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บทที่ 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาของคณะศิลปศาสตร์ 

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

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

2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสความ

เสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

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

ปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ และได้จัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 บนพื้นฐานของกรอบ

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

Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 และให้ความส าคัญกับการมี

ส่วนรว่มของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อมุ่งสู่ 

“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม 

และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง

เหมาะสม น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย   

 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องกับ 

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

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

ของชาต ิพ.ศ. 2561 มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยใหเ้ป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความ

พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา และทักษะศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับนโยบายการบริหารประเทศของ

รัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับ

ทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่  ๆ 

ที่ เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วรุนแรงในศตวรรษที่  21 ได้ ความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนเป็น เศรษฐกิจ 

ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) มีฐานคิดหลักคือการเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า

โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม การเปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การ

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เปลี่ยนระบบการเรียนรู้แบบเดิมไปสู่การ

เรียนสมัยใหม่ (Smart Classroom) และรูปแบบการเรียนแบบใหม่ การพัฒนานักศึกษาไปสู่การเป็น

Smart Enterprises และ Startup ที่มีศักยภาพสูง การจัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อเปลี่ยนทักษะ
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แรงงานแบบเดิมที่มีมูลค่าต่ า (Traditional Services) ไปสู่การเป็นแรงงาน ที่มีความรู้ ทักษะ และความ

เชี่ยวชาญสูง (High Value Services) เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมใหม่ (New S-

Curve) เป็นต้น  

 คณะศิลปศาสตร์ ชื่อเดิมคือ ส านักวิชาศิลปศาสตร์ เริ่มก่อตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.  

2538 ในชื่อกลุ่มวิชาศลิปศาสตร์ โดยเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนในวันเสาร์และวัน

อาทิตย์ ณ สถานที่ท าการช่ัวคราว วิทยาเขตที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัด

พะเยา ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้ย้ายสถานที่ท าการมายังต าบลแม่กา อ าเภอเมืองพะเยา และเริ่ม

จัดการเรยีนการสอนในวันและเวลาราชการ 

ในปีการศึกษา 2544 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ปรับปรุง

โครงสร้างการบริหารขึ้นใหม่โดยได้จัดตั้งกลุ่มวิชาต่าง  ๆ เป็น 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาศิลป-

ศาสตร์  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในแต่ละกลุ่มวิชา

ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็นสาขาวิชา ส าหรับกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา 

คือสาขาวิชาพืน้ฐาน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

ต่อมาปีการศึกษา 2545 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดให้มีการเรียนการสอนเพิ่มขึน้อีก 3 

สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาพัฒนาสังคม การ

พัฒนาโครงสร้างทางการบริหารและการเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ได้ด าเนินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกับความตอ้งการด้านการศกึษาของเยาวชน และเพื่อให้สอดคล้องกับ

โครงสร้างส านักวิชาของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยในปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ยก

ฐานะกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ขึ้นเป็นส านักวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาเดิม คือ สาขาวิชา

พื้นฐาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาพัฒนาสังคม และได้เปิดสอนหลักสูตรเพิ่มขึ้น โดยมี

สาขาวิชาที่รับผิดชอบคือ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาจีน ส่วนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ได้แยกจากส านักวิชา 

ศลิปศาสตร์โดยไปสังกัดส านักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ที่ตั้งขึ้นใหม่ 

ในปีการศึกษา 2547 ส านักวิชาศิลปศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โดยสาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชารัฐศาสตร์เป็น

หน่วยที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวตามล าดับ และในปีการศึกษา 2548 

ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น โดยสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นหน่วยงานที่

รับผิดชอบการเรียนการสอน    

ในปีการศึกษา 2549 ส านักวิชาศิลปศาสตร์ มีจ านวนกลุ่มสาขาวิชาที่เปิดสอนใน

สถาบันทั้งหมด 8 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ 1. สาขาวิชาพื้นฐาน 2. สาขาวิชานิติศาสตร์ 3. สาขาวิชา
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รัฐศาสตร์ 4. สาขาวิชาพัฒนาสังคม 5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 6. สาขาวิชาภาษาจีน 7. สาขาวิชา

ภาษาไทย 8. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  

ในปีการศึกษา 2550 สาขาวิชานิติศาสตร์แยกตัวออกไปจัดตั้งเป็นส านักวิชานิติศาสตร์ และ

ในปีการศึกษาเดียวกันส านักวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบ

บรรจุภัณฑ์  โดยสาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑเ์ป็นหนว่ยงานที่รับผดิชอบการเรียนการสอน และได้เปิด

สอนระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (นโยบายสาธารณะ) 

ในปีการศึกษา 2551 ส านักวิชาศิลปศาสตร์ ท าการปิดสาขาวิชาพื้นฐาน เนื่องจากอาจารย์ใน

สาขาวิชาพื้นฐานบางส่วนต้องย้ายสังกัดไปอยู่กับสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ทางส านักวิชาฯจึงกระจายอาจารย์ที่เหลือไปสังกัดยังสาขาวิชาที่ตรงกับวุฒิการศึกษาที่จบ 

คือ สาขาวิชาพัฒนาสังคม สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาไทย ทั้งนี้ยังได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อ

สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็น สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในปีการศึกษา

เดียวกันด้วย 

ปีการศึกษา 2552 ส านักวิชาศลิปศาสตร์เปิดใหม้ีการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอกี 1 สาขาวิชา คือ 

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  ซึ่งแยกตัวออกมาจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ดังนั้นใน ปีการศึกษา 2552  

มีจ านวนกลุ่มสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถาบันทั้งหมด 8 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่  

ล าดับที่ สาขาวิชา 

1 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

2 สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

4 สาขาวิชาภาษาจนี 

5 สาขาวิชาภาษาไทย 

6 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

7 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

8 สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

ที่มา: (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558) 

การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ คือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยาได้รับ

การยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล ตามประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 และได้มีการประกาศโครงสร้างใหม่ของส่วนงานวิชาการแยก

เป็นคณะ ส านักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับการยกฐานะเป็น “คณะศิลปศาสตร์” ประกอบด้วย สาขาวิชา
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พัฒนาสังคม สาขาวิชาภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ รัฐศาสตร์   

โดย สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เดิมเคยสังกัดในส านักวิชาศิลปศาสตร์ แยกออกไป

สังกัดอยู่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยได้มอบใหค้ณะศลิปศาสตร์จัดการศกึษาด้านศกึษาศาสตร์ คณะศิลป-

ศาสตร์ขอตัง้สาขาวิชาการศกึษา และจัดท าหลักสูตรการศกึษาบัณฑติ (หลักสูตรห้าปี) 

ในปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์พัฒนาการจัดการศกึษาระดับปริญญาโทขึ้นเป็นปีแรก

โดยเปิดหลักสูตร รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 

ปีการศึกษา 2554 เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตร ศศ.ม. (ภาษาไทย) ศศ.ม.

(ภาษาอังกฤษ) 

ปีการศึกษา 2555 เปิดสอนระดับปริญญาเอก ศศ.ด. (ภาษาไทย)  

ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาการศึกษาย้ายไปสังกัดวิทยาลัยการศึกษา และคณะศิลปศาสตร์   

เปิดสอบระดับปริญญาเอกหลักสูตร ศศ.ด.(ภาษาอังกฤษ) 

ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยปรับปรุงหน่วยงานภายในโดยยุบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องและตั้ง

หน่วยงานใหม่เป็นวิทยาลัยการศึกษาในปีการศึกษา 2556 อาจารย์สาชาวิชาการศึกษาและนิสิต

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติจงึย้ายไปสังกัดวิทยาลัยการศกึษา 

ตุลาคม 2557 มหาวิทยาลัยได้แยกสาขาวิชารัฐศาสตร์และพัฒนาสังคม ออกไปจัดตั้งคณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ จึงจัดการเรียนการสอนทางด้านภาษา โดยมีหลักสูตร 9 

หลักสูตร ดังนี้ 

 

ระดับการศึกษา ชื่อหลักสูตร ชื่อย่อของหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

ศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจนี) ศศ.บ.(ภาษาจนี) 

ศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) 

ศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

ศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝร่ังเศส) ศศ.บ.(ภาษาฝร่ังเศส) 

ศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ระดับปริญญาโท 
ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาไทย) ศศ.ม.(ภาษาไทย) 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาอังกฤษ) ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 

ระดับปริญญาเอก 
ศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) ศศ.ด.(ภาษาไทย) 

ศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ศศ.ด.(ภาษาอังกฤษ) 

ที่มา: (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558) 
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การก้าวเข้าสู่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการด าเนินงานตามพันธกิจ 

และยุทธศาสตรก์ารด าเนินงานของมหาวิยาลัย โดยมีการจัดตั้งหนว่ยความเป็นเลิศทางการวิจยิ บริการ

วิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเน้นการบูรณการเข้ากับสหสาขาและบูรณาการทุกศาสตร์

เข้าด้วยกัน ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผดิชอบของรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์  

นอกจากนี้ในเดือน มกราคม 2558 มีการจัดตั้งศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ขึ้น เพื่อใช้ เป็น

พื้นที่และสนามสอบวัดระดับความรู้ทางภาษา (ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส)  และการ

ให้บริการทางด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็นการแปลภาษา การขัดเกลาภาษา รวมทั้งการแสวงหารายได้ และ

การบริการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (In cash & In kind) 

 

ในปีงบการศกึษา 2561 คณะศิลปศาสตรไ์ด้เปิดหลักสูตรใหม่จ านวน 2 หลักสูตร และจัดการ

เรียนการสอนทางดา้นภาษาศาสตร์ขัน้ ดังนี้ 

 

ระดับการศึกษา ชื่อหลักสูตร ชื่อย่อของหลักสูตร 

ระดับปรญิญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตรป์ระยุกต์) ศศ.ม.(ภาษาศาสตรป์ระยุกต์) 

ระดับปรญิญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตรป์ระยุกต์) ศศ.ด.(ภาษาศาสตรป์ระยุกต์) 

 

 นอกจากนีใ้นคณะฯ ยังมีเปิดสอนในหลักสูตรคู่ขนานทั้งในคณะ และภายนอกคณะ ดังนี้ 

 

ระดับการศึกษา ชื่อหลักสูตร 

ระดับปรญิญาตร ี

(คูข่นานภายในคณะฯ) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คู่ขนานศิลปศาสตรบัณฑิต

(ภาษาจีน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คู่ขนานศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษา

ฝรั่งเศส 

ระดับปรญิญาตร ี

(คูข่นานกับคณะอื่น) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) คู่ขนานหลักสูตรการแพทย์แผนจีน

บัณฑติ) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาอังกฤษ) คู่ขนานนิติศาสตรบัณฑิต

(นิติศาสตร์) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คู่ขนานวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์  

 แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 -2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อใชเ้ป็นหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร “คณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา” ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดรับและเป็นไปตามนโยบาย

การด าเนินงานและบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มี

ชื่อเสียงระดับสากล ผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและ

เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้น า และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็ง 

และความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกัน

คุณภาพ ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ” และบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนา

มหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ 6 ด้าน ดังนี้ 

 (1) ยุทธศาสตรก์ารเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

 (2) ยุทธศาสตรก์ารสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางดา้นวิชาการ 

 (3) ยุทธศาสตรก์ารบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (4) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (5) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 (6) ยุทธศาสตรก์ารบริหารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

วัตถุประสงค์หลัก (Core Competency) 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศกึษา มาตรฐานวิชาชีพ ทักษะ

ในศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ

ตลาดแรงงาน 

2. เพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

มีคุณภาพที่ ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจในเชิง

พาณชิย์อย่างเป็นรูปธรรม 

3. เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ

ความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable life quality) 

4. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนา 

สู่สากล และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรคเ์ชงิพาณิชย์ (Cultural enterprise) 

5. เพื่ อพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้มี ชื่ อ เสียง เป็นที่ รู้ จักและยอมรับในระดับชาติ 

และนานาชาต ิ
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6. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ ดีและมีความภูมิใจในองค์กร ด้วยระบบ

บริหารงานที่ทันสมัย (Smart University) คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 

สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา (Core Competency) (มหาวิทยาลัยพะเยา 2562) 

1. ความสามารถในการเอื้ออ านวยให้เกิดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีมาตรฐาน

วิชาการและวิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานและ

เป็นพลเมือง ที่มคีุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก   

2. ความสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย 

มีความ ก้าวหน้าทางวิชาการ และประพฤติปฏิบัติตามประกาศจรรยาบรรณของพนักงานสายวิชาการ 

