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 P1. ลักษณะองค์กร : คุณลักษณะที่ส าคัญขององค์กร 
ก สภาพแวดล้อมขององค์กร 
 คณะศิลปศาสตร์ ในบริบทของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นส่วนงานวิชาการขนาดใหญ่มีจ านวนบุคลากรมากที่สุดใน
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งขึ้นมาเป็นระยะเวลารวม 23 ปี ก่อตั้งเป็นครั้งแรกในพ.ศ. 2538 ชื่อเดิมคือกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ 
ต่อมาเป็นส านักวิชาศิลปศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษารวม 11 หลักสูตร และรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชาบริการด้านภาษาให้กับทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยฯ และมีศูนย์ภาษาในการจัดกิจกรรม
บริการวิชาการทางภาษา 
 (1) หลักสูตร และบริการ 
ตาราง OP.1ก(1) หลักสูตรและบริการของคณะศิลปศาสตร์   

ด้าน หลักสูตรและการบริการ ลักษณะของหลักสูตรและการบริการ 
ด้านการศึกษา หลักสูตรระยะสั้น (non-

degree) 
การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
และตอบโจทย์การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
จ านวน 5 หลักสูตร  

การสร้างบัณฑิตท่ีมีองค์ความรู้และทักษะภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศตามมาตรฐานสากล พร้อมเพ่ิมทักษะที่ส าคัญ
เพ่ือติดอาวุธในการการประกอบอาชีพ  

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน 6 หลักสูตร 

การสร้างบุคคลากรทางการศึกษาที่มีองค์ความรู้และทักษะใน
ระดับสูงในด้านภาษา โดยเน้นกระบวนการวิจัยและนวัตกรรม  

ด้านการวิจัย การพัฒนาบุคคลากรด้านการ
วิจัย 

1 การจัดกลุ่มและพัฒนานักวิจัยให้ตรงเป้าหมาย  
2 ระบบการพัฒนานักวิจัย (กระบวนการวิจัย การสนับสนุนทุน
และการแสวงหาแหล่งทุน การตีพิมพ์เผยแพร่) 

ด้านบริการ
วิชาการ 

การบริการวิชาการแบบ
แสวงหารายได้  

การบริการวิชาการด้านภาษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า (การแปล การให้บริการห้องปฏิบัติการภาษา และ การ
อบรมภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ) 

การบริการวิชาการแบบไม่
แสวงหารายได้ 

การบูรณาการองค์ความรู้ทางภาษากับพันธกิจอ่ืนๆ (วิจัย การ
เรียนการสอน ท านุฯ) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม 
วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาภาษาสู่สากล และพัฒนาคนด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ  
พันธกิจ (Mission) คณะศิลปศาสตร์จึงได้ก าหนดพันธกิจการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด 4 ด้าน คือ 1)  เตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านภาษา
ในระดับสากล 2) พัฒนาศักยภาพของงานวิจัยและนวัตกรรม 3) บูรณาการองค์ความรู้ด้านภาษากับการบริการวิชาการ 
วิจัย การเรียนการสอน และท านุฯ 4) บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสเพ่ือก่อให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ 

ค่านิยม (Value) คณะฯ ได้มีการทบทวนค่านิยมที่ตั้งไว้ในช่วงปีงบประมาณ 2558 – 2561 จากเดิมคือ “มีจิต
บริการ ช านาญภาษา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาชุมชน” โดยในปี 2562 ได้มีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมเพ่ือการขับเคลื่อน
องค์กรอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน โดยเปลี่ยนเป็น “การด ารงตนด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ” ซึ่งหมายถึงการมีวัฒนธรรมที่
ส่งเสริมคุณภาพบุคลากร กระบวนการท างาน และผลงาน  

สมรรถนะหลัก (Core competencies) ความเชี่ยวชาญทางภาษา การประยุกต์ใช้ และการบูรณาการศาสตร์
ทางภาษากับการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ รวมถึงการบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อพัฒนาวิชาชีพ  
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
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 ในปีงบประมาณ 2562 คณะศิลปศาสตร์มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 120 คน โดยจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษาและ
ต าแหน่งทางวิชาการ ตามตาราง OP.1ก(2) และ OP.1ก(3) 
ตาราง OP.1ก(2) จ านวนบุคลากรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ  
ประเภทบุคลากร คุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ รวม 

 ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ผศ.(ป.
โท) 

ผศ.(ป.
เอก) 

รศ.(ป.
โท) 

รศ.(ป.
เอก) 

ศ.(ป.
เอก) 

สายวิชาการ 6 67 33 3 8 1 3 2 106 
สายสนับสนุน 9 5 - - - - - - 14 

รวม 15 72 33 3 8 1 3 2 120 
 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)  

