิธีการสื่อสาร 
- วิทยาลัยการศึกษา 

- คณะศลิปศาสตร์ 

- คณะนิติศาสตร์ 

ด้านการวิจัย 

กองบรหิารการวิจัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

การใหข้้อมูลเกี่ยวกับแหลง่ทุน การ

พิจารณา/อนุมัติแหล่งทุน การ

ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนดา้น

การวิจัย 

ประกาศ ข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการวิจัย

ของมหาวิทยาลัย 

นโยบาย กลยุทธ์ แผน ดา้นการ

วิจัยของมหาวิทยาลัย 

การท าข้อตกลงหรอืสัญญา

ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

บันทึกข้อความภายใน 

E-mail, Website, Line

โทรศัพท์ 

สถาบันหรืองค์กรท่ีให้ทุน/

ความร่วมมือดา้นการ

วิจัย 

เช่น อปท. สสส. บพท. 

SID ส านักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ  

การสนับสนุนทุนวิจัย 

การก าหนดกรอบหรอืระเบียบการ

ท าวิจัย 

ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ ของ

สถาบันหรือองค์กร 

หนังสือราชการ 

E-mail, website 

โทรศัพท์ 

ด้านการบริการวชิาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะหรือหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

พะเยา 

การรว่มมือข้ามศาสตร์ในการ

ให้บรกิารวิชาการ 

การท าข้อตกลงหรอืสัญญา

ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบรกิาร

วิชาการ 

บันทึกข้อความภายใน 

E-mail, Website, Line

โทรศัพท์ 

หน่วยงานภาครัฐ และ

เอกชน 

การรว่มมือในการให้บรกิารวิชาการ 

เช่น การเป็นวิทยากร  

ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ ของ

สถาบันหรอืองค์กร 

หนังสือราชการ 

E-mail, Website 

โทรศัพท์ 

 

คณะฯ มีผู้สง่มอบที่จ าแนกออกได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ ผูส้่งมอบที่มีบทบาทในกระบวนการเรียนการสอน 

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 

ผู้ใช้บัณฑิต รับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน 

รับนิสิตฝึกงาน 

รว่มพัฒนานิสิตและหลักสูตร 

การรว่มผลิตบัณฑิตตาม

เป้าประสงค์ของหลักสูตร 

สื่อออนไลน์ 

กิจกรรมการบรกิารวิชาการ 

องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นใน 

จังหวัดพะเยา 

ร่วมกันจัดกิจกรรมตามพันธกิจ

ของท้องถิ่นและคณะ 

การรว่มผลิตบัณฑิตตาม

เป้าประสงค์ของหลักสูตร 

สื่อออนไลน์ 

กิจกรรมการบรกิารวิชาการ 

สว่นราชการในจังหวัด

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 

ชุมชนในพืน้ท่ีวิจัยและ

บรกิารวชิาการของคณะ 

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 

 

1.4. สถานการณ์ขององค์กร 

1.4.1 สภาพด้านการแข่งขัน 

 (1) ล าดับในการแข่งขัน  

 ในการให้บริการหลักสูตรด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ หากพิจารณาในระดับคณะกล่าวได้ว่า 

คู่แข่งหลักมีอยู่ 2 แห่งด้วยกัน ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งทั้งสองคณะมีหลักสูตรครอบคลุมทั้งด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  

คณะฯ ได้ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อระบุบริบทเชิงกลยุทธ์ที่เอื้อต่อการพัฒนาการ

ด าเนินงาน (จุดแข็งและโอกาส) ของคณะและบริบทเชิงกลยุทธ์ที่ต้องค านึงถึงในการวางแผนปรับปรุงและ

พัฒนา (จุดอ่อนและอุปสรรค) อย่างตอ่เนื่องทุกปี โดยจุดแข็งที่ส าคัญคือบุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม ่ไฟ

แรง ที่มีช่วงอายุใกล้ ๆ กัน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โอกาสที่เด่นชัดคือค่านิยมของสังคมที่มองว่าการ

ท างานราชการมีความมั่นคงส่งผลให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะฯ  จุดอ่อนหลักภายในคณะคือ 

งบประมาณได้รับการจัดสรรมีแนวโน้มลดลง การลาออกของบุคลากร การขาดระบบสารสนเทศสนับสนุน

การจัดการข้อมูลและการจัดการเรียนการสอน และการเปลี่ยนแปลงภายนอกคณะที่เป็นอุปสรรคส าคัญคือ

นโยบายของรัฐที่เน้นการพัฒนาทางดา้นวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม  

(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบ 

บุคลากรของคณะฯ เห็นร่วมกันในการก าหนดให้ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นคู่

เทียบของคณะ เนื่องจากมีหลักสูตรที่ใกล้เคียงกันและมีโครงสร้างและบริบทของมหาวิทยาลัยที่ใกล้เคียงกัน  
 

1.4.2 บริบทเชิงกลยุทธ์ 

คณะฯ ได้วิเคราะหบ์ริบทเชิงกลยุทธ์ด้วยการท า SWOT ซึ่งสามารถน ามาสรุปเป็นความท้าทาย

เชงิกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ดังแสดงในตารางที่ 10 

 

1.4.3 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

คณะฯ ได้พัฒนาระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการอยู่บนฐานของมาตรฐานอุดมศึกษา การ

ประกันคุณภาพการศกึษา และนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยน าเอาแนวคิดวงจรการควบคุมคุณภาพ

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 
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ตารางที่ 9 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญของคณะฯ 

ประเด็น ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์ ความไดเ้ปรียบเชงิกลยทุธ์ 