เป็นตน้แบบให้แก่นสิิต ชุมชน และสังคม 

3. ความสามารถในการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ น าไปสู่การถ่ายทอดและ

พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม และสามารถน าไปสู่ เ ชิงพาณิ ชย์ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

และภาคอุตสาหกรรม 

4. ความสามารถในการบริการวิชาการ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นที่พึ่ง

ให้แก่ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี  และสร้างรายได้ เพื่อความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

5. ความสามารถในการส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต ร่วมมือกับชุมชนและสังคมในการ

สร้างความตระหนักและให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

การท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ให้เกิดการใชป้ระโยชน์ในเชงิสรา้งสรรค์ 

6. ความสามารถในการเอื้ออ านวยให้เกิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน และท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลัก “สานความคิด สร้างจิตใจ” 

รวมพลังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย Smart University เชื่อมโยงและบริการ

สารสนเทศที่ทันสมัยและถูกต้อง และตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว 

ทันเหตุการณ ์ 
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สมรรถนะหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (Personal Competency) 

1. สมรรถนะของผู้บริหาร 

 1.1 ทักษะบริหารงาน (Managerial Skill) มีทักษะการบริหารงานและสามารถประยุกต์ ใช้

ความรู้  เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือมาใช้ในการบริหารงาน สามารถเป็นโคชเป็นผู้บริหาร  

การเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ก ากับและติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดให้ด าเนินงานตาม

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และแนวปฏิบัติต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และเพื่อมุ่งสู่

การบรรลุเป้าหมายและวสิัยทัศนข์องหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย   

 1.2 ทักษะการบริหารงานบุคคล (Personnel Management Skill) มีทักษะการบริหารและ

พัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะและศักยภาพรองรับการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงานและ

พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพและมีความสุข มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองค์กร 

สามารถจัดบุคลากรสมดุลกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพด้านการสอนตาม

กรอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยพะเยา (UP-PSF) พัฒนาระบบสวัสดิการ และสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

 1.3 มุ่งเน้นกระบวนการท างานเชิงดิจิทัล (Digital Process Oriented) พัฒนากระบวนการ

ท างาน และบูรณาการการท างานร่วมกันทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน “สานความคิด 

สร้างจิตใจ” ด้วยพลังความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพแก่นิสิต และ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตามนโยบาย 

Smart Operation และจัดสภาวะแวดล้อมทีเ่สริมสุขภาวะการท างาน 

 1.4 ความสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ (Empowerment Evaluation) 

สามารถออกแบบการประเมนิการปฏิบัติงานของบุคลากร และประเมินผลการด าเนินงานของหนว่ยงาน

แบบก้าวหน้าและใช้แนวคิดการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 

สอดคล้องและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือ การบรรลุตัวชี้วัดระดับสูง (Super KPI) เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. สมรรถนะของพนักงาน 

2.1 พนักงานสายวิชาการ 

1. ทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิ ชา ชีพ ( Professional Standard 

Framework, PSF)   

2. ทักษะการผลิตและใช้สื่อการสอนเทคโนโลยีที่ทันสมัย และทักษะการประเมินผล

สัมฤทธิ์ในการเรียนรูข้องผู้เรยีน  

3. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)   

4. มุ่งสานความคิดสร้างจิตใจ ให้ เกิดพลังความสามัคคี  ร่วมสร้างสิ่ งที่ ดี ให้

มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ 
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2.2 พนักงานสายสนับสนุน 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

2. บริการที่ดี (Service Mind) 

3. เชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  

4. ท างานเป็นทีม (Teamwork) 

5. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)  

6. มุ่งสานความคิดสร้างจิตใจ  ให้ เกิดพลังความสามัคคี  ร่วมสร้างสิ่ งที่ ดี ให้

มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ 
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บทที่ 2  

การวเิคราะห์แผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์และสภาพแวดล้อม 

 

2.1 แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  

   กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทย ได้แก่ (1) กระแส

Globalization ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการไหลของทุน สินค้าบริการ และแรงงาน อย่างเสรีท าให้

เกิดปรากฎการณ์เชื่อมโลกเข้าด้วยกัน (Connected World) (2) กระแส Digitization ที่เปลี่ยนรูปแบบ 

การตดิต่อสื่อสารในโลกเสมือนหรือโลกดิจิตอลท าใหเ้ศรษฐกิจเจริญเติบโตแบบ Exponential Return to 

Scale ไม่ เป็นไปตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์  (3)  กระแส Urbanization ที่มีผลให้วัฒนธรรม 

วิถีการด าเนินชีวิต และพฤติกรรม รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปจากสังคม 

และวัฒนธรรมแบบเดิม (4) กระแส Individualization ที่ท าให้มีความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึน้ท าให้มีทั้ง

ข้อดีข้อเสีย เช่น อาจท าให้เป็นสังคมที่เข้มแข็งขึ้น และอาจท าให้สังคมที่มีความขัดแย้งและมีความ

ปัจเจกมากขึ้น (5) กระแส Communization ท าให้เกิดกระแสการพึ่งพากันมากขึ้น เกิดการผนึกพลัง

ร่วมกันแก้ปัญหา หรือเผชิญปัญหาร่วมกันมากขึ้น กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท าให้เกิดประเด็น 

ที่ท้าทาย ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง การศึกษาเรียนรู้ สุขภาพและสาธารณสุข 

พลังงานและสภาพแวดล้อม ฯลฯ การปรับตัวเข้ากับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นนโยบาย

ส าคัญของหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ได้ด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาชาติ ตามแผนกล

ยุทธ์ชาติ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา

แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจนป์ระจ าชาติวา่ “มั่นคง มั่ง

คั่ง ยั่งยืน” เพื่อ (1) เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (2) เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการ

ให้บริการของรัฐอย่างทั่ วถึ ง เท่า เทียม เป็นธรรม (3 )  เพื่ อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและ 

บริการ และ (4) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม  (ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 2560) นอกจากนี้กระแสสังคมโลกทาง

การศึกษายิ่งท าให้เกิดการกระจายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-

2579 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

ด ารงชีวติ อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก

ศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศกึษา 4 ประการ ได้แก่ (กองนโยบายและแผน 2560) 

 1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มคีุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

 2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์

ชาติ  
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 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและ

ร่วมมือผนึกก าลังมุง่สูก่ารพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า

ภายในประเทศลดลง 

 แผนการศึกษาแหง่ชาติ วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  

 1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ

และทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

 2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุ

เป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์

หลักที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมาย

ตามจุดมุง่หมาย วิสัยทัศนแ์ละแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างตน้ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การจัดการศกึษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสรา้งสังคมแหง่การเรยีนรู้ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การสรา้งโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจัดการศกึษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชวีิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 

ประกอบกับนโยบายด้านการอุดมศึกษา ได้ออกแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี พ.ศ. 

2560-2574 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

แผนพัฒนาการศึกษาระยะยาว โดยมีเจตนารมณ์และเป้าหมายในการพัฒนาด้านการศึกษาไปใน

ทิศทางเดียวกัน คือ University 4.0 นั่นหมายความว่า อุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้พัฒนาและน าประเทศ 

รวมถึงเป็นผู้สร้างปัญญาให้กับสังคม และต้องเป็นศูนย์กลางรวมความรู้ น าความรู้ไปเป็นต้นทุนทาง

สังคมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม วิจัย และความเสมอภาคในการเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างมี

ประสิทธิภาพ และการพัฒนาวิชาการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในบริบทที่เป็นปัจจุบัน 

 

ที่มา: สุเมธ แย้มนุน่. 2559. การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศกึษาไทยในระยะ 15 

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

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

 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนงานวิชาการที่ได้ด าเนินงานมาเป็นระยะเวลารวม 

23 ปี นับตั้งแต่มีการก่อตั้งเป็นครั้งแรกในชื่อกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ต่อมาเป็นส านักวิชาศิลปศาสตร์ 

และคณะศิลปศาสตร์ในปัจจุบันซึ่งจัดการเรียนการสอน 5 สาขาวิชา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน 

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษ และรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา

ทั่วไปทางภาษาและรายวิชาบริการในหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 สถานภาพด้านบุคลากรและศักยภาพ 

 บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการจ านวน 107 คน แบ่งเป็น

บุคลากรชาวไทย 97 คนและบุคลากรชาวต่างประเทศจ านวน 10 คน และบุคลากรสายสนับสนุนรวม 

18 คน จา้งดว้ยเงนิรายได้คณะฯ 6 คน (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2560) 

 

 
  

ภาพท่ี 1 จ านวนบุคลากรสายวิชาการคณะศลิปศาสตร์ 

 
 

ภาพท่ี 2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนคณะศลิปศาสตร์ 

 

จีน ญี่ปุ่น ไทย ฝร่ังเศส อังกฤษ
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 ในด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 5 คณะฯ มีบุคลากรสายวิชาการรวม 107 คน 

ประกอบด้วยอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 28 อาจารย์ที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยละ 8 

อาจารย์ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ร้อยละ 4 และอาจารย์ที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ร้อยละ 2 

(ต าแหน่งผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ) มีสัดส่วนของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทต่อปริญญาเอก

เท่ากับ 3:1 โดยมีรายละเอียดดังตารางตอ่ไปนี้ 

  

 

สาขาวิชา 

 

จ านวน 

คุณวุฒกิารศึกษา/ต าแหน่งวชิาการ 

ปริญญา

ตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ อาจารย์ ผศ. ร.ศ อาจารย์ ผศ. รศ. ศ 

ภาษาจนี 15 - 13 - - 2 - - - 

ภาษาญี่ปุ่น 8 3 5 - - - - - - 

ภาษาไทย 24 - 11 - 1 4 2 2 2 

ภาษาฝรั่งเศส 8 - 6 - - 0 2 - - 

ภาษาอังกฤษ 57 1 34 1 - 11 4 1 - 

รวม 107 4 69 1 1 17 8 3 2 

 

 การเรียนการสอน หลักสูตรที่เปิดสอนและศักยภาพด้านวิชาการ 

 การจัดการเรียนการสอนในคณะศิลปศาสตร์มีหลักสูตรที่ใกล้เคียงกันกับสถาบันการศึกษาใน

ภูมภิาคเดียวกัน อาทิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและมหาวิทยาลัยนเรศวร 

โดยสามารถแสดงการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบด้านหลักสูตร ดังตารางตอ่ไปนี้ 
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การวเิคราะห์เชิงเปรียบเทยีบด้านหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและมหาวิทยาลัยนเรศวร 

  

ท่ี ประเดน็วเิคราะห์ คณะศิลปศาสตร ์ม.พะเยา คณะมนุษยศาสตร ์ม.นเรศวร คณะมนุษยศาสตร ์ม.ราชภัฏเชยีงราย ส านักวิชาศิลปะศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 

1. หลักสูตรระดบัปริญญาตร ี 5 หลักสูตร 10 หลักสูตร 3 หลักสูตร 6 หลักสูตร 

 ศศ.บ. ภาษาไทย    (ภาษาและวัฒนธรรมไทย)  (ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับชาว 

    ต่างประเทศ) 

 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ    (ภาษาอังกฤษศึกษา)  

 ศศ.บ. ภาษาจีน   
 

 

 (ภาษาจีนเพ่ือการค้า 

     ระหวา่งประเทศ) 

จีนศึกษา                ภาษาจีนธุรกจิ 

ภาษาและวัฒนธรรมจีน 

การสอนภาษาจีน (การศึกษาบัณฑิต) 

 ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส   -- -- 

 ศศ.บ. ภาษาญ่ีปุ่น    -- 

 ศศ.บ. พม่าศกึษา --  -- -- 

 ศศ.บ. ภาษาเกาหลี --   -- 

 หลักสูตรคู่ขนานสองปริญญา  -- -- -- 

2. หลักสูตรระดบัปริญญาโท 3 หลักสูตร 5 หลักสูตร 3 หลักสูตร 2 หลักสูตร 

 ศศ.ม. ภาษาไทย    (การสอนภาษาไทย) -- 

 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ     (ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวชิาชีพ) 

 ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต ์   -- -- 

 ศศ.ม. คติชนวทิยา --  -- -- 

 ศศ.ม. ภาษาจีน -- --  (การสอนภาษาจีน)  การแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย 

3. หลักสูตรระดบัปริญญาเอก 3 หลักสูตร 3 หลักสูตร -- 1 หลักสูตร 

 ศศ.ด. คติชนวทิยา --  -- -- 

 ศศ.ด. ภาษาไทย   -- -- 

 ศศ.ด. ภาษาศาสตร์ประยกุต ์   -- -- 

 ศศ.ด. ภาษาอังกฤษ  -- --  (ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวชิาชีพ) 
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ในการวิเคราะห์ประเด็นด้านนิสิต สามารถจ าแนกตามหลักสูตรของคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย 

ระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร รวมมนีิสติ 1,262 คน ระดับบัณฑติศกึษา คือ ปริญญาโท 3 หลักสูตร มี

นิสิตรวม 41 คน และปริญญาเอก 3 หลักสูตร มีนิสิตรวม 48 คน มีจ านวนและคุณวุฒิของคณาจารย์

ประจ าหลักสูตรครบตามเกณฑ์ 

 
ภาพท่ี 3 จ านวนนิสิตคณะศลิปศาสตร์ระดับปริญญาตรี 

 

หลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ภาษาไทย 17 27 44 

ภาษาอังกฤษ 34 19 53 

ภาษาศาสตร์ -- 2 2 

 

ในระดับบัณฑิตศึกษาพบว่าจ านวนนิสิตไม่เป็นไปตามเป้ารับนิสิตเช่นกัน ซึ่งสามารถเกิดได้จาก

หลายสาเหตุ เชน่ สถาบันการศึกษาอื่นในภูมิภาคเดียวกันมีหลักสูตรใกล้เคียงกัน จ านวนผูป้ระสงค์ที่จะ

เข้าศกึษาในพื้นที่ได้ทยอยเข้าศกึษากันตลอดทุกปี จนเหลอืจ านวนผู้ที่ยังไม่ได้ศกึษาต่อจ านวนน้อย เป็น

ต้น 

เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มการบรรลุเป้าหมายของยอดรับนิสิต พบว่า มี 2 หลักสูตรที่มีจ านวนนิสติ

ไม่เป็นไปตามเป้ารับนิสิตที่ก าหนดไว้ คือ หลักสูตรภาษาไทย และภาษาฝรั่งเศส แต่มีการแก้ปัญหาโดย

การรับนิสิตในหลักสูตรควบ 2 ปริญญา ทั้งนี ้ได้มกีารเปิดหลักสูตรแบบควบ 2 ปริญญาในหลักสูตรอื่น

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เช่น หลักสูตรควบภาษาจีนและแพทย์แผนจีน ภาษาจีนและ

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและการศึกษา ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษและการศึกษา 

และภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแสดงจ านวนนิสติรวมทุกช้ันปีดังตารางต่อไปนี้ 
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สาขาวิชาเอกของคณะ/ 

สาขาวิชาควบ 
ภายในคณะ การศึกษา 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

การแพทย์ 

แผนจีน 

จีน 64 (อังกฤษ) -- -- 260 

ไทย -- 770 -- -- 

ฝร่ังเศส 14 (อังกฤษ) -- -- -- 

อังกฤษ 
คู่กับจนีและ

ฝร่ังเศส 
667 8 -- 

 

 ด้านการวจิัย 

 บุคลากรสายวิชาการส่วนใหญ่อายุน้อยและภาระงานสอนมากจึงยังขาดประสบการณ์ในการ

แสวงหาทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มีการกระตุ้นและส่งเสริมการท าวิจัยของ

อาจารย์โดยการจัดสรรงบประมาณรายได้เพื่อสนับสนุนการท าวิจัย การฝึกอบรม ระบบพี่เลี้ยง ท าให้มี

แนวโน้มยอดรายรับทุนวิจัยที่เพิ่มขึ้น คณะฯ มีเครือข่ายวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้จัดท า 

MOU ร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของบุคลากรทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เข้าร่วมใน

สถาบันเครือขา่ยที่มกีิจกรรมการน าเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทุกปี 

 ด้านการบรกิารวชิาการ 

 คณะศิลปศาสตร์มีระบบและกลไกของการบริการวิชาการร่วมกับชุมชนภายนอก โดยกิจกรรม

ส่วนใหญ่เป็นการบริการวิชาการแบบไม่แสวงหารายได้และเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและ

การบูรณาการพันธกิจ คณะฯ มีพื้นที่การให้บริการวิชาการที่ชัดเจนและก่อเกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม 

การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ โรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดนเบตตี้ดูเมน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสและท าให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน มีผลงานที่เป็นรูปธรรม 

แตส่ัดส่วนของคณาจารย์ในคณะยังมีจ านวนน้อยที่จะเข้ามามีสว่นร่วมในพันธกิจเหล่านี้ 

 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและชุมชน     

 คณะศิลปศาสตร์มีการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายใน

และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย  มีกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามโดยการมีส่วนร่วมของนิสิต

และบุคลากรในคณะ เช่น ประเพณีรดน้ าด าหัว ลอยกระทง และมีโครงการประจ าปีที่บูรณาการการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนที่มีความโดดเด่น ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของรัฐสนับสนุนการสืบสารประเพณีที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับประเทศ 
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2.3 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเชิง

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก ศูนย์ และหน่วยงาน ที่จะสามารถตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

เ พื่ อ ก า รพัฒนามหาวิ ท ย าลั ยพ ะ เ ย า  ฉบั บปี  พ . ศ . 2562 –  2565 โ ด ยจุ ด แ ข็ ง  หม ายถึ ง 

ข้อได้เปรียบหรือส่วนที่เข้มแข็งของทรัพยากรด้านต่างๆ ภายในองค์กร และจุดอ่อน หมายถึง ข้อจ ากัด 

หรอืข้อดอ้ยต่าง ๆ ภายในองค์กร  

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัย

แวดล้อมภายนอกที่มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก ศูนย์ และหน่วยงาน ต้องเผชิญ โดยมีผลกระทบทั้งด้าน

บวกและด้านลบต่อการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับปี พ.ศ.2562 

– 2565 โดยโอกาส หมายถึง สถานการณ์หรือปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีลักษณะ

เกือ้กูลต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในแผนกลยุทธ์ฯ และอุปสรรค หมายถึง สถานการณ์หรือ

ปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีลักษณะเป็นปัญหาและอุปสรรค ที่จะท าให้ไม่สามารถบรรลุ

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในแผนกลยุทธ์ฯ เพื่อให้มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก ศูนย์ และหน่วยงาน 

สามารถใช้ประโยชนจ์ากโอกาส และสามารถขจัดปัญหาอุปสรรคออกไปได้ 

 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT)  

การวิเคราะห์ SWOT ของคณะศิลปศาสตร์ พบว่า คณะฯ ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งท าให้บุคลากรของคณะฯ ทุกระดับ จ าเป็นต้อง

ปรับตัว เพื่อปฏิบัติพันธกิจในด้านต่าง ๆ ทั้ง การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ให้ตรงกับความต้องการและสภาวการณ์ใน

ปัจจุบัน 

 

(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 

 จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม

ภายในถึงจุดเด่นที่สามารถส่งเสริมพัฒนาได้และจุดด้อยที่ต้องปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประเมิน

สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อพิจารณาถึงโอกาสในการพัฒนา และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการ

ด าเนนิงานด้านต่าง ๆ โดยมีผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยสรุปดังนี้  

 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. คณาจารย์มีความรู้ ความเช่ียวชาญใน

ศาสตร์ตนเองเป็นอย่างด ี(เฉพาะด้าน) 

1. ต าแหน่งทางวิชาการไม่เพียงพอ (ผศ.

รศ.ศ.) 

2. อาจารย์จบปริญญาเอกน้อย (ป.เอก) 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

2. อ.มีคุณวุฒิหลากหลายมีประสบการณ์ที่

แตกต่างกัน 

3. คณาจารย์ในสาขามีความรับผิดชอบ และ

ให้ความร่วมมือในการท างานส่วนรวม 

และมีการประชุมเพื่อท าความเข้าใจและ

แจกแจงงานกันอย่างสม่ าเสมอ 

4. สาขาวิชาภาษาไทย มีการให้ความร่วมมือ

ของบุคลากรในสาขาเป็นอย่างดี 

5. อาจารย์มีความเช่ียวชาญและช านาญการ

ในแต่ ล ะสาขา เฉพาะด้ านตร งต าม

หลักสูตรทีก่ าหนดให้ 

6. มีบุคลากรระดับปริญญาเอกมากกว่าร้อย

ละ 80 (ภาษาไทย) 

7. บุคลากรในสาขามีผลงานวิชาการตีพิมพ์

มากกว่าร้อยละ 90 (สามารถเป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ได้) ภาษาไทย 

8. คณาจารย์ในสาขาได้รับทุนสนับสนุน 

(Block Grant) เพื่อพัฒนาตนเองต่อเนื่อง

ทุกปีในด้านการสอน และการวิจัย 

9. มีเงินสนับสนุน Blockgrant 

10. มีหลักสูตรทั้ ง ระดับปริญญาตรีและ

บัณฑติศกึษาที่มกีารรับนิสิตอย่างต่อเนื่อง 

(ไทย) 

11. ใ ช้ภาษาตามศาสตร์สอนในห้องเรียน

มากกว่า 80  

12. ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการเรียนการสอน

มากกว่า 80 เปอร์เซ็น ในแต่ละรายวิชา 

13. การมสีหกิจแบบ 100 % แทนการฝึกงาน 

3. อาจารย์ ในสาขาวิชาฯ ไม่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก ไม่มีผลงานทางวชิาการ 

4. คุณสมบัติของอาจารย์ในสาขาวิชาฯ ไม่

เป็ น ไปตามเกณฑ์ของสกอ .  ยั งมี

อาจารย์ที่ไม่สามารถเป็นผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรได้ 

5. จ านวนอาจารย์ ชาวต่ างชาติมี ไ ม่

เพียงพอ 

6. มีจ านวนนิสติ Drop-out  

7. Native speaker ไม่เพียงพอ 

8. อ.ต่างชาตินอ้ยเกินไป 

9. จ านวนอ.ไม่ เพียงพอ/จ านวนนิสิต 

(ภาษาอังกฤษ) 

10. เนื่องจากมีอาจารย์ลาศึกษาต่อ ท าให้

ภาระงานอาจารย์ที่ ปฏิบัติ งานอยู่

ค่อนข้างหนักเมื่อเทียบกับจ านวนนิสิต

ที่เกินเป้ารับ 

11. ภาระงานสอนเกิน 

12. ภาระการสอนมาก ท าให้ช่ัวโมงสอน

เกินไปจากที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ

ท าให้การผลิตผลงานวิชาการไม่เป็นไป

ตามเป้าประสงค์ 

13. work load อ.ในสาขาเยอะมากกว่า

สาขาอื่นๆใน ม. 

14. ภาระงานสอนมาก เนื่องจากสาขาวิชา

ต้องเปิดบางรายวิชาให้แก่นิสิตคู่ขนาน

ในภาคฤดูร้อนตามหลักสูตร ท าให้นิสิต

ตกแผนบางคนสามารถ เข้ า เ รี ย น

ร่วมกับนิสิตข้างต้นได้แทนที่จะต้อง

ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

14. มีเจา้ของภาษาที่เป็นคนจนีสอนในรายวิชา

ทักษะและการสื่อสาร ท าให้นิสิตได้ฝึกใช้

ภาษาโดยตรงกับเจ้าของภาษา 

15. นิสติสาขาวิชาภาษาจนี จ านวนเกือบ 80%

ได้งานท า 

16. นิสติสาขาวิชาภาษาจนี สามารถหางานท า

ได้ตรงตามสาขาวิชาที่จบ 

17. การได้ฝกึสหกิจของนิสติ ณ ตา่งประเทศ 

18. หลักสูตรเป็นที่นิยม (ภาษาอังกฤษ) 

19. มีวชิาโทเป็นภาษาที่ 3 

20. นิสติสนใจศึกษาเกินเป้าที่ ม. วางไว้ 

21. จัดการเรยีนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

22. อ.มอีายุไม่เยอะสามารถพัฒนาตนเองได้ 

23. อ.พัฒนาตนเองอยู่ เสมอเช่น อบรมใน

หลักสูตรต่างๆ  

24. ภาษาญี่ปุ่น เป็นหลักสูตรที่รับความนิยม

จากผู้เรียน เห็นได้จากจ านวนนิสิตที่เข้า

ศึกษามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เ ช่นในปี

การศึกษา 2561 มากกว่าผู้ เข้าศึกษา

มากกว่าจ านวนเป้ารับ 

25. ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษา รวมถึงรายได้เฉลี่ยของบัณฑิต

อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

26. หลักสูตรฯ มีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง (ELO) ชัดเจน 

27. มีการส่งเสริมนิสิตทั้งในด้านวิชาการ และ

มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้

เป็นไปตาม ELO  

28. มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ร ะ ห ว่ า ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า แ ล ะ

มหาวิทยาลัยเรตาคุประเทศญี่ปุ่น (MOU) 

15. ภาระงานของ อ.ในสาขาไม่ เหมาะสม 

บางคนสอนเยอะเกินไป 

16. ภาระงานสอนด้านอื่นๆที่ตอ้งปฏิบัติ 

17. งานวิจัยน้อย 

18. การขอทุนแหล่งทุนภายนอกยังมีน้อย 

19. ยังไม่มีการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน

ภายนอก 

20. ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ-นานาชาติ

น้อย 

21. การเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากร

ยังมีจ านวนน้อยและไม่ต่อเนื่อง 

22. งบประมาณสนับสนุนบุคลากร (Block 

Grant) จ านวน 10,000 บาท/ปี/คน ไม่

สอดคล้องกับค่าครองชีพ ค่าเดินทาง 

หรือค่าที่พัก ที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ท าให้

การพัฒนาตนเองไม่เต็มประสิทธิภาพ

ตามที่ตั้งใจไว้ 

23. ควรมีทุนให้อาจารย์ไปศึกษาเพิ่มเติม

จากคณะ นอกเหนอืจาก 10,000 บาท 

24. เพิ่มงบประมาณ ทุนอาจารย์ในแต่ละปี

เพื่อไปอบรมเสริมความรูท้ั้งในและนอก

ประเทศ 

25. ไม่มีนิสิตในสาขาวิชาไปปฏิบัติสหกิจ

ศกึษาเลย 

26. สหกิจศึกษา ไม่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 

27. การเปิดหลักสูตรที่หลากหลาย ท าให้

ต้องมีการบริการทั้งในและนอกสาขา 

28. ขาดจุดเด่นหลักสูตรเมื่อเทียบกับ ม.

