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 แผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา การจัดทำแผนฯ ฉบับนี้เน้นการมี  

ส่วนร่วมของผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ ่มมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และการเชื ่อมโยง  

แผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั ้งการกำหนดแนวทางการติ ดตาม

ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุ

เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

 แผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี ้ประกอบด้วย 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ / กิจกรรมที่ดำเนินโครงการทั้งสิ้น 87 โครงการครอบคลุมทั้ง 5 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

                                                                                    

 

                                                      (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จติติมา กาวรีะ) 

                                               คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 
 

 

สารบัญ 

คำนำ 

สารบัญ                 หน้า 

 

บทที่ 1 บทนำ          1-6 

 1.1 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์    7 

 1.2 กรอบความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ     8 

 

บทที่ 2 โครงการตามแผนปฏิบัติการ  

2.1 สรุปจำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565    9 

2.2 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์   10 

2.3 โครงการในแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ (ตามยุทธศาสตร์)  13 

 

บทที่ 3 การติดตามและรายงานผล       22 

 

  



1 

 

 
 

บทที่ 1  

บทนำ 

 

บทนำคณะ 

 “พัฒนาภาษาสู่สากล พัฒนาตนด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ” 

 

คณะศิลปศาสตร์ ชื่อเดิมคือ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เริ่มก่อตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.  2538 ใน

ชื่อกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ โดยเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ และ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ 

ณ สถานที่ทำการช่ัวคราว วิทยาเขตที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ต่อมา

ในปี พ.ศ. 2542 ได้ย้ายสถานที่ทำการมายังตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา และเริ่มจัดการเรียนการ

สอนในวันและเวลาราชการ 

ในปีการศึกษา 2544 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ปรับปรุงโครงสร้าง

การบริหารขึ้นใหม่โดยได้จัดตั้งกลุ่มวิชาต่าง ๆ เป็น 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาศิลป-ศาสตร์  กลุ่มวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในแต่ละกลุ่มวิชาได้แบ่งโครงสร้าง

การบริหารออกเป็นสาขาวิชา สำหรับกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือสาขาวิชา

พืน้ฐาน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

ต่อมาปีการศึกษา 2545 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดให้มีการเรียนการสอนเพิ่มขึ ้นอีก  3 

สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาพัฒนาสังคม การ

พัฒนาโครงสร้างทางการบริหารและการเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ได้ดำเนินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกับความต้องการด้านการศกึษาของเยาวชน และเพื่อให้สอดคล้องกับ

โครงสร้างสำนักวิชาของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยในปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ยก

ฐานะกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ขึ้นเป็นสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย  3 สาขาวิชาเดิม คือ สาขาวิชา

พื้นฐาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาพัฒนาสังคม และได้เปิดสอนหลักสูตรเพิ่มขึ้น โดยมี

สาขาวิชาที่รับผิดชอบคือ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาจีน ส่วนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ได้แยกจากสำนักวิชาศิลป

ศาสตร์โดยไปสังกัดสำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ที่ตั้งขึน้ใหม่ 

ในปีการศึกษา 2547 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

ภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โดยสาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชารัฐศาสตร์เป็นหน่วยที่

ร ับผิดชอบการจัดการเร ียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวตามลำดับ และในปีการศึกษา 2548 
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ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น โดยสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นหน่วยงานที่

รับผิดชอบการเรียนการสอน    

ในปีการศึกษา 2549 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มีจำนวนกลุ่มสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถาบัน

ทั้งหมด 8 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ 1. สาขาวิชาพื้นฐาน 2. สาขาวิชานิติศาสตร์ 3. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 4. 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม 5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 6. สาขาวิชาภาษาจีน 7. สาขาวิชาภาษาไทย 8. 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  

ในปีการศึกษา 2550 สาขาวิชานิติศาสตร์แยกตัวออกไปจัดตั้งเป็นสำนักวิชานิติศาสตร์ และใน

ปีการศึกษาเดียวกันสำนักวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบ

บรรจุภัณฑ์  โดยสาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นหน่วยงานที่รับผดิชอบการเรียนการสอน และได้เปิด

สอนระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (นโยบายสาธารณะ) 

ในปีการศึกษา 2551 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ทำการปิดสาขาวิชาพื้นฐาน เนื่องจากอาจารย์ใน

สาขาวิชาพื้นฐานบางส่วนต้องย้ายสังกัดไปอยู่กับสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ทางสำนักวิชาฯจึงกระจายอาจารย์ที่เหลือไปสังกัดยังสาขาวิชาที่ตรงกับวุฒิการศึกษาที่จบ 