ดา้นการผลิต

บัณฑิต 

1. นโยบายของรัฐที่เนน้การพัฒนาทางดา้น

วทิยาศาสตร์และอุตสาหกรรม 

2. หลักสูตร Degree, Non-Degree และ

รูปแบบการเรียนการสอนออนไลนจ์าก

สถาบันรัฐและเอกชนท้ังในและตา่งประเทศ 

3. การปรับตัวและพลกิโฉมของมหาวิทยาลัย 

1. ค่านยิมการรับราชการ และค่านยิมการเรียนรู้

ตลอดชีวติ 

2. การมเีครอืขา่ยความร่วมมอืในทุกระดับ 

3. จ านวนนสิิตปัจจุบันและศิษยเ์ก่ามีจ านวนมาก 

4. นโยบายการขยายโอกาสทางการศกึษา 

ด้านการวิจัย 

และ บรกิาร

วิชาการ 

1. การแขง่ขั้นในการหาแหลง่ทุนการวิจัย 

บริการวิชาการ และท านุบ ารุงฯ  

2. การแขง่ขันของมหาวทิยาลัยในการบริการ

งานวจิัยและการบริการวิชาการท่ี

หลากหลาย 

1. มหาวทิยาลัยให้ความส าคัญเร่ือง SDGs  

2. การมเีครอืขา่ยความร่วมมอืในทุกระดับ 

3. ความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายวิชาการ 

4. ปณิธานของคณะท่ีเนน้การท างานเพ่ือชุมชน 

ด้านบริหาร

จัดการ 

1. แนวโนม้การลาออกของบุคลากร  

2. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

3. การปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลเพื่อจัดเก็บ

ข้อมูลท่ีใชใ้นการบริหารจัดการ การตดิตาม 

และการให้บริการขอ้มูล ที่มปีระสิทธิภาพ 

1. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม ่และมีอายุไม่

มาก 

 

 

 

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

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและวิเคราะห์สภาวการณ์ของคณะฯ เพื่อการปรับตัวและ

พลิกโฉมของคณะและมหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อให้มีการประเมินคุณภาพการด าเนินงานตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence; EdPEx) 

และเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA) โดยได้

วิเคราะหส์ภาวการณ์ของมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี ้

2.1 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 

 1) ความเป็นเลิศในการแข่งขัน 

 หลักสูตรด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ หากพิจารณาในระดับคณะกล่าวได้ว่า คู่เทียบหลักมี

อยู่ 2 แห่งด้วยกัน ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร เนื่องจากสองคณะมีหลักสูตรครอบคลุมทั้งด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 คณะฯ ได้ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน เพื่อระบุบริบทเชิงกลยุทธ์ที่เอื้อ

ต่อการพัฒนาการด าเนินงาน (จุดแข็งและโอกาส) ของคณะและบริบทเชิงกลยุทธ์ที่ต้องค านึงถึงในการ

วางแผนปรับปรุงและพัฒนา (จุดอ่อนและอุปสรรค) อย่างตอ่เนื่องทุกปี โดยจุดแข็งที่ส าคัญคือ บุคลากรส่วน

ใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง ที่มีช่วงอายุใกล้ ๆ กัน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โอกาสที่เด่นชัดคือค่านิยมของ

สังคมที่มองว่าการท างานราชการมีความมั่นคงส่งผลให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะฯ  จุดอ่อน

หลักภายในคณะคือ งบประมาณได้รับการจัดสรรมีแนวโน้มลดลง การลาออกของบุคลากร การขาดระบบ

สารสนเทศสนับสนุนการจัดการข้อมูลและการจัดการเรียนการสอน และการเปลี่ยนแปลงภายนอกคณะที่

เป็นอุปสรรคส าคัญคือนโยบายของรัฐที่เน้นการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม นอกจากนี้

โครงสร้างประชากรวัยเด็กที่มีจ านวนลดลงซึ่งส่งผลต่อจ านวนนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับ

มหาวิทยาลัย ตลาดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีจ านวนคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

และทัศนคติของเด็กรุ่นใหม่ที่มีต่อการศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยส่งผลให้มีแนวโน้มความต้องการเรียน

ลดลง 

   

 2) บรบิทเชิงกลยุทธ์ 

 มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยาประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 โดยมีทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย (1) 

การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต (2) การสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชน (3) การบริการวิชาการและสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้เพื่อความ
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เป็นอยู่ที่ดี (4) การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย 

มีประสิทธิภาพและธรรมาภบิาล 

            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

ให้บริการทางการศึกษา ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยโดยส านักงานปลัดกระทรวง

อุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

 

2.2 การวเิคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

 (1) การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน 

 ตารางที่ 10 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ด้วย 7s McKinsey  

7s McKinsey จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

Strategy 1. มกีารวเิคราะห์ ทบทวน และปรับปรุง แผน

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ทุกป ีเพื่อให้สอดคล้อง

กับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

2. การมสี่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท า

แผนปฏิบัตกิารเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ี

ก าหนดไว ้

3. มกีารแปลงแผนไปสู่การปฏบัิต ิ 

4. มตีัวช้ีวัดเร่งดว่น Super KPI เพือ่ผลักดันให้

เกิดการด าเนนิงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1. การด าเนนิโครงการไม่เป็นไปตามแผนปฏบัิตกิาร

ท่ีท าหนดไว้เนื่องจากภาระงานท่ีมมีากของ

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2. ตัวช้ีวัดบางส่วนไมบ่รรลุวัตถุประสงค์ตาม

เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

Structure 1.  มกีารปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและ

โครงสร้างการบริหารงานเพื่อให้เหมาะสม

กับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

2.  มีการจัดคนเข้าท างานตามโครงสร้าง 

 

1. การแบ่งงานตามโครงสร้างบางส่วนยังขาดความ

ขัดเจน ส่งผลต่อการท างาน  

2. ขั้นตอนการท างานบางส่วนงานมีความซับซ้อน 
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7s McKinsey จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

 

System 1. การน าเทคโนโลย ีระบบ IT เข้ามาชว่ยในการ

บริหารจัดการ เช่น ระบบ e-Budget  

2. ชอ่งทางการตดิตอ่สื่อสารท่ีหลากหลาย

ส าหรับบุคลากรทุกกลุ่ม 

3. ระบบการท างานของบุคลากรสายวชิาการท่ี

มกีารแบ่งท างานแบง่เป็นกลุ่มยอ่ยตามความ

สนใจ 

4. ระบบพี่เลีย้งและบัดดีด้้านการสอน การวิจัย 

และการบริการทางวิชาการมโีอกาสเป็นไป

ได้ท่ีคณาจารย์จะจัดทมีท างานรว่มกัน 

เนื่องจากมีความตา่งในช่วงอายุไมม่าก 

5. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA, 

EdPEx เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน

และการบริหารจัดการของคณะให้มีคุณภาพ 

 