อื่นๆ 

29. มีการเปิดหลักสูตรที่ค่อนข้างมาก ท า

ให้ไม่สอดคล้องกับอัตราก าลัง 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ซึ่งท าให้การแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่าง

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้น

และระยะยาว 

29. เป็นสมาชิกเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่น

ศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ซึ่งมี

มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน

ภาษาญี่ปุ่นในภาคเหนือเป็นสมาชิก ท าให้

ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิต 

แ ล ะ มี ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ร ะ ห ว่ า ง

มหาวิทยาลัยอยู่เสมอ 

30. มีทางเลือกในการฝึกงาน หรือ ปฏิบัติสห

กิจศกึษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

31. มีเครือข่ายฯ ช่วยเพิ่มแนวทางการท า

ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่ าง

หนว่ยงานในประเทศญี่ปุ่น 

 

30. หลักสูตรสหกิจยังมีความไม่พร้อม

หลายด้านเช่นการประสานงานของ 

ผูเ้รียนและคณาจารย์สหกิจ 

31. นิสิตในหลักสูตรคู่ขนานภาษาจีนและ

ภาษาอังกฤษ มีการย้ายสาขาค่อนข้าง

เยอะ 

32. จ านวนรับเข้าของนิสิตไม่เป็นไปตาม

เกณฑท์ี่ก าหนด 

33. นิสิตขาดทักษะการใช้ภาษามากกว่า 2 

ภาษา 

34. แหล่งค้นคว้าข้อมูลในศาสตร์เฉพาะมี

จ านวนไม่เพียงพอ  

35. ไม่ มี ก ารขอทุ นวิ จั ยจากแหล่ งทุ น

ภายนอก 

36. นิ สิ ต ส า ข า ภ า ษ า จี น ไ ม่ ค่ อ ย ไ ด้

ภาษาอังกฤษ 

37. นิสิตในหลักสูตรคู่ขนานภาษาจีนและ

ภาษาอังกฤษ มีการย้ายสาขาค่อนข้าง

เยอะ 

38. การจั ด ส ร รทุ นก า รฝึ ก สหกิ จ  ณ 

ต่างประเทศ ไม่เพียงพอ 

39. การรับเข้านิสิตมาก เกินกว่าที่สาขา

ก าหนด 

40. การรับเข้าฝึกสหกิจของบางสถาน

ประกอบการ เนื้องานไม่ตรงกับสาขาที่

เรียนมา 

41. MOU ก าลังอยู่ในระหว่างด าเนินการ

สร้างความร่วมมือทางการเรียนการ

สอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยน

บุคลากร กับมหาวิทยาลัยที่มีการเรียน
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

การสอนภาษาฝรั่งเศสในต่างประเทศ 

(เวียดนาม)  

42. นิสิตสามารถย้ายสาขาได้หากเ รียนไป

ระยะหนึ่งแล้ว ถนัดในสายภาษาอื่น(ใน

คณะ) 

43. แหล่งค้นคว้าข้อมูลในศาสตร์เฉพาะ

สาขามีไมเ่พียงพอ 
 

 (2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่

เกี่ยวข้องภับภาษาฝรั่งเศส เช่น องค์กร

นานาชาติของสถาบันระดับมหาวิทยาลัย

ผู้ ใ ช้ภาษาฝรั่งเศส (AUF) , สมาคมครู

ภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย (ATPF), 

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ า

ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ใน

ประเทศไทย และต่างประเทศ 

2. ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในประเทศไทย

อย่างต่อเนื่อง ท าให้มีตลาดแรงงาน

รองรับบัณฑติในหลักสูตรฯ อยู่เสมอ 

3. การปรั บ เปลี่ ยนกฎหมาย เกี่ ย วกั บ

แรงงานชาวต่างชาติในญี่ปุ่น อาจท าให้

นิสิ ตมี โอกาสได้ เดินทางไปฝึก งาน

หรอืสหกิจศึกษาในประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น 

4. หลักสูตร องค์ความรู้และทักษะทาง

ภาษายังเป็นที่ต้องการและ สามารถ

เชื่อมศาสตร์อื่นได้ ในตลาดแรงงาน 

1. ผูป้ระกอบการยึดตดิกับชื่อเสียงของ ม. 

2. จ านวนผู้ประกอบการใหม่ที่เกิดขึ้น ส่วน

ใหญ่เป็นเด็กที่ไม่จบปริญญาตรี  

3. การมธีุรกิจส่วนตัว และธุรกิจครอบครัว 

4. จ านวนผู้ เรียนภาษาฝรั่งเศสในระดับ

มัธยมลดลง 

5. ครูระดับมัธยมไม่ส่งเสริมให้นักเรียน

ศึ ก ษ า ภ า ษ า ฝ รั่ ง เ ศ ส ต่ อ ใ น

ระดับอุดมศกึษา 

กระแสในการเรียนภาษาอาเซียนและภาษาอื่น ๆ 

เพิ่มมากขึ้น เชน่ ภาษาพม่า ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน 

ภาษาเกาหลี 

6. ไม่มตีลาดแรงงานรองรับอย่างเพียงพอ 

7. ภาวะการเกิดลดลง จ านวนนิสิตมี

แนวโน้มลดลง 

8. การแข่งขันทาง ออนไลน์ เช่น การเรียน 

ปริญญาออนไลน์ 

9. ระบบรับเข้าไร้ประสิทธิภาพ 

10. นโยบายออนไลน์ เชน่ GE online 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

5. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการ

จัดท าสื่อออนไลน์เพื่อการจัดการเรียน

การสอนให้กับบุคลากร 

6. ได้ริเริ่มโครงการ “มุมภาษาฝรั่งเศส” 

โดยความร่วมมือกับสถานฑูตฝรั่งเศส

ประจ าประเทศไทย แต่เนื่องจากภาระ

งานที่เยอะมาก ท าให้ไม่สามารถจัดท า 

MOU และด าเนินโครงการได้อย่างเป็น

รูปธรรม 

7. ได้รับการสนับสนุนจากสถานฑูตฝรั่งเศส

ป ร ะจ า ป ร ะ เ ท ศ ไท ย  แล ะ  Alliance 

Française de Thaïlande เ พื่ อ ด า เ นิ น

โครงการ “มุมภาษาฝรั่ ง เศส” เพื่อ

ประชาสัมพันธ์ภาษา และวัฒนธรรม

ฝร่ังเศส ซึ่งขณะนีไ้ด้ประสานงานกับศูนย์

บรรณสารและสื่อการศึกษาเพื่อขอใช้

พืน้ที่ และได้รับการอนุญาตโดยวาจาเป็น

ที่เรยีบร้อยแลว้ 

8. ได้ ติ ดต่ อกั บผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต ร

ปริญญาโทการสอนภาษาฝรั่งเศสเป็น

ภ าษ าต่ า งป ร ะ เ ทศ  มหาวิ ท ย าลั ย 

Grenoble Alpes ประเทศฝรั่งเศส เพื่อให้

มีนิสิตปริญญาโทสาขาการสอนภาษา

ฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศมาฝึกสอน

และร่วมด าเนินโครงการ“มุมภาษา

ฝรั่ ง เ ศส ”  และ โคร งกา รอื่ น ๆ เ พื่ อ

ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนภาษา

ฝร่ังเศส  

11. นโยบายที่ ไม่เรียนครูก็เป็นครูได้ 

12. ข้อจ ากัดด้านที่ตั้งรวมถึงสวัสดิการของ

มหาวิทยาลัย ท าให้อาจารย์ชาวต่างชาติ

ไม่เข้ามาท างานในสาขาวิชาฯ 

13. ข้อก าหนด เกณฑ์ของสกอ.เกี่ยวกับ

คุณวุฒิของอาจารย์ ท าให้การรับสมัคร

อาจารย์เพื่อทดแทนในต าแหน่งเดิม

เป็นไปด้วยความยากล าบาก 

14. นิสิตมีทางเลือกในการเข้าศึกษาใน

สาขาวิชา เดี ยวกันในสถาบันอื่ น ใน

ภูมภิาคเดียวกัน 

15. จ านวนของผู้ เข้าศึกษามีจ านวนลด

น้อยลงเนื่องจากแนวโน้มที่ลดลงของ

จ านวนประชากร 

16. ช่องทางการศึกษาในหลักสูตรออนไลน์

จ า ก มห า วิ ท ย าลั ย ช้ั น น า ข อ ง โ ล ก 

ตลอดจนสื่อการเรียนรู้ออนไลน์และ

แอพพลิเคชั่นฝึกภาษาต่างๆ 
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ปัญหา/แนวทางและข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

ด้านการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร ด้านอาจารย์และบุคลากร 

ปัญหา 

1. การจัดช่ัวโมงปฏิ บัติโดยแยกเป็น 2/2 มีปัญหา

เรื่องความตอ่เนื่องในเนื้อหา 

2. ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยไม่เป็นปัจจุบัน ไม่

สามารถอ้างองิได้ เชน่ รายชื่อนิสติ ผูส้อน ผูส้อนร่วม 

3. นโยบายการรับนิสิตไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ 

โดยไม่มีการคัดกรองผู้เรยีนก่อนรับเข้ามาเรียน ส่งผลให้

นิสิตมีการตกแผน และ Drop out (นิสิตมีโอกาสเรียน

ร่วมกับหลักสูตรอื่น ที่เปิดในช่วงภาคการศกึษาฤดูร้อน) 

4. ข า ด ก า ร ว า ง แ ผ น เ รื่ อ ง ห ลั ก สู ต ร กั บ

ผูป้ระกอบการ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

5. ค่าธรรมเนียมการศกึษาสูง  

โอกาสที่เป็นไปได้ 

1. หลักสูตรสร้างรายได้ 

ปัญหา 

1. อาจารย์ขาดความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน (บาง

สาขาวิชา) ส่งผลให้เสียงบประมาณในการเชิญอาจารย์

พิเศษ (วิธีการแก้ปัญหา: มีโครงการหรือนโยบายส่ง

อาจารย์ไปอบรมระยะสั้น) 

2. การประสานงานระหว่างอาจารย์/อาจารย์ , 

อาจารย์กับบุคลากร ในด้านการจัดการเรียนการสอนมี

ความลา่ช้าไม่สามารถระบุเวลาสิ้นสุดในการด าเนินการ

ได้ 

3. ขาดความรว่มมอื จากอาจารย์ภายในสาขา 

แนวทาง/โอกาส 

1. อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเพียงพอในบาง

สาขาวิชา 

ด้านโครงการและกิจกรรมการเรยีนการสอน ด้านผู้เรยีน 

ปัญหา 

1. กระทบกับเวลาเรียน เพราะมีจ านวนโครงการ

มาก 

2. ขาดบุคลากรในการด าเนินโครงการ หรือ

ประสานงาน 

โอกาส/แนวทาง 

1. มีโครงการสม่ าเสมอที่สามารถพัฒนาศักยภาพ

ทั้งนิสติและอาจารย์ 

ปัญหา 

1. ผูเ้รียนขาดความใฝรู่้และแรงจูงใจในการเรียน 

2. ผู้เรียนขาดความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง และ

ผูอ้ื่น ทั้งนีค้วามรับผดิชอบดังกล่าว ส่งผลตอ่การเรียน 

3. ผูเ้รียนมีโอกาสปรับปรุงตนเองในการเรียน แตย่ัง

มีพฤติกรรมการเรยีน และความรับผดิชอบเหมอืนเดิม 
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บทที่ 3  

แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565  

   

3.1 โครงร่างองค์กร 

 (1) แนวทางการบริการจัดการคณะศิลปศาสตร์ 

ในการบริหารจัดการคณะศลิปศาสตร์ต้องยึดหลักการท างานที่ถูกต้องตามกฏระเบียบ 

ควบคู่ไปกับหลักคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรม และหลักการกระจายอ านาจ

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน จงึมแีนวทางในการด าเนินงานดังนี้ 

1.1 การกระจายอ านาจในการบริหารงานระดับคณะและหลักสูตร ประกอบด้วย  

1.2 การแต่งตั้งผู้บริหาร รองคณบดี ผู้ ช่วยคณบดี และเลขานุการคณะเพื่อช่วย

ปฏิบัติงานด้านการบริหาร  

1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการระดับคณะเพื่อช่วยปฏิบัติงานในแต่ละ

ด้าน เชน่ การบริหารวิชาการ การพัฒนานิสติ การวิจัย การบริการวิชาการ  

1.4 การบริหารหลักสูตรโดยประธานหลักสูตรและผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

1.5 ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย  

1.6 การกระจายอ านาจในการสั่งการของผูบ้ริหารในระดับรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี

จะส่งผลใหเ้กิดความคล่องตัวในการสั่งการและตัดสินใจในการด าเนินงาน  

1.7 การกระจายอ านาจในการบริหาร ประกอบด้วย ภาระหน้าที่ของผู้รับผิดชอบและ

อ านาจในการตัดสินใจในขอบเขตที่ก าหนด การปฏิบัติงานแทนกันในกรณีผู้รับผิดชอบหลักไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้   

1.8 การก าหนดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การมอบหมายงาน 

การก าหนดสายบังคับบัญชา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการก ากับ ติดตาม การรายงานผล

การด าเนินงานตามที่ก าหนด 

 

จากแนวทางการบริหารจัดการดังกล่าว หลักส าคัญที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สามารถที่จะสร้างความมั่นคงและบรรลุพันธกิจของสถาบันท่ามกลางสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

เศรษฐกิจตลอดจนอุปสรรค การแข่งขันและความท้าทายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันได้  คือ

ความเชื่อมั่น ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนิสิตที่มีต่อคณะฯ ซึ่งถือเป็น

ภารกิจส าคัญในการน าองค์กรของคณบดีคณะศลิปศาสตร์ 
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 (2) ปรัชญา (Philosophy) 

“ด ารงชีวติด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด” “ปญฺญาชีว ีเสฏฐชวีี นาม” 

“A Life of Wisdom is the Most Wondrous of All” 
 

 (3) ปณธิาน (Determination) 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

“Wisdom for Community Empowerment” 
 

 (4) วิสัยทัศน์ (Vision) 

“คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกันด้วยศาสตร์ภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศ เชื่อมโยงการวิจัยและนวัตกรรม สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และ

ด ารงตนดว้ยวัฒนธรรมคุณภาพเพื่อสนองปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา” 

 (5) พันธกิจ (Mission) 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุให้

มหาวิทยาลัยพะเยา “ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน ท าการ

วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และด้วยความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา ต้องด าเนนิพันธกิจในการผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐานจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนา

ผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการ มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและน าไปใช้ประโยชน์ได้

จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึงด าเนินพันธกิจซึ่งสอดคล้องตาม

มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และการด าเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์การ

บริหารงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562-2565 การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ประกอบด้วยนโยบาย  

5 ด้าน  ดังนี ้
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1. นโยบายด้านที่ 1 การผลิตบัณฑิตและหลักสูตร: มุ่งพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้

มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม ตรงตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน 

 พัฒนาการผลิตต าราและสื่อประกอบการเรียนการสอนของคณาจารย์  

 พัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบสารสนเทศ และการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีแบบ

ผสมผสาน 

 จัดให้มีและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกของคณะฯ เช่น พื้นที่กิจกรรมนิสิต Language Corner ที่

ส่งเสริมการเรยีนรู้ของนิสติ  

ระดับปริญญาตรี 

 เปิดโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนทั่วไปและจูงใจนักเรียนที่มีทักษะทางภาษาเข้าศึกษาต่อในคณะ

ศิลปศาสตร์ผ่านกระบวนการเชิงรุกด้านการประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกนิสิตโครงการพิเศษ การท า 

MOU กับโรงเรียนในพืน้ที่ 

 ส่งเสริมอัตลักษณ์นสิิตผ่านกิจกรรมพัฒนานิสติที่เน้นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

              องค์ความรูแ้ละทักษะภาษาของวิชาเอก  

              ทักษะภาษาอื่นจากกลุ่มวิชาโท (ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส 

ภาษาอังกฤษ) 

              ทักษะในศตวรรษที่ 21 คุณธรรมจริยธรรมและการเรียนรูด้้วยตนเอง 

              ทักษะเพื่อการอาชีพเบื้องต้น (การเป็นผู้ประกอบการ การขาย มัคคุเทศก์ การจัดท า

เว็บไซต์ดว้ยโปรแกรม  

                 ส าเร็จรูปและการบัญช(ีด้วยการฝึกอบรมระยะสั้น) 

 ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานและมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ไป อาทิ ระบบ credit bank การรองรับผู้เรยีนต่อจากระดับอาชีวศกึษา 

 ขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการด้วยสหกิจศึกษาทั้งในและต่างประเทศทั้งในด้านการผลติ

บัณฑติและการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

ระดับบัณฑิตศกึษา 

 พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย 

ยืดหยุ่นและรองรับบริบทของการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ หลักสูตรภาษาศาสตร์ประยุกต์ที่

สามารถบูรณาการกับศาสตร์ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นและฝรั่งเศสเพื่อต่อยอดงานวิจัยในระดับปริญญาโท

และปริญญาเอก 

 เน้นการพัฒนาความรู้เพื่อการวิจัยในระดับที่สูงขึ้นของกลุ่มบุคลากรในสถานประกอบการทั้ง

ภาครัฐและเอกชน  
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 ส่งเสริมและการสนับสนุนการท าวิจัยของนิสิตระดับบัณฑติศกึษาในด้านโอกาสการเผยแพร่ผลงาน 

องค์ความรูเ้ชงินวัตกรรมและเครือขา่ยการท าวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

 

2. นโยบายด้านที่ 2 การวิจัย: มุ่งสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและวิชาการด้วยศาสตร์ทาง

ภาษาและการบูรณาการ 

 ส่งเสริมให้หน่วยวิจัยของคณะฯ สร้างแนวทางและสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการและ

นวัตกรรมของบุคลากรเพื่อท าหน้าที่เป็นพี่เลีย้ง (mentor) ให้กับคณาจารย์และเพิ่มพูนความรูใ้หก้ับนิสิต

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศกึษา โดยแบ่ง กลุ่มพัฒนางานวิจัยของบุคลากร ดังนี้ 

                กลุ่มเตรียมความพร้อมด้านการวิจัย (การวิจัย การจัดท าข้อเสนอรับทุน การ

ประชาสัมพันธ์แหล่งทุน) 

                กลุ่มวจิัยของนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศกึษา 

                กลุ่มวิจัยสถาบัน (บุคลากรสายสนับสนุนและผู้บริหารเพื่อการวิเคราะห์และพัฒนางาน

ประจ า) 

                กลุ่มวิจัยในช้ันเรียนคุณภาพสูงและการตีพิมพ์เผยแพร่ (ส าหรับคณาจารย์ที่มีภาระงาน

สอนมากและผู้สนใจ) 

                กลุ่มวจิัยองค์ความรูเ้พื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ  

                กลุ่มสร้างงานวิจัยบูรณาการศาสตร์/ พันธกิจ สนองนโยบายประเทศ และการสร้าง

นวัตกรรม 

 สร้างเครือขา่ยความร่วมมือดา้นงานวิจัยในระดับนานาชาติ  

 สร้างขวัญและก าลังใจส าหรับบุคลากรที่มงีานวิจัยในระดับนานาชาติ 

 

3. นโยบายด้านที่ 3 การบรกิารวชิาการแบบแบบแสวงหารายได้และไม่แสวงหารายได้ 

 การพัฒนาศูนย์ภาษาเพื่อตอบสนองนโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ส่งเสริมการด าเนินการของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ให้เป็นหนว่ยงานหลักในการขับเคลื่อนงาน

บริการวิชาการเพื่อสรา้งความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยเน้นการบูรณาการพันธกิจแบบไม่แสวงหารายได้ 

 ส่งเสริมการด าเนินการของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ให้เป็นหนว่ยงานหลักในการแสวงหารายได้

อย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ในกิจกรรมการให้บริการทางภาษา อาทิ จัดศูนย์สอบวัดระดับทาง

ภาษาต่างๆ (TOEIC, HSK) หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการสอบวัดระดับทางภาษา  หลักสูตรภาษาเพื่อการ

พัฒนาวชิาชีพ  

 พัฒนาและปรับปรุงระบบการเป็นศูนย์บริการตรวจ แปล ขัดเกลาภาษา จัดหาล่าม ให้ค าปรึกษา

ด้านกิจกรรมทางภาษาให้กับบุคคลทั่วไป รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
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4. นโยบายด้านที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม: ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นที่บูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย 

 สร้างเครือขา่ยและร่วมมือมหาวิทยาลัยพะเยา หนว่ยงานภาครัฐ เอกชน 

 

5. นโยบายด้านที่ 5 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

 บริหารงานและความรับผดิชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยธรรมาภิบาล 

โดยเน้นประเด็นดังต่อไปนี ้

            การบริหารยุทธศาสตร์ 

            การบริหารความเสี่ยง 

           ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชงิบริหาร 

            การจัดการความรูใ้นคณะ 

 ด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมคุณภาพและสร้างความตระหนักรู้ร่วมกันเพื่อให้บุคลากรเห็นคุณค่าของ

ตนเองในฐานะก าลังส าคัญขององค์กรที่มคีุณภาพและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและ

การรว่มเสนอทางออก โดยจะเนน้หลัก 3 อ. ดังตอ่ไปนี ้

               อดทน คอืการอดทนต่อภาระรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายส่วนตนและส่วนรวม 

               อุทิศ คือการทุ่มเทเสียสละเพื่อการสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่นในฐานะบุคลากรทาง

การศกึษา  

               อิสระ คือไม่ถูกครอบง าด้วยอวิชชา ต้องเป็นผู้รู้จริง และมีอิสระเสรีภาพในการคิดและ

แสดงออกที่เหมาะสม 

 เพิ่มจ านวนของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในคณะ ปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 12 โดยมี

เป้าหมายที่รอ้ยละ 30 ภายใน 4 ปี  

 เพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอกในอาจารย์ประจ า ปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 28 โดยมีเป้าหมายที่ร้อยละ 50 

ภายใน 4 ปี 

 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนในการพัฒนางาน เช่น การเข้าสู่ต าแหน่ง

เช่ียวชาญ/ช านาญการ การฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน การท าวิจัยสถาบัน

พร้อมงบประมาณสนับสนุน 

 ส่งเสริมการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัยและการมี

ส่วนรว่มของชุมชนและการบูรณาการองคค์วามรูท้างภาษาและคติชนวิทยา 

 การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อเก็บข้อมูล สร้างคลังข้อมูลท้องถิ่นและคืนองค์ความรู้สู่ชุมชนและการ

เผยแพร ่
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 ก าหนดและจัดท าเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของบุคลากรของคณะฯ ทุกระดับตามศักยภาพ 

ส าหรับใช้ในการพัฒนางานและการพิจารณาความดีความชอบอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสและการให้

ข้อมูลป้อนกลับและเพื่อการพัฒนา 

 พัฒนากระบวนการสื่อสารภายในคณะให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ ข้อมูลข่าวสารและการรับฟัง

ความคิดเห็นผ่านช่องทางตา่งๆ 

 สร้างแรงจูงใจในการท างานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ การยกย่อง การให้เกียรติ ขวัญและก าลังใจ 

ร่วมกันในวาระส าคัญต่าง ๆ สร้างบรรยากาศเชิงบวกในการท างานเพื่อก่อให้เกิดพลังในการท างานและ

ความสามัคคีภายในคณะ 

 สนับสนุนนโยบายส านักงานสีเขียวเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงสิ่งแวดล้อม (ตามแผนอุดมศกึษา 15 