คือ สาขาวิชาพัฒนาสังคม สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาไทย ทั้งนี้ยังได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อ

สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็น สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในปีการศึกษา

เดียวกันด้วย 

ปีการศกึษา 2552 สำนักวิชาศลิปศาสตร์เปิดให้มีการเรียนการสอนเพิ่มขึน้อีก 1 สาขาวิชา คือ 

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  ซึ่งแยกตัวออกมาจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ดังนั้นใน ปีการศึกษา 2552  

มีจำนวนกลุ่มสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถาบันทั้งหมด 8 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่  

ลำดับที่ สาขาวิชา 

1 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

2 สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

4 สาขาวิชาภาษาจนี 

5 สาขาวิชาภาษาไทย 

6 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

7 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

8 สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

ที่มา: (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558) 
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การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ คือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยาได้รับ

การยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ตามประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 และได้มีการประกาศโครงสร้างใหม่ของส่วนงานวิชาการแยก

เป็นคณะ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับการยกฐานะเป็น “คณะศิลปศาสตร์” ประกอบด้วย สาขาวิชา

พัฒนาสังคม สาขาวิชาภาษาจีน ภาษาญี่ปุ ่น ภาษาไทย ภาษาฝรั ่งเศส ภาษาอังกฤษ รัฐศาสตร์   

โดย สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เดิมเคยสังกัดในสำนักวิชาศิลปศาสตร์ แยกออกไป

สังกัดอยู่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 

ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยได้มอบใหค้ณะศิลปศาสตร์จัดการศกึษาด้านศึกษาศาสตร์ คณะศิลป-

ศาสตร์ขอตัง้สาขาวิชาการศกึษา และจัดทำหลักสูตรการศกึษาบัณฑติ (หลักสูตรห้าปี) 

ในปีการศกึษา 2553 คณะศิลปศาสตร์พัฒนาการจัดการศกึษาระดับปริญญาโทขึ้นเป็นปีแรก

โดยเปิดหลักสูตร รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 

ปีการศึกษา 2554 เป ิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตร ศศ.ม. (ภาษาไทย) ศศ.ม.

(ภาษาอังกฤษ) 

ปีการศกึษา 2555 เปิดสอนระดับปริญญาเอก ศศ.ด. (ภาษาไทย)  

ปีการศกึษา 2556 สาขาวิชาการศกึษาย้ายไปสังกัดวิทยาลัยการศกึษา และคณะศิลปศาสตร์   

เปิดสอบระดับปริญญาเอกหลักสูตร ศศ.ด.(ภาษาอังกฤษ) 

ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยปรับปรุงหน่วยงานภายในโดยยุบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องและตั้ง

หน่วยงานใหม่เป็นวิทยาลัยการศึกษาในปีการศึกษา 2556 อาจารย์สาชาวิชาการศึกษาและนิสิต

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติจงึย้ายไปสังกัดวิทยาลัยการศกึษา 

ตุลาคม 2557 มหาวิทยาลัยได้แยกสาขาวิชารัฐศาสตร์และพัฒนาสังคม ออกไปจัดตั้งคณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ จงึจัดการเรียนการสอนทางด้านภาษา โดยมีหลักสูตร 9 

หลักสูตร ดังนี้ 
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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) 

 

การก้าวเข้าสู่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการดำเนินงานตามพันธกิจ 

และยุทธศาสตร์การดำเนนิงานของมหาวิยาลัย โดยมีการจัดตั้งหน่วยความเป็นเลิศทางการวิจิย บริการ

วิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเน้นการบูรณการเข้ากับสหสาขาและบูรณาการทุกศาสตร์

เข้าด้วยกัน ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผดิชอบของรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์  

นอกจากนี้ในเดือน มกราคม 2558 มีการจัดตั้งศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ขึ้น เพื่อใช้เป็น

พื้นที ่และสนามสอบวัดระดับความรู ้ทางภาษา (ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั ่งเศส) และการ

ให้บริการทางด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็นการแปลภาษา การขัดเกลาภาษา รวมทั้งการแสวงหารายได้ และ

การบริการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (In cash & In kind) 

 

ในปีการศึกษา 2561 คณะศิลปศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรใหม่จำนวน 2 หลักสูตร และจัดการ

เรียนการสอนทางดา้นภาษาศาสตร์ขั้น ดังนี้ 

 

ระดับการศึกษา ชื่อหลักสูตร ชื่อย่อของหลักสูตร 

ระดับปรญิญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 

ระดับปรญิญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) ศศ.ด.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 
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นอกจากนีใ้นคณะฯ ยังมีเปิดสอนในหลักสูตรคู่ขนานทั้งในคณะ และภายนอกคณะ ดังนี้ 