1. ขาดฐานข้อมูลท่ีส าคัญในการท างานรว่มกัน 

2. การตดิตอ่สื่อสารท่ีมีหลายช่องทางมากเกินไป 

ส่งผลตอ่การจัดการข้อมูลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. คณะขาดระบบสารสนเทศเพื่อจัดการขอ้มูลและ

แหลง่การเรียนรู้ท่ีเอื้อตอ่การเรียนการ 

 

Staff 1. บุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุนส่วน

ใหญ่เป็นคนรุ่นใหม ่ไฟแรง ที่มชีว่งอายุใกล้ ๆ 

กัน พร้อมท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  เพื่อการ

พัฒนา 

2. บุคลากรสายวชิาการจบการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอกจากมหาวทิยาลัยท่ีหลากหลาย

ท้ังในและตา่งประเทศ 

3. บุคลากรของคณะส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ี 

หรือมภีูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดใกล้เคียง 

 

 

 

1. แนวโนม้การลาออกและการขาดแคลนบุคลากร 

2. ผลงานทางวิชาการมีน้อยเมื่อเทียบกับจ านวน

บุคลากร  

3. ความเข้มแข็งทางวิชาการและความก้าวหน้าใน

ต าแหนง่ทางวิชาการยังพัฒนาไปได้ช้า ขาดแรง

บันดาลใจ/แรงจูงใจ 

4. ความสนใจดา้นวชิาการของบุคลากรสายวิชาการ

มคีวามความหลากหลาย บางคร้ังท าให้ยากต่อ

การท างาน 

5. ความสมดุลของพันธกิจแต่ละดา้นท่ีต้อง

รับผิดชอบรวมท้ังการท างานเอกสารต่างๆ ส่งผล

ตอ่การพัฒนาบุคลากรในคณะ 

6. การมสี่วนร่วม ความสามัคคี การท าเพ่ือ

ประโยชนส์่วนรวม 

บุคลากรขาดการตดิตาม ความเข้าใจและปฏบัิติ

ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 
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7s McKinsey จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

Skill 1. บุคลากรสายวชิาการมีความแตกต่าง

หลากหลายสาขาของศาสตร์ดา้นรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มีความรู้และความ

เชี่ยวชาญท้ังดา้นการเรียนการสอน การวิจัย 

และบริการวิชาการ 

1. บุคลากรขาดทักษะด้านเทคโนโลย ี(เชน่ ระบบ E-

budget, HR Smart) และภาษาต่างประเทศ 

2. ทักษะในการตดิตอ่สื่อสาร ทักษะในการท างาน

ร่วมกัน 

3. การคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม ในงานท่ี

รับผิดชอบ 

Style 1. ผู้บริหารเนน้การบริหารงานแบบ

ประชาธิปไตย และให้อิสระในการท างาน 

2. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหา และ

น าไปปรับปรุงพัฒนา 

3.  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการท างานแบบมี

ส่วนร่วม ท างานเป็นทีม  

1. ควรมกีารประชุมบุคลากรร่วมท้ังคณะอยา่งน้อย

ภาคเรียนละ 1 ครัง้  

Shared 

Value 

1. อัตลักษณข์ององค์กรมคีวามชัดเจนด้านความ

แข็งแกร่งทางสังคมศาสตร์ 

2. มคี่านยิมร่วมกันของคณะ 

 

 

1. ขาดการสือ่สารและท าความเข้าใจค่านยิมรว่ม 

ไม่มีแผนรองรับการขับเคลื่อนคา่นิยมร่วม 

2. บุคลากรยังไม่ตระหนักในคา่นยิมรว่ม ไม่

สามารถน าไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง ส่งผลตอ่

การสรา้งวัฒนธรรมองคก์ารที่ดี 

 

(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ตารางที่ 11 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST Analysis   

PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

 1. กระทรวง อว.เปิดโอกาสการพัฒนางานด้าน

สังคมศาสตร์มากขึ้น 

2. กระทรวงอว.ให้ความส าคัญกับเร่ือง SDGs 

ซึ่งมีประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการศกึษา โอกาส

ในการศึกษา ความเท่าเทียม 

3. นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศเน้น

เร่ืองการเรียนรูตลอดชีวิตของคนไทย 

4.  ความสัมพันธ์อันดรีะหว่างคณะ และชุมชน 

ท าให้มีการท างานรว่มกันระหวา่งชุมชน/พื้นท่ี

1. นโยบายของมหาวทิยาลัยบางดา้น อาจจะไม่

สอดคล้องกับประเด็นความสนใจด้านวชิาการของ

คณาจารยใ์นคณะที่มคีวามหลากหลายในสาขาวิชา 

2. นโยบายของมหาวทิยาลัยการสง่เสริมการวจิัยหรือ

ส่งเสริมผลงานทางวิชาการใหค้วามส าคัญกับสาย

วทิยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยี

มากกวา่สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3. กฎระเบียบ ค าสั่ง ข้อมูล ข่าวสาร มาตรการ และ 

การเปลี่ยนแปลงตา่งๆ จากส่วนกลาง ไมเ่อื้อตอ่การ

ปฏบัิตงิาน  



25 
 

PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ศกึษา ท้ังทางด้านการเรียนการสอน การ

วจิัยและบริการวิชาการ 

5. ชุมชนท้องถิ่นมีความต้องการที่จะให้คณะ

น าความรูจ้ากผลงานวิจัยและงานวิชาการ

เข้าไปพัฒนาทอ้งถิ่น 

6. คา่นิยมทีม่ีต่อการท างานภาครัฐ 

7. การก้าวเข้าสู่สงัคมผู้สูงอาย ุ

8.  ความก้าวหนา้/การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยสีมัยใหม่สง่ผลต่อการพัฒนา

นวัตกรรม รูปแบบการจัดการเรียนการ

สอน การวิจัย การบรหิารวิชาการ 

9. การใช้เทคโนโลยีทดแทนระบบการท างาน

แบบดั้งเดิม 

4.  ทิศทางการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ ที่ขาดการรับฟังเสียงสะทอ้นจาก