บุคลากรสายวิชาการของคณะแบ่งเป็น 5 สาขาวิชาคือ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ 
มีประธานหลักสูตรก ากับดูแลและรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา และจัด
กิจกรรมของศูนย์ภาษา นอกจากนี้ บุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ยังมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
และรายวิชาบริการทางภาษาให้แก่ทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย มีการจ าแนกบุคลากรตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบทั้งสาย
วิชาการและสายสนับนุนซึ่งแบ่งเป็น 4 งาน คืองานบริหารทั่วไป งานแผนงาน งานบริการการศึกษา และงานปฏิบัติการ
และบริการทางภาษา (ศูนย์ภาษา) มีภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบในระดับคณะที่แตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อแผนพัฒนา
บุคลากรตามความเชี่ยวชาญ หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือให้บรรลุพันธกิจของ
คณะฯ โดยยึดมั่นในวัฒนธรรมคุณภาพ ปัจจัยที่สร้างความผูกพันของบุคลากรเพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ 
ส าหรับกลุ่มบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้แก่ หน้าที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรวิชาชีพ เงินเดือน การ
ได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณในการพัฒนาตนเอง แรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงานตามสายงาน ระบบการให้
ขวัญก าลังใจเมื่อประสบความส าเร็จ รวมถึง สวัสดิการด้านการประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุหมู่  
(4) สินทรัพย ์
 คณะฯ มีอาคารสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทางวิชาการ รวม 2 อาคาร ประกอบด้วยอาคาร
ที่ตั้งของส านักงานคณะฯ ห้องพักอาจารย์ประจ า 5 กลุ่มภาษา ห้องปฏิบัติการทางภาษาของศูนย์ภาษาด้วยระบบ I-
Classroom พร้อมโปรแกรมส าเร็จรูป ส าหรับการเรียนแบบออนไลน์และฝึกทักษะด้วยตนเอง ห้องเรียนขนาด 200 ที่นั่ง 
ห้องเรียนขนาดเล็กและห้องประชุม ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ส าคัญ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการทางภาษา
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนจ านวนทั้งหมด 263 เครื่อง และระบบออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเองในหน่วยงาน เช่น ระบบการ
ประชุมโดยใช้เอกสารออนไลน์ ระบบกรอกภาระงานสายสนับสนุนออนไลน์  
(5) กฎระเบียบข้อบังคับ 
 คณะฯ ให้ความส าคัญในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสภายใต้ธรรมาภิบาลและการมุ่งการ
ตอบสนองต่อผู้เรียน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงบริหารจัดการด้านหลักสูตรและบริการ และด้านอ่ืน  ๆ 
ภายใต้กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ เพ่ือให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ดังแสดงในตาราง OP.1ก(5)  
ตาราง OP.1ก(5) กฎระเบียบข้อบังคับที่ก ากับการด าเนินงาน  

พันธกิจ กฎหมาย/ระเบียบ/มาตรฐาน 
การผลิตบัณฑิต พรบ. มหาวิทยาลัยพะเยา ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558   
การวิจยั ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านการวิจัย  

การบริหาร ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านการบริหารงาน  

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
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(1) โครงสร้างองค์การ  
  
 
 
 
 
 
 

 
(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 คณะฯ แบ่งกลุ่มผู้รับบริการเป็น 4 กลุ่มได้แก่ นิสิต
ระดับปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ผู้รับบริการวิชาการ และผู้ให้ทุนวิจัย แบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง ดังตาราง OP.1ข(2) 
ตาราง OP.1ข(2) ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้เรียนและผู้รับบริการ  

กลุ่มผู้เรียนและ
ผู้รับบริการ 

ผลิตภัณฑ์  ความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีต่อหลักสตูร
และบริการ 

ลูกค้า 
 บุคคลทั่วไป/นิสิต/ศิษย์
เก่า 

หลักสูตรระยะสั้น (non-degree) การพัฒนาภาษาเพื่อวิชาชีพ โอกาสในการมีงานท า ความก้าวหน้าในการ
ประกอบอาชีพ  

นิสิตระดับปริญญาตรี หลัก สู ตร ระดั บปริญญาตรี  จ าน วน  5 
หลักสูตร 

ทักษะและความรู้ในวิชาเอก การจัดการเรียนการสอน การส าเร็จการศึกษา และ
การมีงานท า 

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 6 
หลักสูตร 

ความรู้และทักษะด้านการท าวิจัยและนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอน การ
ส าเร็จการศึกษา และการมีงานท า 

ผู้รับบริการวิชาการ การบริการวิชาการแบบแสวงหารายได้ ผลงานที่มีความถูกต้อง ได้มาตรฐาน องค์ความรู/้ทักษะจากการอบรม 

การบริการวิชาการแบบไม่แสวงหารายได้ ความรู้และทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น และด้านบริการที่มีมาตรฐานวิชาการ 

 ผู้ให้ทุนวิจยั ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ การเผยแพร่ผลงานที่ได้มาตรฐาน 

ตาราง OP.1ข(3) ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรและบริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตที่มีองค์ความรู้และทักษะด้านภาษาและพร้อมประยุกต์ใช้ในงาน ทักษะด้านอารมณ์ (soft skills) และทักษะด้านเทคโนโลยี
และการสืบค้นข้อมูล 

ศิษย์เก่า กิจกรรมสานสัมพันธ์ ความภาคภูมิใจในสถาบัน  
ผู้ปกครอง บุตรหลานไดค้วามรู้/ทักษะด้านวิชาการ และได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มีงานท า และมีรายได้  

(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ  
 คณะฯ ค านึงถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ผู้ส่งมอบส าคัญของคณะได้แก่ 1) ผู้ปกครอง/โรงเรียนมัธยมศึกษา 2) ชุมชนและองค์กรภายนอก 3) มหาวิทยาลัยใน
ประเทศและต่างประเทศ มีคู่ความร่วมมือคือส่วนงานวิชาการที่ร่วมจัดการหลักสูตรควบ 2 ปริญญา เครือข่ายวิจัย กลุ่มความ
ร่วมมือภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Noo-degree)  รวมไปถึงการฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา 
P.2 สภาวการณ์ขององค์การ 

โครงสร้างบริหารงานและการก ากับดูแลคณะฯ    
มีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีรองคณบดี และประธาน
หลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการประจ าคณะฯ ดัง
แผนภาพที่ OP.1ข (1) โดยมีผู้ช่วยคณบดีร่วมรับผิดชอบ
การบริหาร ก ากับ สนับสนุนและประเมินผลตามตัวชี้วัดและ
มาตรฐานต่างๆ ตามพันธกิจ มีผู้อ านวยการศูนย์ภาษา 
รับผิดชอบการด าเนินการของศูนย์ภาษา และมีหัวหน้างาน
ร่วมก ากับดูและการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

รปู OP.1ข (1) โครงสร้างคณะศิลปศาสตร์  
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ก. สภาพด้านการแข่งขัน 
(1) ล าดับในการแข่งขัน  

เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันภายในมหาวิทยาลัยพะเยา คณะศิลปศาสตร์อยู่ในล าดับที่ 1 ในด้านการได้รับงบประมาณ
รายได้ และเป้ารับนิสิตในกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และในการเปรียบเทียบนอกสถาบันพบว่า คณะศิลป
ศาสตร์เป็นหนึ่งใน 9 สถาบันในภาคเหนือที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านภาษา มีขนาดขององค์กร (จ านวนบุคลากรและ
นิสิต) ใหญ่ในล าดับที่ 4 และมีความหลากหลายของหลักสูตรที่เปิดอย่างต่อเนื่องในล าดับที่ 3 (ม.เชียงใหม่ ม.แม่ฟ้าหลวง 
ม.นเรศวร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ม.ราชภัฏเชียงราย ม.ราชภัฏล าปาง ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์) แต่ยังมีข้อจ ากัดด้านการเข้าถึงข้อมูล
เพ่ือประกอบการเปรียบเทียบในด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการวัดความสามารถภาษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 

การเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์ชาติและบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยังคงส่งผลให้ภาษาเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการพัฒนาได้ ท าให้หลักสูตรทางภาษายังเป็นที่นิยม แต่ต้องมีการปรับตัวในด้านการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 
(Non-degree) เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในกลุ่มอุตสาหรรม New S Curve ผ่านการบริหารจัดการของศูนย์
ภาษา เน้นบูรณาการศาสตร์กับวิชาชีพ อาทิ ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือเทคโนโลยียานยนตร์ ภาษาอังกฤษส าหรับการโรงแรม 
รวมถึงหลักสูตรควบ 2 ปริญญา นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและหลักสูตรออนไลน์ทางภาษาที่เข้าถึง
ง่ายซึ่งส่งผลต่อการหลักสูตรระดับปริญญาตรี แต่เป็นโอกาสส าหรับคณะฯ ที่จะเร่งสนับสนุนและพัฒนาการจัดท าสื่อและ
รายวิชาออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงต่อผู้เรียนมากยิ่งข้ึน 
(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
ตาราง OP.2ก(3) ตัวชี้วัดตามพันธกิจ  

ข้อมูล ตัวชี้วัด แหล่งที่มา ข้อจ ากัด 
การเรียนการสอน
สอน 

1.ร้อยละของการมีงานท าของบัณฑิต 
2.ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
3.ความพึงพอใจของผู้เรียนในหลักสูตรระยะสั้น 
(Non-degree) 
4. จ านวนรายวิชา/หลักสูตรออนไลน์ 

สถาบันคู่เทียบ 
ข้อมูลจากระบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน 

การเข้าถึงข้อมูลของสถาบันคู่เทียบ 
ระบบสารสนเทศและการวิเคราะห์
ที่สามารถเทียบเคียงกันได้ 

ผลงานวิจัย 1.จ านวนผลงานตีพิมพ์ในสารสารระดับนานาชาติ 
2.เงินสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
(SCOPUS) สถาบันคู่เทียบ 

 

ด้านบริการวิชาการ 1.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. จ านวนโครงการบรกิารวิชาการบูรณาการพันธ
กิจที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม 

ข้อมูลจากระบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน 

การเข้าถึงข้อมูลของสถาบันคู่เทียบ 
ระบบสารสนเทศและการวิเคราะห์
ที่สามารถเทียบเคียงกันได้ 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
ความท้ายทายเชิงกลยุทธ ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์

1) แนวโน้มประชากรและผู้เข้าศึกษาลดลง 
2) ช่องทางการศึกษาในหลักสูตรออนไลน์จาก
มหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก สื่อการเรียนรู้
ออนไลน์และแอพพลิเคชั่นฝึกภาษาต่าง ๆ  
3) อาจารย์มีภาระงานสอนสูงและมีพันธกิจอื่น 
อ า ทิ  วิ จั ย  บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 
4) แนวโน้มผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ลดลง 
5) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาบางหลักสูตรไม่ส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
6) ระบบการวัดระดับความสามารถทางภาษา
ของนิสิตก่อนส าเร็จการศึกษาเทียบตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

1) องค์ความรู้และทักษะทางภาษายังเป็นที่ต้องการในบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ 
2) ยังมีความต้องการของผู้เรยีนจ านวนมากที่จะเข้าศึกษาและปฏิบัติจริงกับหลักสูตรภาษาเชิงบูรณาการ
ที่มีความร่วมมือกับองค์กรภาคอุตสาหกรรมและวิชาชีพทั้งระยะสั้น และปริญญาตรี และได้เรียนกับ
ผู้สอนจริงและฝึกปฏิบัติจริงจากผู้เชี่ยวชาญซ่ึงมีความแตกต่างอย่างมากจากการเรียนผ่านระบบออนไลน์  
3) การสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยและคณะอย่างเป็นรูปธรรม ในด้านการ
พัฒนาสื่อและงบประมาณ 
4) คณะฯ เน้นการบูรณาการพันธกิจด้านบริการวิชาการทางภาษากับพันธกิจอื่นๆ อาทิ การเรียนการ
สอน การวิจัย และท านุฯ และก่อให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมได้  
5) คณะฯ มีศูนย์ภาษาเพื่อเป็นช่องทางในการบริการวิชาการเพื่อชุมชนและแบบแสวงหารายได้ 
6) ความสามารถในการเปิดหลักสูตรควบ 2 ปริญญาทั้งภายในคณะ และควบกับภายนอกคณะโดยจัด
การศึกษาแบบ 4 และ 5 ปีการศึกษา 
7) คณะฯ มีศูนย์ภาษาช่วยในพันธกิจด้านกิจกรรมบริการวิชาการและแสวงหารายได้ 
8) องค์ความรู้ทางภาษาและคติชนวิทยาสามารถตอบสนองความต้องการรับการบริการวิชาการโดบ
ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
 คณะฯ มีระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงานโดยใช้หลักการวงจรคุณภาพ P-D-C-A ในการปรับปรุงกระบวนการ
และผลการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับงาน หลักสูตร พันธกิจ โดยการใช้ข้อมูลจากผลการด าเนินงานจาก
การรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ 
แผนการเงินและงบประมาณ แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร (AUN-QA) และระดับคณะ (CUPT-QA) การจัดการความรู้ (KM) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากนั้น
น ามาปรับปรุงตามรอบระยะเวลา 1 ปี โดยมีทั้งการติดตามรายเดือน 3 เดือน และ 6 เดือน จากผู้รับผิดชอบและ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ เมื่อครบรอบการด าเนินการใน 1 ปี มีการทบทวนและปรับปรุงผลการด าเนินการ ใน
ภาพรวมการปรับปรุงผลการด าเนินการของคณะฯ จะใช้แนวทางของ EdPEx เป็นเครื่องมือในการพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือสะท้อนตัวตนและสร้างศักยภาพในการแข่งขัน โดยจะเน้นการ
วางรากฐานการพัฒนาระบบต่างๆ ในปีงบประมาณแรก และเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากผลการปรับปรุงในระยะ
ต่อมาโดยค านึงถึงกลยุทธ์ของสถาบัน และสภาพบริบทของสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลตัวชี้วัดในผลลัพธ์องค์กรในหมวด 7 ตามเกณฑ์ EdPEx 
7.1 ผลลัพธ์ด้านผลผลิตและกระบวนการ 
ก ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 
      ผลลัพท์การเรียนรู้ตามพันธกิจด้านการศึกษา พบว่าร้อยละของนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนด (รูปที่7.1 ก-1)  ปี
การศึกษา 2559 อัตราการส าเร็จการศึกษาของผู้เรียนระดับปริญญาตรีต่ ากว่าเป้าหมาย คณะฯ ได้พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ท าให้ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดมีแนวโน้มที่ดีและ ในปี
การศึกษา 2560 จ านวนร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีได้ลดลงในปีการศึกษา 2561 ส่วนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาโทยังมีอัตราการส าเร็จการศึกษาค่อนข้างต่ าและนิสิตระดับปริญญาเอกยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา ในด้าน
ของอัตราร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปี (รูปที่ 7.1 ก-2) พบว่ามีผลลัพธ์สูงกว่าเป้าหมาย โดยในปีการศึกษา 
2559-2561 มีบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปี เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด  
7.1 ก-1 ร้อยละของนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนด                                                        7.1 ก-2 ร้อยละของบัณฑิตป.ตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี รูปที่   