ระดับการศึกษา ชื่อหลักสูตร 

ระดับปรญิญาตร ี

(คู่ขนานภายในคณะฯ) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คู ่ขนานศิลปศาสตรบัณฑิต

(ภาษาจีน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คู่ขนานศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษา

ฝรั่งเศส 

ระดับปรญิญาตร ี

(คู่ขนานกับคณะอื่น) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) คู ่ขนานหลักสูตรการแพทย์แผนจีน

บัณฑติ) 

หลักส ูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คู ่ขนานนิต ิศาสตรบัณฑิต

(นิติศาสตร์) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คู ่ขนานวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

จำนวนหลักสูตร 

 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้นจำนวน 11 หลักสูตร 

ครอบคลุมระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศกึษา  

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) 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 

ระดับปริญญาเอก 

ศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) ศศ.ด.(ภาษาไทย) 

ศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ศศ.ด.(ภาษาอังกฤษ) 

ศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) ศศ.ด.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 
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จำนวนบุคลากรสายวิชาการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2570 

ลำดับ สาขาวิชา 

จำนวนบุคลากร คุณวุฒิการศกึษา ตำแหนง่ทางวิชาการ 

ปฏิบัต ิ
งาน 

ศึกษา
ต่อ 

รวม 
ป.
ตรี 

ป.โท 
ป.

เอก 
ผศ. 

(ป.โท) 

ผศ. 
(ป.

เอก) 

รศ. 
(ป.โท) 

รศ. 
(ป.
เอก) 

ศ. 
(ป.

เอก) 
1 ภาษาจีน 12 1 13 0 8 3 1 1 0 0 0 
2 ภาษาญี่ปุ่น 8 0 8 1 6 0 1 0 0 0 0 
3 ภาษาไทย 19 3 22 0 9 6 1 4 1 1 1 
4 ภาษาฝร่ังเศส 7 0 7 0 5 2 0 0 0 0 0 
5 ภาษาอังกฤษ 51 4 55 1 32 51  2 4 0 1 0 

รวม 97 8 105 2 06  62  5 9 1 2 0 

 

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนในช่วงปีการศึกษา 2564 -2570 

ตำแหน่ง 

วุฒิการศึกษา 
พนักงาน 

(ม.) 

พนักงาน

ราชการ 

ลูกจ้าง

ชั่วคราว 
รวม 

ป.ตร ี ป.โท 

1. เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป  1  1  1 

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1 1   1 

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1  1   1 

4. นักวิชาการเงินและบญัช ี 2  1  1 2 

5. นักวิชาการพัสด ุ  1 1   1 

6. นักกิจการนักศึกษา  1 1   1 

7. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  1 1   1 

8. นักวิชาการศึกษา 2 5 5  2 7 

9. บุคลากร  1 1   1 

รวมบุคลากร 5 11 12 1 3 16 

ข้อมูล: (หน่วยการเจ้าหนา้ที่ คณะศลิปศาสตร์ ณ เดอืนกันยายน 2564) 
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1.1 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์  
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1.2 กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ 

กรอบประเด็นยทุธศาสตร์มหาวทิยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 (คณะศลิปศาสตร)์ 

นโยบาย อว สร้างคน สร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม ยกเครื่องมหาวิทยาลัย 

