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นโยบายมุ่งเป้าการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา       

ประจำปีงบประมาณ 25661 

 

ค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัยพะเยา 

UP 

U = Unity 

P = Professional 

 

การร่วมสร้างวัฒนธรรมร่วมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ 

2. ความสามารถและความยุติธรรมสำคัญที่สุด 

3. สกัดเพชรความเป็นไทย เจียระไนคุณค่าของสากล 

4. ร่วมงานและสนทนาที่มองเห็นความเป็นมนุษย์ด้วยกัน 

5. แข็งแกร่งและโดดเด่นของทีมเวิร์กเพ่ือพิชิต Super-KPI และพิชิตเป้าหมายการพัฒนาคณะ 

 

การพัฒนาคณะเพื่อมุ่งเป้า (พ.ศ. 2566-2569) 

มองเป้าหมายเดียวกันว่าทุกเส้นทางตั้งเป้าที่ ภายใน พ.ศ.2569 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จะพัฒนา

ไปสู่การเป็น “ต้นแบบแห่งรัฐ-พัฒน์นวัตกรเพื่อชุมชน” และการไปเป็น “1 ใน 10 ของคณะสายรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ที่มีผู้สนใจศึกษามากที่สุด” 

 

 
1 เอกสารประกอบการประชุมบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา (รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา  พงษ์นิล) วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
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นโยบายการพัฒนา (ภาพรวม) 

1. ผลิตกำลังคนให้เป็นนวัตกรด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และพัฒนาสังคม โดย พัฒนานวัตกรรม

การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับชุมชน กลุ่มกิจกรรมทางสังคม เสริมสร้างอัตลักษณ์ของ

นิสิตและพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ 

2. เร่งพัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์มืออาชีพ และสายวิชาชีพชำนาญการเฉพาะ 

3. สร้างแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านรัฐ-พัฒน์นวัตกรใน Digital Platform 

4. เชื่อมโยงนักวิจัยและองค์ความรู้เชิงทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่การวิจัยที่บูรณาการกับการ

พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริการชุมชนและสังคม 

 5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายการวิจัยและการบริการวิชาการให้โดดเด่นมากขึ้น 

6. แสวงหาและขยายการบริการทางวิชาการไปสู่หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา 

7. สร้างแนวทางการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ผสานคุณค่าทางวัฒนธรรมของล้านนา-ไทย-สากลอย่าง

กลมกลืน 

8. พัฒนาระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการปฏิสัมพันธ์ของการทำงานขององค์กร  

9. ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่เคารพและเห็นคุณค่าระหว่างกัน มองวิสัยทัศน์และเป้าหมายเดียวกัน 

บุคลากรทำงานอย่างมืออาชีพ 

10. ส่งเสริมการบริหารงานอัจฉริยะ พัฒนาระบบธรรมาภิบาลให้ครอบคลุม ปรับปรุงแผนงานและการ

บริหารการเงินให้มีความสอดคล้องเหมาะสม ประหยัดและคุ้มค่า (HUM+++เน้นมีความสุข-Happiness กิจกรรม

ของคณะเชิงอรรถประโยชน์นิยม-Utility และกิจกรรมที่จิ๋วแต่แจ๋ว-Minimal ซึ่งตอบโจทย์การบริหารงานคณะได้) 

11. พัฒนาพื้นที่ขององค์กรให้เป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ทั้งในทางกายภาพและทางสังคม 

 12. สื่อสารสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ สู่สังคมเพ่ือสร้างความสนใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (พ.ศ.2566-2569) 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ (Milestone) 
(พ.ศ.2566-2569 

2566 2567 2568 2569 
1.พัฒนากำลังคนให้ถึงพร้อม
ความรู้และทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ที่สามารถพัฒนาเป็น
ต้นแบบของรัฐ-พัฒน์นวัตกร
เพื่อชุมชนสังคมได ้

1.1 ผลักดันให้พัฒนารายวิชาเป็นต้นแบบของนวัตกรรมการ
เรียนการสอนในหลักสูตร (รองฯ นวัตกรรมวิชาการ) 

จำนวนรายวิชาในหลักสูตร 4 8 12 16 

1.2 ผลักดันให้พัฒนารายวิชาเป็นต้นแบบของนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อการยกระดับคณุภาพชีวิตของชุมชน/
สังคมในหลักสูตร (รองฯนวัตกรรมบูรณาการ) 

จำนวนรายวิชาในหลักสูตร 4 8 12 16 

1.3 พัฒนาแหล่งเรียนรูต้ลอดชีวิตในรูปแบบ pre-degree, 
non-degree/credit bank/หลักสูตรออนไลน์  (รองฯ 
นวัตกรรมวิชาการ) 

จำนวนแหล่งเรยีนรู้ตลอดชีวิต - 1 2 3 

1.4 ส่งเสริมให้นิสิตนำเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม
ระดับสถาบัน ระดับภมูิภาค ระดบัชาติและระดับนานาชาติ 
(รองฯ นวัตกรรมวิชาการ) 

จำนวนผลงานทางวิชาการและนวตักรรม
ของนิสิต 

4 7 10 15 

1.5 ส่งเสริมและผลักดันนิสติให้เปน็ต้นแบบผู้นำนสิิตรัฐ-พัฒน์
นวัตกรระดับสถาบัน ระดับภูมภิาค ระดับชาติ (ผู้ช่วยคณบดี-
ดร.ณวิญ) 

จำนวนนิสิต/กิจกรรมทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่เป็นต้นแบบผู้นำรัฐ-พัฒน์
นวัตกร 

10/2 15/3 20/4 25/5 

1.6 พัฒนาบุคลากรให้เข้าสูต่ำแหน่งทางวิชาการ (รองฯ 
นวัตกรรมวิชาการและรองฯนวัตกรรมบรูณาการ) อาจารย์มือ
อาชีพ (รองฯ นวัตกรรมวิชาการ)  และความชำนาญงาน
วิชาชีพ (รองฯ บริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

จำนวนบุคลากรที่เข้าสูต่ำแหน่งทาง
วิชาการ/อาจารย์มืออาชีพ/ชำนาญงาน
วิชาชีพ 

2/2/1 3/3/1 5/3/1 5/4/1 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ (Milestone) 
(พ.ศ.2566-2569 

2566 2567 2568 2569 
 1.7 พัฒนาพ้ืนท่ีของคณะให้เป็นพืน้ท่ีของการเรียนรู้และการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต (ผู้ช่วยคณบดี-ดร.ณวิญ) 
จำนวนผลงานของนิสติที่นำมา show & 
share เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของนิสติใน
หลักสตูร 

9 12 15 18 

1.8 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการเป็นรัฐ-พัฒน์นวัตกร
ด้านต่าง ๆ (คณบดี) 

จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม
สมรรถนะ/จำนวนกิจกรรมการอบรมที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเป็นรัฐ-พฒัน์
นวัตกรด้านการเรยีนการสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการ และการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

10/5 15/7 20/9 25/12 

2. เช่ือมโยง/บูรณาการวจิัย
รัฐ-สังคมศาสตร์กับการ
พัฒนานวัตกรรมเศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคม 

2.1 สนับสนุนวิจัยนวัตกรรมแบบสหวิทยาการทางรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตรเ์พื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสายวิพากษ์และ
สายวิจัยพัฒนา (รองฯ นวัตกรรมบูรณาการ) 

จำนวนผลงานวิจัย 1 2 3 4 

2.2 พัฒนาระบบพ่ีเลี้ยงทางวิชาการแก่นักวิจัยเพื่อคณุภาพ
ของผลงานทางวิชาการ (รองฯ นวัตกรรมวิชาการ)   

จำนวนบุคลากรที่เข้าระบบพ่ีเลีย้งพัฒนา
ผลงานวิชาการ 

4 6 8 10 

2.3 ผลักดันให้มผีลงานวิชาการทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ตามมาตรฐาน 
มคอ. (รองฯ นวัตกรรมบูรณาการ) 

ค่าเฉลี่ยผลงานวิชาการ/คน 0.9 1.0 1.0 1.0 

2.4 ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครอืข่ายโดยการสร้างความ
ร่วมมือในการวิจัย นวตักรรมและการบริการวิชาการ (รองฯ 
นวัตกรรมบูรณาการ) 

จำนวนความร่วมมือในการวิจัย 
นวัตกรรมและการบริการทางวิชาการ 

1 2 3 3 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ (Milestone) 
(พ.ศ.2566-2569 

2566 2567 2568 2569 
3. พัฒนาพ้ืนท่ีแห่งการเรียนรู้
ร่วมกันและขยายผลการ
บริการวิชาการเพื่อชุมชน 
หน่วยงาน สังคมและมวลชน
เพิ่มขึ้น 

3.1 ผลักดันให้เกิดหัวข้อการบริการทางวิชาการที่เป็นประเด็น
ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการบริการทางวิชาการ
ระหว่างคณะกับหน่วยงานราชการ/เอกชน/NGOs/สื่อ (รองฯ 
นวัตกรรมบูรณาการ) 

จำนวนหัวข้อการบริการทางวิชาการที่
เป็นประเด็นความร่วมมือในการ
ดำเนินงาน 

2 3 4 5 

3.2 ผลักดันให้เกิดกจิกรรมงานวันวิชาการและนวัตกรรมทาง
รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสถาบันการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
ภาคเหนือ (คณบดี) 

จำนวนสถาบันการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เข้า
ร่วมกิจกรรม (แห่ง) 

- 20 30 30 

3.3 สร้างและพัฒนาร่วมกับชุมชนสังคมให้เป็นต้นแบบพ้ืนท่ี
แห่งการเรียนรู้ (รองฯ นวัตกรรมบูรณาการ) 

ร้อยละของกระบวนการพัฒนาพ้ืนที่
เรียนรู้ทีส่มบรูณ ์

40 50 75 90 

4. สร้างสรรค์และพัฒนา
กิจกรรมและอัตลักษณ์นสิิต
เพื่อสืบสานความเป็นไทย
และส่งเสรมิคณุค่าสูส่ากล 

4.1 พัฒนากิจกรรมทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมให้เป็นนวตักรรม
ที่ผสานคณุค่าของล้านนา-ไทย-สากล (Up Identity)  (ผู้ช่วย
คณบดี-ดร.ณวิญ) 

จำนวนผลงานนวัตกรรมทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ไดร้ับรางวัลระดบั
สถาบัน/ภูมิภาค/ระดับชาต ิ

1 1 2 2 

4.2 ผลักดันการสรา้งอัตลักษณ์นสิติ (สุขภาพ บุคลิกภาพ และ
สุนทรียภาพ) ท่ีผสานความเป็นรัฐ-พัฒน์นวัตกร (ผู้ช่วย
คณบดี-ดร.ณวิญ) 

จำนวนกิจกรรมนวัตกรรมอัตลักษณ์นิสติ 1 2 2 3 

4.3  ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม (social activity) ของนิสิตที่
เสรมิสร้างทักษะของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 และความเป็น
ประชาธิปไตย (ผู้ช่วยคณบดี-ดร.ณวิญ) 

ร้อยละของการพัฒนาองค์กรนสิิต/สโมสร
นิสิตหลักสตูรและคณะ 

60 70 80 90 



6 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ (Milestone) 
(พ.ศ.2566-2569 

2566 2567 2568 2569 
5. การบริหารจัดการอัจฉริยะ
อย่างมีส่วนร่วม เชื่อมั่นต่อกัน 
และสร้างพลังของการสื่อสาร
สาธารณะ 

5.1 การสร้างและพัฒนาระบบบรหิารงานอัจฉริยะเพื่อการ
บริหาร ตดัสินใจและการสื่อสารในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
(รองฯ นวัตกรรมบูรณาการ) 

ร้อยละของพัฒนาการ่ของระบบ
บริหารงานอัจฉริยะ 

30 50 75 90 

5.2 การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์การประกันคณุภาพ
องค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) (ผู้ช่วยคณบดี-ดร.ชยาณัญ) 
และเกณฑ์ UI Green(รองฯ บริหารและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา) และธรรมาภิบาล (ITA) (ผู้ช่วยคณบดี-ดร.ชยาณัญ) 

ระดับคะแนนเฉลี่ยเป็นร้อยละ 85 90 95 95 

5.3 การถอดบทเรียนและการพัฒนาอัตลักษณร์ัฐ-พัฒน์
นวัตกรเพื่อชุมชนของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(คณบดี) 

5.3.1โมเดลอตัลักษณ์รัฐ-พัฒน์นวัตกร
เพื่อชุมชนของคณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ประจำปึงบประมาณ 

1 1 1 1 

5.4 การรณรงค์กิจกรรมของคณะโดยการสื่อสารสาธารณะเชิง
รุกเพื่อสรา้งความเชื่อมั่น น่าอยู่และน่าเรียน (รองฯ นวัตกรรม
บูรณาการ) 

5.4.1 จำนวนแพลทฟอร์มของการสื่อสาร
สาธารณะ 

2 4 5 6 

5.4.2 อันดับของคณะด้านรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่น่าเรียน/ต้องการเรยีนใน
ประเทศไทย2 

1ใน20 1ใน15 1ใน10 1ใน10 

 

 

 
2 วัดและประเมินผลจากการจัดอันดับของสถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา (TER) The Most Popular Universities in Thailand แหล่งข้อมูลเว็บไซต์ : www.ThaiTopU.com 
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นโยบายในการผลักดันการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หนุนเสริม สร้างทีม มีส่วนร่วม เกาะติด ร่วมทุกข์และสุข 