 
 
 
 
 
 
 

 
ข. ผลลัพท์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน  
 (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ  
 คณะฯ  สามารถรับนิสิตใหม่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้ตามเป้าหมาย  (7.1ข-1) อย่างต่อเนื่อง และบาง
หลักสูตรสามารถรับนิสิตใหม่ได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้านอัตราการคงอยู่ในนิสิตของนิสิตหลังจบชั้นปีแรก (7.1--2) 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2561 อยู่ที่ร้อยละ 92.65 ร้อยละ 95.01 และร้อยละ 93.08 ตามล าดับ ซึ่งเกินกว่าค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 90 
รูป7.1ข-1 ร้อยละของนิสิตใหม่เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้         รูป7.1ข-2 อัตราการคงอยู่ของนิสิตหลังจบช้ันปีแรก  

  
(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน  
 ตามที่คณะฯ ได้รับการรับรองส านักงานสีเขียว ท าให้มีการพัฒนาและให้ความส าคัญกับภาวะฉุกเฉินที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของบุคลากรและการด าเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน  ในด้านการ
ป้องกันการเกิดอัคคีภัย มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือกับอัคคีภัยและเหตุการณ์ฉุกเฉินอ่ืนๆ โดย
ผลการด าเนินการที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งผลการด าเนินการด้านการเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อ
ภาวะฉุกเฉิน เพ่ือเตรียมรับกรณีฉุกเฉินที่อาจกระทบต่อการด าเนินงานของบุคลากร ส่งผลให้คณะศิลปศาสตร์ผ่านการ
ประเมินส านักงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับเงิน ในปี 2561  
ค. ผลลัพท์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  



 

7 

 คณะฯ ยังขาดการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในหลักสูตรระยสั้น (Non_degree) รายวิชาและหลักสูตร
ออนไลน์เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรม  
7.2 ผลลัพท์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  
 ก. ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา คณะฯ ไดส้ ารวจ ติดตาม และรวบรวมความพึงพอใจของนิสิตในปัจจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังของนิสิตด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการสนับสนุนเพ่ือ
คุณภาพผู้เรียนและตอบสนองความความต้องการของผู้เรียน ส่งผลให้ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนด้านประสิทธิภาพ
การสอน (7.2ก-1) ในภาพรวมสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ความพึงพอใจต่อกระบวนการสนับสนุนด้านคุณภาพ
ผู้เรียนด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ (7.2ก-2) มีระดับความพึงพอใจสูงกว่าค่า
เป้าหมาย กระบวนการมุ่งเน้นผู้เรียนดังกล่าวยังส่งผลให้ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (7.2ก-3) สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด  
รูป7.2ก-1 ความพึงพอใจของนิสิตด้านประสิทธิภาพการสอน   รูป7.2ก-2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ฯ  
 
               

ข. ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
 
 
 
 
 
 คณะฯ มุ่งเน้นด้านกระบวนการจัดความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนได้แก่ผู้ให้ทุนวิจัย 
ผ่านกระบวนการสนับสนุนให้ผู้เรียนและบุคลากรด าเนินการวิจัยที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ผู้ให้ทุนวิจัยเกิดความผูกพันกับ
คณะฯ สะท้อนจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในสถาบัน  (7.1ข-1) และจ านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยภายนอกสถาบัน (7.1ข-2) เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนความผูกพันของผู้ให้ทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
คณะซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น  
รูป7.1ข-1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบัน                   รูป7.1ข-2 จ านวนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอกสถาบัน 