วสิัยทัศน์มหาวิทยาลัย

พะเยา 
มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

ยุทธศาสตร์ 

ม.พะเยา 

1.การเตรยีมคนและเสริมศักยภาพ

คน 

2. การสรา้งงานวิจัยและ

นวัตกรรม และการเป็นผู้นำ

ด้านวิชาการ 

3. การบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนา 

4. การเสรมิสร้าง
ส่งเสรมิการทำนุ
บำรุง
ศิลปะวัฒนธรรมให้
ย่ังยืน 

5.การบรหิารที่มีประสิทธิภาพและ

โปร่งใส 

ผลสัมฤทธิ์ Outcome 

-สื่อสารภาษาอังกฤษ B1 

-สื่อสารภาษาวิชาเอกภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ ์

-มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ + IT 

+ อุตสาหกรรมบริการ 

เข้าสู่ University Ranking 

-ให้ศูนย์ภาษาเป็นศูนย์สอบ

มาตรฐานและให้บริการวชิาการ 

-ร่วมมือสรา้งนวัตกรรมกบัชุมชน 

-บรกิารวิชาการบูรณาการพันธกิจ 

-ตระหนักในความ

เป็นไทย 

-สรา้งคุณค่าของ

วัฒนธรรมในท้องถิ่น 

-บรหิารงานมปีระสิทธิภาพ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

-Green Office 

-สรา้งองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

เป้าหมายคณะ ปี 64 

-ร้อยละของการมีงานทำ 

-รายวิชาใช้สื่อออนไลน์ 

-จำนวนหลกัสูตร Non-degree 

ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 

จำนวน 5 ผลงานใน

ฐานข้อมูลที่ กพอ รับรอง 

-เป็นศูนย์สอบมาตรฐานและอบรม

ภาษา 

-ร่วมสร้างนวัตกรรมชุมชน  

-จัดบริการวชิาการบูรณาการพันธ

กิจ 

-ผลงาน/โครงการ

สรา้งคุณค่าของ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

-ระดับ ITA 

-ผลประเมิน Green Office 

-มีองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางภาษา 



9 

 

 

บทที่ 2 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

2.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 

สาขาวิชา 
จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ

ทั้งหมด 
รายละเอียด 

ฝ่ายวชิาการ 11 800,000 วชิาการ 11 โครงการ (800,000 บาท) 

ฝ่ายกิจการนสิิต 14 256,000 กิจการนสิิต 14 โครงการ (256,000 บาท) 

ฝ่ายวจิัย 5 800,000 
ดังเอกสารแนบ 4 โครงการ + 1 บริหารจัดการวจิัย (800,000 

บาท) 

บริการวิชาการ 

และศูนย์ภาษา 
12 1,094,300 

บริการการวชิาการ 1 โครงการ 

(100,000 บาท) 

ศูนย์ภาษา 11 โครงการ 

(994,300 บาท) 

ทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรม 
7 166,000 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7 โครงการ 

บริหาร 6 573,000 
รองฯ บริหาร 5 โครงการ 

(493,000 บาท) 

รองฯ คุณภาพนิสติ  1 

โครงการ (80,000 บาท) 

ภาษาจีน 8 195,000 นสิิต (170,000) อาจารย์ (25,000) 

ภาษาญี่ปุ่น 4 110,000 นสิิต (90,000) อาจารย์ (20,000) 

ภาษาไทย 5 231,000 นสิิต (206,000) อาจารย์ (25,000) 

ภาษาฝร่ังเศส 6 70,000 นสิิต (50,000) อาจารย์ (20,000) 

ภาษาอังกฤษ 9 320,000 นสิิต (280,000) อาจารย์ (40,000) 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,615,300   
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2.2 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ 

(ใช้ข้อมูลจากระบบ e-budget :โดยเรยีก report จากระบบ) 
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ระบบ E-Budget วันที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2565 เวลา 11.11 น.  
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โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ส่วนงานคณะศิลปศาสตร์) 

รายช่ือและรหสัโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สว่นงานคณะ) 
วัตถุประสงค์ในการ

พัฒนานิสิต/อาจารย์ 

อัตลักษณ์นสิิต ม.

พะเยา 
SDGs 

(17 

Goals) ที ่
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

วิช
าก

าร
 

วิจ
ัย 

ทำ
นุฯ

 

บุค
ลิก

ภา
พ 

สุข
ภา

พ 

สุน
ทรี

ยภ
าพ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  

1 ศศ 65001 โครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตร  1.1, 1.2 20,000 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วิชาการ  
      4 

2 ศศ 65002 โครงการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศกึษา  1.1, 1.2 77,550 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วิชาการ 
      4 

3 ศศ 65003 
โครงการนำเสนอผลงานการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเองใน

ระดับบัณฑิตศกึษา 
1.1, 1.2 20,000 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วิชาการ 
      4 

4 ศศ 65004 โครงการ Pre-U คณะศิลปศาสตร์  1.1, 1.2 100,000 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วิชาการ 
      4 

5 ศศ 65005 โครงการสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูออนไลน์  1.1, 1.2 170,000 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วิชาการ 
      4 

6 ศศ 65006 โครงการสหกิจศกึษา  1.1, 1.2 100,000 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วิชาการ 
      4 

7 ศศ 65007 
โครงการอบรมให้ความรูด้้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร (AUN-QA)  

1.1, 

1.2,5.1 
30,000 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วิชาการ 
      4 

8 ศศ 65008 
โครงการเก็บข้อมูลป้อนกลับสำหรับการพัฒนามาตรฐาน

หลักสูตร  
1.1, 1.2 30,000 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วิชาการ 
      4 

9 ศศ 65009 โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหนง่วิชาการ  1.1, 1.2 62,450 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วิชาการ 
      4 
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10 ศศ 65010 
โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และการอบรมกรอบ

มาตรฐานวิชาชีพ UP-PSF  
1.1, 1.2 50,000 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วิชาการ 
      4 