 

มาตรการการส่งเสริมการทำงานของบุคลากรเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566 

พันธกิจ มาตรการ 

1 การจัดการเรียนการสอน 1.1 อาจารย์ประจำ ภาระงานสอนอย่างน้อย 4 รายวิชา/ภาค
การศึกษา (ท่ีไม่มีค่าตอบแทนการสอน) แบ่ง sec. ให้มีมาตรฐานการ
สอนเดียวกัน มคอ.3 ชุดเดียว 
1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้มีความรู้ความสามารถ ให้เน้นภาระงานสอน 
อย่างน้อย 5 รายวิชา/กลุุ่มเรียน/ภาคการศึกษา (ที่ไม่มีค่าตอบแทน
การสอน) (5-20 ชั่วโมงภาระงานต่อสัปดาห์) 

1.3 อาจารย์ประจำทุกรายวิชาให้เสนอขออนุมัติจัดทำเอกสาร
ประกอบการสอน/เอกสารคำสอนอย่างน้อย 1 รายวิชาที่สอนประจำ
ภาคการศึกษา 

1.4 สนับสนุนการจ้างอาจารย์พิเศษมาสอนในรายวิชาที่เกินภาระ
งานสอนขั้นต่ำของอาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้มีความรู้ฯ แล้ว 
(ข้อ 1.1 และ 1.2) 

1.5 วางแผนและเร่งสรรหาและรับสมัครบุคคลทั่วไปมาปฏิบัติงานใน
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) 
ตามอัตรากำลังที่ว่างลง เพ่ือช่วยบรรเทาภาระงานสอนและการ
ปฏิบัติงานในสำนักงานให้มากที่สุด 
1.6 ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้องมี pre-degree3 และ e-
learning อย่างน้อย 1 รายวิชาต่อหลักสูตร โดยกำหนดให้วิชาแกน
ของหลักสูตร จัดทำ (นโยบายของมหาวิทยาลัย) 

 
3 Super KPIs ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา ข้อที่ 1.1.1 
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     ก) ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) = รายวิชาประวัติศาสตร์ 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
    ข) รัฐศาสตรบััณฑิต = รายวิชารัฐศาสตร์เบื้องต้น 
    ค) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ) 
= รายวิชารัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 
1.7 ทุกหลักสูตร (ปริญญาตรีและปริญญาโท) ต้องมีรายวิชาอย่าง
น้อย 1 รายวิชาที่เสนอเข้าไปอยู่ในโครงการ “การพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอน”4  

2 การวิจัยและบริการวิชาการ 2.1 อาจารย์ประจำต้องเสนอ/มีโครงการวิจัยและ/หรือการพัฒนา
ตำรา/หนังสือประจำปีงบประมาณอย่างน้อย 1 โครงการ/1 เรื่อง 
(ทุนภายนอก/ทุนภายใน/ทุนรายได้คณะ/ทุนส่วนตัว) 
2.2 คณะจะจัดระบบพี่เลี้ยงเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการให้กับ
อาจารย์ประจำ 

2.3 ทุกหลักสูตร (ปริญญาตรีและปริญญาโท) ต้องมีรายวิชาอย่าง
น้อย 1 รายวิชาที่เสนอเข้าไปอยู่ในโครงการ “นวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือการยกระดับคุณภาพชุมชน”5 

2.4 คณะจะผลักดันการวิจัยที่ผสานการวิพากษ์และนวัตกรรมเป็นชุด
โครงการวิจัยที่สร้างทีมเวิร์กการทำงานร่วมกัน 
2.5 ทุกหลักสูตร (ปริญญาตรีและปริญญาโท) ต้องมีพ้ืนที่การเรียนรู้
ด้านการวิจัย นวัตกรรม/บริการทางวิชาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม 
(สามารถบูรณาการร่วมกับข้อ 2.3 ได้) – Learning Space6 

2.6 คณะจะสนับสนุนผลักดันการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการทั้งการ
วิจัยเพื่อความเป็นเลิศในองค์ความรู้7 การวิจัยนวัตกรรมการเรียนการ

 
4 Super KPIs ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา ข้อที่ 1.1.3 
5 Super KPIs ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา ข้อที่ 1.1.4 
6 Super KPIs พ้ืนที่การเรียนรู้ 
7 Super KPIs ด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา (ตีิพิมพ์ในฐานนานาชาต)ิ 
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พันธกิจ มาตรการ 

สอนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน8 และการวิจัยนวัตกรรม
เพ่ือชุมชน9 

3 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3.1 ทุกหลักสูตร (ปริญญาตรีและปริญญาโท) ต้องมีกิจกรรมอย่าง
น้อย 1 กิจกรรมที่สะท้อนการผสานวัฒนธรรมระหว่างคุณค่าของ
วัฒนธรรมล้านนา-ไทยกับวัฒนธรรมของสากล เช่น การจัดพิธีไหว้ครู
รูปแบบใหม่ที่ไม่มีการคลานเข่า หมอบกราบ ฯลฯ (ยกเลิกวัฒนธรรม
ศักดินา) - มุ่งสู่ UP-Identity 

4 การพัฒนาคุณภาพนิสิต 4.1 ทุกหลักสูตร (ปริญญาตรีและปริญญาโท) ต้องมีกิจกรรมอย่าง
น้อย 1 กิจกรรมที่สะท้อนการสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ทางสังคมให้กับ
นิสิตที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในระบอบประชาธิปไตย 
เช่น พ้ืนที่การเรียนรู้ประชาธิปไตยบนฐานของสโมสรนิสิต/
คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนิสิตระดับหลักสูตร - มุ่งสู่ UP 
Social Activity10 (บุคลิกภาพ สุขภาพ สุนทรียภาพ) และ 
Democracy 

4.2 คณะจะจัดพ้ืนที่ “รัฐ-พัฒน์นวัตกรประลองเชิง” ในสวน SPSS 
ให้กับการเป็นพ้ืนที่การแข่งขันหรือประกวดผลงานเชิงวิชาการและ/
หรือนวัตกรรม/กิจกรรมสร้างสรรค์ของนิสิตในหลักสูตร ให้ทุก
หลักสูตรจัดโครงการเพ่ือคัดเลือกผลงานของนิสิตเตรียมไว้ 

5 การพัฒนาบุคลากร 5.1 ทุกหลักสูตร ต้องมีบุคลากรที่พร้อมเข้ารับการประเมินระดับ
อาจารย์มืออาชีพ (UP-PSF) อย่างน้อย 1 คน/อย่างน้อยต้องได้ระดับ
อาจารย์มืออาชีพระดับ 2 ขึ้นไป (UP-PSF2) 
5.2 อาจารย์ประจำต้องมีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติขึ้นไป อย่างน้อย
เผยแพร่ตามมาตรฐาน มคอ. ที่มีค่ามาตรฐานเฉลี่ย 0.6/อาจารย์
ประจำ 1 คน 