 
7.3 ก ผลลัพท์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  
 1. อัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร  
 จากข้อมูลจ านวนบุคลากรของคณะฯ มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทและไม่มีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 47 
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและรายวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาด้านต าแหน่ง
ทางวิชาการและคุณวุฒิที่สูงขึ้นต่อไป ในระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษามีอัตราอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ 53 ซึ่งเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงมีอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็น เจ้าของภาษา 
อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีนร้อยละ 12 ซึ่งถือว่ายังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือฝึกประสบการณ์ด้านการฟังพูดให้กับนิสิตที่เรียนเป็นรายวิชาบริการ นอกจากนี้ กลุ่มเจ้าของภาษานี้ยังต้อง
ปฏิบัติงานที่ศูนย์ภาษาได้อีกด้วย 
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 2. บรรยากาศการท างาน  
 คณะฯ ค านึงถึงการสร้างบรรยากาศการท างานและวัฒนธรรมองค์กร โดยได้รับการรับรองส านักงานสีเขียว 
(Green Office) ในระดับเงิน ได้รับรางวัลด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์กรในระดับมหาวิทยาลัยต่อเนื่องกัน 3 ปี ใน
ด้านการค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร คณะฯ สนับสนุนด้านงบประมาณและการประชาสัมพันฑ์ให้
บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปีและประกันสุขภาพ เกินร้อยละ 90 รวมถึงการเบิกจ่ายสวัสดิการบุคลากร ด้าน
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม สวัสดิการรักษาพยาบาล โครงการเยี่ยมไข้และให้ก าลังใจบุคลากร  

3. ความผูกพันของบุคลากร  
 คณะฯ ให้ความส าคัญในการสร้างความผูกพันของบุคลากรซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ โดยมีกระบวนการส ารวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการน าองค์กร (7.3ก-1) ความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคลากร (7.3ก-2) เพ่ือน าข้อมูลไปทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนา
องค์กรและพัฒนาบุคลากร และน าไปเป็นแนวทางการก าหนดแผนกลยุทธ์ของคณะฯ  
 

รูป7.3ก-1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี่อการน าองค์กร รูป7.3ก-2 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนการพัฒนาบุคลากร 

 
1. การพัฒนาบุคลากร  

คณะฯ มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้การด าเนินการ 
ของคณะบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ โดย 1)จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการปรับงบพัฒนารายบุคคลเพ่ิมขึ้นในปี 2562 เป็น 20,000 บาทต่อคน 2) จัดโครงการเพ่ือ
พัฒนาบุคลากร 3) ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาบุคลากร 
ตาราง7.4-1 ผลการด าเนินการพฒันาบุคลากรสายวิชาการและบคุลากรสายสนับสนุน    

ตัวชี้วดั ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
1. จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่มีต าแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้นปีละ 2 คน 2 คน รอผล 3 คน 3 คน 
2. บุคลากรสายวิชาการทุกคนได้รับการพัฒนาอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง  87 คน (บรรลุ)  86 คน (บรรลุ) 106 คน (บรรลุ) 
3. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ  บรรลุ  บรรลุ บรรลุ 
4. ผลการประเมินบุคลากรได้ไม่น้อยกวา่ 3.51  ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 
5.บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการสนับสนุนให้ไปเพิ่มพูนความรู้ในสายงานที่
เกี่ยวขอ้งไม่น้อยกวา่ 100% 

100% 
(บรรลุ) 

100% 
(บรรลุ) 

100% 
(บรรลุ) 

6. บุคลากรสายสนับสนุนมกีารท าวิจัยสถาบันอย่างน้อยปีละ 1 เร่ือง   5 เร่ือง 1 เร่ือง  3 เร่ือง  
7. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 
8. งบพัฒนารายบุคคล 10,000 10,000 10,000 

7.4 ผลลัพท์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล  
ก. ผลลัพท์ด้านการน าองค์การ การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม  
 1. การน าองค์การ  
        คณะฯ ได้มีการถ่ายทอดทิศทางองคก์รรวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพ่ือใช้ติดตามประสิทธิภาพการสื่อสารของ
องค์กร ในด้านการประชาสัมพันธ์ คณะเป็น Best practice ด้านการสื่อสารองค์กรชองมหาวิทยาลัยติดต่อกันเป็นปีที่ 3  
รูป7.4ก-1 จ านวนข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต ์           รูป7.4 ก-2 การประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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คณะฯ มีความมุ่งมั่นให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ภายใต้กฏระเบียบ ข้อบังคับ และการรับรองมาตรฐาน 

 

    2. การก ากับดูแล  
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะมีกระบวนการก ากับดูแลบริหารคณะฯ  ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และ
ส่งผลต่อผลการประเมินโดยรวมขององค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้รับ
ผลประเมินในระดับ A (คะแนนรวม 87.21) นอกจากนี้ผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิธรรม  
         3. กฏระเบียบ ข้อบังคับ และการรับรองมาตรฐาน 
 

4.จริยธรรม  
      คณะฯ มุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของบุคลากร การถ่ายทอดจรรยาบรรณบุคลากร ซึ่งผลการ
ด าเนินงานไม่พบข้อร้องเรียนในที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อคณะ และจ านวนนิสิตที่มีสถิติทางวินัยร้ายแรงยังไม่เกิน 50 ราย  
5.สังคม  
    คณะฯ ให้ความส าคัญต่อสังคมและชุมชนโดยในปีงบประมาณ 2559-2562 คณะฯ มีการจัดโครงการในพ้ืนที่ชุมชน
เป้าหมายภายในจังหวัดพะเยา ส่งผลให้ได้รับรางวัล Popular Vote ในปี 2560 นอกจากนี้การด าเนินการที่ค านึงถึงการ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังส่งผลให้คณะฯ ได้รับรางวัลส านักงานสีเขียวระดับดีมาก จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในปี 2561  
ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  
 คณะฯ มีการน าผลยุทธ์ไปปฏิบัติผ่านโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
และจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการในแผนปฏิบัติการ ในปีงบประมาณ 2559-2561  
7.5 ผลลัพท์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด  
1. ผลการด าเนินการด้านงบประมาณและการเงิน  
    คณะฯ มีกระบวนการบริหารงบประมาณ ได้แก่งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ งบประมาณสะสม เงินรายได้
จากการให้บริการศูนย์ภาษา และเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก คณะฯ มีกระบวนการจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินการในแต่ละพันธกิจ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินในที่ประชุมประจ าคณะกรรมการประจ าคณะทุกเดือน  
รูป7.5ก-1 งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ                   รูป7.5ก-2 งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับ                   รูป7.5ก-3 รายได้ที่เกิดจากการบริการวิชาการ
และรายได้อื่น  