11 ศศ 65011 โครงการปรับปรุงหลกัสูตร 1.1, 1.2 140,000 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วิชาการ 
      4 

จำนวนโครงการที่รับผดิชอบโดยฝา่ยวชิาการทั้งสิ้น 11 โครงการ 800,000   

โครงการฝ่ายกิจการนิสิต  

12 ศศ 65012 โครงการ UP Freshmen Day (กีฬานอ้งใหม่) 1.1, 1.2 6,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต       4,5 

13 ศศ 65013 โครงการศิลป์ฯ อาสา คนทำดี 1.1, 1.2 30,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต       4,5 

14 ศศ 65014 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตคณะศิลปศาสตร์ 1.1, 1.2 10,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต       4,5 

15 ศศ 65015 โครงการน้องยนิดีพี่รับปริญญา คร้ังที่ 1 (เดือนกมุภาพันธ์) 1.1, 1.2 10,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต       4 

16 ศศ 65016 โครงการน้องยนิดีพี่รับปริญญา คร้ังที่ 2 (เดือนเมษายน) 1.1, 1.2 10,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต       4 

17 ศศ 65017 
โครงการสำรวจภาวะการมงีานทำบณัฑิตคณะศิลปศาสตร์ 

คร้ังที่ 1 (เดือนกุมภาพันธ์) 
1.1, 1.2 5,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต       4 

18 ศศ 65018 
โครงการสำรวจภาวะการมงีานทำบณัฑิตคณะศิลปศาสตร์ 

คร้ังที่ 2 (เดือนเมษายน) 
1.1, 1.2 5,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต       4 

19 ศศ 65019 โครงการประชุมผูป้กครองนสิิตใหมค่ณะศิลปศาสตร์ 1.1, 1.2 10,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต       4 

20 ศศ 65020 

โครงการสรา้งเสรมิคุณลกัษณะตามสมรรถนะในศตวรรษที่ 

21  

(กิจกรรมย่อยที่ 1 สรา้งเสรมิทักษะดา้น Soft skill 

กิจกรรมย่อยที่ 2 สรา้งเสรมิทักษะด้าน Hard skill) 

1.1, 1.2 30,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต       4,5 
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21 ศศ 65021 
โครงการพัฒนาระบบและกลไกในการสรา้งเครือข่ายศิษย์

เก่า คณะศิลปศาสตร์ 
1.1, 1.2 15,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต       4 

22 ศศ 65022 
โครงการสรา้งระบบสารสนเทศด้านอัตลักษณ์นสิิต คณะ

ศิลปศาสตร์ 
1.1, 1.2 30,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต       4 

23 ศศ 65023 โครงการ Lib Arts’ Talk 1.1, 1.2 25,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต       4 

24 ศศ 65024 โครงการ UP LibArts' Idol 1.1, 1.2 40,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต       4 

25 ศศ 65025 โครงการสุนทรียศิลป์แหง่ภาษา (LibArts’ Smart Talk) 1.1, 1.2 30,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต       4 

จำนวนโครงการที่รับผดิชอบโดยฝา่ยกิจการนิสิตท้ังสิ้น 14 โครงการ 256,000 
 

 
        

สาขาวิชาภาษาไทย  

26 ศศ 65026 โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย 5.3 25,000 ดร.บัณฑิต ทิพย์เดช       8,10 

27 ศศ 65027 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอกสาขาวิชาภาษาไทย

สำหรับ 4 ชั้นป ี
1.1, 1.2 40,000 อ.จนิตนา แปบดิบ       8,10 

28 ศศ 65028 โครงการเพชรภาษาไทย 1.1, 1.2 100,000 ดร.ศราวุธ หล่อดี       8,10 

29 ศศ 65029 โครงการพัฒนาองค์ความรูเ้ชิงวิชาการสู่ตลาดแรงงาน 4.0  1.1, 1.2 31,000 ผศ.ภัทรา เอกประเสรฐิ       8,10 

30 ศศ 65030 
โครงการปฐมนิเทศและปัจฉมินิเทศนสิิตฝึกงานสาขาวิชา

ภาษาไทย 
1.1, 1.2 35,000 อ.พาณี ศรีวภิาต       8,10 

จำนวนโครงการที่รับผดิชอบโดยสาขาวิชาภาษาไทยท้ังสิ้น 5 โครงการ  231,000         

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

31 ศศ 65031 โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ 5.3 40,000 ดร.ดารนิทร อนิทับทิม       4 
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32 ศศ 65032 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอกสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษสำหรับ 4 ชั้นป ี
1.1, 1.2 85,000 ดร.เบญจพร เทพสีหน ู       4 