 
8 Super KPIs ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา ข้อที่ 1.1.5 
9 Super KPIs ด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา (ตีิพิมพ์ในฐานนานาชาต)ิ 
10 Super KPIs ด้านการพัฒนาคุณภาพนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา  
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พันธกิจ มาตรการ 

5.3 การผลักดันข้ันแรก คือ ตำแหน่งอาจารย์ที่ครบกำหนด/ถึงเวลา
ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ให้ยื่นขอ
ภายในปีงบประมาณ 2566 (กันยายน 2566) 
5.4 บุคลากรสายสนับสนุนที่ครบกำหนด/ถึงเวลาขอรับการประเมิน
ค่างานเพ่ือเข้าสู่สายวิชาชีพ ให้มีความพร้อมยื่นภายในปีงบประมาณ 
2566 (กันยายน 2566) 

5.5 สนับสนุนให้อาจารย์ประจำ/พนักงานสายสนับสนุนต้องเข้าร่วม
การอบรมสมรรถนะด้านต่าง ๆ ที่สนใจตามสายงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาสมรรถนะเป็นรัฐ-พัฒน์นวัตกรเพ่ือชุมชนในมิติใดมิติหนึ่ง 
ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ/คน 

6 ด้านการพัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กร 

6.1 การสร้างพื้นที่ทางกายภาพให้ “น่าอยู่ น่าสนุก น่าเรียนรู้ น่า
ทำงาน” รักษาและพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Up Green) 

6.2 การพัฒนาระบบการบริหารงานแบบอัจฉริยะ โดยจัดทำ Big 
Data เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจไว้ใน platform เดียว 

6.3 การสร้าง/พัฒนาการสื่อสารสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
สร้าง Stakeholder Engagement ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

6.4 พัฒนาระบบคุณภาพของการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้ได้คะแนน
มากขึ้น 
6.5 พัฒนาระบบพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรประจำคณะ 
โดยฐานความรู้ ความสามารถและผลงานดังต่อไปนี้ 
    ก) ภาระงานที่เหมาะสม (จะไม่พิจารณาที่ยึดกับภาระงานขั้นต่ำ
ในแต่ละด้านจนเกินไป จะมีความยืดหยุ่นและดูความเหมาะสม) 
(50%) 
    ข) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน การประเมิน 360 
องศา และการประเมินจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
ผู้เรียน เพ่ือนร่วมงาน ผู้มาขอรับการบริการ) (20%) 
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    ค)  คุณภาพของงาน/ผลงานโดดเด่น/รางวัลที่ได้รับ/การเลื่อน
ตำแหน่งที่สูงขึ้น (20%) 
    ง)  แต้มบุญในการทำงาน โดยจัดระบบการสะสมแต้มบุญใน
รูปแบบ Gamification (10%) – สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
    จ) คุณธรรม จริยธรรม และความเอาใจใส่ในการทำงาน (10%)  

  6.6 การพิจารณาประเมินเพ่ือต่อสัญญาผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ พิจารณาจากภาระงานสอนเป็นสำคัญ 

 

คณะผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์                                                      

พร้อมสนับสนุนและผลกัดันมาตรการทั้งหมด 

เพื่อมุ่งสูอ่งค์กรที่โดดเด่นและมีคุณภาพ อันเป็นฐานที่แข็งแรงที่จะมุ่งไปสู่                       

คณะแห่ง “รัฐ-พัฒน์นวัตกรเพื่อชุมชน” ในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป 

 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 2566                                                                                

เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนกลยทุธ์และมาตรการในการพัฒนาให้เป็นคณะแห่ง “รัฐ-พัฒน์นวัตกรเพื่อชุมชน” 

ยุทธศาสตรท์ี ่ /กลยุทธ์/

มาตรการ 

ตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมาย 2566 

ชื่อโครงการ/ชื่อ

กจิกรรม 

ต.ค.

65 

พ.ย.

65 

ธ.ค.

65 

ม.ค.

66 

ก.พ.

66 

ม.ีค.

66 

เม.ย.

66 

พ.ค.

66 

ม.ิย.

66 

ก.ค.

66 

ส.ค.

66 

ก.ย.

66 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

พัฒนาก าลังคนให้

ถึงพร้อม 

ความรู้และทักษะ

ในศตวรรษ 

ท่ี 21 ท่ีสามารถ

พัฒนาเป็น 

ตน้แบบของรัฐ-

พัฒนน์วัตกร 

เพื่อชุมชนสังคมได้ 

1.1 ผลักดันให้

พัฒนารายวชิา

เป็นต้นแบบของ

นวัตกรรมการ

เรียนการสอนใน

หลักสูตร (รอง

คณบดีฝ่าย

นวัตกรรม

วชิาการ) 

จ านวนรายวชิาใน

หลักสูตร 

1.โครงการพัฒนา

รายวชิาต้นแบบ

นวัตกรรม (Super 

KPIs 1.1 (ด้าน

วชิาการ)  

กจิกรรมที่ 1 พี่เลีย้ง 

(non degree วชิา

รหัสยศาสตร์, pre 3 

วชิา) 

กจิกรรมที่ 2 การ

พัฒนานวัตกรรมการ

เรียนการสอน  

กจิกรรมที่ 3 การ

พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อ

การยกระดับ

คุณภาพชีวิตของ

ชุมชน/สังคมใน

หลักสูตร 

        /    

1.2 ผลักดันให้

พัฒนารายวชิา

เป็นต้นแบบของ

นวัตกรรมการ

จัดการเรียนการ

สอนเพื่อการ

ยกระดับคุณภาพ

ชวีติของชุมชน/

สังคมในหลักสูตร 

(รองคณบดีฝ่าย

จ านวนรายวชิาใน

หลักสูตร 



ยุทธศาสตร์ที่ /กลยุทธ์/

มาตรการ 

ตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมาย 2566 

ชื่อโครงการ/ชื่อ

กจิกรรม 

ต.ค.

65 

พ.ย.

65 

ธ.ค.

65 

ม.ค.

66 

ก.พ.

66 

ม.ีค.

66 

เม.ย.

66 

พ.ค.

66 

ม.ิย.

66 

ก.ค.

66 

ส.ค.

66 

ก.ย.