 
 

  

 
 
 
 

ตัวชี้วัด 2559 2560 2561 
1. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงตามเกณฑ์ TQF 100 100 100 
2. ร้อยละของหลักสูตรที่ไดรับการประเมินภายในตามเกณฑ์ AUN-QA 100 100 100 

2. ผลการด าเนินการด้านการตลาด  
ผลการด าเนินการด้านการตลาดด้านการวิจัยงานจากการสนับสนุนพันธ
กิจด้านการวิจัย โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายใน
และภายนอกแก่บุคลากรในคณะฯ เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนา
ศักยภาพด้านการท าวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ท าให้คณะฯ มีรายได้ที่เกิด
จากการบริการวิชาการและรายได้อ่ืน                      รูป 7.5ก2-1 รายได้อื่น 
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2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
2.2 ก(1) การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
(1) แผนปฏิบัติการ  

 คณะฯ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอดคล้องวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ โดยใช้แผนกลยุทธ์ของคณะฯ  เป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงาน โดยมีกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการหลังจากที่คณะกรรมการประจ าคณะประชุมลงมติเห็นชอบแผนกล
ยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ระยะยาว 4 ปี (1) คณะผู้บริหารประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ประชุมเพ่ือ
จัดท าแผนปฏิบัติการระยะสั้น 1 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายระดับ
ยุทธศาสตร์ (2) คณะผู้บริหารจัดท าแผนปฏิบัติการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี โดยก าหนด
ตัวชี้วัดให้สัมพันธ์กับเป้าประสงค์ ตั้งค่าเป้าหมายในแต่ละปีงบประมาณ ก าหนดชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบ (3) เสนอแผนปฏิบัติการในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  และค่านิยมของคณะ เพ่ือให้ความเห็นชอบและจัดสรรงบประมาณ (4) หน่วย                                                                                                                                                                         
งานแผนของคณะฯ รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ทบทวนแผนปฏิบัติงาน และสรุปผลการด าเนินงานทุกไตร
มาส เพื่อน าปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้รับผิดชอบโครงการมาพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ
ต่อไป  
 (2) การน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ  
 คณะฯ มีการน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ โดยการประชุมเพ่ือก าหนดแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์โดย
ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ แล้วจึงมีการประชุมบุคลากรเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม 
จากนั้นเน้นการสื่อสารกับบุคลากรผ่านช่องทางเอกสารและออนไลน์เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันและรับฟังข้อคิดเห็น   
2.2 ก(3) การจัดสรรทรพัยากร 
 คณะฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณตามพันธกิจและจ านวนนิสิตของคณะฯ จากนั้นจึงได้
จัดสรรงบประมาณแบ่งเป็น 1) ส่วนกลางของคณะฯ เป็นการจัดสรรส าหรับค่าใช้สอย ค่าตอบแทน วัสดุ งบพัฒนา
บุคลากร รายบุคคลและตามพันธกิจ งบพัฒนานิสิตจากส่วนคณะฯ งบสนับสนุนทุนวิจัยและการบริหารงานวิจัย ครุภัณฑ์
และวัสดุส านักงาน และการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการของคณะฯ ในพันธกิจบริการวิชาการและท านุบ ารุ งศิลปและ
วัฒนธรรม 2) งบประมาณส าหรับจัดโครงการในแผนปฏิบัติการของสาขาวิชา 5 สาขาวิชา และบัณฑิตศึกษา ตามพันธ
กิจ การเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต   
 ในการด าเนินงานตามแผนของคณะและหลักสูตร คณะได้เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามกฎระเบียบทางด้านการคลังของมหาวิทยาลัย และได้ก าหนดแผนจัดการความเสี่ยงในการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการผ่านคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของคณะ นอกจากนี้ยังได้ก าหนดให้กรอบเวลาให้ผู้ด าเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการรายงานผลการใช้งบประมาณ และมีระบบการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การต่อคณะกรรมการประจ าคณะและมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 3 เดือน และ 6 เดือน 
2.2 ก(4) แผนด้านบุคลากร  
 คณะฯ มีระบบจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน 
โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบและความเปลี่ยนของความต้องการการพัฒนา
บุคลากร วิเคราะห์อัตราก าลังของบุคลากรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะฯ โดยน าข้อมูลผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการมุ่งเน้นให้บุคลากรพัฒนาตามสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ ด้านการเรียน
การสอน ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยตามกลุ่มการวิจัย และช่องทางการเผยแพร่ผลงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ
บุคลากรสายวิชาการ แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมุ่งเน้นให้บุคลากรมีสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี 
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เชี่ยวชาญในงานอาชีพ ท างานเป็นทีม ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน และมุ่งสานความคิดสร้างจิตใจให้เกิด
พลังสามัคคี นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การท าวิจัยR2R เพ่ือพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวิจัย การจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละหน่วยงาน และส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความก้าวหน้าใน
สายงาน  
2.2 ก(5) การวัดผลด าเนินงาน  
 คณะฯ มีการก าหนดตัวชี้วัดผลเพ่ือติดตามผลส าเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ โดยมีแนวทางการ
ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ กระบวนการตั้งตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ Super KPI ของคณบดี และ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ หรือKPIs ของรองคณบดี
และผู้ช่วยคณบดีตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี เพ่ือให้การวัดผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การมีความสอดคล้องกันทั้งคณะ กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดล าดับจาก คณบดี ผ่านรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี และ
ผ่านหัวหน้าสาขา คณะฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ โดยหน่  วยงานนโยบายและแผนและรอง
คณบดีผู้รับผิดชอบงานแผนได้รายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทุก 6 เดือน แล้วรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์วัดผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตัวชี้วัด  
2.2 ก(6)  การคาดการณ์ผลการด าเนินการ  
 การคาดการณ์ผลการด าเนินการของตัวชี้วัดส าคัญ ตามกรอบเวลาทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยที่ประชุม
ผู้บริหารประกอบด้วยรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ประชุมร่วมกันเพ่ือคาดการณ์ตัวชี้วัดส าคัญอย่างเป็นระบบดังนี้ (1) 
คาดผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา จากการประชุมของผู้บริหารเพ่ือสะท้อนปัญหาและ
อุปสรรคทิ่เกิดขึ้นจากเกิดด าเนินงานที่ผ่านมา แนวทางแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (2) 
คาดการณ์จากระบบติดตามผลการด าเนินการจากการประชุมผู้บริหารระดับคณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี เพ่ือ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างปีงบประมาณ (3) คาดการณ์จากระบบการทบทวนผลหลังการด าเนินการ จาก
การสรุปและรายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และอภิปรายปัญหาและอุปสรรค แนวทาง
ป้องกัน ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานแผนปฏิบัติการ  
2.2 ข การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ   
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินการ ทุก 6 เดือน เพ่ือทบทวนและ
ติดตามพิจารณาผลด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ผู้บริหารที่
รับผิดชอบและผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการสามารถปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม เมื่อการด าเนินการมี
ปัญหาหรืออุปสรรคจากปัจจัยภายในหรือภายนอกจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง โดยงานนโยบายและแผนจะ
รวบรวมแผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรมของแต่ละพันธกิจ เพ่ือเสนอการขอปรับแผนปฏิบัติการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือขอปรับแผนปฏิบัติการในที่ประชุมประจ าคณะทุกเดือน กรณีที่มีการปรับเปลี่ยน
แผนปฏิบัติการของคณะฯ คณบดีเป็นผู้ตัดสินใจ โดยประชุมพิจารณาร่วมกับทีมผู้บริหารระดับรองคณบดีและผู้ช่วย
คณบดี เพ่ือก าหนดแผนงาน/โครงการ และแจ้งให้คณะกรรมการประจ าคณะทราบในที่ประชุม เพ่ือให้ผู้บริหารที่
รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้นๆ ประชุมกับผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดท าโครงการต่อไป  
 