ปี อุดมศกึษาต้องสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ) 

 

 (6) เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

 

 (7) อตัลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ: มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน

วิชาชีพ ทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามความต้องการของอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)  

 อัตลักษณ์ทั่วไป: มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี 

  

(8) แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

 เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลจึงได้ก าหนดกลไกและการขับเคลื่อนไว้ดังนี้  

 7.1 การก าหนดอ านาจหน้าที่และผู้รับผิดชอบในด้านการสนับสนุน ก ากับ ติดตาม และ

รายงานผล การน านโยบายสู่การปฏิบัติ โดยเน้นการมีสว่นร่วมของทุกฝ่ายในคณะฯ 

 7.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยการประสานความร่วมมือกับบุคลากรในทุก

ระดับ เพื่อร่วมก าหนดแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณและผู้รับผิดชอบให้มีความ

สอดคล้องและตอบสนองเป้าหมายตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 

 7.3 ถ่ายทอดนโยบาย แผนปฏิบัติการ และเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุก

ระดับ  

 7.4 การตดิตามและประเมินผล 

 7.4.1 ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย โดยเสนอผลการติดตามในที่

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
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7.4.2 เผยแพร่การรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายผ่านทางช่องทางเอกสาร  

การประชุมและสื่อเทคโนโลยี  

7.4.3 จัดท ารายงานผลการด าเนนิการประจ าปี  

7.4.4 การใชร้ะบบประกันคุณภาพและระบบสารสนเทศมาเป็นเครื่องมอืในการติดตาม

ผลและประเมินผลการด าเนินงานของคณะฯ ซึ่งประกอบด้วยการใช้ตัวบ่งชีแ้ละตัวชีว้ัดความส าเร็จตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งสามารถใช้วัดความส าเร็จของวสิัยทัศนข์องคณะฯ โดยสรุปดังนี้ 

  

ตัวบ่งชี้หลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. การรับและการส าเร็จ

การศกึษาของนสิิต 

- สัดส่วนจ านวนนิสติรับเข้าต่อค่าเป้าหมาย  

- สัดส่วนจ านวนนิสติที่ส าเร็จการศกึษา 

2.การได้งานท าของบัณฑิต หรอื

การใชป้ระโยชน์ในการประกอบ

วิชาชีพ 

- ร้อยละการได้งานท าของบัณฑิต  

- ระดับอัตราเงินเดอืนของบัณฑิตหลังส าเร็จการศกึษา 

3. คุณภาพบัณฑติ - ความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต 

4. ผลงานของผูเ้รียน 
- สัดส่วนจ านวนงานวิจัยเผยแพร่ตอ่จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศกึษา (ป.โท และ ป.เอก)  

5. คุณสมบัติของอาจารย์ - ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

6. ผลงานวิชาการของอาจารย์

ประจ า 

- สัดส่วนของงานด้านวิชาการ (เอกสารค าสอน ต ารา สื่อการ

สอนอิเล็กทรอนิกส์)  

- สัดส่วนของงานด้านวิจัย (บทความเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ/ 

วารสาร ระดับชาติและนานาชาติ)  

- สัดส่วนของงานด้านบริการวิชาการ (โครงการที่ได้รับทุนจาก

แหลง่ทุนภายนอก)  

7. การก ากับมาตรฐานหลักสูตร - ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ. 

8. ผลการบริหารและจัดการ

ของผู้บริหาร 

- จ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย (งบประมาณ, KM, การบริหาร

ความเสี่ยง, ธรรมาภิบาล) 

9. บุคลากรได้รับการพัฒนา - ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

10. ขอ้มูลป้อนกลับจากผูม้ีส่วน

ได้ส่วนเสีย 

- ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 

11. การบริการวิชาการแก่สังคม 
- จ านวนโครงการที่บูรณาการบริการวิชาการเทียบกับค่า

เป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้หลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

12. การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ

และวัฒนธรรม 

- จ านวนโครงการสนับสนุนศลิปะและวัฒนธรรมเทียบกับค่า

เป้าหมาย 

13 .  ผลงานหรืองานบริก าร

วิชาการที่น าไปใช้ประโยชน์ 

- จ านวนงานวิจัยที่ถูกใช้อา้งองิ  

- สัดส่วนจ านวนโครงการบริการวิชาการที่ร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอกต่ออาจารย์ทั้งหมด 

14. ร้อยละของรายได้อื่นของ

คณะฯ 

- จ านวนรายได้จากกิจกรรมบริการวิชาการ/ แหล่งทุนภายนอก

ต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด  
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3.2 แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567  

 แผนกลยุทธคณะศลิปศาสตร ์ครอบคลุม 6 ประเด็นยุทธศาสตร ์ดังนี้  

(1) ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

(3) ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

(4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้

ยั่งยืน 

(5) ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

(6) ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
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แผนกลยทุธก์ารพัฒนาคณะศลิปศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 
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Super KPI 

ตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์ 

และ Performance Agreement ของคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

 

Super KPI 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

ผลผลิต

(Output) 

1. หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ร้อย

ละ) 

2. จ านวนหลักสูตร Non-degree ทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

(จ านวนหลักสูตร) 

3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Smart operation) 

(จ านวนระบบ) 

4. มีสหิกจศกึษาต่างประเทศและภายในประเทศ 

5. โครงการส านักงานสีเขียว 

100 

 

1 

 

5 

 

20 

80 

100 

 

2 

 

5 

 

30 

80 

100 

 

3 

 

5 

 

30 

80 

100 

 

4 

 

5 

 

30 

80 

100 

 

5 

 

5 

 

30 

85 

คณบดีคณะ

ศลิปศาสตร์ 

ผลลัพธ์

(Outcome) 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตตอ่หลักสูตร 

2. ผลประเมินความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการอบรม 

3. จ านวนงานที่น าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางาน/ 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4. ร้อยละของการฝึกสหกิจทั้งในปละตา่งประเทศ 

5. ผลการประเมินจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

70 

80 

5 งาน 

 

20 

80 

70 

80 

5 งาน 

 

30 

80 

70 

80 

5 งาน 

 

30 

80 

70 

80 

5 งาน 

 

30 

80 

70 

80 

5 งาน 

 

30 

80 

คณบดีคณะ

ศลิปศาสตร์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. ผลิตและพัฒนา

ศักยภาพทรัพยากร

มนุษยเ์พื่อสรา้ง

โอกาสการแขง่ขัน 

         

1.1 ให้โอกาสและ

สนับสนุนการเรียนรู้ 

1.1.1 ร้อยละของจ านวน

ผู้เรียนที่มาจากความร่วมมือ

กับโรงเรียนและองคก์รที่

พัฒนาหลกัสูตรร่วมกัน 

5 10 15 20 25 

1. โครงการสรา้งความร่วมมือกับ

โรงเรียนในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาเพื่อเข้าศกึษา

ต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ/ผู้ชว่ย

คณบดีฝ่าย

วิชาการ 

 
1.1.2 จ านวนหลักสูตรระยะ

สั้น (Non-degree program) 

ที่มีความร่วมมือกับ

หน่วยงาน/องคก์รวิชาชีพ 

3 3 5 5 5 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น

ทางภาษา  
75,000 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ/ผู้ชว่ย

คณบดีฝ่าย

วิชาการ/ ศูนย์

ภาษา 

 

1.1.3 จ านวนโครงการ

สนับสนุนการศึกษาและการ

เรียนรู้ส าหรับบัณฑิต 

 

3 3 3 3 3 

1. โครงการพัฒนานสิิตระดับ

บัณฑิตศกึษา  

2. โครงพัฒนาวิชาการ (พัฒนาทักษะ

ภาษาวิชาเอกทกุชั้นปี) 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพทกัษะเพือ่

วิชาชีพ (การท่องเที่ยวและโรงแรม 

ผู้ประกอบการ คอมพิวเตอร์กราฟฟกิ

และมัลตมิีเดียว) 

500,000 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ/ผู้ชว่ย

คณบดีฝ่าย

วิชาการ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1.2 พัฒนาหลักสูตร

ทันสมัย ตอบสนอง

ต่อความต้องการ 

1.2.1 ร้อยละของจ านวน

หลักสูตรที่มมีาตรฐาน

ระดับอุดมศึกษา และ

มาตรฐานวิชาชีพ 

 

100 
100 100 100 100 1. โครงการพัฒนาหลักสูตร 100,000 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ/ผู้ชว่ย

คณบดีฝ่าย

วิชาการ 

 

1.2.2 จ านวนหลกัสูตรที่มี

ความร่วมมือกบัหน่วยงานใน

การด าเนินหลกัสูตร 

 

 

 

 

3 
3 3 3 3 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีความ

ร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรวชิาชีพ 

กิจกรรมยอ่ยที่ 1 โครงการพัฒนา

หลักสูตรระยะสั้น 

กิจกรรมยอ่ยที่ 2 โครงการพัฒนา

หลักสูตรปริญญาตรคีู่ขนาน 

กิจกรรมยอ่ยที่ 3 โครงการพัฒนา

หลักสูตรปริญญาตร ีและ

บัณฑิตศกึษา คณะศิลปศาสตร ์

300,000 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ/ผู้ชว่ย

คณบดีฝ่าย

วิชาการ 

 

1.2.3 ร้อยละของจ านวน

นิสิตชั้นปีสุดท้ายในหลักสูตร

ที่ลงทะเบียนเรยีนรายวิชา

สหกิจศกึษาหรือไดฝึ้กทักษะ

ในสถานประกอบการจริง

อย่างเข้มข้น (Intensive 

work-integrated learning) 

 

 

20 

 

 

 

20 

20 30 30 30 

1. โครงการสหกิจศกึษา 

กิจกรรมยอ่ยที่ 1 โครงการพัฒนา

ความร่วมมือด้านสหกิจศกึษากับ

สถานประกอบการ 

กิจกรรมยอ่ยที่ 2 โครงการพัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศกึษา 

กิจกรรมยอ่ยที่ 3 โครงการคัดเลือก

นิสิตสหกิจศกึษาดีเด่นคณะศิลป

ศาสตร์ 

กิจกรรมยอ่ยที่ 4 โครงการปฐมนิเทศ

นิสิตสหกิจศกึษาคณะศิลปศาสตร ์

250,000 

 

 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ/ผู้ชว่ย

คณบดีฝ่าย

วิชาการ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

กิจกรรมยอ่ยที่ 5 โครงการทุนสหกิจ

ศึกษาต่างประเทศ 

 

1.2.4 จ านวนหลักสูตร/

รายวิชาที่บูรณาการศาสตร์

สาขา 

1 2 3 4 5 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีความ

ร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรวชิาชีพ 

กิจกรรมยอ่ยที่ 1 โครงการพัฒนา

หลักสูตรระยะสั้น  

กิจกรรมยอ่ยที่ 2 โครงการพัฒนา

หลักสูตรปริญญาตรคีู่ขนาน  

กิจกรรมยอ่ยที่ 3 โครงการพัฒนา

หลักสูตรปริญญาตร ีและ

บัณฑิตศกึษา คณะศิลปศาสตร ์

 

 

 

 

20,000 
รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ/ผู้ชว่ย

คณบดีฝ่าย

วิชาการ 

1.3 จัดการศึกษาที่

มุ่งผลลัพท์ (OBE) 

และ การศึกษา

ตลอดชีวติ (Life-

long Learning) 

1.3.1 มหีน่วยงานสง่เสรมิ

วิชาการ 

 

ม ี

ม ี ม ี ม ี ม ี

1. โครงการแตง่ตั้งคณะ

กรรมการบรหิารวิชาการคณะศิลป

ศาสตร์ 

- 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ/ผู้ชว่ย

คณบดีฝ่าย

วิชาการ 

 1.3.2 จ านวนโครงการ

พัฒนาอาจารย์ด้านการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนานิสิต 

 

2 
2 2 2 2 

1. โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

2. โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการ

วัดผลประเมินผล 

100,000 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ/ผู้ชว่ย

คณบดีฝ่าย

วิชาการ 

 1.3.3 จ านวนรายวิชาที่มีการ

จัดการเรียนการสอนด้วย

ระบบ i-classroom 

 

1 1 1 1 1 

1. โครงการพัฒนารายวิชาที่มกีาร

จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ i-

classroom 

20,000  
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

 1.3.4 จ านวนรายวิชาที่มีสื่อ

การสอนออนไลน์ 

 

1 
2 2 2 2 

1. โครงการพัฒนาสื่อการสอน

ออนไลน์ 
25,000  

 
1.3.5 รอ้ยละของจ านวน

นิสิตที่มีผลการสอบ

ภาษาอังกฤษคร้ังแรกใน

ระดับ B1 

    