66 

นวัตกรรมบูรณา

การฯ) 

กจิกรรมที่ 4 การขอ

ทุนทุนสนับสนุนการ

ตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานนวัตกรรม

การจัดการเรียนการ

สอน เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตของ

ชุมชน 

 

1.3 พัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ตลอดชวีติ

ในรูปแบบ pre-

degree, non-

degree/credit 

bank/หลักสูตร

ออนไลน ์(รอง

คณบดีฝ่าย

นวัตกรรม

วชิาการ + ผู้ช่วย

คณบดี) 

จ านวนแหลง่เรียนรู้

ตลอดชีวิต 

1. โครงการอบรม

โปรแกรม MS Office 

เพื่อปฏบัิตงิาน

ส านักงานส าหรับ

นสิิตชัน้ปีท่ี 4  

2. โครงการศกึษา

ความเป็นไปได้

หลักสูตรพัฒนา

สังคมออนไลน ์

3.โครงการ

ปฐมนิเทศและเตรียม

ความพร้อมนสิิตก่อน

เข้าศึกษา 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

   



ยุทธศาสตร์ที่ /กลยุทธ์/

มาตรการ 

ตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมาย 2566 

ชื่อโครงการ/ชื่อ

กจิกรรม 

ต.ค.

65 

พ.ย.

65 

ธ.ค.

65 

ม.ค.

66 

ก.พ.

66 

ม.ีค.

66 

เม.ย.

66 

พ.ค.

66 

ม.ิย.

66 

ก.ค.

66 

ส.ค.

66 

ก.ย.

66 

4.โครงการปัจฉิม

นเิทศนิสติคณะ

รัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

ประจ าปกีารศึกษา 

2565 

5.โครงการพบปะ

ผู้ปกครองนสิิต 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 1.4 ส่งเสริมให้

นสิิตน าเสนอ

ผลงานทาง

วชิาการและ

นวัตกรรมระดับ

สถาบัน ระดับ

ภูมิภาค 

ระดับชาติและ

ระดับนานาชาต ิ

(รองฯ คณบดีฝ่าย

นวัตกรรมบูรณา

การ ฯ +ผู้ชว่ย

คณบดี) 

จ านวนผลงานทาง

วชิาการและ

นวัตกรรมของนสิิต 

1. โครงการสง่เสริม

การน าเสนอผลงาน

นสิิต  

2.โครงการน าเสนอ

นวัตกรรมอัตลักษณ์

นสิิต  

 

 

 

 

 

     / 

 

 

 

      



ยุทธศาสตร์ที่ /กลยุทธ์/

มาตรการ 

ตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมาย 2566 

ชื่อโครงการ/ชื่อ

กจิกรรม 

ต.ค.

65 

พ.ย.

65 

ธ.ค.

65 

ม.ค.

66 

ก.พ.

66 

ม.ีค.

66 

เม.ย.

66 

พ.ค.

66 

ม.ิย.

66 

ก.ค.

66 

ส.ค.

66 

ก.ย.

66 

1.5 ส่งเสริมและ

ผลักดันนิสติให้

เป็นต้นแบบผู้น า

นสิิตรัฐ-พัฒน์

นวัตกรระดับ

สถาบัน ระดับ

ภูมิภาค 

ระดับชาติ (ผู้ช่วย

คณบดี) 

จ านวนนสิิต/

กิจกรรมทางสังคม

และวัฒนธรรมท่ี

เป็นต้นแบบผู้น า

รัฐ-พัฒนน์วัตกร 

1. ยุววัฒนธรรมรัฐ-

พัฒน์ 

2. โครงการต๊ะ

ต่อนยอนป้ีน้องม่วน

ใจ๋ (รับนอ้ง) 

3. โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้น านิสติ 

4. โครงการ

รัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์โพล 

5. โครงการวารสาร

รัฐศาสตร์

สังคมศาสตร์ ฉบับ

นสิิตนักศกึษา  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

/ 

  / 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 1.6 พัฒนา

บุคลากรให้เข้าสู่

ต าแหนง่ทาง

วชิาการ (รองฯ 

นวัตกรรม

วชิาการและรองฯ

นวัตกรรมบูรณา

จ านวนบุคลากรท่ี

เข้าสูต่ าแหนง่ทาง

วชิาการ/อาจารย์

มอือาชพี/ช านาญ

งานวชิาชีพ 

1.โครงการก าหนด

สมรรถนะและจัดท า

แผนพัฒนา

รายบุคคลเพ่ือพัฒนา

สู่ต าแหนง่ทาง

วชิาการและอาจารย์

มอือาชพี  

     /       



ยุทธศาสตร์ที่ /กลยุทธ์/

มาตรการ 

ตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมาย 2566 

ชื่อโครงการ/ชื่อ

กจิกรรม 

ต.ค.

65 

พ.ย.

65 

ธ.ค.

65 

ม.ค.

66 

ก.พ.

66 

ม.ีค.

66 

เม.ย.

66 

พ.ค.

66 

ม.ิย.

66 

ก.ค.

66 

ส.ค.

66 

ก.ย.

66 

การฯ) อาจารย์

มอือาชพี (รองฯ 

นวัตกรรม

วชิาการ)  และ

ความช านาญงาน

วชิาชีพ (รอง

คณบดีฝ่าย

บริหารและ

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา) 

2.โครงการพัฒนา

ทักษะบุคลากรสาย

วชิาการในการจัดท า

ผลงานวชิาการเพื่อ

ขอก าหนดต าแหนง่ 

       /     

3.โครงการเตรียม

ความพร้อมส าหรับ

การประเมินทักษะ

การสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

วชิาชีพ (Professional 

Standard 

Framework, PSF) 

(รางวัลTop up จาก

คณบดี 

รางวัลระดับ 2-

5,000 รางวัลระดับ 

3-10,000) 

      /      



ยุทธศาสตร์ที่ /กลยุทธ์/

มาตรการ 

ตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมาย 2566 

ชื่อโครงการ/ชื่อ

กจิกรรม 

ต.ค.

65 

พ.ย.

65 

ธ.ค.

65 

ม.ค.

66 

ก.พ.

66 

ม.ีค.

66 

เม.ย.

66 

พ.ค.

66 

ม.ิย.

66 

ก.ค.

66 

ส.ค.

66 

ก.ย.

66 

5. โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

      /      

1.7 พัฒนาพื้นท่ี

ของคณะให้เป็น

พื้นท่ีของการ

เรียนรู้และการ

พัฒนาคุณภาพ

ชวีติของนสิิต 

(ผู้ช่วยคณบดี) 

จ านวนผลงานของ

นสิิตท่ีน ามา show 

& share เพื่อ

แสดงอัตลักษณ์ของ

นสิิตในหลักสูตร 

 

 

1. ตา๊ช : show & 

share อัตลักษณ์รัฐ-

พัฒน์ 

 

        /    

 1.8 พัฒนา

สมรรถนะของ

บุคลากรในการ

เป็นรัฐ-พัฒน์

นวัตกรดา้นตา่ง ๆ 

(คณบดี) 

จ านวนบุคลากรท่ี

เข้าร่วมอบรม

สมรรถนะ/จ านวน

กิจกรรมการอบรม

ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาเป็นรัฐ-

พัฒนน์วัตกรดา้น

การเรียนการสอน 

การวจิัย การ

บริการทางวิชาการ 

มอบหมายให้

บุคลากรไปเข้าร่วม

อบรมสมรรถนะฯ 

ตามต าแหน่งงาน/

ความสนใจในการ

พัฒนาสมรรถนะ

เฉพาะด้านท่ีต้องการ 

(งบกลางของคณะ) 

            



ยุทธศาสตร์ที่ /กลยุทธ์/

มาตรการ 

ตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมาย 2566 

ชื่อโครงการ/ชื่อ

กจิกรรม 

ต.ค.