33 ศศ 65033 โครงการแนะแนวอาชีพ 1.1, 1.2 30,000 อ.สมหมาย  รอดแป้น       4 

34 ศศ 65034 โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานและสหกิจศกึษา 1.1, 1.2 15,000 อ. รติรัตน์  หอมลา       4 

35 ศศ 65035 โครงการอบรมด้านการวิจัย 1.1, 1.2 20,000 ดร.ศุภาวรรณ  ปิงใจ       4 

36 ศศ 65036 โครงการ Movie Talks 1.1, 1.2 25,000 อ.จติติมาพร  ต้นจำปา       4 

37 ศศ 65037 โครงการอบรม TOEIC 1.1, 1.2 25,000 อ. นฤภร  แสงศรีจันทร์       4 

38 ศศ 65038 โครงการ English in Songs 1.1, 1.2 25,000 ดร.ชวนพิศ  ศรีวชิัย       4 

39 ศศ 65039 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ 1.1, 1.2 40,000 อ. ธัญพร  มูลกาวิล       4 

40 ศศ 65040 โครงการพัฒนาทักษะการแปลนิสิตสาขาภาษาองักฤษ 1.1, 1.2 15,000 อ.สมหมาย  รอดแป้น       4 

จำนวนโครงการที่รับผดิชอบโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษท้ังสิ้น 9 โครงการ  320,000         

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  

41 ศศ 65041 โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 5.3 20,000 ดร.จารุกัญญ์ จิตรวงศ์นันท ์       4, 8, 17 

42 ศศ 65042 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอกสาขาวิชาภาษา

ฝร่ังเศสสำหรับ 4 ชั้นป ี
1.1, 1.2 9,000 นายอธิคมน์ จิตรเกษมสุข       

4, 9 

43 ศศ 65043 โครงการเตรยีมความพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ 1.1, 1.2 11,000 น.ส.ยุวเรศ เลาหพรรค       8, 9, 12 

44 ศศ 65044 โครงการฝร่ังเศสวิชาการ 1.1, 1.2 5,000 น.ส.แสงเดือน กาศลงักา       4, 17 

45 ศศ 65045 โครงการภาษาและวัฒธรรมฝร่ังเศส 1.1, 1.2 15,000 นายจักรพงษ์ โกยสมบูรณ์       4, 16, 17 

46 ศศ 65046 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารด้านภาษาฝร่ังเศสเพื่อวิชาชีพ 1.1, 1.2 10,000 ดร.สุวรรณา ดลภราดร       4, 9 

จำนวนโครงการที่รับผดิชอบโดยสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสท้ังสิ้น 6 โครงการ  70,000         
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สาขาวิชาภาษาจีน  

47 ศศ 65047 โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน 5.3 25,000 อ.วราภรณ์ ใจประนพ       4 

48 ศศ 65048 
โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาทกัษะวิชาเอกสาขาวิชา

ภาษาจีน สำหรับ 4 ชั้นป ี
1.1, 1.2 25,000 ผศ.ดร. สุภัทรา โยธินศิริกุล       

4 

49 ศศ 65049 
โครงการปฐมนิเทศสหกิจศกึษาและฝกึงานนิสิตสาขาวิชา

ภาษาจีน 
1.1, 1.2 20,000 ดร.จินตนา เกี่ยวพันธุ์       

4 

50 ศศ 65050 โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตสาขาภาษาจีน 1.1, 1.2 40,000 อ. ภัทรพงศ์ พื้นงาม       4 

51 ศศ 65051 
โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศกึษาและฝึกงานนิสิตสาขาวิชา

ภาษาจีน 
1.1, 1.2 10,000 ดร.จินตนา เกี่ยวพันธุ์       

4 

52 ศศ 65052 โครงการส่งเสรมิทกัษะทางภาษาจีน 1.1, 1.2 45,000 อ.ศศิธร นุริตมนต์       4 

53 ศศ 65053 
โครงการนำเสนอบทเรียนออนไลน์ในรายวิชาการสอน

ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 
1.1, 1.2 20,000 ดร.สุนทรี ศรีวันทนียกุล       

4 

54 ศศ 65054 โครงการแนะแนวทุนการศึกษาต่อประเทศจีน 1.1, 1.2 10,000 อ. วรรณสา หมุดใหม่       4 

จำนวนโครงการที่รับผดิชอบโดยสาขาวิชาภาษาจีนทั้งสิ้น 8 โครงการ 195,000         

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น  

55 ศศ 65055 โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 5.3 20,000 ผศ. ณภัทร แสนโภชน์ ✓      4 

56 ศศ 65056 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอกภาษาญีปุ่่น สำหรับ