    - 

30 50 70 80 

1. โครงการพัฒนาศกัยภาพนิสิตคณะ

ศิลปศาสตร์ 

2. โครงการ English Proficiency 

Development 

20,000 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ/ผู้ชว่ย

คณบดีฝ่าย

วิชาการ 

ศูนย์ภาษา 

 1.3.6 ร้อยละของจ านวน

นิสิตที่สอบผ่านการทดสอบ

สมรรถนะดิจทิัลในระดับที่

จ าเป็น 

 

- 
30 50 60 70 

1. โครงการพัฒนาศกัยภาพนิสิตคณะ

ศิลปศาสตร์ 
-- 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ/ผู้ชว่ย

คณบดีฝ่าย

วิชาการ 

1.4 พัฒนาอาจารย์

มืออาชีพ UP-PSF 

1.4.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มี

สมรรถนะตามกรอบ

มาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ 

(UP-PSF) ระดับ 1 

 

- 
20 50 80 100 

1. โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

และอบรมกรอบมาตรฐานวิชาชีพ 

UP-PSF 

 

200,000 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ/ผู้ชว่ย

คณบดีฝ่าย

วิชาการ 

 
1.4.2 ร้อยละอาจารย์ที่มี

มาตรฐานระดับ 2 

 

- 
5 5 10 10 

1. การติดตามก ากับการพัฒนา

สมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการ

เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน

วิชาชีพด้านการสอน ระดับ 2 

 

200,000 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ/ผู้ชว่ย

คณบดีฝ่าย

วิชาการ 

1.5 ใชร้ะบบประกัน

คุณภาพหลักสูตร

เป็นเคร่ืองมือในการ

พัฒนา 

1.5.1 ร้อยละของจ านวน

หลักสูตรที่มกีารด าเนินการ

ตามองคป์ระกอบที่ 1 และ

เกณฑ์มาตรฐาน 

 

100 
100 100 100 100 1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร 

 

 

 

180,000 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ/ผู้ชว่ย

คณบดีฝ่าย

วิชาการ 

 
1.5.2 ร้อยละของจ านวน

หลักสูตรที่มีผลการประกัน

 

50 
100 100 100 100 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ/ผู้ชว่ย
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

คุณภาพการศึกษาอยู่ใน

ระดับที่พัฒนาขึน้ 

คณบดีฝ่าย

วิชาการ 

1.6 กลยุทธท์ี่ 1 : มี

การส่งเสรมิการจัด

กิจกรรมพัฒนานิสิต

ให้เป็นไปตามอัต

ลักษณน์ิสิตคณะ

ศิลปศาสตร์  (Lib 

Arts Identity) 

“สุขภาพ บคุลกิภาพ 

สุนทรีภาพ “ 

ด้านสุขภาพ 

-อัตราความเจ็บป่วยด้าน

ร่างกายในระดับรุนแรงไม่

เกิน ร้อยละ0.01 ต่อปี 

-ไม่มีนิสิตเสียชีวติจากภาวะ

ความผิดปกตทิางจิต 

 

ร้อยละ0.01 

 

 

 

 

ไม่มี 

 

ร้อยละ0.01 

 

 

 

 

ไม่มี 

 

ร้อยละ0.01 

 

 

 

 

ไม่มี 

 

ร้อยละ0.01 

 

 

 

 

ไม่มี 

 

ร้อยละ0.01 

 

 

 

 

ไม่มี 

-โครงการ/กิจกรรมสร้างเสรมิสขุภาพ

กายและสุขภาพจิตของนิสิต 

(กิจกรรมกีฬาหรือ นันทนาการ ) 

 

 

20,000 

 

 

ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายกิจการนิสิต 

 

 

ด้านบุคลิกภาพ 

-ซื่อสัตย ์ อัตราการทุจรติ

สอบไม่เกิน 40 รายต่อปี 

 

-วินัย  สถิตคิวามผดิวินัย

ร้ายแรงไม่เกิน 50 รายต่อปี 

 

-ใจอาสา  ความพงึพอใจ

ของชุมชนอยู่ในระดับอย่าง

น้อยร้อยละ80ต่อโครงการ/

กิจกรรม 

 

 

 

ไม่เกิน 40 

รายต่อปี 

 

ไม่เกิน 50 

รายต่อปี 

 

อย่างน้อย

ร้อยละ80 

ต่อ

โครงการ/

กิจกรรม 

 

ไม่เกิน 40 

รายต่อปี 

 

ไม่เกิน 50 

รายต่อปี 

 

อย่างน้อย

ร้อยละ80 

ต่อ

โครงการ/

กิจกรรม 

 

ไม่เกิน 40 

รายต่อปี 

 

ไม่เกิน 50 

รายต่อปี 

 

อย่างน้อย

ร้อยละ80 

ต่อ

โครงการ/

กิจกรรม 

 

ไม่เกิน 40 

รายต่อปี 

 

ไม่เกิน 50 

รายต่อปี 

 

อย่างน้อย

ร้อยละ80 

ต่อ

โครงการ/

กิจกรรม 

 

ไม่เกิน 40 

รายต่อปี 

 

ไม่เกิน 50 

รายต่อปี 

 

อย่างน้อย

ร้อยละ80

ต่อ

โครงการ/

กิจกรรม 

 

-โครงการ/กิจกรรมพัฒนาด้าน

บุคลิกภาพนิสิตคณะศิลปศาสตร ์

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

100,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายกิจการนิสิต 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ด้านสุนทรียภาพ 

-ความพงึพอใจของนิสติที่มี

ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

อยู่ในระดับดี  อย่างน้อยร้อย

ละ 80 

ระดับดี  

อย่างน้อย

ร้อยละ 80 

ระดับดี  

อย่างน้อย

ร้อยละ 80 

ระดับดี  

อย่างน้อย

ร้อยละ 80 

ระดับดี 

อย่างน้อย

ร้อยละ 80 

ระดับดี  

อย่างน้อย

ร้อยละ 80 

-โครงการ/กิจกรรมพัฒนาด้านสุนทรี

ภาพนิสิตคณะศิลปศาสตร์ 

  

 

 

 

 

1.7 กลยุทธ์ที่ 2 :  

มีการส่งเสรมิการ

จัดกิจกรรมพัฒนา

นิสิตให้เป็นไปตาม

ผลการเรียนรู้ที่

คาดหวงั (Expected 

Learning Outcome, 

ELO) “มีจิตบรกิาร 

ช านาญภาษา 

สรา้งสรรค์ปัญญา 

พัฒนาชุมชน 

 

จ านวนกิจกรรม/โครงการที่

น าความฉลาดทาง

เทคโนโลยดีิจิทัล (DQ:Digital 

ntelligence) คุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ (TQF 5 

ด้าน) มาจัดกิจกรรม/

โครงการ 

 

 

 

- 

 

 

3 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

-โครงการพัฒนานสิิตให้มีทกัษะใน

ศตวรรษที่ 21 

-โครงการพัฒนาศกัยภาพนิสิต 

-โครงการสนับสนุนกิจกรรมนิสิต 

-โครงการพัฒนาทกัษะเพื่อการ

ประกอบอาชีพ (การท่องเที่ยวการ

โรงแรม การเป็นผู้ประกอบการและ 

คอมพิวเตอร์กราฟฟิกและ

มัลติมีเดียว) 

 

 

 

 

 

 

100,000 

 

 

 

ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายกิจการนิสิต 

 

 

1.8 กลยุทธท์ี่ 3 

ส่งเสรมิให้นสิิตใช้

ชีวติอยู่ในคณะศิลป

ศาสตร์ อย่างมี

ความสุข 

-มีระบบให้ค าปรกึษา 

 

มีระบบให้

ค าปรกึษา 

มีระบบให้

ค าปรกึษา 

มีระบบให้

ค าปรกึษา 

มีระบบให้

ค าปรกึษา 

มีระบบให้

ค าปรกึษา 

โครงการอบรมบุคลากรและนิสติใน

การให้ค าปรกึษา 
50,000 

ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายกิจการนิสิต 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

 -มีพืน้ที่นันทการ 
ทั้งหมด 1 

แห่ง 

ทั้งหมด 1 

แห่ง 

ทั้งหมด 1 

แห่ง 

ทั้งหมด 1 

แห่ง 

ทั้งหมด 1 

แห่ง 
โครงการปรับปรุงพื้นที่นันทนาการ 100,000 

ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายกิจการนิสิต 
 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตรท์ี่ 1 

 

ประเด็นความเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเสี่ยง 

1.รูปแบบการจัดกิจกรรมไม่มคีวามนา่สนใจ   RM     IC 1. นสิิตรุ่นใหมไ่มใ่ห้ความส าคญัในการเข้าร่วมกิจกรรม   RM    IC 

2.ชอ่งว่างระหว่างวัยของบุคลากรผู้ปฏบัิตงิานดา้นกิจการนิสติ

กับนิสติ 

  RM     IC 2.สภาวะทางสุขภาพกายและสขุภาพจิตท่ีมีสาเหตุมาจาก

ครอบครัวของนิสติ 

  RM    IC 

3.จ านวนผู้เขา้รว่มกิจกรรมในแตล่ะครัง้มมีากเกินไป   RM     IC -  

4.ระบบการให้บริการและสวัสดกิารไม่สามารถตอบสนองตอ่

ความตอ้งการของนิสติได้อยา่งทันท่วงที 

  RM     IC 3. ความไมม่เีสถียรภาพของนโยบายระดับประเทศและ

มหาวทิยาลัย      ที่เกี่ยวข้องกองทุน 

  RM    IC 

 

RM: Risk ManagementIC: Internal Control 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. สรา้งผลงานวิจัย

ตีพมิพ์ 

จ านวนผลงานวิจัยตีพมิพ์

ระดับชาติ/ 

น าเสนอในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

ระดับปรญิญาตร ี(น าเสนอ/

ตีพมิพ์) 5 คน 13 คน 

ระดับปรญิญาโท (ตีพมิพ์

เท่านั้น) 

ระดับปรญิญาเอก (ตีพมิพ์

เท่านั้น) 

 

บุคลากร 

 

 

 

 

 

1% 

100% 

 

100% 

 

 

9.25% 

 

 

 

 

 

1.25% 

100% 

 

100% 

 

 

9.50% 

 

 

 

 

 

1.5% 

100% 

 

100% 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

2.0% 

100% 

 

100% 

 

 

10.25% 

 

 

 

 

 

3% 

100% 

 

100% 

 

 

10.50% 

1. การจัดกลุม่นักวิจัยเป็น  

3 กลุ่ม คือ กลุ่มตน้ กลุ่มกลาง กลุม่

พี่เลี้ยง 

 

2. Meeting พี่เลี้ยง 

 

3. จัดสรรทุน 

 

4. Workshop ขอทุนภายนอก 

 

5. เจ้าภาพร่วมงานประชุมระดบัชาติ

และนานาชาต ิ

 

6. Talent Matching  

 

 

 

 

(50,000 บาท) 

 

(400,000 บาท) 

 

(26,000 บาท) 

 

(80,000 บาท) 

 

 

(30,000 บาท) 

รองคณบดีฝ่าย

วิจัย 

 จ านวนผลงานวิจัยตีพมิพ์ระดับ

นานาชาต ิ

5 5 5 5 5 

2. เงินวจิัยภายในและ

ภายนอก 

จ านวนเงินต่อบคุลากร 1 คน 30,000 30,000 30,000 40,000 45,000 

3. ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อสังคม 

จ านวนผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อสังคม 

1 1 1 2 2 

4. ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อสรา้ง

รายได้ 

จ านวนผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมสร้างรายได้ 

1 1 1 2 2 

5. การพัฒนานักวิจัยที่

มีคุณภาพ 

จ านวนนักวิจัยขอทุนภายนอก 

และ Matching กับภาคเอกชน 

1  

โครงการ 

1 

โครงการ 

1 

โครงการ 

2 

โครงการ 

2 

โครงการ 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตรท์ี่ 2 

ประเด็นความเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเสี่ยง 

1. ภาระงานสอน  RM  IC 1. จ านวนงบประมาณวิจัยท่ีลดลง  RM  IC 

2. การไม่ตระหนักถึงความส าคญัของงานวิจัยและบูรณาการ  RM  IC 2. สภาพเศรษฐกิจท่ีผันผวนรวดเร็ว  RM  IC 

RM: Risk ManagementIC: Internal Control 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. ชุมชนและสังคม

มีคุณภาพชีวติและ

ความเป็นอยู่อย่าง

ย่ังยืน (Sustainable 

life) 

 1.1 จ านวนโครงการ

บรกิารวิชาการที่เกิด

ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม

และประเทศ  

1 1 1 1 1 1. โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล 

 