65 

พ.ย.

65 

ธ.ค.

65 

ม.ค.

66 

ก.พ.

66 

ม.ีค.

66 

เม.ย.

66 

พ.ค.

66 

ม.ิย.

66 

ก.ค.

66 

ส.ค.

66 

ก.ย.

66 

และการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

เชื่อมโยง/บูรณา

การวจิัยรัฐ-

สังคมศาสตร์กับ

การพัฒนา

นวัตกรรม

เศรษฐกิจ 

การเมอืง และ

สังคม 

2.1 สนับสนุนวจิัย

นวัตกรรมแบบสห

วทิยาการทาง

รัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์เพื่อ

สร้างปฏสิัมพันธ์

ระหว่างสาย

วพิากษแ์ละสาย

วจิัยพัฒนา (รอง

คณบดีนวัตกรรม

บูรณาการฯ) 

จ านวนผลงานวจิัย 1.ให้ทุนสนับสนุนการ

วจิัยงบประมาณ

รายได้ คณะ

รัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

ประจ าปงีบประมาณ 

2566 

 

 

 

            

2.2 พัฒนาระบบ

พี่เลีย้งทาง

วชิาการแก่

นักวจิัยเพื่อ

คุณภาพของ

ผลงานทาง

วชิาการ (รอง

คณบดี ฝ่าย

จ านวนบุคลากรท่ี

เข้าระบบพี่เลีย้ง

พัฒนาผลงาน

วชิาการ 

1. โครงการตดิตาม

ความก้าวหนา้

โครงการวจิัย 

2. โครงการ พี่เลีย้ง

พัฒนาผลงาน

วชิาการ  

            



ยุทธศาสตร์ที่ /กลยุทธ์/

มาตรการ 

ตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมาย 2566 

ชื่อโครงการ/ชื่อ

กจิกรรม 

ต.ค.

65 

พ.ย.

65 

ธ.ค.

65 

ม.ค.

66 

ก.พ.

66 

ม.ีค.

66 

เม.ย.

66 

พ.ค.

66 

ม.ิย.

66 

ก.ค.

66 

ส.ค.

66 

ก.ย.

66 

นวัตกรรมบรูณา

การฯ)   

 2.3 ผลักดันให้มี

ผลงานวชิาการท่ี

ตีพิมพ์เผยแพร่

ตามมาตรฐาน 

มคอ. (รองคณบดี 

ฝ่ายนวัตกรรมบ

รูณาการฯ)   

ค่าเฉลี่ยผลงาน

วชิาการ/คน 

1. โครงการสง่เสริม

การตพีมิพร์ะดับ

นานาชาต ิ

2. โครงการส่งเสริม

การตพีมิพเ์พื่อ

ส่งเสริมอาจารย์

ประจ าหลักสูตร ตาม

มาตรฐาน กพอ. 

   

 

 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

/ 

 

  

2.4 ส่งเสริมความ

เข้มแข็งของ

เครอืขา่ยโดยการ

สร้างความ

ร่วมมอืในการวิจัย 

นวัตกรรมและ

การบริการ

วชิาการ (รอง

คณบดี ฝ่าย

นวัตกรรมบรูณา

การฯ)   

จ านวนความ

ร่วมมอืในการวิจัย 

นวัตกรรมและการ

บริการทางวิชาการ 

1. เครือข่ายความ

ร่วมมอืทางวิชาการ 

การวจิัย และบริการ

วชิาการ 

            



ยุทธศาสตร์ที่ /กลยุทธ์/

มาตรการ 

ตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมาย 2566 

ชื่อโครงการ/ชื่อ

กจิกรรม 

ต.ค.

65 

พ.ย.

65 

ธ.ค.

65 

ม.ค.

66 

ก.พ.

66 

ม.ีค.

66 

เม.ย.

66 

พ.ค.

66 

ม.ิย.

66 

ก.ค.

66 

ส.ค.

66 

ก.ย.

66 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

พัฒนาพื้นท่ีแหง่

การเรียนรู้ร่วมกัน

และขยายผลการ

บริการวิชาการเพื่อ

ชุมชน หนว่ยงาน 

สังคมและมวลชน

เพิ่มขึ้น 

3.1 ผลักดันให้เกิด

หัวขอ้การบริการ

ทางวิชาการท่ีเป็น

ประเด็นความ

ร่วมมอืในการ

ด าเนนิงานดา้น

การบริการทาง

วชิาการระหว่าง

คณะกับ

หนว่ยงาน

ราชการ/เอกชน/

NGOs/สื่อ (รอง

คณบดี ฝ่าย

นวัตกรรมบรูณา

การฯ)   

จ านวนหัวขอ้การ

บริการทางวิชาการ

ท่ีเป็นประเด็นความ

ร่วมมอืในการ

ด าเนนิงาน 

1. โครงการสัมมนา

วชิาการดา้น

รัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ : วัน

ครบรอบการ

สถาปนาคณะฯ 

ประจ าปกีารศึกษา 

2566 

 

            

3.2 ผลักดันให้

เกิดกิจกรรมงาน

วันวิชาการและ

นวัตกรรมทาง

รัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ใน

สถาบันการศึกษา

จ านวน

สถาบันการศึกษา

ขั้นพื้นฐานท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม (แห่ง) 

ขอประสานความ

ร่วมมอืกับคณะ

นติศิาสตร์ในการ

จัดท าโครงการ/

กิจกรรมร่วมกัน 

1.กิจกรรมตอบ

ปัญหา รัฐ-พัฒน์ 

            



ยุทธศาสตร์ที่ /กลยุทธ์/

มาตรการ 

ตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมาย 2566 

ชื่อโครงการ/ชื่อ

กจิกรรม 

ต.ค.

65 

พ.ย.

65 

ธ.ค.

65 

ม.ค.

66 

ก.พ.

66 

ม.ีค.

66 

เม.ย.

66 

พ.ค.

66 

ม.ิย.

66 

ก.ค.

66 

ส.ค.

66 

ก.ย.