มหาวทิยาลัย 

5. นโยบายการสร้างแรงจูงใจ หรือขวัญก าลังใจจาก

มหาวทิยาลัยส าหรับบุคลากรมคี่อนขา้งน้อย 

6. งบประมาณทีล่ดน้อยลง 

7. ภาวะเศรษฐกจิตกต่ า บัณฑติตกงานเพิ่มขึน้ 

8. ปัญหาทางด้านเศรษฐกจิ ส่งผลกระทบต่อการ

สนับสนุนการจัดการศึกษาของผู้ปกครอง 

9. โครงสรา้งประชากรดา้นการคุมก าเนิดสง่ผลให้

ประชากรวัยเรียนลดลง และการเปลี่ยนแปลง

คา่นิยมทีม่ีต่อการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 

10. สถานการณก์ารแพร่ระบาด COVID-19 ส่ง

กระทบต่อการลงพืน้ที่ในรายวชิา, การวจิัย และ

การบรกิารวชิาการ 

11. สภาวะการแข่งขันที่สงูขึน้ และการปรับโฉมของ

มหาวิทยาลยัในประเทศไทยและตา่งประเทศ 

12. โรคอุบัติใหม ่

13. ความกา้วหนา้ และตน้ทุนทางเทคโนโลยีที่

เพิ่มขึน้ 

14. หลักสูตรการเรยีนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของ

สถาบันในต่างประเทศเป็นทีย่อมรับอยา่ง

กวา้งขวาง และเปน็ที่นยิมมากขึ้นในหมู่คนรุน่

ใหม ่

 

 

 



26 
 

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 

 
 

 

 

 

 

ประเด็น ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชงิกลยุทธ์ 

ด้านการผลิต

บัณฑิต 

1. นโยบายของรัฐที่เนน้การพัฒนาทางดา้น

วทิยาศาสตร์และอุตสาหกรรม 

2. หลักสูตร Degree, Non-Degree และ

รูปแบบการเรียนการสอนออนไลนจ์าก

สถาบันรัฐและเอกชนท้ังในและตา่งประเทศ 

3. การปรับตัวและพลกิโฉมของมหาวิทยาลัย 

1. ค่านยิมการรับราชการ และค่านยิมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

2. การมเีครอืขา่ยความร่วมมอืในทุกระดับ 

3. จ านวนนสิิตปัจจุบันและศิษยเ์ก่ามีจ านวนมาก 

4. นโยบายการขยายโอกาสทางการศกึษา 

ด้านการวิจัย 

และ บรกิาร

วิชาการ 

1. การแขง่ขั้นในการหาแหลง่ทุนการวิจัย 

บริการวิชาการ และท านุบ ารุงฯ  

2. การแขง่ขันของมหาวทิยาลัยในการบริการ

งานวจิัยและการบริการวิชาการท่ี

หลากหลาย 

1. มหาวทิยาลัยให้ความส าคัญเร่ือง SDGs  

2. การมเีครอืขา่ยความร่วมมอืในทุกระดับ 

3. ความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายวชิาการ 

4. ปณิธานของคณะท่ีเนน้การท างานเพ่ือชุมชน 

ด้านบริหาร

จัดการ 

1. แนวโนม้การลาออกของบุคลากร  

2. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

3. การปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลเพื่อจัดเก็บ

ข้อมูลท่ีใชใ้นการบริหารจัดการ การติดตาม 

และการให้บริการขอ้มูล ที่มปีระสิทธิภาพ 

1. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม ่และมีอายุไม่

มาก 
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ส่วนที่ 3 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
 

1.1. กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ  
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1.2. แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ก าหนดพันธกิจหลักและประเด็นยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา ได้แก่  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. ส่งเสรมิและพัฒนานิสิตให้มี

คุณลักษณะ สมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต 

1.1 ผลิตบัณฑิตด้วยหลักสูตร/

กิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้าง

คุณลักษณะ Community Change 

Agent 

  

1.2 สร้างอัตลักษณข์องนิสิต ใน

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 

1. ระดับความพงึพอใจของนสิิตต่อตอ่

การจัดการเรียนการสอน 

  

2. ระดับคะแนนความพงึพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 

 

3. ระดับความพงึพอใจของนิสิตต่อ

สวัสดิการและบรกิารที่มีคุณภาพ 

 

 4.ร้อยละของนิสิตที่มีผลการสอบวัด

ระดับภาษาอังกฤษ B1 ก่อน

ลงทะเบียนเรยีนชั้นปีที่ 4 

5. จ านวนโครงการที่พัฒนาคุณภาพ 

เสรมิสร้างทักษะและสมรรถนะแห่ง

อนาคต 

 

4 

 

 

3.5 

 

 

 

3.5 

 

 

5 

 

 

4 

 

4 

 

 

3.5 

 

 

 

3.25 

 

 

10 

 

 

4 

4.5 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

15 

 

 

4 

4.5 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

20 

 

 

4 

4.5 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

25 

 

 

4 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

2. ส่งเสรมิขีดความสามารถ

และพัฒนาศกัยภาพบุคลากร

สายวชิาการ 

2.1 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์

มืออาชีพ   

1.อาจารย์ที่ผ่านการประเมิน 

สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการ

สอนUP-PSF ในระดับที่สูงขึน้ จ านวน 

1 คน 

8.อาจารย์ได้รับต าแหน่งทางวิชาการที่

สูงขึน้ จ านวน 1 คน 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

1 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอน 

1.3.1.พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน 
 

1. ระดับคะแนนความพงึพอใจของ

นิสิตต่อรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอน 

2. ระดับคะแนนการประเมิน AUN QA 

ไม่ต่ ากว่า  

3.5 

 

 

3 

3.5 

 

 

3 

4 

 

 

3 

4 

 

 

3 

4 

 

 

3 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชน  
เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. ผลงานด้านวิจัยและ

นวัตกรรม มีคุณภาพ เป็น

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  

สู่การมีคุณภาพชีวติทีด่ีขึ้นน 

ส่งเสรมิและพัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรมโดยบูรณาการกับ

หน่วยงานภายนอก ถ่ายทอด

องค์ความรูสู้่ท้องถิ่นเพื่อความ

เป็นอยู่ที่ดีทางสงัคม 

1.จ านวนโครงการวิจัยและ

นวัตกรรมได้รับการอนุมัติ 

 