งบประมาณ

มหาวิทยาลัย 

รองคณบดีฝ่าย

กิจการพเิศษ 

 2.2 จ านวนโครงการ

บรกิารวิชาการการเรียน

การสอนกับการบรกิาร

วิชาการ/ การท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

1 2 3 4        4 1. โครงการบรกิารวิชาการบูรณาการ

พันธกิจ (พื้นที่โครงการพัฒนาตาม

พระราชด าริ ศูนย์การเรียนรู้อินทรี

อาสา) 

2. การพัฒนาสื่อรายวิชาพะเยาศกึษา

ภาษาไทย 

3. การพัฒนาสื่อรายวิชาพะเยาศกึษา

ภาษาอังกฤษ 

4. การพัฒนาสื่อรายวิชาภาษาและ

วัฒนธรรมไทย 

100,000 

50,000 

รองคณบดีฝ่าย

กิจการพเิศษ 

 2.3 จ านวนหลักสูตร/ 

โครงการที่ตอบสนองความ

ต้องการของชมุชน/ 

สถาบันและสร้างรายได้ 

3 4 4 4 4 1. โครงการจัดศูนยส์อบวัดระดับทาง

ภาษา 

2. โครงการฝึกอบรมเพื่อวัดระดับ

ทางภาษา 

3. โครงการบรกิารด้านการแปล 

4. โครงการอบรมภาษาเพื่อนิสิตและ

บุคลากร 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

100,000 

ศูนย์ภาษา 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

 ระดับคะแนนจากการรับ

การตรวจประเมิน

ส านักงานสีเขียว จากกรม

ส่งเสรมิคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

80 80 85 85 85 1. โครงการส านกังานสเีขียว 10,000 1. รองคณบดี

ฝ่ายบรหิาร 

2. ผู้ชว่ย

คณบดีฝ่าย

บรหิาร 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตรท์ี่ 3 

ประเด็นความเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเสี่ยง 

1. งบประมาณที่จัดสรรไมไ่ด้ตามแผนท่ีวางไว ้  RM  IC 1. ชุมชนไมใ่ห้ความร่วมมอืเพราะไมไ่วว้างใจ (ชุมชนบ้านท่ีสูง)  RM  IC 

2. ชว่งเวลาการจัดโครงการไมส่อดคลอ้ง/ตรงกับผู้เข้าร่วม

โครงการ 

 RM  IC 2. ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการสนใจเขา้รว่มโครงการแต่ติดภารกิจ/

ภาระสอน 

 RM  IC 

RM: Risk ManagementIC: Internal Control 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1.อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุง

ศิลปะและวฒันธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

พัฒนาสู่สากล 

1.1 จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ

ทางศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถิ่น

จังหวัดพะเยา 

1 1 1 1 1 

1.โครงการสืบสานต านานแหง่สายนที 

2.โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง 

3.โครงการสุขสะหรี ปี๋ใหม่เมืองและท าบุญ

คณะศิลปศาสตร ์

4.โครงการศักดิ์ศรี ศักดิ์สิทธิ์ สัมฤทธิพ์ระนาม 

5.โครงการถวายเทียนส่องธรรม 

6.โครงการไหว้ครูคณะศิลปศาสตร ์

7.โครงการค่ายส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม

และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

150,000 
ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายกิจการนิสิต 

1.2. จัดให้มีกิจกรรม/โครงการ

ร่วมกันระหว่างบคุลากร นิสิตและ

ชุมชนเพื่อเกิดการเรียนรู้สังคม

และวัฒนธรรม 

1 1 1 1 1 

2.สรา้งความตระหนัก

และรับรู ้ปลูกฝังความ

เป็นไทย 

2.1 มีรายวิชาที่บูรณาการด้าน

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ

สอน 

 

1 2 3 4 5 

2.2 มีกิจกรรม/โครงการด้าน

เสรมิสร้างความเป็นไทยให้แก่

บุคลากรนิสิต 

2 2 2 2 2 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตรท์ี่ 4 

ประเด็นความเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเสี่ยง 

1.  RM  IC 1.  RM  IC 

2.  RM  IC 2.  RM  IC 

RM: Risk ManagementIC: Internal Control  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. ขับเคลื่อนคณะให้เปน็ที่

รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

1. จ านวนเครือข่ายความรว่มมือ

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ

เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 

1 2 3 4 5 
โครงการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือระดับ

นานาชาต ิ
50,000 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ/ ศูนย์

ภาษา 

2. จ านวนหลักสตูร (ระยะสั้น) ที่

เปิดสอนเพื่อรองรับนิสิต

แลกเปลี่ยน 

1 2 2 2 2 
โครงการอบรมหลักสูตรส าหรับนิสิต

ต่างชาต ิ
20,000 ศูนย์ภาษา 

3. ร้อยละของบุคลากรสาย

วิชาการที่มีทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษในระดับ B2  

30   50 70 70 70 
โครงการพัฒนาภาษาองักฤษส าหรับ

บุคลากรสายวชิาการ 
20,000 ศูนย์ภาษา 

 4. ร้อยละของบุคลากรสาย

สนับสนุนที่มทีักษะภาษาอังกฤษ

ในระดับ A2 

30 50 70 70 70 
โครงการพัฒนาภาษาองักฤษส าหรับ

บุคลากรสายบรกิาร 
20,000 ศูนย์ภาษา 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตรท์ี่ 5 

ประเด็นความเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเสี่ยง 

1.  RM  IC 1.  RM  IC 

2.  RM  IC 2.  RM  IC 

RM: Risk ManagementIC: Internal Control 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบรหิารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

เป้าหมายที่ 1 

บุคลากรมคีุณภาพ 

มีทัศนคติทีด่ีและมี

ความภูมิใจใน

องค์กร 

1. จ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิ

การศึกษาระดับปรญิญาเอก 

3 คน 

 

     3 คน 

 

3 คน 

 

3 คน 

 

3 คน 

 

- แผนพัฒนาอาจารย์ในการศึกษาตอ่

ระดับปรญิญาเอก  

- การก ากบัติดตามความก้าวหน้าของ

อาจารย์ที่ศกึษาต่อระดับปรญิญาเอก 

- 

รองคณบดี/

ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

 2.ร้อยละของบุคลากรสาย

วิชาการที่ย่ืนขอก าหนด

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหนง่

ทางวิชาการ 
200,000 บาท 

รองคณบดี/

ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

 3. จ านวนเจ้าหน้าทีท่ี่มี

ผลการวิจัยสถาบันอย่าง

น้อยปีละ 1 คน/ 

ปีงบประมาณ 

1 คน 1 คน 1 คน 1 คน 1คน 

โครงการพัฒนาบคุลากรสายสนับสนนุ 

-กิจกรรมยอ่ยที่ 1: วิจัยสถาบันจาก

งานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) 

50,000 บาท 

รองคณบดี/

ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายบรหิาร 

 

4. มีโครงการพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรสาย

สนับสนุน  

2 2 2 2 2 

โครงการพัฒนาบคุลากรสายสนับสนนุ 

-กิจกรรมยอ่ยที่ 2: โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรเฉพาะต าแหนง่ 

-กิจกรรมยอ่ยที่ 3: โครงการผลิตคู่มอื

ปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน 

150,000 บาท 

รองคณบดี/

ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายบรหิาร 

เป้าหมายที่ 2 

มหาวิทยาลัยพะเยา

มีการบรหิารงานที่

ทันสมัย คล่องตัว

และมีประสิทธิภาพ 

2.1 มีระบบเทคโนโลยแีละ

สารสนเทศสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน (Smart 

operation)  

5 5 5 5 5 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

การบรหิารจัดการและการตัดสินใจ 

กิจกรรมยอ่ยที่ 1: พัฒนาและปรับปรุง

เว็บไซต์ของคณะ  

100,000 บาท  ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายบรหิาร 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

โปร่งใส ตรวจสอบ

ได ้

กิจกรรมยอ่ยที่ 2: พัฒนาและปรับปรุง

ระบบสารสนเทศ  

 8. จ านวนรายงานการ

บรหิารความเสี่ยงเป็นไปตาม

แผนที่ก าหนดไว ้(2 รายงาน/ 

ปีงบประมาณ) 

2 2 2 2 2 

- การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 3,000 บาท รองคณบดีฝ่าย

บรหิาร 

 9. จ านวนคร้ังในการจัดท า

รายงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาและการประเมิน

คุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตรและคณะฯ จ านวน 

1 คร้ัง/ ปีงบประมาณ 

1 คร้ัง/ ป ี 1 คร้ัง/ ป ี 1 คร้ัง/ ป ี 1 คร้ัง/ ป ี 1คร้ัง/ป ี

- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

180,000 บาท รองคณบดีฝ่าย

กิจการพเิศษ 

 
10. มีช่องทางการสื่อสาร

ภายในองค์กรอย่างทั่วถงึ 

ไม่นอ้ยกว่า 

3 ช่องทาง 

ไม่นอ้ยกว่า 

3 ช่องทาง 

ไม่นอ้ยกว่า 

3 ช่องทาง 

ไม่นอ้ยกว่า 

3 ช่องทาง 
 

1.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายใน

องค์กร  

2.โครงการประชุมบุคลากร 

100,000 
ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายบรหิาร 

 
11. การปรับปรุง

สภาพแวดล้อม 
1 1 1 1  1.โครงการปรับปรุงภมูิทัศน ์ 100,000 

รองคณบดี/

ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายบรหิาร 

กลยุทธ์ที่ 1  

พัฒนาเครือข่าย

ศิษย์เก่าคณะศิลป

ศาสตร์มหาวิทยาลัย

พะเยา (UP Lib Arts 

alumni association)  

มีการสรา้งเครือข่ายศิษย์เก่า

ระดับคณะ/สาขาวิชา โดย

พัฒนาระบบกลไกและ

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

-มีระบบ

และกลไก

ในการสร้าง

เครือข่าย

ศิษย์เก่า

ระดับ

สาขาวิชา 

-มีระบบ

ฐานข้อมูล

เครือข่าย

ศิษย์เก่า

ระดับคณะ

ครบทุก

สาขาวิชา 

-มีระบบ

ฐานข้อมูล

เครือข่าย

ศิษย์เก่า

ระดับคณะ

ครบทุก

หลักสูตร 

-มีระบบ

ฐานข้อมูล

เครือข่าย

ศิษย์เก่าที่

สามารถ

ประสานงา

นกับ

 โครงการสรา้งเครือข่ายศิษย์เก่า   

คณะศิลปศาสตร ์

10,000 ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายกิจการนิสิต 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

มหาวิทยาลั

ยได้ 

 มีการเสรมิสร้างศักยภาพ

เครือข่ายศิษย์เก่า  

(การมีส่วนรว่มกิจกรรมของ

ศิษย์เก่าในแต่ละสาขาวิชา) 

มีกิจกรรม

เสรมิสร้าง

เครือข่าย

ศิษย์เก่า

ระดับคณะ/

สาขาวิชา

อย่างน้อย 1 

กิจกรรม  

มีกิจกรรม

เสรมิสร้าง

เครือข่าย

ศิษย์เก่า

ระดับคณะ/

สาขาวิชา

อย่างน้อย 1 

กิจกรรม  

มีกิจกรรม

เสรมิสร้าง

เครือข่าย

ศิษย์เก่า

ระดับคณะ/

สาขาวิชา

อย่างน้อย 1 

กิจกรรม  

มีกิจกรรม

เสรมิสร้าง

เครือข่าย

ศิษย์เก่า

ระดับคณะ/

สาขาวิชา

อย่างน้อย 1 

กิจกรรม  

 โครงการเสรมิสร้างศักยภาพเครือข่าย

ศิษย์เก่า คณะศิลปศาสตร ์

10,000 ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายกิจการนิสิต 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตรท์ี่ 6 

ประเด็นความเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเสี่ยง 

1. บุคลากรไมม่โีอกาสได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากต้อง

ปฏบัิตงิานหลัก 

  RM     IC 1. การจัดสรรงบประมาณมีไม่เพยีงพอ   RM    IC 

2. บุคลากรขาดทักษะและประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน    RM     IC 2. การบริหารจัดการ/บูรณาการการท างานระหวา่งภาครัฐกับ

มหาวทิยาลัยยังมีขอ้จ ากัด 

  RM    IC 

3. บุคลากรใชร้ะบบสารสนเทศตา่งๆ ไมถ่ึงท่ัวถึง ขาดการรับรู้

และทักษะการใชร้ะบบ 

  RM     IC 3. ศษิยเ์ก่าไมส่ามารถเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ตามวัน เวลา ที่

ก าหนดได ้

  RM     IC 

4. การสื่อสารภายในองค์กร การประสานงานกับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

  RM     IC   

RM: Risk Management IC: Internal Control 
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