66 

ขั้นพื้นฐานใน

ภาคเหนอื 

(คณบดี) 

2.กิจกรรมโชว์

นวัตกรรมวชิาการ 

3.3 สร้างและ

พัฒนาร่วมกับ

ชุมชนสังคมให้

เป็นต้นแบบพื้นท่ี

แห่งการเรียนรู้ 

(รองคณบดี ฝ่าย

นวัตกรรมบรูณา

การฯ)   

ร้อยละของ

ความส าเร็จในการ

พัฒนาพื้นท่ีเรียนรู้ 

1. โครงการ 1 คณะ 1 

ชุมชนนวัตกรรม 

    /        

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

สร้างสรรค์และ

พัฒนา กิจกรรม

และอัตลักษณ์นิสติ 

เพื่อสบืสานความ

เป็นไทย และ

ส่งเสริมคุณค่าสู่

สากล 

4.1 พัฒนา

กิจกรรมท านุ

บ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมให้

เป็นนวัตกรรมท่ี

ผสานคุณค่าของ

ล้านนา-ไทย-

สากล (Up 

Identity)  (ผู้ช่วย

คณบดี) 

จ านวนผลงาน

นวัตกรรมท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมท่ี

ได้รับรางวัลระดับ

สถาบัน/ภูมิภาค/

ระดับชาติ 

1. คุรุบูชา ไหวส้า

อาจารย์ 

2. โครงการส่งเสริม

การท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม (แห่

ผ้าหม่พระธาตุ) 

3. โครงการท าบุญ

คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

      

 

 

 

 

 

/ 

/ 

 

/ 

 

     



ยุทธศาสตร์ที่ /กลยุทธ์/

มาตรการ 

ตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมาย 2566 

ชื่อโครงการ/ชื่อ

กจิกรรม 

ต.ค.

65 

พ.ย.

65 

ธ.ค.

65 

ม.ค.

66 

ก.พ.

66 

ม.ีค.

66 

เม.ย.

66 

พ.ค.

66 

ม.ิย.

66 

ก.ค.

66 

ส.ค.

66 

ก.ย.

66 

4.2 ผลักดันการ

สร้างอัตลักษณ์

นสิิต (สุขภาพ 

บุคลิกภาพ และ

สุนทรียภาพ) ท่ี

ผสานความเป็น

รัฐ-พัฒนน์วัตกร 

(ผู้ช่วยคณบดี + 

รองคณบดีฝ่าย

บริหารและ

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา) 

จ านวนกิจกรรม

นวัตกรรมอัต

ลักษณ์นิสติ 

1. โครงการ SPSS 

Alumni 

2. โครงการส่งเสริม

กิจกรรมกีฬาและ

นันทนาการ 

3. โครงการนอ้งยินดี

พี่รับปริญญา  

    /   

 

 

 

 

/ 

    

 

/ 

 

4.3  ส่งเสริม

กิจกรรมทาง

สังคม (social 

activity) ของนิสติ

ท่ีเสริมสร้าง

ทักษะของมนุษย์

ในศตวรรษท่ี 21 

และความเป็น

ประชาธิปไตย 

(ผู้ช่วยคณบดี) 

ร้อยละของการ

พัฒนาองคก์รนิสติ/

สโมสรนสิิต

หลักสูตรและคณะ 

1. โครงการ VOICE: 

เสียงสะทอ้นจาก

ตัวแทนนิสติรัฐ-

พัฒน์ 

2. โครงการเครอืขา่ย

นสิิตสัมพันธ์ 

3. โครงการพัฒนา

ระบบและกลไกการ

ท างานของนสิิต 

  

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

/ 

/ 

 

 

 

 

 

/ 

/ 

 

 

 

 

 

/ 

/ 

 

 

 

 

 

/ 

/ 

 

 

 

 

 

/ 

   

 

 

 

/ 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ /กลยุทธ์/

มาตรการ 

ตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมาย 2566 

ชื่อโครงการ/ชื่อ

กจิกรรม 

ต.ค.

65 

พ.ย.

65 

ธ.ค.

65 

ม.ค.

66 

ก.พ.

66 

ม.ีค.

66 

เม.ย.

66 

พ.ค.

66 

ม.ิย.

66 

ก.ค.

66 

ส.ค.

66 

ก.ย.

66 

(ธรรมนูญ,สโมสร

นสิิต,สภานสิิต,กกต.) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

การบริหารจัดการ

อัจฉรยิะ 

อย่างมสี่วนร่วม 

เชื่อม่ันต่อกัน  

และสร้างพลังของ

การสื่อสาร 

สาธารณะ 

5.1 การสร้างและ

พัฒนาระบบ

บริหารงาน

อัจฉรยิะเพื่อการ

บริหาร ตัดสนิใจ

และการสื่อสารใน

องคก์รท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

(รองคณบดีฝ่าย

นวัตกรรมบูรณา

การฯ) 

ร้อยละของ

พัฒนาการของ

ระบบบริหารงาน

อัจฉรยิะ 

 

 

 

 

1. ปรับปรุงเว็บไซต์

คณะฯ 

2. จัดท าฐานข้อมูล 

Big Data คณะฯ  

เพื่อรวบรวมงานจาก

ฝ่ายงานและ

หลักสูตร 

3.โครงการจัดท า

แอปพเิคชั่นการ

บริหารกิจการและ

สร้างทีมนสิิต  

      /     

 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

5.2 การพัฒนา

คุณภาพองค์กร

ตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพ

องคก์รเพื่อความ

เป็นเลิศ (EdPEx) 

(ผู้ช่วยคณบดี) 

และเกณฑ์ UI 

ระดับคะแนนเฉลี่ย

เป็นร้อยละ 

1. โครงการเตรียม

ความพร้อมการใช ้

AUN-QA Version 4  

       /     

2. โครงการประเมิน

คุณภาพการศึกษา

ภายในระดับ

หลักสูตรประจ าปี

การศึกษา 2565  

         /   



ยุทธศาสตร์ที่ /กลยุทธ์/

มาตรการ 

ตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมาย 2566 

ชื่อโครงการ/ชื่อ

กจิกรรม 

ต.ค.

65 

พ.ย.

65 

ธ.ค.

65 

ม.ค.

66 

ก.พ.

66 

ม.ีค.

66 

เม.ย.

66 

พ.ค.

66 

ม.ิย.

66 

ก.ค.

66 

ส.ค.

66 

ก.ย.

66 

Green(รองคณบดี

ฝ่ายบริหารและ

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา) และธรร

มาภบิาล (ITA) 

(ผู้ช่วยคณบดี) 

3. โครงการเตรียม

ความพร้อมการ

ประเมินคุณภาพ

องคก์รเพื่อความเป็น

เลิศ (EdPEx) 

ประจ าปกีารศึกษา 

2565  

       /     

4. โครงการพัฒนา

ระบบคุณภาพของ

การประเมิน

คุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของ

หนว่ยงานภาครัฐ 

(ITA)  

 / / / / / / / / / /  

6. โครงการตดิตาม

ความก้าวหนา้การ

พัฒนาคุณภาพ

องคก์รตามหลัก

คุณธรรมและความ 

     /       



ยุทธศาสตร์ที่ /กลยุทธ์/

มาตรการ 

ตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมาย 2566 

ชื่อโครงการ/ชื่อ

กจิกรรม 

ต.ค.