2.ระดับความพึงพอใจของชุมชน

และสังคม 

 

4. งบประมาณที่ไดรั้บการ

สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  

≥4 

 

 

≥3.5 

 

 

50,000 

≥4 

 

 

≥3.5 

 

 

50,000 

≥4 

 

 

≥3.5 

 

 

50,000 

≥4 

 

 

≥3.5 

 

 

50,000 

 ≥4 

 

 

≥3.5 

 

 

50,000 

 

รองคณบดีฝ่ายแผนและ

นวัตกรรม 

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิจัยและ

พัฒนาองคก์าร 

คณะกรรมการ วิจัย 

นวัตกรรม  

และบริการวชิาการ 

2. ผลงานด้านวิจัย นวัตกรรม 

และทรัพย์สินทางปญัญา 

การส่งเสรมิและการพัฒนา

ผลงานวิจัยรับใช้สังคมทีบู่รณา

การการเรียนการสอนและสร้าง

เครือข่ายการเรียนรู้ 

1.จ านวนผลงานที่ได้รับการตีพมิพ์

ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่

ไดรั้บการยอมรับ 

2.จ านวนผลงานที่ได้รับการตีพมิพ์

ระดับนานาชาต ิ

3.จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ 

4 

 

 

1 

 

1 

4 

 

 

1 

 

1 

4 

 

 

1 

 

1 

4 

 

 

1 

 

1 

4 

 

 

1 

 

1 

รองคณบดีฝ่ายแผนและ

นวัตกรรม 

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิจัยและ

พัฒนาองคก์าร 

คณะกรรมการ วิจัย 

นวัตกรรม  

และบริการวชิาการ 

3. การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที ่ การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที ่ 1. จ านวนชุมชนหรือพืน้ที่ที่ได้รับ

การพัฒนา 

 

2.ระดับความพึงพอใจของชุมชน

และสังคม 

4 

 

 

≥3.5 

4 

 

 

≥3.5 

4 

 

 

≥3.5 

4 

 

 

≥3.5 

4 

 

 

≥3.5 

รองคณบดีฝ่ายแผนและ

นวัตกรรม 

 

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิจัยและ

พัฒนาองคก์าร 

 

คณะกรรมการ วิจัย 

นวัตกรรม  

และบริการวชิาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบรกิารวชิาการและสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม     
เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1.การบรกิารวิชาการแก่สังคม

และชุมชนให้มีคุณภาพชีวติ

และความเป็นอยู่อย่างย่ังยืน

เรียนรู้ของสังคมและชุมชน  

 

3.1.1 สง่เสรมิและพัฒนางาน 

บรกิารวิชาการโดยบูรณาการ

กับหน่วยงานภายนอก ถ่ายทอด

องค์ความรูสู้่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อ

ความเป็นอยู่ที่ดีทางสงัคม 

  

3.2.1 ส่งเสรมิพฒันาองค์ความรู ้ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติของคน 

ในชุมชน  

  

1.จ านวนเครือข่ายหรือหน่วยงานที่

สรา้งความร่วมมือ  

2.จ านวนโครงการบรกิารหรือ

กิจกรรมวิชาการที่ช่วยพัฒนา

คุณภาพชีวติของชมุชน  

3.ระดับความพงึพอใจของชุมชน

ต่อการให้บรกิารวิชาการ 

 

1 

 

2 

 

 

≥3.5 

1 

 

2 

 

 

≥3.5 

1 

 

2 

 

 

≥3.5 

1 

 

2 

 

 

≥3.5 

1 

 

2 

 

 

≥3.5 

 

รองคณบดีฝ่ายแผนและ

นวัตกรรม 

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิจัยและ

พัฒนาองคก์าร 

คณะกรรมการ วิจัย 

นวัตกรรม และบริการ

วิชาการ 

2 มีแหลง่เรียนรู้และ

พัฒนาการ 

พัฒนาพืน้ที่เพื่อการเรียนรู้ 

ชุมชนต้นแบบ 

จ านวนแหลง่การเรียนรู้ 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายแผนและ

นวัตกรรม 

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิจัยและ

พัฒนาองคก์าร 

คณะกรรมการ วิจัย 

นวัตกรรม และบริการ

วิชาการ 

3 การส่งเสริมผู้ประกอบการใน
พื้นที่มีศักยภาพในการแข่งขัน 
สูงขึ้น 

การบ่มเพาะและสร้างขดี

ความสามารถในการแขง่ขันของ

ผู้ประกอบการท้องถิ่นบม่เพาะ

ผู้ประกอบการใหม ่

1.ระดับความพึงพอใจของชุมชนต่อ

การให้บรกิารวิชาการ 

2.จ านวนโครงการที่ไดรั้บการ

อนุมัติเพื่อส่งเสรมิงขีด

ความสามารถในการแขง่ชันของ

ผู้ประกอบการ 

≥3.5 

 

2 

 

 

≥3.5 

 

2 

≥3.5 

 

2 

 

≥3.5 

 

2 

≥3.5 

 

2 

รองคณบดีฝ่ายแผนและ

นวัตกรรม 

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิจัยและ

พัฒนาองคก์าร 

คณะกรรมการ วิจัย 

นวัตกรรม  

และบริการวชิาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมนเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ   
เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิลปะ 

วัฒนธรรมและภูมปิัญญา

ท้องถิ่นท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่นสู่การบรรลุ 

SDGs 

ส่งเสรมิและพัฒนางานท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย โดย

บูรณาการกับหน่วยงาน

ภายนอก ถ่ายทอดองค์ความรูสู้่

ชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเป็นอยู่ที่

ดีทางสงัคม  

1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรม

เพื่อส่งเสรมิความเป็นไทยให้

บุคลากร นิสิต มีส่วนรว่มในการ

อนุรักษ์สืบสานศิลปวฒันธรรม 

และภูมิปญัญาท้องถิ่น  

2 จ านวนโครงการด้านท านบุ ารุง     

สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภมูิ

ปัญญาท้องถิ่น ที่มีการบูรณาการ

กับการเรียนการสอน  และ/หรือ

การวิจัย และ/หรือการบรกิาร

วิชาการ  

3. จ านวนโครงการหรือกิจกรรม

ด้านท านุบ ารุง  สบืสาน

ศิลปวัฒนธรรม และภมูิปัญญา

ท้องถิ่น กบัหน่วยงานภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย  

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล   
เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 การพัฒนาคุณภาพองคก์ร