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินงานขององค์การ:  
ก. การวัดผลการด าเนินการ  
 การจัดการสารสนเทศด้านการวัดผลการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ จัดแบ่งได้สองระดับ คือ ระดับ
โครงการ/พันธกิจ เพ่ือวัดประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และระดับกลยุทธ์ เพ่ือทบทวนกลยุทธ์ และจัดท าแผนปฏิบัติ
การในปีต่อไป โดยในการวัดผลแต่ละระดับนั้น  ทีมบริหารคณะฯจะก าหนดคู่เทียบหรือข้อมูลเชิงเปรียบเทียบใน 3 
ลักษณะ คือ การคาดการณ์ผลการด าเนินการ ผลการด าเนินการที่ผ่านมา และ การคัดเลือกหน่วยงานเปรียบเทียบ 
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(benchmarking) ที่มีการด าเนินการและให้บริการในลักษณะใกล้เคียงกัน โดยเป็นหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่า 
นอกจากตัววัดผลการด าเนินการดังกล่าวแล้ว ทีมบริหารคณะฯยังได้ก าหนดให้มีการก าหนดประเด็นการรับฟังเสียง
สะท้อนจากผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ เพ่ือน ามาประกอบการปรับกระบวนการท างาน ปรับปรุงหลักสูตร และ
ปรับแผนกลยุทธ์อีกด้วย เมื่อมีการก าหนดตัวชี้วัด คู่เทียบและประเด็นการรับฟังเสียงสะท้อนเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลต่างๆ
เหล่านี้จะกระจายไปสู่ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ พันธกิจ หรือ โครงการในระดับต่าง ๆ เช่น รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธาน
หลักสูตร หัวหน้าหน่วยงาน คณะกรรมการด าเนินงาน และบุคลลากร เพ่ือด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ โดยทุกกลยุทธ์ 
พันธกิจ หรือ โครงการจะมีการติดตามรอบระยะเวลาของกระบวนการ  
ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ พันธกิจ หรือ โครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการจะต้องก ากับผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ แล้วน าผลการด าเนินงานนั้น ๆ มาวิเคราะห์โดย 1. ท าการตรวจประเมินเบื้องต้นเพ่ือหาความ
แตกต่างของระบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันขององค์กรกับข้อก าหนดของมาตรฐานที่ต้องการจัดท า (Gap Analysis) ซึ่งจะท าให้
ทราบว่าต้องท าอะไรเพ่ิมเติมอีกเพ่ือสอดคล้องตามข้อก าหนดมาตรฐาน หรือ เพ่ือพัฒนาแผนปฏิบัติการนั้นให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  2. ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆของแผนกลยุทธ์ พันธกิจ หรือ โครงการต่าง  ๆ (SWOT 
Analysis) ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ หากเป็นจุดแข็งจะน ามาก าหนดทิศทาง หรือก าหนดเป้าหมายการท างาน  และ
แสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม  ส่วนจุดอ่อนจะน ามาพิจารณาเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรค 
หรือท าให้ปัญหาอุปสรรคลดน้อยลง ข้อมูลทีได้จากการท า Gap และ SWOT Analysis คณะผู้บริหารคณะฯ จะน ามา
เพ่ือพัฒนาแผนกลยุทธ์ พันธกิจ หรือ โครงการต่าง ๆ ตามกระบวนการ PDCA เพ่ือก าหนดมาตรการแก้ไขและ
ปรับเปลี่ยนแผนงาน อย่างต่อเนื่องจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ค. การปรับปรุงการด าเนินงาน  