65 

พ.ย.

65 

ธ.ค.

65 

ม.ค.

66 

ก.พ.

66 

ม.ีค.

66 

เม.ย.

66 

พ.ค.

66 

ม.ิย.

66 

ก.ค.

66 

ส.ค.

66 

ก.ย.

66 

โปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของ

หนว่ยงานภาครัฐ 

(ITA)  

1. การประชุม

บุคลากรใน

ปีงบประมาณ 

2566 จ านวน 3 

ครัง้ 

2. จ านวนบุคลากร

ท่ีเข้าร่วม 70% 

โครงการประชุม

บุคลากรคณะ

รัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  

 

     / / /     

 1. จ านวนบุคลากร

ท่ีเข้าร่วม 70% 

2. ผลการวเิคราะห์ 

SWOT การท างาน

ในรอบ

ปีงบประมาณ 

2566 

3. แผนและ

ยุทธศาสตร์

ประจ าป ี2567 

โครงการวเิคราะห์ 

ทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาคณะและ

จัดท าแผนปฏบัิตกิาร

ประจ าป ี2567  

 

        /    



ยุทธศาสตร์ที่ /กลยุทธ์/

มาตรการ 

ตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมาย 2566 

ชื่อโครงการ/ชื่อ

กจิกรรม 

ต.ค.

65 

พ.ย.

65 

ธ.ค.

65 

ม.ค.

66 

ก.พ.

66 

ม.ีค.

66 

เม.ย.

66 

พ.ค.

66 

ม.ิย.

66 

ก.ค.

66 

ส.ค.

66 

ก.ย.

66 

1. บุคลากรมคีวามรู้

ความเข้าใจ

หลักการปฏบัิติ

เกี่ยวกับ Green 

Office มากขึ้น 

2. ผลการประเมิน

ภายในท่ีสูงขึ้นกว่า

ในปีท่ีผ่านมา 

โครงการ Green 

SPSS 

 

        /    

1. จ านวนบุคลากร

ท่ีเข้าร่วม 70% 

2. การเข้าใช้งานใน

ระบบของบุคลากร

เพิ่มขึ้น 

โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการ

ท างานของบุคลากร

คณะในดา้นการใช้

งานระบบข้อมูลและ

การเงินมหาวทิยาลัย

พะเยา 

 / / / / / / / / /   

5.3 การถอด

บทเรียนและการ

พัฒนาอัตลักษณ์

รัฐ-พัฒนน์วัตกร

เพื่อชุมชนของ

คณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

5.3.1โมเดลอัต

ลักษณ์รัฐ-พัฒน์

นวัตกรเพื่อชุมชน

ของคณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์

ประจ าปงึบ

ประมาณ 

1. การตดิตามผล

การด าเนนิงานของ

คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  

2. การรวบรวมและ

วเิคราะห์อัตลักษณ์

รัฐ-พัฒนน์วัตกรเพื่อ

    

 

 

 

 

 

 

        



ยุทธศาสตร์ที่ /กลยุทธ์/

มาตรการ 

ตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมาย 2566 

ชื่อโครงการ/ชื่อ

กจิกรรม 

ต.ค.

65 

พ.ย.

65 

ธ.ค.

65 

ม.ค.

66 

ก.พ.

66 

ม.ีค.

66 

เม.ย.

66 

พ.ค.

66 

ม.ิย.

66 

ก.ค.

66 

ส.ค.

66 

ก.ย.

66 

(คณบดี + รอง

คณบดีฝ่าย

นวัตกรรมบูรณา

การฯ) 

ชุมชนฯ ในด้านการ

เรียนการสอน การ

วจิัย/นวัตกรรม การ

บริการทางวิชาการ 

คุณภาพนิสติ การ

ท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม การ

บริหารจัดการ 

4. โครงการถอด

บทเรียนและสร้าง

โมเดลรัฐ-พัฒน์

นวัตกร คณะ

รัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

5. รายงานประจ าป ี

2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

5.4 การรณรงค์

กิจกรรมของคณะ

โดยการสื่อสาร

สาธารณะเชิงรุก

เพื่อสร้างความ

เชื่อม่ัน นา่อยู่และ

5.4.1 จ านวนแพลท

ฟอร์มของการ

สื่อสารสาธารณะ 

1. โครงการสร้าง

ขวัญก าลังใจ

บุคลากรคณะ

รัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

ของบประมาณ  

    /        



ยุทธศาสตร์ที่ /กลยุทธ์/

มาตรการ 

ตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมาย 2566 

ชื่อโครงการ/ชื่อ

กจิกรรม 

ต.ค.

65 

พ.ย.

65 

ธ.ค.

65 

ม.ค.

66 

ก.พ.

66 

ม.ีค.

66 

เม.ย.

66 

พ.ค.

66 

ม.ิย.

66 

ก.ค.

66 

ส.ค.

66 

ก.ย.

66 

นา่เรียน (รอง

คณบดีฝ่าย 

นวัตกรรมบูรณา

การฯ + รอง

คณบดีฝ่าย

บริหาร) 

2. ประชุมบุคลากร

สายสนับสนุน

ประจ าเดือน 

3. ผู้บริหารเล่าสูก่ัน

ฟัง 

4. การประชุม

บุคลากร 3 คร้ัง 

5. เสียงสะทอ้นจาก

นสิิต/ประชุมใหญ่กับ

นสิิต 

6. การประชุม

คณะกรรมการ

ประจ าคณะ 

 5.4.2 อันดับของ

คณะด้านรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์ท่ี

นา่เรียน/ตอ้งการ

เรียนในประเทศ

ไทย1 

1. โครงการ

พัฒนาการสื่อสาร

สาธารณะเชิงรุก  

2. รับข้อมูลส าหรับ

ประชาสัมพันธ์จาก

ฝ่ายงานและ

หลักสูตร 

    /   

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                           
1 วดัและประเมนิผลจากการจดัอนัดบัของสถาบนัจดัอนัดบัดา้นการศกึษา (TER) The Most Popular Universities in Thailand แหลง่ขอ้มูลเวบ็ไซต ์: www.ThaiTopU.com 



ยุทธศาสตร์ที่ /กลยุทธ์/

มาตรการ 

ตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมาย 2566 

ชื่อโครงการ/ชื่อ

กจิกรรม 

ต.ค.

65 

พ.ย.

65 

ธ.ค.

65 

ม.ค.

66 

ก.พ.

66 

ม.ีค.

66 

เม.ย.

66 

พ.ค.

66 

ม.ิย.

66 

ก.ค.

66 

ส.ค.

66 

ก.ย.

66 

3.โครงการพัฒนาค า

คมสุนทรียภาพเพื่อ

การประชาสัมพันธ์

เชงิรุก 

/ 

 