เพื่อความเป็นเลิศ 

การพัฒนาคุณภาพองค์กร

ตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพองคก์รเพื่อความเปน็

เลิศ (EdPEx) 

ผลการประเมิน EdPEx เข้าสู่

กระบวนการ 

screening 

200 200 200 200 รองคณบดีฝ่ายแผนและ

นวัตกรรม 

 

.2 การบรหิารงานมีธรรมาภิ

บาล และความโปร่งใสอย่าง

ย่ังยืน 

ส่งเสรมิการสรา้งธรรมาภิบาล

และความโปรง่ใสภายในคณะ 

ผลการประเมิน ITA ระดับคณะ  ≥B ≥B ≥B ≥B ≥B รองคณบดีฝ่ายบรหิาร 

3 การพัฒนาสู่การเป็น

องค์กรสีเขียวที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  

พัฒนากายภาพ และ

สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์  

การด าเนินการโครงการอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับ 

รักษา 

ระดับ 

รักษา

ระดับ 

รักษา

ระดับ 

A A รองคณบดีฝ่ายบรหิาร 

4 ผลการปฏิบัติงานและการ

พัฒนาที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ  

1.พัฒนาระบบการจัดการผล

การปฎิบัติงานของบุคลากร

สนับสนุนให้เกิดการท างานที่

ให้ผลการด าเนินการที่ด ี

 

2.พัฒนาประสิทธิผลของการ

เรียนรู้และการพัฒนา  

1.ระดับการประเมินความผูกพันและ

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ

บรหิารจัดการ 

 

 

2.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมการ

พัฒนาบุคลากร 

≥3.5 

 

 

 

 

≥1 

≥3.5 

 

 

 

 

≥2 

≥3.5 

 

 

 

 

≥2 

≥3.5 

 

 

 

 

≥2 

≥3.5 

 

 

 

 

≥2 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร 

รองคณบดีฝ่ายแผนและ

นวัตกรรม 

คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 

 

 

 



34 
 

กรอบประเด็นยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 

 

 

กรอบประเด นยุท ศาส ร ม า ิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2566 - 2570 
พัน กิจ พัฒนาก าลัง นท่ีมีสมรร นะ

และทัก ะแ ่งอนา   
 ิจัยและน ั กรรมพัฒนาเศร  กิจสัง มและ

ชุมชน 
บริการ ิชาการด้ ยอง    ามรู้

และน ั กรรม 
ท านุบ ารุงศิลปะ ัฒน รรมและ

และสืบสานเอกลัก     าม เป น
 ทย 

บริ ารจัดการทันสมัย มี
ประสิท ิภาพ  ปร่งใส และ 

มี รรมาภิบาล 
ยุท ศาส ร   
ม.พะเยา 

1. การเ รียม นและเสริมสร้าง
ศักยภาพ นใ ้มีสมรร นะและ
ทัก ะแ ่งอนา   

2. การสร้างงาน ิจัยและน ั กรรมพัฒนา
เศร  กิจสัง มและชุมชน 
 

3. การบริการ ิชาการและ
สร้างสรร  พื้นที่การเรียนรู้เพื่อ
  ามเป นอยู่ท่ีดีทางสัง ม     
 

4. การส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลป ัฒน รรมนเพื่อ  ามเป น
 ทยและเอกลัก   ของชา  ิ  

5. การพัฒนาระบบบริ ารจัดการ
ที่ทันสมัย มีประสิท ิภาพ  ปร่งใส 
และมี รรมาภิบาล   

 ิสัยทัศน 
ม า ิทยาลัย

พะเยา 

 
                                                            

 ิสัยทัศน   ะ
รั ศาส ร และ
สัง มศาส ร  

                                                                                                                                    

เป าประสง   1.1 พัฒนานิสิ ใ ้มี ุ ลัก  ะ 
Community Change 
Agent 

1.2 พัฒนานิสิ ใ ม้ีทัก ะการ
เรียนรู้ ลอดชี ิ  (Life Long 
Learning) 

 

2.1 ผลงานด้าน ิจัยและน ั กรรม มี ุ ภาพ 
เป นประ ยชน  ่อชุมชนและสัง ม  สู่การมี
 ุ ภาพชี ิ ที่ดีขึ้น  
2.2 ผลงานด้าน ิจัย น ั กรรม และทรัพย สิน
ทางป   า  
2.3 เพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-

Based and Community Engagement 

University) 

3.1 การบริการ ิชาการแก่สัง ม
และชุมชนใ ้มี ุ ภาพชี ิ และ
 ามเป นอยู่อย่างยั่งยืน 
3.2 มีแ ล่งเรียนรู้และพัฒนาการ 
เรียนรู้ของสัง มและชุมชน  
3.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการใน 
พื้นที่มีศักยภาพในการแข่งขัน 
สูงขึ้น 
     

4.1 อนุรัก      น ู ท านุบ ารุง
ศิลปะ  ัฒน รรมและภูมิป   า
ท้อง ิ่นท้อง ิ่นเพื่อการพัฒนา
ชุมชนท้อง ิ่นสู่การบรรลุ SDGs  

5.1 การพัฒนา ุ ภาพอง  กรเพื่อ
  ามเป นเลิศ 

5.2 การบริ ารงานมี รรมาภิบาล 
และ  าม ปร่งใสอย่างยั่งยืน 

5.3 การพัฒนาสู่การเป นอง  กรสี
เขีย ท่ีเป นมิ รกับสิ่งแ ดล้อม (UI 
Green)    

5.4 ผลการป ิบั ิงานและการ
พัฒนาท่ีดีและมีประสิท ิภาพ 
(PERFORMANCE Management 
and Development) 

กลยุท   1.1.1 ผลิ บั  ิ ด้ ย ลักสู ร/
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้าง
 ุ ลัก  ะ Community 
Change Agent  
1.1.2 สร้างอั ลัก   ของนิสิ  
ในการพัฒนาชุมชนท้อง ิ่น เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)  
1.1.3 การพัฒนาสมรร นะ
อาจารย มืออาชีพ   
1.1.4 พัฒนาระบบและกล ก
ระบบนิเ ศน เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู ้
1.2.1 พัฒนาทัก ะการเรียนรู้
 ลอดชี ิ   