นิสิต 4 ชั้นป ี
1.1, 1.2 20,000 อ. พันธุ์พิชญา ปัญญาฟ ู ✓      

4 

57 ศศ 65057 โครงการ Japanese EXPO 1.1, 1.2 60,000 อ. ณัฐกร คำปวน, อ. พริดา โตนชัยภูมิ ✓   ✓  ✓ 4 
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58 ศศ 65059 
(โครงการส่งเสรมิการแขง่ขันทกัษะทางภาษาญี่ปุ่น ร่วมกับ 

ม.นเรศวร) 
1.1, 1.2 10,000 อ. อิทธิพล บัวย้อย ✓   ✓   

4,17 

จำนวนโครงการที่รับผดิชอบโดยสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นท้ังสิ้น 4 โครงการ  110,000         

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมสู่ประโยชนเ์ชิงพาณิชย ์  

59 ศศ 65059 โครงการจัดสรรทุนวิจัยงบประมาณรายไดค้ณะศิลปศาสตร์ 2.1-2.3 560,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัย       4,8,11,17 

60 ศศ 65060 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติของสมาชกิ

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วจิัยสายมนุษยศาสตร ์
2.2 80,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

 
     4,8,11,17 

61 ศศ 65061 โครงการติดตามความกา้วหน้าโครงการวิจัย 2.1 30,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัย       4,8,11,17 

62 ศศ 65062 โครงการ Meeting พี่เลี้ยง 2.1 30,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัย       4,8,11,17 

  สนับสนุนการบรหิารจัดการและสมาชิกเครือข่าย    100,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัย        

โครงการฝ่ายวจิัยท้ังสิ้น 5 โครงการ 800,000         

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนัวตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน  

63 ศศ 65063 โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 3.2,3.3 100,000 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ✓ ✓     4,8,17 

64 ศศ 65064 
โครงการพัฒนาข้อสอบวดัระดับทางภาษาสำหรับนิสติคณะ

ศิลปศาสตร์  
1.1, 1.2 155,000 ผอ.ศูนย์ภาษา       4 

65 ศศ 65065 
โครงการจัดสอบวัดระดับทางภาษาสำหรับนิสิตคณะศิลป

ศาสตร์  
1.1, 1.2 

66,600 

 
ผอ.ศูนย์ภาษา       4 

66 ศศ 65066 โครงการพัฒนาระบบยืม-คืนสารสนเทศเพื่อพัฒนาภาษา 1.1, 1.2 30,000 ผอ.ศูนย์ภาษา       4 

67 ศศ 65067 
โครงการจัดสอบวัดความรู้ภาษาองักฤษ สำหรับนิสติระดับ

ปรญิญาตร ี
1.1, 1.2 370,000 ผอ.ศูนย์ภาษา       4 
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68 ศศ 65068 
โครงการจัดสอบวัดความรู้ภาษาองักฤษ สำหรับนิสติระดับ

บัณฑิตศกึษา 
1.1, 1.2 59,000 ผอ.ศูนย์ภาษา       4 

69 ศศ 65069 โครงการจัดสอบพัฒนาผลการเรียนนิสิตระดับปรญิญาตร ี 1.1, 1.2 50,000 ผอ.ศูนย์ภาษา       4 

70 ศศ 65070 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 1.1, 1.2 75,000 ผอ.ศูนย์ภาษา       4 

71 
ศศ 65071 โครงการฝึกอบรมทางภาษา (ภาษากมัพูชา / TOEIC / 

สำหรับสอบวัดระดับ) 
1.1, 1.2 23,700 

ผอ.ศูนย์ภาษา  
     4 

72 
ศศ 65072 

โครงการบรกิารวิชาการด้านการพัฒนาภาษา 1.1, 1.2 132,000 
ผอ.ศูนย์ภาษา (แบ่งวิจัย 107,000/ อบรม 

25,000) 

 
     4 

73 ศศ 65073 โครงการบรกิารด้านการแปล 1.1, 1.2 20,000 ผอ.ศูนย์ภาษา       4 

74 ศศ 65074 
โครงการพัฒนาทักษะภาษาองักฤษของบุคลากรสาย

วิชาการ 
1.1, 1.2 13,000 ผอ.ศูนย์ภาษา       4 

โครงการฝ่ายบริการวชิาการจำนวนท้ังสิ้น 12 โครงการ 1,094,300         

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ  

75 ศศ 65075 โครงการสืบสานตำนานแห่งสายนท ี 4.1 25,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต        4,5 

76 ศศ 65076 โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง 4.1 40,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต        4,5 

77 ศศ 65077 โครงการศักดิ์ศรี ศักดิ์สทิธิ์ สัมฤทธิ์พระนาม 4.1 15,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต        4 