การปรับปรุงผลการด าเนินงานจะท าโดย 1. การก าหนด Best Practice ในแต่ละกลยุทธ์ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธ์ที่มีการประเมินทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ และท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ 
2. ก าหนดผลการด าเนินงานในอนาคตและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบแผนกลยุทธ์ พันธกิจ หรือ โครงการ
ต่าง ๆ ท าการน าผลการด าเนินงานที่ผ่านการวิเคราะห์ทบทวนมาเรียงล าดับความส าคัญ โดยพิจารณาจากความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และคณะฯ ซึ่งหัวข้อที่มีความส าคัญมากท่ีสุดจะได้รับการก าหนดให้อยู่ในแผน
กลยุทธ์ส าหรับปีถัดไป รวมถึงการพิจารณางบประมาณเป็นอันดับแรก เมื่อได้ร่างแผนกลยุทธ์การด าเนินงานของคณะ
ศิลปศาสตร์ จึงน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และ ที่ประชุมบุคคลากร เพ่ือปรับปรุงร่าง พิจารณาโครงการ
และงบประมาณ รวมถึงปรับกระบวนการท างานเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 
ตาราง 2.2-1 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2563 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 
1 โครงการสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
พะเยา 

29 โครงการประกวดดาว-เดือน คณะศิลปศาสตร์และLib’ Arts 
Smart Idol  

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นทางภาษา  30 โครงการสรรค์สร้างวรรณกรรมอย่างสร้างสรรค์ 
3 โครงการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  31 โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงาน 
4 โครงการ Pre-U คณะศิลปศาสตร์ 32 โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย 
5 โครงการสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูออนไลน์ 33 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอกสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
6 โครงการสหกิจศึกษา 34 โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา 
7 โครงการน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองบัณฑิตศึกษา 35 โครงการแนะแนวอาชีพส าหรับนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
8 โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และอบรมกรอบมาตรฐานวิชาชีพ  36 โครงการ English in Films 
9 โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 37 โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
10 โครงการ UP Game (กีฬามหาวิทยาลัย) 38 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอกสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
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11 โครงการ UP Freshmen Day (กีฬาน้องใหม่) 39 โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
12 โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตในวัยเรียน 40 โครงการฝึกปฏิบัติงานภาษาฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
13 โครงการค่ายศิลป์ฯ อาสา คนท าดี 41 โครงการภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 
14 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตคณะศิลปศาสตร์ 42 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ 
15 โครงการประชุมเชียร์คณะศิลปศาสตร์ 43 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษาสาขาภาษาฝรั่งเศส 
16 โครงการรับน้องใหม่คณะศิลปศาสตร์ 44 โครงการฝรั่งเศสวิชาการ 
17 โครงการพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการสู่ตลาดแรงงานยุค 4.0 45 โครงการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน 
18 โครงการ UP Freshmen Night (ประกวดดาว-เดือนมหาวิทยาลัย) 46 โครงการจีนวิชาการ 
19 โครงการน้องยินดีพ่ีรับปริญญา 47 โครงการจีนมัคคุเทศก์ 
20 โครงการส ารวจภาวะการมีงานท าบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ 48 โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอกสาขาวิชาภาษาจีน 
21 โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่คณะศิลปศาสตร์ 49 โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานชั้นปีท่ี 4  
22 โครงการสร้างเสริมทักษะการประกอบอาชีพ 50 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงานชั้นปีท่ี 4 
23 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 51 โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน 
24 โครงการอบรมบุคลากรและนิสิตในการให้ค าปรึกษา 52 โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
25 โครงการสร้างระบบและกลไกในการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า  53 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 
26 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอกสาขาวิชาภาษาไทย 54 โครงการแนะแนวอาชีพ 
27 โครงการเพชรภาษาไทย 55 โครงการวัฒนธรรมญี่ปุ่น (นิฮงไซ) 
28 พัฒนาสัมฤทธิผลทางการเรียนของนิสิตด้วยการศึกษานอกระบบ 56 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นระยะสั้น  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 
1 โครงการ Meeting พี่เล้ียง 4 โครงการ Workshop ขอทุนภายนอก 
2 โครงการ จัดสรรทุนวิจัย 5 โครงการ Talent Matching 
3 โครงการสร้างเครือข่ายเจ้าภาพร่วมงานประชุมระดับชาติและนานาชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 
1 โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล 4 โครงการจัดสอบวัดระดับทางภาษา 
2 โครงการฝึกอบรมทางภาษา 5 โครงการบริการด้านการแปล 
3 โครงการบริการวิชาการบูรณาการพันธกิจ (พื้นท่ีโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ ศูนย์การเรียนรู้อินทรีอาสา)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน  
1 โครงการสืบสานต านานแห่งสายนที 6 โครงการถวายเทียนส่องธรรรม 
2 โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง 7 โครงการไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ 
3 โครงการสุขสะหรี๋ ป๋ีใหม่เมือง และท าบุญคณะศิลปศาสตร์ 8 โครงการรณรงค์แต่งกายชุดพ้ืนเมือง 
4 โครงการศักดิ์ศรี ศักดิ์สิทธิ์ สัมฤทธิ์พระนาม 9 โครงการสืบสานต านานแห่งสายนที 
5 โครงการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ  
1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  
1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 4 โครงการการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และส านักงานสีเขียว 
3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการ

ตัดสินใจ  
6 โครงการประชุมบุคลากร และการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 
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ภาพ 2.2-1 จ านวนโครงการและตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558-2562 

 
 

การวิเคราะห์และเปรียบเทียบตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558-2562 โดยผ่าน
กระบวนการบริหารจัดการงานแผนและงบประมาณภายใต้นโยบายของคณะศิลปศาสตร์ ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่เห็นได้ คือ 
ตัวชี้วัดของโครงการที่ส าเร็จแล้วมากกว่าร้อย 80 ของตัวชี้วัดที่ก าหนดเอาไว้ในแต่ละปี (แท่งสีเหลือง) โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดของโครงการสามารถบรรลุผลส าเร็จได้ร้อยละ 100 