2.1.1 ส่งเสริมและพัฒนางาน ิจัยและน ั กรรม
 ดยบูร าการกับ น่ ยงานภายนอก  ่ายทอด
อง  ก  ามรู้สู่ท้อง ิ่นเพื่อ  ามเป นอยู่ที่ดีทาง
สัง ม 
2.2.2 ส่งเสริมการพัฒนาผลงาน ิจัยรับใช้สัง ม
ที่บูร าการการเรียนการสอนและสร้าง
เ รือข่ายการเรียนรู ้
2.3.1 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 

3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนางาน 

บริการ ิชาการ ดยบูร าการกับ 
 น่ ยงานภายนอก  ่ายทอดอง   
  ามรู้สู่ชุมชนท้อง ิ่นเพื่อ  าม 
เป นอยู่ท่ีดีทางสัง ม 
 (Societal Well-Being) 
3.2.1 ส่งเสริมพัฒนาอง    ามรู้  
เพื่อพัฒนา ุ ภาพชี ิ ของ น 
ในชุมชน  
3.2.2 พัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อการเรียนรู ้
ชุมชน ้นแบบ 
(UP Learning Space)   
3.3.1 การบ่มเพาะและสร้างขดี
  ามสามาร ในการแข่งขันของ

4.1.1. ส่งเสริมและพัฒนางานท านุ
บ ารุงศิลปะและ ัฒน รรมท้อง ิ่น
เพื่อ  ามเป น ทย  ดยบูร าการ
กับ น่ ยงานภายนอก  ่ายทอด
อง    ามรู้สู่ชุมชนท้อง ิ่นเพื่อ
  ามเป นอยู่ท่ีดีทางสัง ม 
(Societal Well-Being) 

 

5.1.1 การพัฒนา ุ ภาพอง  กร
 ามเก   การประกัน ุ ภาพ
อง  กรเพื่อ  ามเป นเลิศ (EdPEx) 

5.2.1 ส่งเสริมการสร้าง รรมาภิ
บาลและ  าม ปร่งใสภายใน  ะ 

5.3.1 พัฒนากายภาพ และ
สิ่งแ ดล้อม ามเก    UI Green  

5.4.1 พัฒนาระบบการจัดการผล
การป ิบั ิงานของบุ ลากร
สนับสนุนใ ้เกิดการท างานท่ีใ ้ผล
การด าเนินการที่ด ี
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กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ 

กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

พันธกิจหลกั พัฒนาก าลงัคนทีม่ีสมรรถนะ

และทักษะแห่งอนาคต 

วิจัยและนวัตกรรมพัฒนา

เศรษฐกิจสังคมและชมุชน 

บรกิารวิชาการด้วยองค์ความรู้

และนวัตกรรม 

ท านุบ ารุงศิลปะวฒันธรรมและ

สืบสานเอกลกัษณค์วามเป็นไทย 

บรหิารจัดการทันสมัยมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิ

บาล 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 

1. การเตรยีมคนและเสริมสรา้ง

ศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต 

2. การสรา้งงานวิจัยและ

นวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ

สังคมและชมุชน 

 

3. การบรกิารวิชาการและ

สรา้งสรรค์พื้นที่การเรียนรู้เพื่อ

ความเป็นอยู่ที่ดีทางสงัคม 

 

4. การส่งเสรมิการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทย

และเอกลกัษณข์องชาติ   

5. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่

ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปรง่ใส 

และมีธรรมาภิบาล   

 

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

วสิัยทัศนคณะ

รัฐศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สู่ความทันสมัยในศาสตร์ทางสังคม เพื่อร่วมเป็นพลังในการสร้างสรรค์ชุมชนด้วยจิตสาธารณะ 

ผลสัมฤทธิ์ 

Outcome 

1. พัฒนานิสิตให้มสีมรรถนะ

และทักษะแห่งอนาคต 

2. การเสรมิสร้างทักษะด้าน

ภาษาและไอท ี

3. การส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ 

4. การจัดการเรียนการสอนที่มี

คุณภาพ 

5. การสรา้งเสรมิสุขภาพกาย 

ใจ และบุคลกิภาพของนิสิต 

1. ผลงานการวิจัยและ

นวัตกรรมเป็นที่รู้จักและได้รับ

การยอมรับ 

1.ชุมชนได้รับการพัฒนาและมี

คุณภาพชีวติที่ด ี

1.การสรา้งสืบสานสร้างความ

ตระหนัก ความรักและภาคภมูิใจ

ในศลิปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของ

ท้องถิ่นและของประเทศไทย 

1.การบรหิารจัดการที่มีประสทิธิภาพ

ความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล 
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เป้าหมายคณะ

ปี 2566 

1. ระดับคะแนนความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ

คุณลักษณะและทักษะของ

บัณฑิตไม่น้อยกว่า 3.5 

2. ร้อยละ 20 ของนิสิตที่มีผล

การสอบวัดระดับภาษาองักฤษ 

B1 ก่อนลงทะเบียนเรยีนชั้นปีที่ 

4  

3. อาจารย์ที่ผ่านการประเมิน 

สมรรถนะด้านการจัดการเรียน

การสอนUP-PSF ในระดับที่

สูงขึน้ จ านวน 1 คน 

5. ระดับความพงึพอใจของ

นิสิตต่อสวัสดิการและบริการที่

มีคุณภาพส าหรับนสิิต ไม่นอ้ย

กว่า 3.5 

6.ระดับคะแนนความพึงพอใจ

ของนิสิตต่อรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอน ไม่นอ้ยกว่า 3,5 