78 ศศ 65078 โครงการไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ 4.1 16,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต        4,5 

79 ศศ 65079 โครงการสุขสะหรีปีใ๋หม่เมือง และทำบุญคณะศิลปศาสตร์ 4.1 15,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต        4 

80 ศศ 65080 โครงการแสดงมุทิตาจติรและทำบญุคณะศิลปศาสตร ์ 4.1 45,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต        4 

81 ศศ 65081 โครงการถวายเทียนส่องธรรม 4.1 10,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต        4,5 
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โครงการฝ่ายทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม จำนวน 7 โครงการ 166,000         

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และธรรมาภิบาล  

82 ศศ 65082 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  5.1 80,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต        4, 17 

83 ศศ 65083 โครงการพัฒนาบคุลากรสายสนับสนนุ  5.3 60,000 
รองคณบดีฝ่ายบรหิาร/  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบรหิาร  
      4 

84 ศศ 65084 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการและ

การตัดสินใจ  
5.7 30,000 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร/  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบรหิาร  
      4 

85 ศศ 65085 โครงการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  5.7 3,000 รองคณบดีฝ่ายบรหิาร         

86 ศศ 65086 
โครงการประชุมบุคลการ และการประชาสัมพันธ์ภายใน

องค์กร  
5.1-5.7 60,000 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร/  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบรหิาร  
      4, 17 

87 ศศ 65087 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสำนักงานสีเขียว  5.8 340,000 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร/  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบรหิาร  

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต 

      13, 15 

โครงการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 6 โครงการ 573,000         

รวมโครงการคณะศลิปศาสตร์ทั้งสิน้ จำนวน 87 โครงการ 4,615,300         

 

 

 

 

ผู้รวบรวมและจัดทำข้อมูล: นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ (นักวเิคราะห์นโยบายและแผน)  

ข้อมูลวันที่ 9 สิงหาคม 2564 โทร. 1684 
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บทท่ี 3 

การติดตามและประเมินผล 

 

3.1 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  แผนปฏิบ ัต ิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อให้ทราบถึง

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื ่อง รวมทั ้งเพื ่อนำประสบการณ์จากการทำงานไปกำหนดนโยบายการ

บริหารงานเพื ่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าและบรรลุวิสัยทัศน์ของอธิการบดีต ่อไป  

โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข ้อมูลผลการดำเนินงานทั ้งใน  

เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการดำเนินงานกับผลการดำเนินงาน 

และการ เบ ิกจ ่ ายงบประมาณของท ุกหน ่ วยงานในมหาว ิทยาล ัยพะเยา  เพ ื ่ อ เสนอต่อ  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ ดังรูปแสดงผัง  

การประเมนิต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ผังการประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 

  



23 

 

 

 

  กองแผนงาน พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ e-BUDGET) 

เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ และมีความ

โปร่งใส ตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถนำผลลัพธ์จากระบบ E-BUDGET                    

ไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดใช้งานระบบในระยะที่ 3 ด้านการจัดการ 

วางแผนด้านงบประมาณประจำปี การวางแผนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการรายงาน

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี  และผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดของหน่วยงาน 

ในรอบ 6 เดือน  และรอบ 12 เดือน  

 

3.2 ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบความสำเร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ มีระบบและกลไกดังนี้ 

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ ่งนำเสนอผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยใหม้ีการประเมินตนเองเพื่อสรา้งกระบวนการ

เรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่

ชัดเจน โปร่งใส มมีาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์       

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี ้วัดการดำเนินงาน ตั ้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน 

ผูอ้ำนวยการ หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ดำเนนิการตดิตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้และ

ตามกรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการดำเน ินงานตามแผนปฏ ิบ ัต ิการต ่อคณบดี  ต ่ออธ ิการบดี  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ 
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3.3 กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 

 สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุตริตแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ผ่านทางการรายงานแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 

 

3.4 องค์ประกอบของรายงานผลการดำเนินงาน 

  การรายงานผลประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ได้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อกำหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการ

รายงาน ดังนี้ 

1) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการคณะ ประจำปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

2) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ พ.ศ. 2565 
                  

 ซ ึ ่ งกระบวนการปฏ ิบ ัต ิ งานท ั ้ งหมด จะปฏ ิบ ัต ิการผ ่านระบบการจ ัดการ 

ด้านงบประมาณและแผนงาน (e-Budget) และใช้ข ้อมูลจากระบบการจัดการด้านงบประมาณ 

และแผนงาน (e-Budget) ในการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณนั้นๆ    

 

.......................................... 