7. โครงการที่พัฒนาคุณภาพ 

เสรมิสร้างทักษะและสมรรถนะ

แห่งอนาคตอย่างน้อย 4 

โครงการ 

8.อาจารย์ได้รับต าแหน่งทาง

วิชาการที่สูงขึน้ จ านวน 1 คน 

1. การสรา้งเครือข่ายความ

ร่วมมือด้านการวิจัย

จ านวน 1 เครือข่าย 

2. ผลงานที่ได้รับการตีพมิพ์ใน

วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล

ที่ไดรั้บการยอมรับอย่าง

น้อย 4 เรื่อง 

3. ผลงานที่ไดรั้บการตีพมิพ

ระดับนานาชาติอย่างน้อย 

1 เรื่อง 

4. งบประมาณที่ไดรั้บการ

สนับสนุนจากแหล่งทุน

ภายนอก ไม่นอ้ยกว่า 

50,000 

5.จ านวนโครงการที่ไดรั้บการ

อนุมัติอย่างน้อย 4 เรื่อง 

6.ระดับความพงึพอใจของ

ชุมชนและสังคมไม่น้อย

กว่า 3.5 

7.จ านวนชุมชนหรือพืน้ที่ที่

ไดรั้บการพัฒนา 

 

1.การสรา้งเครือข่ายความ

ร่วมมือเพื่อบรกิารวิชาการ 

จ านวน 1 เครือข่าย 

2.โครงการบรกิารวิชาการที่ช่วย

พัฒนาคุณภาพชีวติของชุมชน 

อย่างน้อย 2 โครงการ 

3.ระดับความพงึพอใจของชุมชน

ต่อการให้บรกิารวิชาการไม่นอ้ย

กว่า 3.5 

4.โครงการที่มีการบูรณาการการ

เรียน การสอน การวิจัย การท านุ

ฯ ในการบรกิารวิชาการ และ/ 

หรือมีการบูรณาการกับ

หน่วยงานภายนอก  2 โครงการ 

5.จ านวนแหล่งการเรียนรู้ 1 แห่ง 

6.จ านวนโครงการที่ไดรั้บการ

อนุมัติเพื่อส่งเสรมิงขีด

ความสามารถในการแขง่ชันของ

ผู้ประกอบการ อย่างน้อย 2 

โครงการ 

 

1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรม

เพื่อส่งเสรมิความเป็นไทยให้

บุคลากร นิสิต มีส่วนรว่มในการ

อนุรักษ์สืบสานศิลปวฒันธรรม 

และภูมิปญัญาท้องถิ่น จ านวน 2 

โครงการ 

2 จ านวนโครงการด้านท านบุ ารุง     

สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภมูิ

ปัญญาท้องถิ่น ที่มีการบูรณา

การกับการเรียนการสอน  และ/

หรือการวิจัย และ/หรือการ

บรกิารวิชาการ จ านวน 2 

โครงการ 

3. จ านวนโครงการหรือกิจกรรม

ด้านท านุบ ารุง  สบืสาน

ศิลปวัฒนธรรม และภมูิปัญญา

ท้องถิ่น กบัหน่วยงานภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 1 

โครงการ 

1. ผลการประเมิน ITA ระดับคณะ ไม่

ต่ ากว่า B 

2.Green Office มกีารด าเนินการ

โครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษา

ระดับ 

3.ระดับการประเมินความผูกพันและ

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ

บรหิารจัดการไม่ต่ ากว่า 3.5 

4. EdPEx เข้าสู่กระบวนการ screening 

5. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมการ

พัฒนาบุคลากร 
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การเชื่อมโยงแผนกับ SDGs 
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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 

ตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 ต่อประชาคม

มหาวิทยาลัยพะเยา  

2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตรฯ์ ไปยังผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย

ทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการตดิตามข้อมูลย้อนกลับจาก ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียเป็นระยะ ๆ 

 4.1.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น โดยมีระบบและกลไก   

1) ก าหนดตัวผูร้ับผิดชอบยุทธศาสตรร์ายประเด็น และก าหนดตัวชีว้ัดการด าเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตรท์ี่เช่ือมโยงและสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดี) ระดับส่วนงาน

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

2) จัดตั้งคณะท างาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ์ โดยการมีองค์ประกอบ

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

  4.1.3 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของ

แผนยุทธศาสตร์  

1) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรฯ์ ตามตัวชี้วัด และตามรอบเวลาที่ก าหนดอย่างตอ่เนื่อง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมา

ปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

2) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 

 

 4.1.4 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ  

  การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนตามความเหมาะสม เช่นงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการ

ตามตัวชีว้ัดเร่งด่วน (Super KPI)การปรับปรุงขอ้บังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศใหค้ล่องตัวและตอบสนอง



39 
 

ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความรว่มมอืกับหนว่ยงานต่าง ๆ เพื่อสง่เสริมและ

สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

 

 4.1.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  

  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขดีความสามารถในการติดตามประเมินผล มีการน าข้อมูล 

ไปวิเคราะหแ์ละน ารายงานผลการวิเคราะหไ์ปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้ริหารได้อย่างถูกต้อง 

และรวดเร็ว 
 

 

4.2 การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินงาน 

 ก าหนดให้มีการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 เป็นรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยก าหนดให้มกีารประเมิน 

ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ตามวิธีการและขั้นตอน ดังนี้ 

 4.2.1 ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2566 - 2570 นี ้ได้

ก าหนดให้มีการเชื่อมโยงตัวบ่งชีข้องแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับหลักสูตร 

จงึก าหนดให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ์ สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผน 

 4.2.2 การรายงานผล 

 1) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้ประจ าปี

งบประมาณ) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ตามข้อก าหนด ITA  

                     2) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  

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 นอกจากนี ้

ในระดับหลักสูตรมีการน าเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพ 

ของการให้บริการทางการศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มีการพัฒนาอย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน 
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ส่วนที่ 5 การจดัการความรู้ สารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.การจัดการความรู ้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 การจัดการความรู้ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 คณะฯ โดยผูบ้ริหารมนีโยบายร่วมกับบุคลากรในการก าหนดประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหา

แนวปฏิบัติที่ดี 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  



41 
 

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 า เนินงาน  

(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

พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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 (5) ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน 

 เนื่องจาก ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ภายในคณะฯ เป็นการดูแลและสนับสนุนโดยศูนย์บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ภายในคณะฯ จึงมีการเตรียมพร้อมต่อภาวะ

ฉุกเฉินโดยระบบส ารองขอ้มูลเพื่อใหส้ามารถกู้คนืข้อมูลได้ 

 

 

 

  

 


